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A TA'?YAKŐR71S Ikr'FPIY *Z(xIOL6CI " I VOMTKO-  

Z r' 1, Kt.fI,O tí : S TE " II•iTr:TTEL A KISKUNIi  1  L ‘ SI  

J ~ '' `SRA• 

Ii F,  V  E Z  F, T fi S  

"Tovríbb kell ja'::tani a kUlte-

ritleten élő lakoos:íg helyzetét.  

Azon kell rnunkflko'inunk, hogy to- 

v:'bb cc'ikkenjen k a küJJinbc ígek  

az azonoo jellegfa települések,  

valamint  a város ós a fn.lu  

kommunális, kultur ílis, ,- 

Ug','i ell ít :, íban. 

Településeink nvu jtsnnnl: a  

zociali;must építő embereknek 

!.ind kedvezőbb óletfeltételeket." 	1.  

A tanya nemcsak tirténel::i örrikcég, de napjainkb:qn, a ozo-

cialicta m ".ban is nngyfonto; :. Agu, ookrétU, villtozó tArsa-

lalornpolitikai, gazda: 'ígpoiitikai kérdés.  

1 

 

tanyakérdés a magyar t írsada.lom több évtizedes pro  1 ;I7rí-

ja. A mult az•ízad vé 75re k.i- lakult magyar tanyavil íg felett  

az egósz kapitalista fe jl&!és cor.knem nyomtalanul vonult cl.  

1. MS7,R"P. XI. Kongresszusa, Kos uth K'in-rvkiadó 1')75. 172. olcl.  



Az izgalom szűzadunk első óvciben kezdődött, amikor a ta-

nyai tanitók jelentései nyoriűn az addig mit ser sejtő köz-

tudat r ,  ídöbbent, hogy a tivoli tant/ikon a paras:;ts é.g jelen-

tős ré. ze a kultur,itól, a civilizációtól clz orva él. 	tani- 

tók ős a hozzd juk csatlakozó derék ' .ezógazdasArj : zekembcrek  

pontos helyzetképet adtak a tanyai n:'omorusígról.  

"!cm az ő hih•í juk, ho -v a hivatalos hatolom - gyorsan fokozó-

dó órde'hlődóst mutatv a  a tanyaiak hel',rzete irrínt - hovatov íbb  

kiz:í •ólag a tri.n rrík siralmas elnarndotts;í; : íntól beszélt akkor  

is, mikor a 	er,:énvpara: zts  ~.g orozé. oo a o: )rAnak okait kel- 

lett volna v izsg ílnia.  

A me{*hat  ".rozó vAltozísok közvetleniil a felszabadulís utín  

kez ' ődtek. Napjaink t. írsn.dalni fe jl(1:c; sé  ben mind a r7ezG{;az  ; a-  

s ígi é:; v írós-Caluren'ező :s  ;a.kemberek szimríra, mind a széle-

sebb közvélemény szétm<ira egyik 	bon•rolult, izgal-  

mas kérf'és, vajon hor*ym alakul az alf ' lcii tn.n,yrzk - ezen  be-

ll_ a kis •unhalasi j  írís t ny:íinnk - sorsa. A tany:ík k(5/06: . 0  

rr.nCkiv'il bonyolult ős komplex gond. Lótével, települé s-struk-  

tur`.jűval jónéh,íny gener:íoiót fo ;lalkozt ott mrír, sok jószűn-  

d+"ku és kevc;sb' jó^zűn-l:íku elképzelést itélt ku,'arcra.  

A tanyakérdés jelentőséget n'iveli, hogy Dies-Kiskun megye  az  

orszűg lectrib`; tn.nyríval rendelkező r,eg7é je ós jelenleg is  

mintegy 15o ezer ember él külter°ileten. A kiskunhri,lasi j.írds-  

bn,n pc :ig t'>bb mint 3o ezer em'ie3 él külterületen. A. :jegyo és  

a jír•ís tar.yarenis:;erével, a tanyai lnkoss íg helyzetével, a  



tany.ík g'zdas:ígi szerepk  irével kapcsolat )a kéric':;ek s fela-  

O a.t -k rendl:civ111 •:zerte igazók én külön-külin i s  nagy jelnt5s6gqek.  

tanyAk `9gye nem valamiféle On :•ílló -ond, hanem .:,erves része  

társadalmunk fejlőnek. A  tanyavili- jelensgeinek  

vizsgálata reggyőzően bizonyitja, hogy a lakos :: íg sz ~ 1ea rc'te-

geit őrintő probl makrről van szó, arely hoss .0 tAvon is kü-

nnle °es helyet foglal el a megye, a jAr is "letében.  

Bizon:•it ja, hogy ríll^n óan keresni kell a 1eg-ólrave .etőbb meg-

ol z -ísokat. T ímoga.tni kell, hogy a t',r k l ko. ai megfelelő kö-

rilmén .rek kOzltt bek iltizhesse .ek a v írosokba, falvakba. T.í-

nogatni kell, hogy a megm redó ,;anyákon korszeri kul'; - 'lie  

viszon-ok, szociAlis áll ,e • potok valósuljnnek meg. Nem lehet  

teh ít ílta.l:ínos eó .:lkitils aaz, hogy a t<any íka.t rcg kell szün-

tetni. árara kell trekeini, hogy azokat a híítrAnyos k iríilmé-

nyeket 	meg, nrnel' k kii-:3tt a  tan-ikon  lakó emberek  

r lnek. ';z pe' ig a kdrtilméwrektól fUg,gően a tany ik megozünte-

tés'vel, mis e. etekben a tnnv ikon folyó ó:letmód, vagy a ta-

ny lk épiiletríllagrínnk - ;egv:íltozásAvryl olUiató meg.  

De mindentaippen a tanyrík lakosaival egy ttt, velük k :srenü' dve  

kell cs6lekdni.  

rtehóz feladatot/  jelent, :>zivós rnunk•ít igén el enne!. a  

- röviden tnnyakérdtín nek nevezhető - problómo.kcirnek fontos  

tő.rnadalmi tómaként velő ke ;:elóse é: rendszeres vízsgAlata.  



A TNYAR?:I?"SZER -  KD I:' KULJ, SA. 

A tany a fogalma és jelentése. 

"A tan•!-ík kial^kulásá.nak, a változások irányának és iite- 

mc;nek imerete nélkülözhetetlen a feladatok és a c"lrave..e- 

tő  gyakorlat meghat:írozás.íhoz. "  2. 

rielőtt  azonban a tanyarendszer kialakulását és t . --téneti 

á,ttekintését taglalnánk, tisztázzuk, mi  a:  tanya fogalma 

és jelentéve?  

Győrffy István: A nagykun tanya •imii tanulmányában a követ-

kenőket írja erről: "A tanya szláv szó, amely megvan a eseh, 

lengyel, szerb nyelvben, mint halászati. mesterszó. 

A régi magyar oklevelekben is kizárólag hal íszati miiszó. 

Innen mylnt át a halszkunyhóra, mely a halásznak a tanyá-

ja, aztán átvették a barom tenyás ;tők, majd a fdldmüvesek 

szállásának a jelzé o6re. " 3. 

A tanya vagy a régi, eredetibb nevén "szállás" a tök  puaz-

titá.s előtt is megvolt. A mai tanyától annyiban kiilrinb izött, 

hogy jós zágteletető szerepe akkor még sokkal jelentősebb 

volt, hiszen abban az időben még a PildmiiveléoUnk eltörpfilt 

az állatten  'é szté s mellett. 

2. Dr. Romány Pál: A tanyarendszer ma. Kossuth Könyvkiadó 

1973. 6. old. 

3. Győrffy István: A nagykun tana. KHrnyánszky Viktor 

nyoma á ja 19101. 4. old. 
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A  XVIII. Század közepéig az ősi szállá: szóval jelölték 

azt, amit ma tanyának nevezünk. A :.zálláis tehát sohasem 

jelentett állandó és teljes emberi lakhelyet. Csupán olyan 

menedéket, ahol a pásztor, vagy később a földniivelő ideig-

lenesen, a mezőgazdasági munkák idején a pihenésre, a fő-

zésre, a melegedésre vagy a hüsö l'4 ore védettséget talált. 

Győrffy István a szállásnak ezt a jello ét továbbá igy fog- 

l1lja öooze: "A tanya nem ;5nálló településforma, hanem a hoz-

zá tattozó földbirtokkal együtt, vciamely v íres, vagy nagy-

község függvén•,'e". 4. 

Erdei Ferene nemcsak megerősitette ezt a felismer`ot, de 

ebben látta az egész magyar tanyarerrl. szer megértésének a 

kulcsát. 

Á,lláopontla alapján: ahhoz, hogy a tanya fogalmát helyesen 

értelmezzük, különbséget kell tenni a történelmileg kiala- 

kult kétféle tanyntipus között. 

Az egyik tipushoz azok a tanyák tartoznak, amelyek elsősor- 

ban a termelést szolgálják, 6o csak a sürgősebb munkák ide-

jén lakják. Ha még egész éven át is ezt lakják, akkor Sem 

ezt tekintik otthonnak, hevem a vírost, a Vözséget, ahol 

házuk van. Az ilyen/ tipusu tanya -  Erdei  Ferenc szavaival -

"termelőhelyi mezőgazdasági  ifizem"  volt, időtakarékos gazdál-

kodási forma. 

4. Győrffy  István:  A  nagykun tanya. p.  191o. 5. old. 



Az  ilyen fajta tanya sohasem teljes települési egység 

önmagában, hanem szervesen hozz itnrtozik a város, vagy a  

falu belterületéhez,  és  azzal együtt alkot egy települési 

egysget. Nyelvünk tanya szava tulajdonképpen csak ezt a 

tipust jelöli /a tanyázás például sohasem Alln.ndid telepü-

ló:ut,  hanem ideiglenes megszóll  i: t jelent/.  Amit a ma;;yar  

tanyarendszernek nevezünk, az lényegében 	ilyen tinusu 

tanyákra épült.  

A másik tipusu tanya nem fiig; össze szervesen a. várossal,  

az önálló települési egység. Ez  is  a mezőgazdasági terrae-

l z~ a szik.>égletéhez igazodva  alault ki,  de a benne lakó  

családnak ez az egyetlen otthona, igy állandó lakhelyéül 

is ez :szolgál. Ezt a települési egysóget nevezzük: szór-

ványtelepülésnek.  

A tanya fogalmának, a kétff5le tanyatipus me -k1l inb  '- ztetésé-

nek vázlatos regisztrálása után kivessük nyomon a tanya-

ren'szer kialakulását. 

A magyar tanyarendszer multját, ere  l etét, fejlő 1ó ót kutat-

va Erdei Ferenc jogal állapithdUa meg alapvető jelentős'gii  

n'év'ben, hogy a "magyar ta°iyák eg"szében vóve 	"egy  

messze vis szn.nyuló különleges tirténeti fejlődésnek az  

eredményei". 5. Ez a történoti fejlődós valóban különleges,  

egyben az alfi.ldi adottságok aerint tájanként is sajátos  

volt.  

5. Erdei Ferenc: Magyar tanyák. Atheneum, 1942. 13. old.  
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A tanyr.ren(.szer kialakul.í. ,  "t nem lehet egy meghat írozott 

időponthoz kötni, éo kialakulása sem olyan egyszerüen t'r-

tínt, ahogy a közvéleményünkben részben elterjedt. 

Az alföldi tanyarendszer a török hódoltság következtében 

alakult ki, a harcok o orán elpu:•ztult falvak sajdtoo ulra-

települéoi form "ja lett. 	felfogás szerint a t ̀•rök hábo- 

ru ideje alatt a  védtelen alföldi falvak lak000:Iga a mező-

vároeokha, a védettebb közösségbe menekült. Igy nagymérték-

ben  megnövekedett a mezóvár000k határa. A török megszáll:ís 

után nem települtek vissza régi falvakiba a , alföldi embe-

rek, hanem a v . íro, .bil jrírtak ki a határba gazdasági munká-

juk elvégzésére. A hatíír távoli részein szállásokat, ta- 

nyákat ópitettek, h ogy csökkontsk a ki- bejár:Is `s a szál-

lítás terhe4it. 

?? felfor r szerint a7, alföldi tanyavilág kónvszor hatására 

alakult ki, no ez rányomja bélyeg-ét a tanyarendszer egy; ' . z 

fn jlű 1ó i folyamatira. Erre a felfog ínra jellemző megAlla-

pit síst tesz Ge ztelyi egyik tanulmAnyában: 

"A magyar tant' aren i ezer kialakulása a mult sz, ízad m: írod ik 

felre esik, s hogy olyan rendszerteleniil trt":nt a lakos-

odg kitelepiilése, annak oka az, hogy a ható:?ríg eleinte el-

lenezte, kv'aóbb tqrt:e, de soha irdnyitólag nem foly be a 

tanyatelepülés alakulására. Tulajdonképpen ide vezethető 

vissza minden baj, ami ma a tanyakérdésben előttünk áll." 6. 

6. Gesztelvi Nagy Líazlh: A magyar tanyakérdés. Kecskemét, 

1927. 



Ez7,e1 a felfo-' sal Erdei vit<íba ez-íllt, és t'irténett té-

nyekre alapozva kimutatta, hogy tanyarendszerünknek mélyebb 

t'irténelmi gyiikerei vannak. Igaz, hogy a tanyarendszer tel-

jes kifejlődésére a török hódolts•íg adott inditókot, de 

ezzel nem valamiféle rendszertelenségnek nyitott utat. 

Kezdetle7es tanyarend szer  olt  mAr a  t  riik hódoltsig előtt 

i3, mégpedig a nomád korból fennmaradt sz íll isrendszer for-

m j:íban. Az állattartó szálláookról, a kii15nféle pásztoré -

pitménvekről m:ír a XIV-XV. sz'ízadból fennmara lt .ir,ísok is 

too nek emlitríot. Egyik érdekes dokumentuma ennek II. Ul:í z-

ló kirily 1514. ovi :'.ekrétuma, mely :szerint: " 	 jövőre 

a marhík  ,  nr.gy barmok őrzése e , ljiböl a mrísok föld jón  :•em 

Harasztnak, sem zsbs.d, va y más kir:íIyi v íroonak mezei h í-

zr'kat, vagy kallyibAkat, vagyis k'r3zInséges szóval száll:íc:nak 

nevezett kunyhókat :íllitani (Is  tartani nem .szabad, hogy 

ilyen módon a ha jduk gonoszsága megoz in jön ős véet árjen." 7 

A tanyavilig feji rdáoét nem lehet elv Ilaoztani e. : ezóga da- 

s íg változí.sritól. A XVIII. sz?zad :.rí::odik felóben a mezö-

gazdas•íg fejlődése orszÁgosan megindult é s a miivelé o alrí 

fogott föld nébiny évtized alatt  tTbbsz'ir ;oóre n'ivekdett. 

A szillrí.:okat eke alá fogott fuldek, gabonavet•`sek vettók 

Nem volt elég m• r az állatok kinntart ísa, a gaz a-

slgi esmkizdket is ki kellett vinni, mert a  belső  telekről 

való megközelitóse nehézkesoé, idörablóv í vált. 

7.  Erdei Ferenc:  Magyar Tanrák, A'heneum,  1342. 9. old. 
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"A -araszt ítallát ja azt, hogy lehetetlenség a háztól oly 

igen távol mezőnek éo gazdaságnak illendőképp gondját  vi-

selni, s  ezáltal  akar magának segitcni, hogy a falutól egy 

két, 'tárom mórföldnyire is ugynevezett :;z.111áct, h "zat és 

ist llót épittet, ahová gabonáját a mesnrevaló jdszágról 

s mezőről 'isuzehordatván, marhált é3 ott telelteti, r viden: 

majd minden gazdaságbeli dolgát ott viszi végbe." - Ezt :írja 

a .>zarvason tanitó Thessedik Sdmuel az 17 16-ban  Pécset 

megjelent :punk í jóban: "A Paraszt '  mber  i  agyar (hoz .fiban 

mit ! •oda Is  mi lehetne 	 

"Jó tudni ezt a világos és félre nem éthetó f3lismerIst, ha 

a tanyákat akarjuk fölfedezni, mert4 igen sok ás igen vas-

kos- tévedés forog közkézen a tanyák kérdő óben " 8. - irja 

a fent emlitott idézetről I,rdei Perene. 

A non, 	eredett száll ísren1 szertől, a legeltető cmzdálkodáu- 

tál, a tnnyar. en' ezer hosszu fejlő='ríni időszakában három oza- 

ka s:  ;t tudunk Hegkülönb ' ztetni. 

"Az első szakasz az idei ;lenes, emberi lakásra alig alkal-

maz épitmények emelőse a legelők feltörésének, a : z ".ntómüve-

lás terjed  kinek i'ején a XVIII. század elejétől." 9. 

Ebben az időben ,a.,3 állattenyésztés mellé egyenrangu terme-

lési ágként l:;pett elő a gabonatermelés. 

B.  Erdei Ferenc: Futóhomok. Gon'olat Kiadó 1957. 99. old. 
9. T)r. Rom, íny Pál: A tanyaren„ Szer ma. Kossuth Kin ,•vkindó 

1973. 12. old.  
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A gabona-, illetve által:íbran a nivénrter°mel : s kiter je : ó -  

evel oz:.íntóföldekké változott a le,•*clők nagy r" ze. A  

sz.íntóföldek kiterje.6s': vcl a t:ívolaaAbi fdlcíeket is  iai,i-  

velés all vettek.  

Mivel itt dolgoztak, termeltek, itt  "  pitettek tanyát is.  

j'ittek l6tre a sz ántófrildi tanyák. ,1ho;;,y Tescdik ronl-  

ta: ". a  :;a )on:ít idehor?ta; a jósz;ítimak f%irlcLet em  , lt, s a  

kinttartózkodó ember sz í! -íra, id  , iglene3 lak íst  

Ma j .  ra' nlen 	olorn.a.k" 	szinh, a :re  lett a ta-  

nvn,  do •%r'ik  -s  a v íro. :ban m:tr<a.  :  t. 	 . 

A sz:íntóDil:ii tanya teh 't az :Illattartás r: s a  sz.íntóf%ilcti  

ter;of,l<.,s k'aterületi szinhe17e lett, ahol  az emberi lakás-

nak szolf-:ílcí hel•:-isc; -::sak ideiglenes  joll:agií volt.  A tag-  

nya teh l.t gazdas:Igi sz+ik: ógsz riisc: ; ;ből lett  idei,;lenes la-  

kott •hol  ,  ahol  nyáron, kUldnösen az arrat ís ide jón  az egész  

család együtt c>lt,  dol.; .zott. Tá len pedig csak a csal  íd  fia-  

t ~-lr>.bb Crfi tagjai, vagy a  fogadott  csel dek maradtak kint.  

"De az 9tthona ezeknek  is a v.tiro3ban  volt,  ide  j  .rtak haza  

"tisztát váltani ", ünnepelni ás n 'ghalni. " lo.  

A sz íntnf'i d i  tanyák, hogy valóban cls6d legesen a teriaeleic;t  

zol ~ "lt: ík, bizom, it ja n •  tan ík clhel -ez c': e i .  -  A tanyákat  

rílt'al:í ~ aan a birtok k•'zepére, a termelfís:i  holy  közel."be ó,ai-  
tctt  `•k. A tanyákat ut -nem iAtstte öouze egymás-
sal, hwnern ►":inde . ~ - i_knek kiilön j: íróut ja volt a dUlőutra.  

lo. Erdei Ferenc: Futó somok. Gondolat Riadó 1957. 101. old.  
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A dfil5ut, mint  "főutv Imal" kn.;)coolta 6ouzQ a  tanyríkat a  

elhelyezkedóo iu azt 	ozta, ho,y  

a t.any ík  - n. v: íro hoz tartoznak, a v íl.'oui települt, onek ter-  

I ~ el "u.i (;61ból kihcl ,ezett n " :,zei.  

.  
"A ., '.:Da:'ih c ~ zrl':,auz attól I:r?zdvr. ,; ~;;ír7 i th- ~.to, r!r1.il;or r.1Ar az  

koo 'tlny,a.i tr±rtózkodríü nem  o1c;genicí a  t:ib ?a ir-ínyu, -  

t''by) r`:un'.:A'J " ?_ ,j  ~ Y'cí tr?Y'r;tr!léuhez. 1luz "I' ~ wai)b tr1:1'Tni 61 t ,r,?1t  
. 

,.' :n:;.; ", I`:eY't ;t.'1, 	`11'.ttr'rt .o r:3t311 ' ' 1!1'.r :1 , 'meuak a  ,':a?)o- 
. t:<~I.tel" t3 t ir..1.,11t i hanem  ki1 j>: l::>Ok t(?n. 	e, a  110On  

7e0i7, kerti tox'I,.:'1„o io. A trany ík ozAr:3: i;. -n;3vol:uzik, de a  

tarív ín 1•4có tc,14,j on000kF, móc ewr;k ki::r.l ' rtkben.-  A::o.n !líu  

el,t)e ,ek /tert ozek, kr1p'a:.3ok, -T) "ztorok/ azonban <í1?_nri.ó  ta- 

nv,•~ i 1k000k euznek. 	utóbi,it tekinthetjük a %ntű iur,lrv-  

nek. " 11. 	 . . 

l.rJei 9erenc: ezt <ar, ? ,a ,lozakot az hloo-n::3 vak vé ;óre teuzi.  

sLnbó .Iaty ín ezt 	''''.(i:i'zakot -houo:,: ,bbra bec:oilli. A 13. o41.-  

z'lt1 v cír ,c'i-e, a 19. :7z4zoA elo j(,re. - Azonban r.lc,rei;,yeznek nb')an,  

hogy "a bi.r.tokoa para:3s.tok 411n(1(5 tan7 írra kIlti3zeiue . jL1en-  

ti a  tnn7arendoter  fej ű•!ben -)  harm (lilt, at  utolcan Jza-  

kr?.:3rt. " 12. 	 - 

/Í,'lod s f`?gelék 1-2 az. fón,ykép/  

11. Dr. Ror.3•"iny Pól: A tan7rl.ren0. zer ma. Kosouth 1973. 12. old.  

12. szabó Iuty: ín: AgrAr. t;irtneti tanulr.3;'snyok.  . ' 

T r.nI:(im,rvki ; .:.ó, 196o. 144. old.  



A fé j Lűis azonban nem volt eGysóee, v:íltozott -tél•ben é0 

időben. A kapitalizmuo a tanyarendszer fe jl$dc:sébon is nag• 

!obb <ar:ínyu és ;;vorsabb ütemi.i - ir'.ltoz:ísok,It hozott. Lzek a 

v íltozfisok megmutatkoztak eGyré:rzt a tany:ík  .  naG,ymc;rtc:kii :;za- 

porod.ís:íban, :;1Asrc;:;zt t-7e'ig  ab'mn, ho;ry a. -tanyAk -  jelentűa 

ruze .íll ncic5 1AkheIlyé v ilt. P+lindezoket kül :nbiizS okok v íl- 

tott. ík ,ki: 	 . 	 . 

Gaz 	 ; i okok:  L- . ;z1tt legfontosabb volt a mezű. ?S;c .aságí 

terrrel"U to ✓ ;.íb',i kitérje (":sc ;U  belterjeai.ilcl:;énok mw . ;inclu- 

1 -'oa. 1  t,abonakon juktura nellet t uj terelési  :  í ;  ;ak honosod-

tak meg, fol  .:  r;rR , . tosan n :veke:.!et  `.  az export. Mindez ujabi 

legelők feltör3ét (I s a :; ,ántcíterület to•✓ :íbl,i növe160 t tct- 

te szüY:.é. ;essc:. A-feltört  ouztAkon uj t-ny.'k tcl^pültek. 

,A tank övezete a v"ros irún:':íban is szc:lc::;edctt, hisLsen_ 

a belső legelőket is fclt•Irték. Ezeken  a  h-lyeken is cípiil- 

tek tnn,yrík. Növelte r,.,:ímukat a termel4e belterjes ir:ínyu 

fejlő- (Ise  i3. 

A .  tr:ig;r:íz:ís  beves;et63  1vol,  az  u;*ar  AhaGy.ísAval  intenziveb') 

gnzd; íl''dc1 ást lehetett folytatni, igy  a kisebb területre is 

ér.1e es ltt tanyAt <► piteni. A belterjesen miivelt terület 

hűv;zlÉ....ét j^l  ntette a futóhomok r.ter ,:?rédit:+sa  i3. 

A ta.nyaren szer fe jlűclásc.nek cis v.íltozrís.ínak tA.ruzclalrni okai 

'c.'jz 'tt: elsőknt lehet emliteni, hogy a• jobluígys:  .,  rr.!gsz né- 

s:vel imTr;yorsult a polgárosodrí3. I; ;,y  -  az ;rGrArvfirosulF Lya- 

ko  .l .9ti pc:l$At mutattak a 1>apitaliz:a5c,.ícra az egész paraszt- 
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e,í„nak. 'zekbcn a v:ír000kban a kapitalista árutermelós kö-

vetelményei kettős kérrrszert gyakoroltak a tan7ai tcrraelcikre. 

Agyr "ozt arra ::éztett k, hogy a cealAd minden munkabiró 

tagjával egyiItt : íllandó tartiázko.l: fora ren ' ezkec-i jék be, r:, ír- 

r:izt, hogy őrizze a vArosr3^.1 a kapcsolatrít, met onnan c:l, 

ott szerezheti be a tormeló shez sziik:u;gea Iparcikkeket. 

1:zekut:ín le,;teibben a folyamatos tanyai tartózkod:í:r mo.11ett 

megtartott: Ik vAroobeli h:ízukr.t. akiknek pedig nej:, volt vríro- 

si h'z,z, az 	t">rekedett, hogy ozerezzen. 

,Tan,,ratipusok,  ___Iavaform:ík.  

A ozótAiazó fejlődés ered . " n rekóppen kül :nbiző tanyatipuot 

szemlélhetiink. A tanyák kü %inb'izó v'íltoz•tai az o. Est:ílyho1y-

zethez idomulva alakultak ki. 

A nagygazda tanyaforma  az egyik változat. Ezeknél a tany:ík- 

n1.1 külsőre olyan eltóróa von .a tsibA. tanyáktól, hogy a la- 

kórősz kll'inv:ílt az :íllattart:ío helyisógeitól ós nagyjából 

a klza , •bli hz; keihoz hasonló formAt kapott. A tantin ecak a 

család lakott íllr,.ndóan, a gazda pec'ig a v:í2ooban ólt. A gaz-

das:ígot ugyan maga vezeti, de csak birtokosi felügyeletét 

gyakorolja, óíc emellett v•erooi ti. ztr3 et visel, kereskedik, 

vagy óppen m is foglalkoz;íut fiz. 

E-tanyaforma kialckulAsAnak kezdetekor a ga.;da gyakori tar- 

tózko ' .í ii helye &g a tanya volt. Sőt, a tanarai cselódek 

nemcsak egyiitt doloztak a gazd íval, hanem egy h:íztart ioh oz 
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is tartortak. Kcísőh'4 ebből  a helyzetből  anni m,radt,  ho,_;y  

a  nyers llelmiozoreket  l:apt:ík -we,  c;selcdok,  de  

azokat mAr oajrít h:íztart-ísuk an dol,:;ozt:ík fol :s fo:,yaoz-  

tott:ik el.  . 

Kéoőbb r::,,  ride  ~ ee5bre fordult  a  gazda-•coelcíd vizzony, c0  -  

ezek  .  a tany: ík lettek a lor;r1leseb paraszti o:;ztályk'.árinbuc;g  

r 	' 	. ,zinh'lyel  l:írtl ~ ':rul  ~:~•  4na,i".  ~, 	t 	. 	 . 

A  kisg,.azd  ík  tanY,r:íi t: íraac}talmi ér- telembcn egó uzen m: ís  .  képet  

mutattak. "A kioebh „ rizdrík tanyríi a cza.lídi  .  tan , ík: a fia-  

tal r'z;Za a tran,y: ín lakik, a v:  í.:r  ooha,n  r1: ír  coak rcí .;zleg  ? ::en  

tart fenn  Ivíztart  áref;sé re  azonban  ő i:: hazakiilt6-  

zik.-" 13. 	 . 	 . 

Virtcynetileg  a k"ivetkezőkc:ppen  alakult  a  kisgazria tanya.  

"Azok  a  fiatalok,  •,akik  az elűz •7, •izor ztakh r~n  -cZrIg ugy  laktak  

a t.a.n7:  ín, ho.  ;y  zziilcilc  v  íroci  h.:ztart  ío  :hoz tartoztak, ::rost  

megnősillv  ' n, felesé,*est?il, 	t'len-n,y ron tanyai  

lako.-ok lettek. Nem :;zakadtak azonban el  .  teijozen a szfllői  

h ".ztGl, sőt.- annak ellonére,  hogy  jogilak 	nom tartoz- 

tak-oda 	az maradt tulajdonkcippeni otthonuk.  Di-:zewebb  -  

butoraika.t, Unneplő ruháikat ott ta tott  `k, a fiatalasszony  

odak}itUz itt,  amikor-gyereket v<<rt, a ;;yerekek  onnan jártak  

iskol íba, s eg,y:íltalán minden iinnepéles alkalommal o a-  

jrtak haza. Ez a rend zer n;lh :íny nemze1c1ken ít val íorlos  

na..ok:ío jogg.. formlládott.  M  14. 	 . 

13. Erdei Ferenc: Futóhomok. 3. Kiadás 1957. loG.  -  old.  

14. Erdei Sríndori Mi leoz  a  tan;,r'tikkal? Ha.z: , fiao Pdcpfront  

1973. 21. old.  
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Az ilyen ti7uOu kisgazda tanyák c;pe::ik az :vWldi tanyu-  

rem'szer legnépese •b cooportj•ít. Ezeken-a tany•íkon nem  

volt - csel6d-pY•oblr:sa, do  az 4r;Iekelir"ntűt /g.a.zia ós b6r-  

mut7kás/ fenn:íllt, ami kisebb _<ioozefitk;izó3ekben i 	 ife je-  

'tt. anieneoetre k<,pcsolatcikra r 'nyouata ból egGt az  

e ~;ya:s• í,sr. autalts ' ;ult. 

1. sokféle v:íttoz ,tu kis(;azda tanyák lakóinak  a w'ros:ae.l  

v:s16 k lacaol,a•tuk nem lazult, hanem vr , l^asi `. l;r0n b :' : f st  ke-

retek,  ami őket a  belteri9lethez Ic•it'<itte, ,Ío  regs "  ;iikre  

ott tn:lAlt: tIC meg otthonukat.. 	 . 	. 

l. 1.apitn. • i:mu:; ide jón az !Ilf'ild6n uj,". b  tan  •~ .form ík is kia-

lakultak. -  

A  ho.uzonb6r. ns tanya  - az  egyike  az u jzbb trrnyr.ifox}r,i ínak -  

a laa j ryni  -i.,  ~ zűv 'ro3ok 2ol 7 í •osoei:ís. ínrt.k k;ivetkezmén , o. Kik  

a  7) rbera.dó tan•r  ík  tulajdonosai? - Lehet a: 1. / nem a:,ezűgaz-  

r1as:.í i fo:;lalkoz;ísu v .'.rosi polg.ír, Ugyv:íel, orvos, (1,,i t ink-  

rearsent kisgazdától tra.n,y ío bil•to lc ot vrí::rírolt tőke ,efektotósi,i1,  

2./ az V Isebb ;razcla, amoly caal:ídh(4% :senki sera vette-At-a.  

!;•izdaogot utód hWn,  vary.  c:pp -mert gyermeke mix;  psíly:íra  

meant; 3._/-vagy a  v írosban lakó paraszt, aki nem r,krs.rt -ta-  

nv: ín 	.zd álko'  ni, mert vagyona - erre módot  ,a.a:ott, - 4./ 6o nem  

utolss6 .so r•ban ott tal:íl juk a. bórbcad űk k'izíitt a bankot, a  

/v  "rosi, egyh.ízi/ taiv isbirtol:ot.  

Kik voltak a tany "k bérlői? 4ltal: íban azok a kis- és szegóny-  

pafasztok, akik v. írosi otthont akartak szerezni 6o a ra;ír  
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ioozecsi.i jt6tt kío tőkőjüket a gazcí:ílko ríora, a bírletre  

fc)rditott:ík. .1 bérlők k'riz"tt olvnok io voltak,  

ta riunkn.crejükre bizva kezit,ík el a tanyai {;azd .ílko ALA.  

Nehéz volt ezeknek a h ~:lyzetizk c:o ozivcís : .karattal dolgoz-

tak.  

1 3aozonbőreo tany íkról kerllt ki a felszabadulcís utrín a  

ler;t 1b1a munl:: ís. ';zek 1r71Ci 	tal, ílh at julg jelenleg is  

a legtlbb  lak íoi;;émy►lót, hizen a mczőf* zdao ' g 't:;zcrvezé-  

oéval n. mai munkah l,y'ik m í -emmi kapc:olata a tan-f.íval.  

"armtan ► ?nak jcl ili ';rdei Ferenc azokat a tany<íkat, ame- 

lyek mír eleve ugy épültek-, hogy a bannlr-ikóknak tulajdondt =o  

:íllandó otthont képezik. Ezeknek a cUalídokriak nem volt m;ío  

l<<kiou, vagy c: ppen vrírooi h :ízuk. Igy e tan :íknak a belte-

rületi h zat min?enben helyetteoitenie kell tt. Ilyen tra.-  

n,y:ík főleg a kio- ós a törpebirokokon keletkeztek. Kerte:;  

lakótany ík voltak ezek, to  az ere :ményeo ;;azd;ílkocirío ut í.n  

a farmocoka í.orozeriioitéoét bozköz'ilték. Az ujfajta farta-  

ny ík zoma a "ozab:ílyczeril" tan,yarenKiozer teriiletón, annak  

tanyíi k ' izt Jzétozcírva j'itt lettre. A v;ír000r.l való kapcuo-  

lr?tuk iÜ azolChoz hr ► oonlóan alakult, - piac, kultura - de  

azzal a külinb3r5 f;gel, 'lo{•y a farmt nva-gazcí ra.knak - mint i:,-  

merete:; - nei : , volt v 'rooi íi l .zuk.  

A  tanyaközp :ntok le;ink-íbb a 	t :ívolabi> fekvő r'. zein  

alakultak ki. Két fajt ja io:.:ereteo. Az egyik  fa jta tanya-  

központ :íltal:íban olyan vidéken r!l;akult, ahol a nagygazdcík  
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ós kisgazdák 	voltak töblss-:gben. Az ilyen tanyaköz-  

pontban nem volt mis, mint iokola, vegyesbolt, időszakos 

orvosi rendelő, vagy eoetleg kihelyezett közic;azgatásí róoz-  

leg. 

A t n;vraközpont m íJik fajtrída  - ott fejlődött ki,  ahol :sok  

volt a uzGrv  'ny tanya, vagy éppen a farmtanya. Az ilyen ta-  

nyaközpontokban tibb köESzükségleti intcízmény volt: pl. te-

mető, templom.,: az i . ő..s7ak)s helyett All r.ndrá Jrvo:si rendelő  

óo k'izige.zTat ío1E 	ti3bbff.le iparos; minely. Az  

ilyen tanyallöpontokban in:ult meg el:;ij. orban az 'Sn:íl:iG k25z-  

oótr,jó szervező ós.  

Az 11f<ild 	vidékén kiv4ítelkóppon kizl<inL?ges tanyafor-  

m•ík kialakul:ísa ment vó,t?be. A. tanyr.í:sodls e kiil : nlegeo for-

ma I:%izül a:, egyik: a falu. - i tanya.  

F tanyák az Alflci'c5n ríltal:íban a XVIII. századi telcpitósck  

következtében keletkeztek. A környező agrrírv:írosok hatáoá-  

ra n44ány nagyobb k6zség hatAr í'+an rsgindult a tanyrísod:ás.  

Hz a falusi tanyáoodás mint az alföldi tanyafejlődés oldal-  

ha jt•íoa alakult ki: A falvak tanyái r'o.luesi t:í,•rsadalomhoz -  

tartoztak, teh:ít n6lktili5zték a v áro:shoz kapcsol6drío előnyét.  

k falusi  tanya tehrít nem volt r7A o, mint a falu egy kitele-

pint hó.za, melynek lakója éppuy a faluhoz tartozott, mint-  

ha a belteriileten lakott  volna. A falutól ez ki.iltinböző t:í-  

v o'  :; ~í; ;n •ira volt, altal íban 4-5 km-re.  
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A  ta.nwíso(iAo mríoik I:ürinlegco form  íja a zórvjELLtan-jk  

keletkezése. 	 -   

?~. XVI '  I. oz.ízad elo jén v4g,reha jtott  telepi t4:,ek utrín  

- a  :ro:;ok ls  k izsé;;ek hat írain kivül - mfíg nrzgy nc.ptelcn  

puozta , Aok terfiltek el. ?IArorn  ilyen puszta.3 í,* volt az _11-  

f'i1.3'in:  a  ki:.kuns Lgi pnzta /I.<'sőbb majd r'szleteiben/, a  

K6r'io-Tisze-Pdaroo közti •puszta  (Is  a  nagykunu:ígi puszta.  

Ezek  a  pu.:zt.ík nagyot;')rezt kincst  'ri tual j' onban voltaki  

de egyrc;szEiket a v:írosok Gs  a mag In f'ilde.:urak birtokoltAk.  

'' nu: zt íkat a  falvak  tel ~)p.itc;s;s'v ~~ l nc:{?e ~.itettc:k be. ~  tale-

pea  falvak Vil;1)sér;e nem rendelkezett nagyobb  hrit:í..ral.  I"y 

falusi tan,y íkat.'Bera Ipitettek.  

 ..zórvAn,y tanyrík  - <zzokon  a  pur.ztíkon  - léte3ültek, amelyek a  

mult  .  zAzad k"izepén lez.írult telepitések utAn  

n'p';e'lenck  maradtak. Főleg azórt, r:.er `.  ec,ek oil:.íny,  homokos,  

tava.., ligetes, ozikes területek voltak.  

't  pu:;zt.ík  birtokosai p r~rcell íz: íst -hirdettek. ';zekre  a  par-  

cellAkra-azok a szegeny - ft3ldmüvelők• jelentkeztek vevőknek,  

akik  a  frilernelkeds remGnrc;ben vAllalkoztak a-csaknem ki1d-  

tAstalan küzdelemre  az i:;tenh.ítam6t;6tti pusztákon.  

"L1ac.ItAk Pild jüket, hizukat, éo  - nagyobb darab, homokfálcldn  

keG.dtok uj cík-tet. Nehéz  esztendőket  áltok  At." 15.  

15. Erdei Ferenc: Putóhomok. Con: olat Kiadó 1957. 149. old.  
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Ingóo íaik egy rf: szét is pónzzé tettélg, hogy nfíhány állat-

tal 68 a legfontosabb eozkizökkel megkezdhessék a harcot 

a mostoha :3oro ellen. 

A szórv:íny tany'ík lakói ríltalában nehezebb körülmónyek kö-

z itt , íltok, mint a falusi taryrík nópesuóge. l ValóoAc:oo hűe-

!::?ltet ény az, ami az ilyen pu zt:li kitelepilák óletóben le-

j: ítszóc',ott 	 - - ir ja róluk :?rdei Ferenc. A szAzad forduló 

után a "t•any•a:.érdés" elsősorban ezeknek a magukrahagyott 

tan»alakóknak a siralmas helyzet bő -! keletkezett. 

tém íval éo az ezzel ösUzefluő vit:íkról, fJrtekezéoekrúl, 

a felszaba:''ulis utáni t:znyAk helyzetnek 	 k:alön 

kivánok majd fo<<lalkozni.  

1 tanyák települ6:36nek rendszerip, megjelenési iorr.i:íja t:í- 

jnkónt ki.il»nböz ó. 

I34CS-KISKUII MEGYB - KISKUBfíALI SI JÁRÁS - 

TANYARI;N1)aZ 	KIAI,IKULFSANAK SP? ■ CITIKUMAI. 

A megye több tekintetben jelle ;:Tz too területe az országnak. 

A legagr.irabb -meg:fr.k között foglal helyet ío aoz:íntóföld 

ar ín•ya nem 'ri el az . orsz, íBos Atla;;ot. /1.-  sz. t:íbl:ízat. / 

Me(Tyén belül különbségek mutatkoznak a-szántóföld  óc az 

inte-ziv milvelcí.-i ígakban. A iiomoiCwátsAg - orsz:íco3 viszony- 

latban in - a szőlő-  fío gyüm:ilc3termelő jellec;éve1 tünik ki. 

/2. oz. -Vibláza.t/ 
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Lakói közül 15o ezren ma  is  ezórv ín:r_tag ikon élnek.  

Megyénkben 1949-ben a lakooszt; ; 	41,  

1'!6o-ban a la.kooc.í.g 	36,- f '-a,  

197o-'ren a lakos:. íg 	29,7  

te ~ lrít mé;; 	több mint e(;ynemredo tanyai lakos.  

.~, kic őoszeha.00nli t.ís: mig Baranya me ;: éb - en a k zeétek  

:íltal elfolalt tr;.iletbvl loo n , ";; zetkilo:aéterre 3, 'faB  

r1er;ycíben  - 7 ki3zog jut, afciig li ícs-Kiekun Mc. ;,;rében 2oo négy-  

z etkil inétcren min:lössze 3 község helyezkedik el.  

F'egyénl: köz éeiben ".t1a;;ooan mintegy 35 )o-an laknak, négy-  

szer annyian mint egy Vas megyei - községbon, ős ötször annyi-  

an, mint e -7 Baranya megyei köz.x,g,ben. Pov  íbbi lényeges  

k,.illnboó;; rejlik a telepi.il'cek belső szerkezetében.  

i,:inlivírom megye földterületének kilenctizede-termé, a fenn-

maradó-terület e;*y r "eze bcépitett. Vas me,yben a k?izugi  

lakossAg csaknem teljes oz.ímban belterületen lakik. - A kill-

területi n'pess4f; ar•ínya mindössze 3 ',,13aranya megyében is  

csak lo ;'•, megyénkben pedig t'>b') mint 25 s .:cízalc;ka él kf,ll-  

terilleten.  azok településszcrkezetében azonban nencuak a  

szótszórt t'-nyAk, hanem  - cooportoa telt?pül'sek iu  

tók.- /Ceoportoo telepiiléUnek tekintjük adta telepf.il!"ct,  

ahol a 1 kóh "zat 	áf,lfl  ~oo t•ívolsríg nem éri cl a 17o  

r:,cl tert ós a n:'pes:,c';gs z ím  meghaladja a loo főt./  
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I3áco-Kiskun megye a., Drsz:íG lc^ttit)b tany  `val rendelkező  

megyéje. 1950-ben alakult a 1;.ícsk.ínak I.`agyarorsz.:ghoz tar-  

tozó réoziből ós a Pest me(yétől lev1.1; ..ztott Kiokunaúí;bGl.  

""iokuno•íGs hor7okbuck1.8 ti-íts:íg aDunrl-Ti3za kzén a Md611ői-  

11Oi}h ►3 z 	• 1 7íícüka  - étiz t• 	 Az eeye3 buckp.:3o1'okflt i:e:i-  

keny bor-ízd ík 	szólet3 "ozikes"  - tavaklcrzl t rlc.izott laposok  

via= j ík -r,l •~gym ".stc5l. Tulq7ollóak  .o  C114: ; kitö t'; 4daiH4k  

ho{nokt'o  •r.r".k. :S homokot  . na  ~yo')' ,  r:r::•tGkben co.Lk a 1/. oz ".w.cl-  

tól 	Te méozo'.e3 tngy eso,c óc n, irli, ;etels, ül- 

tetett alc::c000k és erdei-fenyő e-dők. Nagyar.ín,1u s:,616- és  

{;yiim:ilcoterricléo. Tanyavil•íG" 16.  

A mai KiskunsríG kétozereen fiatal tá  j 	társadalom. A hon-  

oglalcík - rr.ívcl gazda,,:13b vidclk is I>in.ílkozott -, ::em szál--  

lott:ík mec a tavas, li °eteo ."s homokos puc^t.íkat. - LZjd hAxor1-  

= 1.z 'vvel kc c őhb a 1>unok jelontek n.{°. Á11a.tten  . -észtűk lövő n  

nem k'it'itte r1ozg:ísukat a ŰzntGföld, amit I.ti113nlegea telepü-  

=iéomőci juk i s bizohyit. Igy-egy ic'ciglenes t <.kolm:ín'r  

volt nekik, ho,Ty áliataikat  - őrizzők a nal;ykiter jedécü pus z-  

t'lcon, réteken. "Ez a ozrílldoely ttikc.letesen r1cgeGydzik a  

mezőv:í.roUok kialall.ql:ísáb.tn érvcín7eaülő "tanyarenW.,zervei".  

A oz íntó- ós azűlőmüvel6s elterjedvsével égpuLy tany k  ée 

czőlűstany- ík keletkezéséhes vezetett mint a mezőváro co. fal-

duzzad  'aa.  

16. Uj magyar icyikon. 1961. 4-145 olda.  
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A  figyelemre  méltó azonban az,  hogy  a kunok ezt a telepü-

V: i rendozert a törökdulás előtt és nem annak nyorn;ín va•-  

66sitott;ík míz. 
Ezért előzte me : ; halas mint mezőváros a tibbieket." 17.  

A .  t':.rök pusztit sok után a Kiskullo'í;, r:,c;{; 	puozta ma-  

radt. Az 13o2-bon megjelent "Magyar Atlas"  - mé ;- coak Ilalast,  

1'élcgyh,iz4et, KunüzentrZiklcíot, Szabadez<íll;íst •"o lla jsfAt  

tünteti fel lakott helyként. Kiskunhalas, mint jáxzásunk •;;zLk-  

he lye maga őrzi mult j :nak egy-egy darab  j:t. • A v; ír o0 1936-ban  

ünnepelte feni íllásának 6tszrízadok ővforc'.u16jcít. triAr a tUr6-  

Itdk előtt is nagy  és puszta hatq . u - vAros, 6s termel:; , ;nck• 

fő '; ;a azelőtt is a., ;111atten6oztés vdt. Iialao rw. jenem k:` t  

ozlzaddal előzte rae 7 a többi mezőv  áro.,okat. 143 -ban vá.L osi  

szabadsn,' birtoltz6.ba jatott, kiokun lakosai 1x; -ig rZ:`sr 129o-től  

kezdve kivi ' to<ígokkal 6ltek. • Iialas fe  j lőé se nem volt olyan  

ütemü mint a t'ibbi raezővrírost. Kocokem6t puszta volt raég  

177o-ban, de 13oo-ban m x tizűlőt tclepitett é s erdőt ültetett.  

Halas viszont 1300-ban is éppen olyan puezta, mint 17o:)-bab  

volt. 176o-3o klz`jtt volt az elaő -fIldoztAo, de az idők  

•folya.,,r,r;tn a telkek szétapr6z6dtak 6o áoazekeveredtek.• Sziiksé-  

gesoé -vrílt e  ~y .•zltrrl;ínoo ta{*o .$tio+ A ta{;osit,íot 1363-ban  

kez ,"" ték 6:; h r.m tCVic tartott.  

17. Erdei Ferenc: t!ut4homok 3. Kiadtío 14. old.  
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"A telkeket kinek-kinek rodemption:ília juoca /a vic:,zavál-  

tíís i:Iczegéhez való hozzríj írulis/arAn;r íban o °.tott :ík ki,  

"spedi~; h í.r or~ helyen: a.:íro;;k6ri.ili feketűben, r3 jva  

sz:íxlácfdigeken - itt keletkeztek a tany:í.k - ."a a külső c.,i-  

k-a-honokoó :,zt íkon. " 13.  

Az igy kio:stott földeken hai:...ro .:an tang :k épültek, :?e az  

őslakos halasi soak vÚ(;:.iÚ :lz'.i1:.:;C3{; euet  ~ n I:.ent ki a tanyára  

1r~.Icni. "I;Ie •  ,onF;e-.ni kiv 'n juk a Halason i:; ".r uzok: íu  jan volt  

rend ::o ieltétclek .;zerint, a t;azd:íknak junivatűl szeptem-

ber lt:izenc; i!; való tany ín la1,ác: ít avval a raóclo, itáac,e.l, hogy  

amelyik coaláciban leúny, vagy fiu van, az állandóan tan;rán  

lakhratik, de az 	gaGtd:ík fol - vdot odahaza  maradni k  i telc-  

aek, akik unokáikat a helycó ;-,ben ne ° olni, iÜkol:"bra  

pol;*rSri k-itelesoógeiket is tel jesiteni tartoznak." 19.  

olvashatjuk a J:íczkun keril t 1334-ben Ki: I.unly lauon lcirr c: ott  

hat;íroza.: íban. rap oz, íz Lvvel k ' • 1űb'.) e,;yre t ..bb a tanyákon  

lakók zííma, de letki7rülmén eik alig v.íltozott. Az uralko-  

ó rend l:ó pvise lűi minden•választ íUkor n f;y igóroteket tettek  

az Allapotuk job;)uláU<íra, -de minden maradt a régiben. L ta-  

nyavi dóken az i:-kolaell:ít:ís sem javult. Pl. 1T:a. novc,nbei.ó-  

11en irt levélben ezt olvadhatjuk: - "Nagymc;ltóorí{;u i:7inioztor  

U rnak al "zatoc c,ol;;ái:  •Ceerkó Kríroly zaí:nai, Bakes József  

ereaz{;öi lakosok szülői c:rtekezlet en,yhangu ha.túrozatcíból  

13. erdei Ferenc: Futóhorgok. Gondolat Kiadó, 1957• 15 2 . old.  

19.  ' rdei Peren-: Pia yar tanyák. Atheneum, 1942. 11. 01 .  
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megbizva" Kiskunhalas tan,yavilAgúból irtak. "Kegyelmea 

Urunk! AlAzattal l,c:ri,ink nem  diszes,  csak a legegyszcrübb,  

le egszséges uj iskolrit 	 2,5 méter magas, Pildes  

	s 40 évig birkaólnak ha.zzn, ílt istAlló van tante-  

remnek Atalr?.kitva 	 A tanitónak 2 m széles zug van el-  

rekesztve a f ilcies - tantereNből 	 k:ílyha mé3.  a mai na- 

pig  sincs beAllitva  	2o.  

Vi lett az eredmény? "Uj iskola és tanitólakrís akkor - nem  

épült, a v íros ^lrenclelte a"Pildpadozat" el egyengetését  

ős a minisztérium az i:lkola "helyre il litás íra" 25o pengőt  

utalt ki."  21.  

Kiskunhalas lakoss  í; j'nak ebben az időben 52,3 sz.'izaléka 1 . -  

kott kültc.r'lleten -- az országban a - legnagyobb ar;ínyban -  

ős ennek a népességnek 24,6 százalc"ska hivatalosan elismert  

analfabéta. A tan,yaf;ldek ma4 is szántók, de ma m ír  tr ~.nyrín 

szőlő ős gyümölcs ~ i s is van. .1 szőlő- 3 ,;yüm ?i lcst:ultura böl-

csője a.; "uritany:ík" kertjeiben volt. Későbbi vir:ígzrisAt  

pel ig az erdüirt -sok alkalmúval kiparcellAzott földeken  

Kiskunhelas millett, Pirtón érte el. Pirtó a halasi j<írAs  

e{;,yik legkisebb ős le(rfiatale.bb települése. Az"Űslakók" még  

Felsőkistelep ős Pirt ípuszta néven ismerték.  

2o. Parasztsors - parasztgond 1919-1944. !agyar Történelmi 

T írsulat  - és a Hazafias Népfront KönyvtAra. Bp. 196o.132. o.  

21. Vallás- és Kdzoktat:íuii ;yi t`iniuotérium •iratai. í tivclüdés- 

ii•ryi t, inisztérium Központi Irattára 1931/36o-4-47o.  
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Ha sorba íllit juk a Duna-Tisza közének azokat a helyeit,  

amelyek kiemelkednek a köz`inc ."ges falusi fejlődősből és  

egy-egy nagyobb vidék centrum : vA lettek, akttor az élcooprt-

ba a mozűv : ír000k tarto::nak, a kii:;6pc:Joport ját a kiskuns:íf;i  

és a b ícskai j vevényfalvak adj  • ík, s a vé  ;óre kerülnek az  

ősi kun szíll +.sok. Kiskunina jsa a kr5zé7:soportba tartozik.  

Kiskunmajsa csak az oml"kezet "s a hely szerint kiskun. 

A falu 1743-ban települt nagy részben ülléspuiztai magyarok-

hól a k incstdri alapity ín •i birtokra. Az alapitvanyi jobbA-

„yok 174` -ben 2o ezer holdat me;°vlltottak. 	rner. íltíís mél- 

t o.nlos volt ős ut ína nary fejlődés köv' t'::"zett, 	e';é- 

s::en hasonló volt a mezővárosokéhoz. 1710-ben volt az első  

ta ~;osit:ís, ős ekkor indult meg a tany 'ík fejlődése.  

"Ezcknck a tany a íknak a története e  ;észen mis t  mint a valódi  

tany áké. Nem egy-e„ a •(yöbb közület bocs ította ki őket ma-

g")(53. idei lenes sz'll:í.hel}riil, hanem a p rccll . _s  

boco.:ított pus::tdkra öz'5nlő tivoli k izcé';ek: azeged, Kistelek,  

Kiskunina jsa . tb. jobb !iaz ít remélő zsellérei, akii: pén : .zé  

tették mindenüket ős örvikre elhaytdk szülűha s íjukat, hogy  

uj otthont 'pituenek maguknak a f-alig-meddig megszerzett par-

celldn. " 22. Az ilyen tanyai telpüló si folyamatra mutatok  

be egy 	jdrüsunkba . Kdmpöc rógen csatolt puszta volt  

az egri káptalan birtokában. A kr ptnlan a G000 holdnyi bir-

tok nagy rszét 'pró bór.letekre paroelldzta ós a bórlőkkel  

szerzildést 	Közel 3oo bérleti telket :jegyeztek a le- 

22. Erdei ; ' erenc: Futóhomok. Con olat Kiadó 1957. 174. old.  
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települők, s rrintemr 600 lakosoál l:tre jöt t Kömp<ic, amely  

k'1oűleg m,ír ak or is . . .̂ o.b ílyc::crii falu volt.  

JA tov íl.11iakban - j í: ounk rn ;o  területeiről - teszek emli-  

té:;t a tanyr.vilríg kilakulAo nak specifikumairól.  

, 	 .  .1 h -•~t~~ros, !1 falvai :~zt:,~ zcírt t:•ny íl:l ~ ól c ~ :3 majorokból íll- 

tak. 	Kele?;ia uzabad ::ai tr .ny :ík voltak,  

hr' .t 'r hón; ;eze 'i `.ette őket Un illó életre.  

az uj  

"1921. 	:,ente,;'>cr l>-f:n a Poclr->aAz':.' kaot61,an dr. .:iozel  

Gyula korm n- biztos jel enl  . tc; be . az i teni u.'a.k elhat  s ~ z- 

t "k, ho y.3zr?b 'ika szabadki;.íl ,  i víroe riven tov.íb,, mük:idik  

/Uj szabadka mer,:lapi t  Qa/  

1922. m rciuo 31-6n :.>e(; jelenik t'obek Antal a !iatArr.,ec(lla-  

pitó kizponttól Gs hirtelen 2 szinle;eo kizs." et 	akit: 

Tomh•ít 's Coi? clri •ít - ii:ei ;;lanesen 	 `,pr. 1 ' '-én délu-  

t  `n 1 ;írakor cor:,a el ólt C'az,,yaror. oz ;- jav 'ra. I cy a , 'éci  

:,zabnr'l,a birtok 11)61 k  irülbelül 16o ..)o '_.at. holcl.  magyar ma-  

rr;.dt. 'zen 16teo'ilt '1 "rom k';z:  ~(*: Tompa, K,elebia,  C ikc:ria. " 

23.  

t `oilCria 1 1 24 -ben alakult ön "116 kizséc-, c:. A lakáh[ízak tÜb  

mint a fele jclonlc,, is a külte1111 ,, ten, a t• ny,' .ren . ':;.scrben  

van. '3zr1,zalékban k ">rülheli,il ilyen 1." T,et kapunk: 75 ,,-a a  dü- 

lőutak, 15 '-a a k ' ive:nat :.,e t'  n e:cozih é, minte, ;y '3 :,z za-  

lk a tvoli, az:írv.íny tan  - "k ar ínya.  

Ki-1 kul .: íbart fo jlól. , ';;."ber: a legkül  ~ r>öaebi> 	'Iredeti  ~ 

, ozcírv•íTiteleplilco ez, 	az Alf ' ildtin nin Ü t  '.>I>. Több,  

23. "A tompai r.kath. tapi; .z tr : ín  zent J í.nor3 rlc' b , ínia t ~Sr- 

t.Inete c. l.~~rl 

>  
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mint lo km. hocezu ős e eaj -ítoc fel:vGc'ben nagyon kiíl'>nle-  

ccc. "A k;ilterületi lakott helyek" mind nagy, igazi tanyAd.,  

vngy a 19. ez íza.dban t(irtént parcellázAeok :;o!•rín keletkező  

tanyrík. `,gyedül Tomp<ín keletkezett egy ri : ndkivül hosuzan,  

tanyaszeriien elnyuló laza "teleptilós. : ;IT:ek oka a tríj. A tor:1-  

pai legelő hos:;r;•,-In elnyuló teri.ilct ."• n ..ru.;;.ti old :lAt kie:: ►el-  

kedő naL•t szegélyezi. F.zene a terlleten keict'.ezett a v.gto-  

:) . en hos;;zu tanye‘, illetve 'l•ízsor. J•íL• l .sunk egy r:.,.;;i _ t!.}ny<íe  

területének hial•+l.ul:ísa: - mint spc , :ifikum - a., alcíbAah "sze-

rint t tént. Y.él  , ahalma 	területe a multbr)n azcítuzórt  

t,an:Ja.vil: íg volt. ,1 több mint; lo ezer  holdas, homokos pu. ztA-  

j,:.n a vil•ígtól e ~!z •írva (At a rip. ':zt a területet r ,.: ,cn Fc1-  
eő-Tercí zha? . omnnk hivt '.k :í o a k .  s:;z, íll • :,i olasz  hercegi ura-

dalomhoz tPrtozott. Piz uradalomtól ezt a hor,iokcsivata„ot  
Iiollünder P.'ór szabadkai bank`íY v; ío +rolta meg. A terület er- 

. 
de,j.ít (í  .tékezitette. 1 fa "r' .bol r :;egt ri,ilt a Pild Ara.  
Késű'r a homokot  is - ' r',- 'keaitetto: Go p ngőrt rdta katau:;t-  
r'lic holo j ; ít. "i_z o szríg minion rczzébűl ideczűditette a  

f;ilcic.~ hee; parasztokat. A homok egyr rc; ; :zét az ide :salmatott  
sze  rénvemberokkel - felesben  gyümlcsfríkl.al éz  szőlőkkel  
telc dtette be. Ez a homok uzíntóf6lcti mii w el' zre alkalmat-

lan volt.  

Az idetelepült 	erA ;erck'lck p-`nziik nem volt, hogy é-  
ve':en At kikoplr , .ij•ík, aruig a ;;yfir7l :ic:;6s 'iasznot hajt. A leg-  

tibb emiatt o.thr;g,yta a.1cs-badkai l:;ank.írnak felez részese-

d" 	a <(elillant erről a :-i :<:kr-a. 'woken ::erestül ?első- 
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Terézhalm,  ít eoak "I11n ncsnak" n-ve:;tc;It 	és k:ir-  

nyókó  n.  

Az akko i 	nyilatkozott Rózsa 11,61mrín l,leshalmi  

lako.!: "N,yoMoro^;tunk, földbevcí jt viskókban laktunk. Földet,  

i7:letve ilorriokot adott  2•:et izetésre a . zabadkai  . banL-. A  

11 ~ 1.z ,7,pt6U!1cz azonban r1 1.,• v . ; .1:,.pp nem vA.t tohetac.zünk. Aj>Arr  

M ~  

..sett cí,y ~ °;' ~dr` ~  t a bucl::íj,an, az crE.lo:;01 .hoztunk rr.it, hoc;y  

kibleljük vA., a tete j(.re podia  „ereni:ít, szalr:r:ít ós föl-  

le t hu:.:tunk. I(w lakott itt cal;  ~or minenki. Aki pe.ii;; tehet-

te ,  ► +tlillp.nt innen. -Tal.ín a nev:.t is ily módon kapta ez a  

,1y:3,vg„" 24. /l1.3d: fü=lék 3-4 s... fón.lkép/  

1952. janu:ír 1-án 'első-Terézhalor,r é., a szom.,zócloo Keles-

ma-jor %in:ílló ':özséc. ;é alakult.  Kélechalot7 lett az uj közsóg -  

neve. Tttűi kezdve minden eos,':endű e:;,y-egy 	a  fe jlődós  

ut j ín.  

A tanyaren ? zzer a felszabadulAs után  

A r elszabadul:ís utí ín alapvetően met,v,htozott túrsadalmi  

viozonyok kö zt alakult, ~~."e jlű-3ö t tov<í b a tanyaxendozer,  

A fels<sabdul:ís a tanyai nincoteleneknel, iu utat nyitott a  

szabadabb, emberibb c`ltehez. A földosztás  poig uj hel'!ze-  

tet teremtett a tanyaren:;zer fe jlőd sóbcn :íe a tanyai la-  

, . 1etc:  nek  toy i alaku1: ís íban.  

2.4. Petőfi gépe. 1061. dec. 1. 	old.  
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A v  í.rosi puszták és a kizs:íkm:ínfoldk 	.f, .aoozt:íera  

Icer'iltek. A b"rlők és a szegényparasztok nagy r:,zéből uj  

:drtokoe lett. Ir:egalakultak a sze ;r.ínypar:iuzts:íg és az uj  

f'ildh6z jutottak érdekv'"delr.ri szervezetei: az Ujonnan 2 ,5ld-  

Iiozjutottak Oroz:ígos Sz: vets "ge -:e a ')o t  ;oz  ~pa,rrr3ztok -és  

F ildmunk íook Örsz lE;os Sz;ivetsége. Javultak a tan ai .ér-  

r.unk íJoIc ;; 	munka- éo élntk-rilraí n;,reí. Változott  

a t: , n , 'al zeml"letrricíd. T;r5s6d%itt a v 1ros és a tanya kapcso-

lata. 1 fi ldreform f'ildhöz juttatta a volt a gr ír,rrolet ; lrok  

nagy ré zé  t. 	f;l?iiiz juto ttak egy r" s:;e t:.lny•ít épitett a  

1-a-lott f ld jén. I;gy-két év alatt az   tani ís területein  

mintery 75 ezer uj tanya épült. 	 - 

t,b ~ cil Ic'izel 

 

egynegyed része 	i . [( ,L;.,ében épült. Iy  

nrvwr.zértékben els.,a lorodtak a zzóv.ín t,. n ík, 'h; eb:)en a  

'iolvzetben kiil'instis n 	fela.c?att.í ví .lt a szétszórt ta-  

ny íkon lakók civiliz:íciós sziik;,é:;leteine:c  Icicic , ;itéoe. 

"1949-ben 016:111t  a kérdc_í:,, ho„y a zok kis parcell: ín tudunk-  

e tov: íbb is "lni? Tudjuk-e a ter: :elé st ugy fe  le:ateni a jf5-  

vőben, ahogy ezt az e,ész lakoss íg életszinvonr!la . , de  L~;il'in 

a c?olgzó pw .rr?szta í;; "letszinvonala, is cieg!:'veteli? 	felelet  

coa:. az lehetett, `'o. *y  nem, tehát  el  kellett ihdulni a s..o-  

ci. lis ta ít.;z%rvezés utján. S ekkor m ís másképpen  tal ~íltuk 

szer-.3be ma-nkat a tan ,r:íkkal, mint a f"ilcireform  ide jén. " 25.  

25. A trtnyavil.í:; két évtizede. Ilc:pazabads•:g 1965. jan. 16.  
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janu:ír  j,íban létr jött a Tan7ai 'l;in;ícs - elnöke .I:rdei  

Ferenc - azzal a faladattal, ho;;y az  uj hc12, atnek riegfele-  

lóen doli ;ozzon ki  tervet a nagyüzem , sitéo ut j ; lban sí116 ta-  

ny:ík %i;;o`LCVonií:i'íta. 1 tan; 1c:3 t>1 ')'.) mint l!)o tanyaközpontot  

j~ löZt ki, ( ~ s ez , kből mintegy loo uj közo:í,.; szervez6n6t in-  

ci itot!:a el. Eben za i;i ői)en a megye  lakoo:,;íg : ínak 41,3  -a 

'v=p,!;yio 246 ezer lakoo 'lt a nzót:;zört tan,yrtivil:Igban. A 1'a-  

my:li Tíin íct3 javaslata alapj,.ín a rio,;y4 ben 2` - uj k';z36g 6:1 cz.í-  

Mos külteri.íletí 1-kott 1i- , ly  nZ lcult. 

1 tn.nyak ~iz9ontok kial:; .kit í:;;ínak el(:)mo<;  it ' ;  íról mix.  194).  

február 12-6n meg jelenik a kormún,y 13oo-ao zz:ímu rendelete,  

amely  k: rion:i ja: 	"illandó 	lak' .s c61j:í:=•a ozo .'_á1ó  

6pül^tct 1 "teoiteni, Imgy ilyen c "lx•a 	kiadott  6pit6ai  

en,-e:3"ly <alap  j *ín , "pitkezést kezdeni, eoak a köz c;,;ek 6:3 a  

v "r000k belteriilet "n, továbbí a kijelölt tanyaközpontokban  

urabad.fl 26. A Tanyai Tanács Altai kijelölt k izporitokÚan óo  

kiz. c; ;cE.ben ,a:íonban a betelepedés k ,r:íntoer;i öltött akkor  cv'- 

reteket, mint amilyet v : írtak. ;;(;yes helyeken  no  oc.:; indult,  

r:i : ís  helyeken  ;{e;*indult u , ryan, de aktsín  megakadt. Ennek elle-  

n're 1- ~n.ye^6':en befe:eződ' '• tt a  caezőgazdíLoúE; köllektivizú1;1-  

oa 63 azt sem a tany;ík nni;y r": z6nek megma_°ad ;ísa, sc: : : az  

uj  központok 60 közogek telopiilcíc;nek fcllbemarad:íaa nem  

aksj.d 1 -ozta.  

2. ~~ ota íny Pú1: A tanyarendozer ma. K000utii Itönyvkis.zdó,  

1973. 34. old.  
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JAr íounkban ez első ternelű;;z6veth o zet li:.lotaazAlltíson ala-  

kult meg 1943. október 1-ón Keleti rény n.'ven.  

195o. v ,' ,T~ n a r:.erTyc'ben r.r ű• 150 tuz. volt 13000 ta3ga1 ós  

47000 kh-on r;azdAlkocitak.  

"  ;°cezio ;i tt a Inez() 	i nagyüzemek telepeinek a kióni- 

tőse 

 

 is, ami uj kült.:ri,ileti lakott Iiel ,Yre': .  1'tcu_it+'u "vel j<írt. 

K6zben a v : íroo- ":, kt3z:.Gggrazd ílko Isi rninizzter a 2/195'5.- :az.  

rendele tői el  hat 'lyon kiv'il  helyezte az l949. <ívi tanyaépi-  

tcíQi tilrlrrat. t;ngecilyezte a kiilterf,il  , ti lr1k •í:aéj ►itc'ut az  

111-mi t; rr.zdac •í{-ok ( í o t3z-ek tel 'pain o' -ran feltcstellel, hogy  

a telep le ; ;a.1 íbb 4o lr:hTiÜból íll jon, a t í; ol..1.ra a v : ro. .tól  

l , gal "bb 4 I.r: ► legyen. :'indez k'nn ,-en teljeuit.zctű volt a me-  

c;,ye hatalmas tanyí3 tőrzőgein.  

A két évtized alatt lcínyegeo v atoz.íook indultak meg az év-  

ozAz^doo t<a.n,yaren zerben.  

.+ttrír3adalmi rít^.lakul ío ,  títr ' tegezű ::éu k ivetl.ezten jelentő-

son /Vivekedett a hetero!;'n cualídok .z ma. A mai tranyin a  

czal ú?on ' ►eliil együtt c:l az üzembon dolt;ozcí rnunkío, a vírou-  

ba ;j "ró, kül'nb+>zű : ;zinteken tov :íbbtanuló uj goner íció óu a  

mzeűg razda:' ";hoz vríltozatlanul ICitűdö idősebb korou r_íly.  

A fe j1űciéo hat `ít3 íra alakult  ki a tanya t ,ibb alapvetően dif-  

ferenciílhrató fol•r, : í  ja.  
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A mai tanyák tipusai.  

A mai  tanyák ra l.cok, mint  •a 3o, vagy 40  évvel ezelűttiek.  

A régi tanro,vil:í ot Erdei ?crone  vette ez:".raba, r.ia jd ugyan-  

c : ak 	fo,;almazta r::eL azt is, hogy "A r.,ai helyzet k :ránt-  

com olyan egyértelmü, mint ho: -:y •azt a tiirtérieli;ii elűz,.,ények  

ut ín v .rtuk 	 Nom  keri.9lhet jük ki,  hogy  az átmeneti hely-  

zet valcíu:í,  ; tival io szembenézzünk 	 " 27.  

Változott a -tanyákat körT.ilvevű vil:íg, éFr az a -változás sok  

helyen rnet.Tvríltoztatta mat  a tany t iU. 	értelmet kapott  

sok r`.;ri fogalom  i3. A jelen k'irülménr eire a r ,'!;i o... :~ trílyo-  

z Aa m r nem  alk: , lmac, de a tany lt o cztrílyozáoa, rnegkülönb`iz-  

tetéce ma  is  ozük. égoc.  

a.  / A kisiizemi tan_y: ík.  

Ezek a tant' ík fűld - Erdei Ferenc által farrntany lknak ne- 

vezett - ke_•t éskedű k"r zntekben  -tnlAl '.: tók a ozakuz'ivetke-

zetelz teri.iletein. Ezeknél a család létalap jAt az egyéni - ter-

inoléc adja, és csak az ;lruterrneléoben, vagy annak egy rézcé-

ben tal. ílható meg a uz: ±vetkezet jelenlé to. -Gyakori, hogy a  

szvetkezet inunk j j:ít r: írok végzik, a tagokat oa j.'t .1.ltetvé-

nyeik k'tik le. Önállóan ;azdílkodnak. -Egymá3 között egyéni  

parasztnak tart jAk malikat, és ugy is élnek. Ezekről a ta-  

nAykról in':ul a legt';.r?1 izem4l;rg.'pkoci piacozni, árut cl- 

27. Erdei Ferenc: Virt ' nelmi lecke a tant':íkcól.  

Kort Í  rc, 1965. 12. sz.  
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adni. sokan épitottelt belterületi hzat, vagy telket v;ínA -  

roltak, de a munka é3 annak haszna tanyAjukon tartja őket. 
• 

b./  A hrízt . í  li tanyik:  

A 43ai tanyák logczélesebb tipusAt képviselik. Ezek la-  

kói szintén r.aező,-; : , zda :: ~ í, i foglalkozásuak, de a nagyüze-  

mi munkahrqyük6n specialis beoszt-ísul{; cíllatten c;sztők,  

tzktorosok vagy ra í. fo lalkoz:ísuak. A tanyAn azon lari a  

ró it folytat j:ík. A vi. zonylal; nat;yr;u;rt kü :ac,zűgazdas.ígi  

ter.,rélési-iknek mix a l:6.c';s terr:,elés adja a- biztos h".tte-  

ret. -A  Ti zt íji rild, a takarm  "ny-be:.lzerzés, sok helyen  

a hiz >ba ;íllit.?ndó jó zríg is a nagyüzem: Jel icr:n•solntos  

, 
tags'; ;i viszonyfi~,- w ín e; ; ~aer,~~ er.ett n. ~ly : ín mozog.  
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Vbh ter.raelűszvetkezet krtpc:!olatot á°dtett ki :r h .lzt:íji 

tnmy:íkknl, negnövolve e.::íltal sajt árutermeláoát is, de 

a tagok csalAdi jöve rl elmát is. A h íztiji tany ík egy rá. , z,in 

az utóbbi ávekben tbb ;illatot t : rtottak áo ko , zerübUen, 

r.iint a mezglzdasAr; szocialista tszervezáse előtt. Jelen-

leg nrlyon lecsök .ent a Ii ízt íji ,íllattart.í3. - /Lísd  

1 - 1k 	sz. f inykáp. A fányképeíc nem bizonvitákkónt, hanem 

egy-e ; :y' t i nüs 

c./  Az 611: 1116 tanyik:  

Az öncll:ító tany:ík lr:kói azok, al:ií, a :aezű;;zdas,bál ki- 

v: íltak -is r.: s npÉrrlzdas Ig i.ígazatban v :llaltak rnunk it. 

°.'ivel nagy szerene van a termelői önfo yaszti.onak, vagy 

-ipPen a tanyavil ig  kereskedelmi :íllapot:ínak kán:,rszeritő ha- 

t• Isa miatt is, a tany ík körAlkiil'rinb`izű máretü : :: ezűr*,;'.zdas: í- 

gi tortac >. 'st t'ol;rtathak. I"cűiszereiket a 'i ;.:t iji tanTik is 

ítvecrzik, Ac•ukat ncdi;, '_iclyenk-int a terj.elűsz vetkozet to-

v "b' it ja. 

Gyakran tánylegesen is 	zer:,osódik a h :`.zt;iji tanya ós 

eil +.tó tanra, mert a tanyrín t bb nemze ék él, ás -van kizöt-

tUk terc::elűszOvetkezeti tag is, meg-ipari dolgozó is. 

Az ' nell.itó tanyák lakóinak élete köz'itt nagy különbságe-

ket lehet negAllapitani, amelyek 'r,'ieghat: írozái lesznek  ká sűbb 

a tanyen marad +.si, vagy elkOltözósi sz:índáknak. 

(1./ Az : ítrneneti tany ík:  

Ezek a tanyák kizarólag l:ikAskánt h'°s ;nílt, több helyen 

szinte "á jeli mene%1 -" kh :: lynek" oz 'íi:litó tany'ik. Ezek hasz- 

•ibrAzolsakrint kerilltek a fiig: pelékbe. / 
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nálói is T,yo.I:ran cser>lű cinek. Romaíny Pil az al'bbiakban  

igy fogalmazza mer' az :ítmeneti tanyríkat: "Nevezhetjük eze-

ket óppen ezé .°t , ítr:eneti to.n,y: íknak, r.;crt ítmenetiek lakóik  

óletmód  ja ós munkahelye miatt is, hiszen sok k6z?Sttiik a  

"v  ín orr7r!d "r", de azért is, rert eeknel, a tra,:y  íknak fenri-  

r.;arad  , sa i ; ,azrín szó :,.ser int "rítmeneti".  

Ezeket az rítmeneti taY;yrík m ír messziről el >r•ul jcík  jells> f;ii-  

ket. Ren .lessct :l.enck, i_yazd:ítlanok. Ezeken a tariy íkon az  élet  

megszakad. Egy-két i  iós :Jrabor lakja  ezeket a tany íkctt, akik  

c.:ak a lef;szüsér;esebb ter-015  tev>kon .fs>{;et fol;,rtat jík.  

e./ Kerti tanyAk.  

Mr,' ín,yos, e(;!?. ~ '.3tél truiya módra t "vol  cső  lakóhrízo.k a kerti  

triny:ík. Lakóik nagyon kül"fnzó fogl lkoz  ".suak. :;okan vrísrí-  

rolt'ik; vagy éppen (>pitett k ezeket a ta  ,T íkrit. ;s t n7 k  - ke- 

, letitezesében na;-;;bnn I;';zrej ".ts::ottak a telek :t.mk alrlkulrisa,  

a 	teli lehet5s." : ,ek ós a nyomasztó 1Ak:í3gonrlok. A hríz I:br:ili  

terraels r.:  ír  nem j  ít:3zik szerepet. Sz.úmos  ilyen  kerti tanya  

udvar.ín szem(>lyautó All.  Jelezve, hogy 1.!ktij:ínai: nem munka-

helye, ? uanem lakó .el7e az épület, kertes csallli h -íza. A ker  

ti tan,r íkat a v íro3ok k 'irn.rkén a laza beópitsi,i tan  rak6zpon-

tokban lehet r.ie{;talAlni.  

f.  / Az :ít alakult tany: ík.  

Sokfóle íta1 - =kult t n,ya -.;an ma mlr, "s sz ímuk, hasznosit.>.si  

c'ljuk bővülhet a jvőben. T%ibb tanya ugy al kult .ít, hogy -  

tov íbbra is Mzvetlenül a tanyaiakat szol,;:ílja. Pl. a felv<í- 
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sArló kereskc(:elem úvevűhelyekónt, v.. , ;y mqtr ír,yat ~írolrísra  

haczn  1 j ík az elhagyott tan;yt  'kry.t.  

Az ríta .akult tan-r:ík 	rósze teljesen e 1 t::A céloktrt  

szolgál az - eredeti rendeltet, "s . től. Ezek az ugynevezett  - 

hobby-tanyAk, amelyek eléggé divatosak lettek . .ianapuAg. Nő-  

ni tiyuto.oklLol berentiazik, ht:tv 'gi -r<:,mrintika pótlóknak hasz-  

n íl jrík, vagy irók; fe tők alkotóh.ízaként veszik i . ;érr;rbe.  

Eze, a hob:;y-tr.a,nyík teh "t ember  Utal ismót csak idűszzikosan  

l kott ópiiletek, t<an,y ízácsi hal  rek, mint a tanyavilA; kialeku-  

l"ca ide jón. Csak ery"szen m .c in itókokkal ós r, ís j%ivü•,rel.  

Az :ítalr3kult tany ík egy ujabb, m " sik r:Izót - mely czrím íb<an  

kisebb - kimori : ottan a z idegenforgalmi tanyAk alkot j ík.  

van m ír tn .nyamuzeum /Kecokera t íc Lajocmizse k'izdtt / - idű-  

kz )en lecí;°ett -, v- ° ;;y enlőkh, íz /Dankó t'ista e,-yt.o c.i ta : .y.íja  

Tabd hat ,:.ríban/. S v"j,iil t<ibb tany íból lett cs  "rcia, fogadó.  

A TANYAKEL +'OGhALKOZÚ VIT4K, KONGRESSZUSOK.  

A tanvaké:rdc:s sok c:  , tizede  foglalkoztatja k6zvéleményiinket.  

Vit<ík, • tanyak anr;reor3zu::ok, értekezletek za jlottak ős zajla-

nak, k3nivek, tanulmrínyok, uj::11.gciklret jelentek ős jelennek  

meg e t:"rCtról. MindQnf:íle vita ős viz:, ,,;-ílódAu azt bizon., it ja,  

?_;o y a tanyasi ember ő1ete, 	.is lgi, t; íroadalmi helyzete  

a szocializmus k:ibontakoz  ís.íval e;;y°itt v ".ltozik. •De kor +.nt-  

ae igy volt azelőtt. 1 ta.n,yAkkrzl való i'olalkoz ,As a t :cténe-  

ler; ::or.ín ki,ilinhrizű sz!ín óku volt. ;'in(lig attól  
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hogy a kezderr4nvez-ls honnan ez:írMn.zott, mely oo:, tdly 

keit tartotta =cm  előtt. Pedig a tany - ík Ugye non v:aarrifc:- 

le '3n.í116, 13indentől 	 ,gond, hanom .,zerveo ,•c:.,ze 

er;3z4J t:íroadalrnunk fejlődőéo6nek. Közel a:sz ízaiifo -rdalóiL 

vioo::arryulva tekintofik ít a tan,yakérdé .,ről ozóló vitkat, 

j avrio latokat. 

A t r n - ; ak lr!ér3 ic•,ínyvonrllrz a fcl:rzabudul:í3 előtt.  

A Uzázadfo -duló ide j4 r.•e az 	t : íjahra a tczniy : ío ,;r:zzd:íl- 

kod: ís lett a jellemző. libben az Ltőozakban cc;npcín n."h:ímy 

közi;;a.z;;at íoi, vagy , Pazdao : ígf ilcirajzi tanulr:rAn,y utal arra, 

ho,Ty a tanya ner1 pro,aéraa 	 1')o7-?)en két mezőgazda: 

- c:oera . íti :3Aaidor 6o Foereter Géza - 1 ott oulyoe pro"ul( í- 

n;úkat a t ::.ry '.k '.lel r<;etében. l :indl:et#;en c;<.nkraai, Üzemi 

pons`)61, a termcl "U  fe jleo . :t se 6z..c.lek6ben tcttúk javaolato- 

kat az  alföldi gazdrílkod ía r:,egj-.vit:íe :ra. A tariy:íkat - kivé- 

tel 	 farmgazdaeágoknak tekintettők. A i aluezerii ta- 

nyak6zpontok példájából kiindulva a tany:ík fAva3it:í:;.ít 

a j: ínlott:ík. Ilven i..: írr;ru javaUl; ,.taiknak azonban nem  lett gya- 

korlati kvetkezménye. Jelentűocí:;ük couprín abb:{n állt, hogy 

a tany:ík helyzetére fe ':ivt k a fi;yolrlet. 

A. kövatkező lc_íPfía r.:ír al:aicí- szerű rhegrrrozdul:"o volt. 

19o9-en a Magyar Cazclaoz , ivetaég ;°azdagyiil6 t ren:'<ezett. A 

palic;3i :azc'ag,y 'i lcíoről a k`vetkezőkr.t irta Gc::zt.<elyi Nagy 
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I,.í3zló: "a tanyai lakoscr.g gazdas íz;i, k6zeg6 sze6 ,  ;ügyi éo  

ílt<a.l ínoc .,zoci'lic viszonyai e sz ,ízad elsű évtizedc:ben  

r,:ír mint  nemzeti f<íjctalom kezdtek jelentkezni. A Magyar  

GazC}aozövets :g  az 19o9-i palicsi - ;azdagy lése ennek az (11-  

talrínoc hol;•►retnek ado  ;t kife jezóct. " 23.  

A  - gazdanya{;,;yül6s dr. C:iettler Jen(-)t- r.,ini: ;zter :i fo ,.;r3lria-  

zót - ',izta meg azzal, hogy a tanyakcr ' "ot a hol,yszinen,  

"1  lt szera; 'el F"s 'rz(") magyar  .aziv  el" ta ulrn  ..nro:;za, - "s  

viz,;.íl : 'tainak ereiM F' n .,rr"t terjessze az  11].: , t6aesek elé. A . 

vizsr* : jlatban .fe :i .hiv  íssal ell ított ké: _.d űiveket küldtek ,  azét  

L07/1 , -. obl7 r  "czben a t, t nitóknak. /T.  i. A ;ralicsi r;azclagyi.i-  

l's ide jén m 1r a tanyai tanitók is bekapcsolódtak a tanylk  

~ oblóraáinak trirgyal í: .íba. ' ,tthetű, 'lo . ;y mc:gsz .ílaltak, hi-

szen ők k:;zv 'tlen k " izelrűl 1 tt ;ík az  elnrsr.udotts " .gut. /  

A 3'L6tkU1 'ti; felhiwísban többek k'íz'itt ez Allt: "A racgin-  

akicó feler.rel"ce a tanyai n{  p c"s tanitóo .:.,;nak a :X. oz.  

civiliz íci6 j:íba, mikor a posta, tIviró, t  lefon, fejlett  

k'izegcíozec g1(7y, a jó ut a legsz'ik;;égesebb.  

kereske'elmi ":- szociílis int6zm6n7ek a  tany 'ík :;:s ímira nem  

csaló d6lib.'ib lesz, de 'rven• eteo valós-g los, Hind a ta-  

rr -a  i  tanitők, mind a k'?zr):7ntok?7an t'irröritett tan ; fai n "pre. " 29  

A  vizs; ;:llat nem j : rt ereriménn,zel, mert a v ..:_ ílr ti a  nvag  

~ :! o ~ 	't 1 )l i 	en i:ie - ~~ ' ) 	, ~ , 	ta as I. 	 `  :, ". ~~ ~ 	191i-en 	 . r.r .c3 . :íl~,~oz 	~~ 	. vil ~í ,  ~h < sboru  ki- 

t  'ré se.  

23. Ceüzthel,yi Nagy I, íszló: Kiadatlan  okr.r-ín.;rok 1927.  

29. Mi  less a tan,y.íkkal? Iiazr! . fira.s t•dép#front 1973. 23. old.  
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A hdboru utAn 1921-ben a kec3luer.r:'ti tanyakon(;reoozuson  

folytatódott a tanyakérdc's t ír(;yal - "oa. A kongre:sozu3 vezór-  

azónoka CZettler Jenő - mint m ír fóltimf.ivele:: lgyi íllamtit.  

1;: ír - volt. A kongresszus tőr: ►: íína:: nag• t'Fbt>o e r: ' g a rea-  

litrí:;okhoz k',.nc:solődOtt• KaAn K íroly a ki.rvasutak  

.;. ;or[;r:1 r7azta. I;z volt az egyetlen olyan javaslat, arai r; ►egva-  

lcíu 11Aoakor t; ' n  - le ;eoen -inny.i ttt, jrav`°_tott a tanyai e! .berek  

Pder:i :sokkal 1.' őbb r,re{y er,  ~ ciil%itt, majd meg is - c'pLált  

Kec:;keH`t kritl .- " ban a vríroat a bugaci tarryav il:í.g(;al 2S: ..zek '.S-  

t(1 7a;;d«U i k.iuvrZOut.  

A fent errrlitett e ; ;crr► yyek, Ka;tn, Cze' :eler , .Ce;.,zt11e yi Gc a  

hozz'í juk haoonlő t1)'. ' ek ook- fontoo t c:.niva  őt felt :.rta. a-  

tany.íkról. tk  .ezdcm,-'n ezték a uokCel te,rrya :. on.;re.,.;uot,-  úr--  

tekczl-etet, ankc'tot. A kecker;r:íti kon(;reo:r u:r utrín Lakcin  

ío ;;zenteoen re.:f'eztek ;ra;da(;y'il"ot a t .nyrík :i;;,.r " ben.  

A makói 'rtekezleten a tarryabizott:; í(; 11ta1 " ; :: . c. íllitott  

45 ol! alao javaslatot trí.r ;yal  t ík r;► ;; r. A - java; latban kihanC-  

onlyoztik •a tanyai k:izigazgat-ía fontos. ► .í,•.'t  - óo a telefon -  

beve.,r,téo.'t. 	:rzeretettel, r;r„ ;.' -r.•t"auel kell e 1:6r-  

dc';;t -  kezelni; :ía akkor! az eredmny nem elmaradni. i.in  -  

nyó.jan a kCr•t rlo ;ozunlc "o vi(,y•`k a kirsi  ;az(;atAr;t ..::,  

a n,,hez, hogy k:inn:;eb'. le(;yen a ő hr;l ! . et . jk." 3o.  

3o. Magyar Ana Kec:rkerr .' t, 1927. X. hó 243 old.  



44 -  

A ezenteni tn.nyakongreoszua /1927. X. 3-n/ 	kereteiben  

'o bell tartalr'ban eg,yar'nt irnpozino volt. Geoztel i Nagy  

L,rí:;zló igy ir  - róla; "A magyar tanya ü ; ye e napon orc_.z:ígos  

p: o:al='rn írt közé került, e remt;ljiik, hog nem fog onm n megcal-  

datl rt nul lekcr ilni. :'i, akik a tan,ya'..f'rr3 :,uel foglalkozunk,  

."rezziik, tu .':. juk ;a:.t ,  ho  p y !ennyi  v tiry, iE.ennyi rern "ny, .::enriyi  

:;cív  ~.r -  ".o "e menn•:  i hit fordult e napon a ::i tran:íc;;koz,i;;;iink  

fel. Tu•i juk, azt, ho ;  Yy , annyi ta yrai panaoz, o f:í  jó oeb v ,°..  

:ia e rio salJr:rtól a meg{,ycí;*,,yulrí:;t lo orvool.:íbt 	 .1. kong-  

r :a :;o:;uo c. l ja, hogy r'mutaouunk eg;,reo j• lcantűu kércr:;ekre.  

. ,e t{;  jelöl jqk az utat, - :ódot, r.L::el_reken hA.acinunk kell. r iut.ín  

az itt ozóbajöhető k,'rcr "oek tvbb  tire  " .t . rint::: nek, minden mi-

ni :;t rnek e tekintetben meg kell tennie a mag 'ét. " 31.  

A konr;reo:;zu:; r•ímutatott arra,  hogy n. :zarr .,~akérdc'o : legolAAo,íra  

kori "n,yprogrr:r. ►ot kell fel íllitani. RAmutat >tt, hogy a - tanya  

kultur "lis ": kiágazdao "ri feleelke  . "oe az utkcr e  s  o az  

'rt'ke.rit('o probl `r~ 	 nr:k a megoL'. : ;ran rejlik. 	 -  

Az e lenforrra.dalmi ren :;zer ideje ala tt az e„6:; t- :4,{ak6r-  

doel foglalkozó intczkedfyueket, vitákat az al:íb '- ~iakban  

ioozet;ezem; A tanyaügy  tAr„yal-íoa lémyeg:i;en k " t vonalon folyt.  

Az egyik a t .íroadalmi mozgalom  volt. Ezt kópvioelt , "k az előbb  

er►litett ..:<<a.kemberek, a jóhi::zemU re io,_•merek, a legönzetle-  

nebb odawL: íooal kldű ,;azdAk, tanitók 	at;r írc,zaker::ber::ak.  

Igazuk volt, amikor utat, poot:ít, telefont, jobb ozol„ i_tat  ízt  

31. Magyar  , ;óna. Kecckr,i,F't, 1927. X. hó, 229. old. 
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követeltek a tanyAknak. Igazuk ^ t 	jóozrín'fíkukat az a mu-  

ln.ost'ísuk zer7 ra  'zit  ja meg, ;logy k6zben elfeledkeztek  - a uze- -  

f;(ín parasztsAg orss;'ír*os n,yomo  ának okairól. :t trrn;y*akér(26ct a  

vraló ., ".; oo ;isss,efilp {*c` oeiből )'.ie:..elve, ug;,r viz.„ ílt:ílL, mint - a  

r:s.>.,, ;;r;,.r parao.,to h. helyzetnek egjetlen :a .~ t,o:1nrató problcír.;'í-  

j.A. I, ~~~ ,  az ak:írrriilyen töyekv  : ock io; amelyek a  

tnny:ík q 1'-zet  ' t a t: rt "eti f(?. jlűdd: o.f.olynm  ,t íból . kierielve  

• -1.:, c,;".;:, t íro. dalorn alapk  . ,. "Jeit(1l elv  aa..ztva - . izs3-  

,r "lt í.1c, eleve kAarcra lettek  it`lve. 

3ok Contos tudnivalót folt  í! tak a tan;,rA1.ról, .de a leglf"nye-

resels?r t"roadalmi 'rio.:zefi.i,; .'c,el.et nem kut cttAk. n11-;.r t ~íuukat  

a !:ivntal0o hía .talom n,l . ,,*yon t 'ciatooF:.n 	ez  a hi- 

vatalos  politika volt a tr.znyai.igy t rt;,yal í:, íb,an a r.l íoik vonal.  

A lc;;főbi. ) t rekv -" se az volt, ho;y a n"iras:st.:íot elv :ílnos;za,  

elide;;enit::e a munk: íur '°tól. Vagyis: attól a plitikai bofo-  

1v ístól, amely az o.;t•ílrellAitcítek tuctatoJit :, "va1 feltárta  

volna az okot a paraus' . i el "gedetlonognek. Lzért a tanyakór-

(rut ":rt előtrr;be helyezték, hogy leplezz "k az egr"ur: t :ír;:adalr.7i  

pro'ilér7 Ikrit. "A t± . ri;ra,k:írd d3 s ma a magyar feltámadíss 6o a ma-  
mint  

;r,yar pvendő. Ma a tan,,yakórrtéu nes:rcual: az Alf%;ld - proldóma  
. 

lognra,~;yobb jel - ~ ntűu "g~ •..:uze rder:,el er.,lit : st 	 , hanem  

kf;ilnjoen a.zF:rt, mert  a: oroz ígnak igen .írt "keo ::r nagy tö- 

, r.~e;ei la,craak c ppen ta : .:r íkon, ug ,r, hogy e k "rdI o:rel foglalkoz- 

ni ma 	 e,r;,,renlű a nemzet j'vendő je 'rd ei. "ben teendő leg-  

fonto:ra b int zkedcís3ek'e1. " 32.  

32. Gyakorlati Gazdalexikon. S,ylveoter ki - dó 3 p. 1927. 333. old.  
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A trLn,yakérdóc megnyergelőse mindenesetre hasznoc politikának  

l;ítozott hz ellenforradalmi hatalom az<imCra. I,egfőkc;p-,en  

azf.rt, ho y a fi : ,yelmet elterelje a t ír3adalr,ii rendszer alap-  

tiib:íiról, ryiielyekből a tanyaiak nyor.loruUrl Fna is származott.  

A le{i,;+ellemzűb'+ tanyai tan  íc:.,koz, ícok 1945. után.  

A felszab ,clul:íst k6vetően megjelent rendeletek,  h.t íro2.,tok, 

őrv n . reci.ilőseircil /M<ireforn, Tanyai Tanl.cs stb./ az  előző  

Co jnzetben rl ír k:"pet kaptunk. Az al:í>>bianan nőzzük i:,eg a ta-

nyakérdőssel foglalko::ó főb 7 mc ,;;ye.i ,  j ív ~:íci t-an  " cUkozuokat.  

A megyei tnnácis 1959-ben r,i.. tilakitotta a Tanyai F.11andó  

zottc ízot. Feladata v)lt, hogy se,; itoe, ellenőrizze a külte-  

rfileti lakott áielye't mielőbbi kijel%31626t. "A bizottcig többek  

I: lz itt meg í1lePitotta, ho °y 	lőteo itmén• ,rek rossz  

helyre :>piiltek. Innek oka az, ho ,,y m::g nem 	ki vőgle-  

gesen a tanyoMznontokat. " 3'>. f.°'ej;111enitotta toy íbb ', e.zt,  

hogy a r.,e{;v sben min%1enfőle engadóly n"lkiili ' pitke:x5s fol,  ik  

a kiilterületr.iien, ős az ellen a tanríccOk ;ieri 1: pnok fel  kellő  

eréllyel.  

1965.- julius .3-rín Szolnokon tan:íc,>koztak a .h-ít tanyás megye  

szrikórtői,  kór  iselői. F; tan '.cskoz.ís eredmcínye -mé;; -a leged-  

zettebb .tanyai  szakértőt i s meglepte.  Sok uj tcín,y► ős problcíma  

ker  ilt fel.szinre.  

3"• Tanyai °llnn:'ó Bizottcríg. Petőfi rópe 196o. III. 31.  
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"A tan-:ík r7eg,ozr)né::e e!;ész t ' rténeti kor:!zakra kiterjedő  

hosszasabb folyanat, s nem kerülhetjük ki, hogy az•.ítr7eneti  

helyzet val6s '.g  .val is ssembencíz:,ünk, s lcílxísről lüpésre r:reL-  

kereooi.ik az (ss:.erü r.rcold íookat."  34. 

Mil on hosc;zu lehet  es as :ítmeneti időszak? A szolnoki ta-  

n ícskoz íson kétffí lcképFren közelitett 'k r;e„ a bomlcí st. A dzrí-  

it ~ í© e ! r ■ ik t ".mpontja az volt, h ,gy 	s 1964. káztt "1-  

tal'íban 3-4 '-a sziint meg ,ív ente a ta;ryAknak. A r.: .,ik sz rlve-  

téo azon alapult, hor°y azok a tanyaiak, akik a szocialista  

:ít3::ervezéo idű3zak:íban berendezkedtek  a tpnyai 'letre, ós ott  

a termel.-~szvetk  , zctbe lépős ut:ín is kitart )ttak, na 'y tib scí-  

gükben munkakópos  ko ruk  v(í(;` ig tanyai  lakosok akarnak maradni.  

A tan :íc;skoz 'Üon eg -, círtelmüv,í v sílt as a gJndolat, hogy több fi-  

,;,yelr:ret kell 1'orditani a tanyío :,egy'kre, (Is  ebben a kórda;ben  

a népfrontbizotts ígok le,;venek kezdenc:n:ezők. A ki kunh . LILA  

jArAsban ez napirendre  i3l:erült. 

A.flazafia9 	 196. de::er7ber 11-i i.i16 -  

nén a tanyai lal.os:;ríg kultur "lio, I:ommunrílis ell itott:;(;:ínak  

k,•édcí s:'vel foglalkozott. A beszimoló r: ír:rutatott arra,  - ho:w a  

tanyrín 415 lakos : :í„ 	v"gzett ilyen irúnyu felrréréo  

hr.:;.:no3 	c:rt kco adatokat ozol -Altatott e tcín•íban. A tanya-  

vil:íg fokozatos me,*oziunőucIv l krxpc:,ol 	 zn : .,egAllapitott.íks  

34. Erdei Ferenc: lIét r;e{*ye tri .r:yai gondjai. r,".agyar Nemzet,  

1965. VII. 13.  
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"hogy ez a folyamat a kulturai 7:" nyek n; ivekedi scínek is a 

k'c>vetkezménye 	 A felnőtt ős szakmai oktn.t ísnak a se- 

r-itését, a falusi t"li tanfolyamok raegszerv.;zé3ét" 35. tüz- 

V k ki feladatkint. 

A tanyakérdissel az 197o. ivi j:ír•.íoi pArt."rtehezlet is  fog- 

lalkozott. A  terqleti átszervezés nyomún 'iskunmajsa -is a 

k:irnyezű telepWsek ekkor kerültek a kiskunhal:'.s:i já: shoz. 

Valamennyi r'.": z tipikus 	települős: "Ezeken •a terüle- 

teken nines megoldva a tanyai gyerekek k6zmfivelődisi helyze-

te. Az iczzevont tanulócsoportok' an tanuló tanyai gyermekek 

kivitel 	h: tr:ínvos helyzetben vannak. Az adott terüle- 

teken villany nines, a szerel "ltet l si ec;zkiiz: 3k hi: ínjosak, vagy 

elavultak./ 1  36. 

A  megyei pírt-, tan íco- is t írs-c? alrni szervek m Ír kor: íbban 

is f ,)glr , ll:oztak a tanyai 1:: .kos., : í[; c letki5rülraón,jeinek jvaitá- 

val. 

Az 1971. december 22-i együttes ülésin rnegt : írgyalta: "A ta- 

nyai lakossig helyzetéről és a várható w íltoz ísokról" szóló 

jelentést, i s liat rozatot ho;ott a megyei tanyapolitika fel- 

adatainak vi L;rehajtcís íra. 

Az együttes ülcís me„íllapitotta: Az elmult 'vtized Tintű vál- 

toz.íookat hozott a t.a.nyavilg iletében. A szocialista viv- 

m ínvok hatíoa mind jobban .írv:'n;-esiil. Ja•, ultak a :,unka- i s 

35. A .tang "n ulűkrűl volt  szó. lira L.a.:i iiirek 19G1. XII.  18. • 

3G. JA-r 'ísi Pártértekezlet vit íj-íbul. Pet fi Nópe 197o. X.1G. 
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életkürülmánrek, a tanyai lakossAg jive 'elemforr:ísai. Létre-

jött 23 u j  község, ::.z 'írlo3 üzemi lakótelep, amelyek többaé6'e  
megfelelően fejlődött. i.?redrrsén es volt az iskolcík k irzetesi.  
t"sQ is.  A tanyai iskolík 50 	villam3:sitottAk. A tanyai  

1akossAg közügyek iránti é _cde:s:lűdése, politikai aktivitsa,  
fokozódott. Jelontűoen fejlődött a töraeE;kommungk:íció. Javul-

tak a k'izleke ''si lchntisé,;el;. A tanyavilcír; he1 -,-zete teriilo-  

tenként rend .i öl differenci ílt. A. tanyakr(; 1:.3 j-lentűs'  

n : iveli, hogy BAcs-Ki:.skun re 'ye  az oroz  íg  ler*nzl;,yobb tanjr :í3  

megyéje. Jelenleg is k'zlter?ilcton él min !en net7yodik lakos,  
min°.egy 15o ezer ember. A éanyavill.{; bonl:ísa lassu i'olya at.  
"Az együttes ölés a jelentést és az e1űtr jesztett 4avc;,slato-  

kat elt'o;; ' uita, majd a trrn •ai probl"rz:íl, :íttekintése altlpj ,:ín  

az al íbbi ,í1l,í3fOglal,íst alakiLotta ki."  37.  

Kien)lltedű jcl  , ntű.s',;ü volt a Hazafias "iépfr ., nt -Orszí,;os '1'a-  
n íesa és  a KITI. Központi 13iottsríg kezder7'nre.,csére az 1972-  
ben Kecskeméten megtartott orszic;oo tanyai tan  "cakoz.ís.  
/Ezen a tan. íc:skozéson, mint jrxrAsi küld?i tt vettem ré szt./  
A tan .ícskoz;ís m ,g:ílla.pitotta, hogy a tanv :ík t ténelr;,i fej-  
l5clés ben kiflönbi3ző .sz : +kaozok vannak. Az 196o. .évi : ít:szervc-  
zás ut:íní időszakban is két st,i ,kas:. -l:iir+nithető el. Az egyik;  
a termelűszsivotkez  ~ tek mr,gr.3zi1Ardulé.u -ínak időszaka,- amikor  

a, tai°ry.íkn :íl a fo'; ,r rít3 dinamikusa b volt -, a r:': ; ísik; a teme- 
37. L:íerd a fi,i :  ;t;elék 4o/1971. sz. i2atA:c•ozatát.  
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lóoz;ivetkezetc3k me;;ozivl ~írdulA:;a ut íni i( ' űzzak, amikor a ta-  

n,y:ik 	erűoer differenciAl ó! ott a kialakult uj  

c±a:. "zi r!.dottz  'gok ,;zerint. 	 . 

A jelenlegi ért ' t,eléo, .rogy vanrak :lzórv íxr •y-tr yrík, ahol a kor-  

szerii cíletkAriRlm ' n!;ek peropektivikusan -em biztooithatúk,  c:o 

ar.;clyek }.: froziintet  ` ae a login okoltabb.   

A nagyüzemi (r• , :dA h o  : dooal öo.; ekap cU l :ídott tanvrc relz c  te  

1: a. :zeken a t : ~ .n  . íkon 61 c;z  ".raoo r.uezűgazdaocígi nagyüzemi dol-  

go4,ú c1,1 em llett itt jelen'.ős ,írutermcle;o fo:l. ;rik. :zeknek a  

tanyknak a fenntart za eg ;rr•cí ozt azrt indokolt, mert kev "o a  

1nk  ío a :ek;ilt 'z " ohez, mAnrc;ozt pc ig fontos ;;zc;repet töltenek  

be a zöldzc: t̂ ;t-rme:.; „ téoben c:o az állattenjc:uzt zben.  

A tan íc.okoz:ís megoszabta a fcladatokat. A  tanyai -lak000dg "sGycí-  

nek elűmozcl3.tl.e  ít  - .íltal ínoo t íraadalmi Celadatkc;rit kell kezel-  

ni. tany íkon ' lú e'7b rek ors '.1t csak velük egy 'tt, velük tel-  

jes cg,✓et_•t " oben lehet megv.íltoztatni: 'r  .mo,;atni kell azt,  

a tanyAk lakosai megfelelő körülilények l:öz >tt bek6lt6z-  

heosenek a v:ír000kba, falvakba. -  

Tdmo?atni kell, hogy  a megmaradó '.an ydkon koruzerü kulturú.lio  

viuzon;-ok, o•zocidlio :íllapotok valúzulj r,nrrk meg. kell  

a t€rny .ík l:tko:zc,;ú{r ínttt; r :" c:.v "tel "t a kiiziizyekben, 6o a tan ,! As-  

i:;eFryc:k haoonlú  - tanAc:skozú:.;: íbarr.  

Az 1975. feb , •u,ír 3-i ., írt."rt:rkezltA i. fogl<,lkozott a tanydn-  

lakókkal. t:eg•íll.rpitotta, hogy 'lett_'>riiltn"n eik f jlűdtel: a  

ko-,íbtd időszakhoz 	I.1egirr:lult egy folyat, a;Aely raei;-  

onja, zőt pozitiv i n!ba v"ltoztatja a tcor•íbbi tanyai ólet- 
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Mód-at. Azonban nem kielc:,;itő az ríltal ~ínoo mifveltuc: ilk, egGcz-  

o-',r,*iig.yi c:s ozocinlio ellít;íouk.  
A k3zmi.ivclőd6Űügyi körrrvt  ".rak /21 : özo ógi éo 41 tan•aai/ kiala-  

kitott•ík az olvaoó t%irzo zi ír<i ~ ít. A tan:ravilrígban a k;invvkl-  

cuönz  í o a rlükiő tanyai i;dcolákban t"rténik. A 1; ítoiratottc g  
4"veo viononylattaara nc;mileg cu  , }.kent. A kirzetec :itc;o k ivetkez-  
t =hen tovrí :ab eo'5kkent az ;íltal:íno,3 i13kol'ak :.;zíraa. ;;'g 143 fcl-  
oőtar,ozat . )s tanul lriilterülete.z. A tan-ai iikolák aloó tagoza-  
tai elűrel:íthatóan mó 	funkcionálnak, ezrt fe jlc13ztc;-  
silk fol-r: :ato:;an i.aPiren 'en van. A feladatok k:iz;itt :, .erepcl  

P1.  "A tccm;-ai lzkoco;í- ta'ivelto6;;i oz .int jónei: 	érdelk;ben  

f ~ ' jlco.,teni kell a tanya irány  : ztea ható k6zmiivaZ6oi munkát.  
'nnek feltableit a tan ~íc. ~ok éo a mun'.ahel ,rel. k%iz?i:;e;: teremtok  

: . ie{;.  n 	31.  

Jelontós eceraény leoz majd e t ::ím'ban a Tanyai .Fiatalol. Tal;íl-  

I:o  ; íja, a-ely 	a:zi;riu :t .s 2)-'n le ::.  

A ?riokun'r; 1;.13i j . " 13ró1 - ríltalában.  

'(~ ~  j 	, egy 	~J 	~y 	' ~C ' 	j 	"-C  Pió 	rír '.o e 	megye e 	u e 	o~~o~~:," nat;-3.rol a a::, ol oz.  

r uz6n elterülő k:iol,unhalaoi - j •ír<íot. Utcja.ít j;írva,v;íltozatos  

t;í jait iurrerve azt lehet .,:eg;íllaPitani, ho„y e köz iaazL;at íoi  
egyoóg kicuin itett i.c íoa 'a,.íes-Kiskun megyének. Ha ar: ín,iaiban  
nf'mi eltolód;í13sZ1 i• , de rainc;azok a terepalr.kulrztok, talajfó- 

33. M:.`I,MP. Kiokunhca.laoi J:ír•íci I3izottlyl..; ína': bec.. raolő jelen-  
té , 1e. 7_975 • 23. olci 1  
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leoégek, n!ivc;myi kulturák megtalálhatók itt. A já~.r:ío lakos-

ságnak c:letőt alapvetően befolyásolják a tcrr.réozeti ős a  

k z:Ta^dao ír;i adottságok. l;r_nek megfelelően alakult ki a  gaz-

dai otruktura, amelyben a ' lezű l zdac.•.ig a jolle: zű. hb'.!él  

származik a le;t`ibb ±egter elt őrtők 
♦  o ez a llcoo. ♦g dintő  

többoé;  " nelc 	forr Asa.  

A terműterület '.ietero ,  -én, r" ozben a Duna-Tioza közi homokhát-

sághoz, r. ő zben a bácskai körzethez tartozik.  

A j+ . •+o területe: 162. 13 7 ha.  

A jelenlegi lakónépe00%:g száma: 73.333 fő. /1 íod. 2-3 oz. t : íb-  

l : ízat/. A j:.ír,í;;ban 21 k6zoúg varr G, valauncn.i i k{fizog Incí11G  

t.an :íccoal re delkczik. A jelenlegi k%izi ;azge.t íoi határok a  

ki1l:5nb%izű területcoatoláookl>al alakultak ki. 196o- an a járás-

hoz 11 klzeég tartozott. A b ícoalrn ":;i j ír ío rcgoziiné. ővel  ke-

rült  a k .i.,' . unhql ::i j í " hoz Mcoczéléc, c:::ik<:ria, I,un'Jaja ős  

Mél,ykut. A kiokőr :oi j:" íoból podia Pirtó. 1969-ben a ki.;l:un-  

főlegyh ízi j:í ° zo rítervezéo vel Caólyoep íloe, J:í:.;zozentl :íozló,  

Kiokunmajsa, Kömp';c őo Szank községekkel bővült a kikc.unhlaoi  

j:ír :ía. A log , 4tóbbi területcoatol.ís 1973-ban volt, amikor Kic-  

kunhalao ' roe területőbél !iocloglárt :,ős Ki ;yóst l.iokunma jo.í-  

hoz coatolt; ík.  

A járás lr,i:000 íg ínaL közel 6.`%-a aI,tiv kercoé, akinek mint-  

egy kétharmada szocialista :.  . ektox• :an r}ol i;ozik. A laY.oÜ:;:íg dön-

tó ti3bbea,Te a 2 állam' ga:;da:;:í  ;ban, a 3 erdészetben, a 22 ter-  

r;elóoz?ivetkezetben, a 2 klz'io vállall:-oz:ío an  ős  a 13 ozakozö-  

vetY. ~~zetben  
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3.  3.,1.r.lu t íbl:ízri.t  

A j3rrís közsé::ei t  teri.ilete, lakónépessége.  

Terület 

ha 

L a k ó n é p e s i ég 

196o-ban 	197o-ben 	1975-ben 

1. 	13a, lotaszállás  lo. 436 	3.117 2.623 2. 210 
2. 	I3ácaszőlös  3. 337 	2. 351 1.417 1.1o4 

3. 	Borota  3.179 	3. 331 2.740 2. 416 

4. 	Csikéria  2.53o 	1.7€34 1. 447 	1.355 

5. 	C3ó1;,ro3pálos  6. 510 	2.795 2. 567 	2. 271 

6. 	Harkak<i Vi ny  5. 27o 	1. 319 1. o52 	1. o73 

7. 	J<ínoohzlma  13. 22o 	13. 375 12.62o 	12. o22 

3- 	Jádzszentl "szló  6. o33 	3. 224 2. 34 3 	2.395 

9. 	Kel ^bia  6. 671 	3. 93,3 3.314 	3.224 

10. Kéleohalom 6. 16o 	1. 753 1. 425 	1.161 

11. 	K,i okunr.►a  j sa +  22.193 	13360 12. 13o 	+ 14. 065 

12. 	Kissz íll.ís  9. 2o6 	4. 906 3.333 	3.612 

13. 	K5 rlpö  c  2. 999 	1. 270 1.16o 	1. 054 

14. Kunbaja  3. "~7o 	2.473 2.176 	2. 251 

15. 	KunfehfIrtó  7. 336 	2.425 2. 616 	2. 531 

16. 	roTé lykut 12.353 	3.377 7.475 	7.397 

17. Pirtó  3. 449 	1. 032 937 	350 

13. Rém  3. 993 	1. 353 1.645 	1. 	6 

.19. 3zanka lo.773 	4.752 3.990 	3.946 

2o. Tompa 3.156 	6.619 5.213 	5.113 

21. Zsana 3. 3o3 	1. 92o 1.579 	1.377 

öss ;csen: 162.137 	36.629 74.912 	73.333 

+ 1973-ban területcsatol•í:,al 3461 ha. és 1352 fővel emelkedett.  
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Az aktiv keresők 44,3 yL-a mezőgazdasági, 11,3 `'-a ipari munr- 

k".t folytat. Kis rdszük a kereskedelemben, a vendéglátóipar- 

ban, intézményekben ős a hivatalokban dolgozik. 

A mezőgazdasági üzemekben az utóbbi 4 év alatt jelentős kon-

centrálód -isi folyamat indult meg a termelőerők szférájában. 

A  termelési  szinvonal nagyar ;mnyu fejlődésében ólenjArtak az 

állami gazdai ígok. "Az Alla.mi • azdas•ígokban iparszerü terme-

lés folyik. A dolgozók munkakörülményei, szociális és kommu-

nális ell ított s'íga magasabb szinten .íll, mint a  tor  előszö-

vetkez2ti dolgozóké." 39. 

A ter^melőszivetkezeti : n Idaságok területe több mint kétsze- 

rese az ríllami és tanácsi  -azdas ígoknak. Az állarai területek 

a j.ír 's rnezőgezd 	gilag művelt területének 2.7,7 `'%-rít, a szö- 

vetkezetek  hsszn "lat í an lévő területek 65,9 ''-:ít képviselik. 

A te melőszövetkezetek korábbi  nak; rmérvü differencinitsá a 

csökkent a gazdas'ígok erős idősével. A fejlődés következtében 

a tags,íg ne ;yobb h ínyada már  közepesen •azdálkodö közös gaz-

daságban dol;;ozik. 6,rezhetően javult a termelőst  :vetkezeti 

tagság szociális helyzete és kommunrílis ell' tottsÓ.ga. 

A demokretizmus szélesedésével a o zövetkez'ti paras.z'.s íg nem-

csak sajt gazdasági ügyeinek intéz ísóben, hanem a közélet-

ben  is aktivan 'ó }ztvesz. 

39. t'SZb1P. Kiskunhalas Jár'í. i Bizottságának beszámoló jelen- 

té :me 1975. 2 . oldal. 
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Jelentős területeken gazdálkodnak a szak : zövetkezetek. Az itt  

dolgozók ületkörülményei én munkafeltételei javultak. Vilrí;-

nézetük, a köz%isség iránti felelőssógük a közösen végzett  

munka eredményeitől függően fejlődik.  

Kisebb és nem jelentős területen gazdálkodnak egyéni gazdák  

is, akik a trirsadalom alakulds íban nem játszanak különösképpen  

szerepet. 

Az rtelmiség sz  ím ínak erőteljes növekedése és összetétele  
arán7osan elakult. Az lrtelnisági rótegen belül főleg az  

utóbbi lo évben - az agrár- :s a mii :•zaki értelmiség szma je- 
lentősen növekedett. A nagysz-ímu pedagógus-értelmiség fontos  

szerepet tölt be a falvak lakóinak életében. Aktiv munkájuk 

a kultura ós az ideológia területén is  eredményes.  

Jrír : ísunkban a nemzetiségek helyzete - nem nagy létszám - azo- 

nos a magyar  1ikossíg helyzetével. Sem politikai, sem  t ~írsacial-
mí vonatkozásban nincs megkül'inb'iztetés.  

Erőteljesen fejlődnek j ír ísunk köz:76gei, kedvezően változik a  

lakosság élete. A nagyobb községekben erőteljes urbaniz'íciós  

folyamat im'ult meg. A köz: égek belterületeinek lakossága  

mind a munka- én életkör''lményekben, mint a go6dolkodásban ős  

az igénvekben közeledik a városi lakossghoz.  

DeMogr :".fiai helyzet  

A lakónépesség alakulásában meg: íllapitható, hogy 1941-től  

196o-ig szinte stagnál a nópessógsz'ím. 1 zutin viszont napja-

inkig csökkenés következett. J ír•ísunk lakónépesnógónek csök- 
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kenése a legmagasabb volt a megyében. A tizenöt év n1^tt be-

kivetkezett coökkenéo nagyobb r ,:sze az 19Go-6 3-as években ment  

végbe.  Azóta mérs "keltebb Utemü a v íltozrís.  

196o-ban a lakónépesség 
	36.629 fő,  

197o-ben a lakónépesség 
	

74.912 fő,  

1975-ben a lakónépesség 
	

73.339 fő.  

196o és 197o. k-iztt közel 12 ezer fővel !oök '.cent a lakónépes- 

legnagyobb csökkenés i3.lcsszulos /4o ;:/, I3orota /29  

közsé ,  ekben volt. Jrír si szinten a fogy'As ebben az időszakban  

megh• ,  l~ :.d  j a  a 13-14 '-ot. A 4. sz. t: íbl fízt.tit vizsg. ílva  

1<znit?in.t í, 

 

ho-:y a j.ír:ío lakónépeso"gének co ,5kkenc;se 4-5 :,-os  

volt. A legnagyobb elvl.nd .~rlAu Ii;íc;:;szűlűo, Borota közsc:eLben  

tna.sztalható, ugyanakkor  négy k'iz^,éTben a lét ; zcím eriel.edik.  

Az emelkedés az í.11a.ryi :~azdasríg és terrnelősz"ivetkezctek ozi-  

vóha.t +.s ínat: az eredménye. Tov íbhi négy lc'iz:,é 7ben pedig nincs,  

vagy alig 'Jan v.íltozAs. /nod függelék 4. oz. t ríbl ízat/  

A j4.r'As népoüriisége 196o-ban 1 km2-re 56 fő,  

197o-ben 1 km2-rc 49 fő,  

1975-ben 1 km2-re 45 fő.  

!l népei r  Ti  3 Ig io nagy ozórcídi íst mutat. A nagy tant/ is területe-

ken /Kéle:;halom, Isana/ a nép3ürUség nem haladja meg a huozat,  

Tiz k'izoégben 4o alatt, két községben 5o Co  7o között és egy  

közsé ,ben 90 az 1 km2-re jutó személyek sz-íma. /lA3d: 5. sz.  

t'"hlAzat/  
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: - :140-50 
	1  60-70  

90 felett 5 t©blózat 
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Demogr ífiai tényezők a külteriuleten  

Az 196o. évi népszimlll=ís időpont jríban külterületen lakott az  

orszl.g lakossAg ína.k 12, 1 `'-a. összesen 1,2 mil " ió fő. IIa csak  

a mezőgazdaaigi nópessélet szó.mit juk /keresőket ős oltartotta-

kat ef;yi.itt/, a külteriileten lakók sz•íma  korokon  1 millió. Az  

Összes rrezőgazdas•ígi rr'pesúógnek a 27,7 "'-a• 2eh ít hazAnk nó-  

pess .: - `nek nom kis h ínya,da e; lt kfalter?3.leten 196o-ban. 3z az  

armyy az előző cívt  ; zedekben nc'g magasabb volt. U:h íny évtized-  

re vis : zatokintve az ogész lakoss'ígból a kiilterületen 1 kők  

sz: íz^.léka a k ivetkrző :  

191o. 	192o. 	193o. 1949. 196o.  1970.  

16,6  ~'I 	17,3 ; ~ 13, 2 % 17,1 	12,1 ; 1),2 

L íthat'San a kiUlrrUleten lakók ar'nya ha-)m évtizede csökken.  

Ha oly:- .n i.itertii lenne tov'íbbra is ez a csökkenős, mint amilyen  

1949. és 196o. között völt, akkor 3-4 övtized alatt v- rható  

a költerü.ioti lakdhelvek megsziinése. !:z a következtetős rossz,  

a kérdés sokkal bonyolultabb.  

Ha a megye  cis  j  `,r 's adatait hasonlit juk össze az ors : á.gossal,  

bizony meglepő sz í,mok :szerepelnek.  

196o. 	197o. 	1975.  

Megyei  

J..rí isi  

36,o (4 	23 7 	27,o %  

49,6 % 	44,0 % 	41,o ;4  
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P1ind a megyei, mind a j áriai külterületen élők százaléka csök-

ken"st mutat. Ez a csökkenés azonban teriíletenként is rendki-

vql differenciált. Tény, hogy a tanyavilág bomlása szükségsze-

rű folyamat, ős ennek sorón a. tanyák száma állandóan csökken. 

A csökkenés mértéke terfxletenként eltörő. Befolyásolja ereje, 

fejlődése, a tanya termelési adottságai, jivedelmi viszonyai, 

a terrxszet-földrajzi helyzet `o &g számos obj ktiv '"s azub-

jektiv tényező. Számos tanya megszűnősét a nagyüzemi gAzdaeág 

térhóditáca váltja ki. A tanyák elhagyásának egy másik okai, 

hogy - főként a gyenge minis: gü homokon - a tanyai gazdálkodás 

ma már nem kifizetődő. A gélek hiánya miatt a régi midszerek-

kel, nagy erifeszitéosel igyekeznek termelni,  mely sokszor nem 

hozza meg a várt eredményt. 

Sokréti.i a tanyai életforma. Ór.iá::i kiilönbségek vannak tanyák 

é s  tanyák között. Azért azt az általánooitha.tó k Svetkeztetóct 

lehet megállapitani, hogy az egykori tanyasi nyomor a multté. 

Számos egészségen változásnak lehetünk tanui, de sok helyen a 

tanyai életforma m 6 g nagyon távol esik nemcsak a virosi, hanem 

a falusi emberek életkörUlménveitől 1-. Járásunkban a tanyák 

mai életére, várható alakulására olyan tényekből vonhatunk le 

k'ivetkeztetéceket, mint a tanyák demográfiai helyzete, a ta-

nyáknak, mint ópül nteknek az állapota, felcmereltsége, Ps ott 

élők foglalkoztatottsá a stb. 

A járás tanyai népessé "nek alakulásáról a néperségi adatok  

csak igen hiányosan tájékoztatnak az utolsó 20-3o esztendőre 
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vonatkozóan. Az 1941, 1949 és 196o. évi nép3záml.ílAsok  k~S -  

z'itti 

 

időben sokféle tényezők befoly:ísoltík a népesség alaku-  

1'í:-7:ít. A h:íborus veszteségek, a nldreform, majd a szőlókul-  

tura visszaesése,  majd a me induló és orűs`}dó ezólótelepité-  

sek, valamint a 10z ég, a v'.ros n-ivekvó vonzóereje, mind meg-  

annyi vonzó é. taszitó t"nyező a népességfejlődés fol.✓amatAban.  

A j:ír ís, -ezen belül - a tanvai népesség létszAm.ínak bemutatA-  

an célj ,íból az 196o-197o-1975• k6zött vetitott népességszúm  

alakulás-ít vizsg lhatjuk. A vinsg'íl -~.t.)kat nagyban nehezitette,  

hogy a KSH  Utal  kiadott  adatok eg,ym íatól gyakran eltérőek vol-

tak. ;'indenesetre t  ".jókozódAsként az 196o-as né ;7:lzí.ral:íl:ísi  

adatokat is figyelembe vehet ji,ik. Az 197o. évi népszíualAláa  

minden korábbinAl részletesebb volt ,'s :, 'moo adatot szolgálta#  

a vizsg ílt ténrak  irben, de valamennyit ellenőrizni, javitani  

kellett a jelenlegi valós képhez. A jelenlegi helyzet alapjAt  

a köz,ségi t;irzsleinvvek, /k'ripontilag átjavitva/ a Virzslapok,  

a lril'inhöző szociológiai iipusu felmérések, riportok, gy'-i  jté-  

sek és  irodalmak ad j:ík.  

A kiílteriíleti lakónépesség ar:ín.ya  

A j.í.r:ís !_akón'nesa-;gének magas sz•ízaléka él még kUlterUleten.  

196o-ban a lakónépesség sz<íma 86.629 fő volt, és fiból 42.976  

fő élt kiiltoriileten, ami közel 5o .a-nak felel me 	A legnagyobb  

tanrís kCizeó *ek ebben az i,ióben: Csól7o.;p ílos loo ', I3alotaszál-

lís 96 r, Zsana 96 !. 
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A kevs külterületi létszrí.mu k`izogek: Kunbaja, Caik.'ria,  

Rcím. Kunbaja tov "bbra is megtartja  vezető poziciá ját. 196o-ban  

a lr`ko -  oííg  5 ''—a, 197o-ben 1 	41t külterületen. Jelenh ,  g 
 

m ír nem is tart j jk nyilván, mint kí.ilteriileti lakónépességgel  

renoelkezdt. Csik ria esetében 	mís a helyzet.  Ha ki.11terii-  

leti 1nkónf>>.'.ec,::" ét vizog:íl juk, meg.íllapithrat juk, hogy itt  

nem csökkent a l cí t3zis ós a ozázaTk, hanem elcrlkedett. Ennek  

magyarlzata az, hogy a 6o-a3 Gvek ut.:ín a j:ír  "oban n"z;y köz-  

sfígben /Csik6ri4, Kelobia, Rém, Tompa/ teríiletrende ot haj-

tottak v' , ;re, s igy emelkedett a k'iz égekben a külterületi  

la,kón'peoség.  

Csik6ria  

Kel&Pia  

Rcim  

Tompa 

15  g—ról — 

31  h—ról — 

16 "-r íl - 

46 -ró1 -  

51 ( '-ra,  

73  

17 c'-ra,  
,. 56  —ra. 

A fenti n4 : .:v 	alatai ennek alap j,ln szerepelnek majd a  
tov,íbbiakban. ' szórt megit kell emliteni, hogy a ozUkre szabott  

belterületi hatírimmokon tul a közeőahez közvetlenül kapcso-

lódó h-ízak, vagy utcák k iter* letként .;zerepelnok. :zeknek  

jellege azonban egyáltalán nem tanyai. !qlritotto:íguk, élet-

mód j..k azonos a belterilleten lakókkal.  

A belterületi hatirvonal meg.íllapitása az 13oo/1949. Kormíny  

sz. rendelet alap jín törtónt. Az azdSta bekövetkezett víltozást  

lehet lltni az emlitett n,így k ~izsőgn61. A tábl:4zatból megfi- 
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gyelhető, hogy ezeknél a közcé„eknél - éppugy mint a többi 

községeknél - csökkent a lakónépesség. /I, isd : fi.i 7gelék 6. sz. 

t ".b1 ".zo.t/ 

'rdekes képet mutat a l • kóné pescégból a Lülterf.i' eten élők 

sz;ízal ékos ar ín,ya. 196o -ban a 0 és 2o 	közrit{. 5  község 

repel, a 90 felett ugyancsak 5 közcég van. 

5o - Go között egy köz:lég nem  szerepel.  /nod:  fiiggelék, 

7. s::. tihlázat. / 

197o. é hez öcszehasonlitva tapasztalunk  változá:lt ezen az 

ar ím7on. ,Az egyik - amely fontos  tényező- , hogy amig 196o- 

ban a jArAn ös: z lakoss íg•"nak közel 5o ''-a ólt hizltcriileten, 

1 97 o-ben ez az ar,íny 44 '• 197o-ben a j r ís lakónépessége 

74.912 fő, és  eb')Gl 32.768 fő élt külterixleten. ?Ta ;yobb szá-

zalékos ar ínv<an csökkent a kiiltori.iloti lakónc:pes: >>; a rríís 

lakóné , es:>éTé ' ez viszo°:7itva az alábbi  községekben: 

Kisszállás 

Iiarkak%i tii ny 

Kunfehértó 

Pirtó 

196o-ban 197o-ben 

79 

32 

69 

70 

("9. 58 

66 

So 

71 

% 

% 

Ez utóbbi közsé :nyíl emelkedett. Kiskunhalas vonzotta a bel- 

területi lakossigot. Az ő s zehasonlitóst folytatva, órdekes-

ég, hogy 197o-ben az 5o és Go 	köz >tt rvár t `bb k+izséget 

is találunk. /I4od: függelék 3. szAmu tríbl'zat/ 
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1975-ben a j:ír 's lakónépeceóge: 73.333. Ebből külterületen  

él 31.loo fó, ami 41T-nak felel meg. A 3 , íznlékoo araíny  

csökkenése valamennyi községnél fennáll. Lít3zólag növeke- 

dés mutatk ozik Ki3kunma js<ínál 36 (-rö1 43 $• 1973-ban Ki3kun-

mn j4n hoz került nodogl,ír ós Ki7yós /1952 fő/ ós mindkettő  

ki.ilterület.  

A b:ízisévcket a külteriileti la,kón-íPe.^Úég ar ínyában öe3zeha-

3on7_itva,, az alábbi trí,blí,zatot  kapj  zk:  

A költer.?ileti npesség 

'-ban 

19(>o-ban  197o-ben 1975-ben  

O - 	1 _ ,, Q 
 

2o-4o  

4 -Go 	;S  

'>0-70 	~! 

7o-3o  

30-90  

90 	felett  

5 közcég 

1 község 

2 közlég 

3 község 

4 közié{; 

1 község 

5 község 

4 közoéc;  

1 község  

6 községi;  

3 köztó  

2 közzé;  

2 község  

3 község  

4 község  

3 község  

3 község  
, 

1 község 
 

kázsc.~g  3 ' 

2  község  

A köz3égel:r 3z "ma: 	21  

Az 1975Z év kr.ilterüieti népc.u;ég arím .- ít a 9. EIzZ;.MU t íblázat  

21 
	

21  

mutatja.  



KISKUNHALAS JÁRÁS 
Kü éterül etl népesség aranya 1975 januar 

19 	 

./ 

9 táblázat 

10 °,L-nn1 leis. 

10 - 40  
	) 40 -50 

50-60 
60 - 70 
70 -8 0 

1 I 1 80-90  

fllllll  90/ re/eg 
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A kii.lter1ileti 	eccé alakuldsa 196o-197o-1975-ben.  

196o-ban a külterlleti lakónépesség: 	42.976 fő,  

197o-ben a kfilteriileti lakónápesUég: 	32.763 fő,  

197` —ben a külter'ileti lakónépesség: 	3o.loo fő.  

A megye kü'területi lakónépességéhez viz, on -itva 196o-ban  

2o,3 	nak, 197o-ben pedig 19,9 '-nak  felel neg.  

196o és 197o között a kiilterül ti lakónépooség 10. 203 fővel  

csökkent. -1 fo~ y rís 2 7),7 	nal, felel  meg. Me °yei •Itln.gban a  

Wilteriileti 1 kónépec:.(5^ fog,y'íoa 22 ' volt, a j1:—Isi coőki:enc'a  

r.yorsabb literati volt. 	le,r;kioeb') ecökkenéa Pirtó /12 ;;/, '. ' é-  

leclialon /19 V hültcrülctein l olt. A legnagyobb fo^y<íci  

;.~zIzalék pedig Kunbaja 	Borota /56 ,';/, i.;él;,kut /46 ; f,/,  

közcégeknél volt. Természetesen ebbe a foy íoi ten encicíba  

nem  sorolhatók azok a közc+ :el:, ahol területrenCcz "3ek történ-  

tkek /C3ikéria, Kelebia, Rém, Tonna/. I3rír kétségtelen, ho:y  

ott is ccökkent az"eredeti" külteriileti lakónépesség.  

A le{;Icevezőbb helyzetben azok a tanyrík vannak, nnel;Tek a jó ut  

mellett, ma jorközelben vannak.  Ezekben a tany.íkban tapasztal-

ható a legna7,,yobb fejlődés és vó,ltozdc. Az urbanizAció nem-  

c3ak azt jelenti, hogy mind több tolepüléc# éri el a kulturcí-  

lis, e(;éczsé :  •üg,yi, r,zoci llis - 0 hromr.iun ".lio ell ítottsban a  

v roai ezinvonal -±te, hanem kivalt ja a népesség drar.rl io.it is  

a nagyobb közcr p:ekbe, v" .ro.,okba. A jcí: :.ícban e., az Aranlé.s neg-  

gyorcult 196o-197o között. Ez a hat.ís megmutatkozott a kt'lterü- 
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leti lakónépesség állandó csökkenésében i A tanyák eseté-

ben másik - u *yancsak a csökkenés irányliba mutató - hatás is  

érvényesült. A tanyák kialakulás ínak és létezéc ~ nek alapvető  

oktá a gazdasági tényezők /a kismagántulajdon/ indokolták.  

Logikus teh o ít a következtet  '  s, hogy gazdasági alapjuknak el-

tünasét a tanyák megsziinése követi. Az ország iparosodása és  

>nören a tsz-ek létrejötte ut ín a tanyák elvesztették gaz-

dasági alap j fikat, mégis nehezen apad a tanyalkakók szíma. A  

fennmaradásukban olyan szivósságot árultak el, mely olykor  

türelmetlenséget váltott ki az irányitóozerveik részéről.  

A tulzott tümEmetlensóg pedig káros, nagy Ara. van. Bizonyt-

ható, hogy a mintegy 13o-15o ezer tanya országos Megszüntetése  

legszerényebb számitáis szerint is 35-40 milliárd forint kiadás-

sal járna, ami az á' lami lak Is pit's 3-4 évi teljes összegét  

venné :i vénybe.  

A kiilterül-ti lakónépess " tovább csökkenését figyelve  

- L'sd.: lo. számu táblázat - az 197o-es létszám /32.763 fő/  

4.520 fővel csökkent /A ki.kuninajsához került 1352 fő külte-  

rületi lrycost nem számolva. f. Ez 13,3 	esökkenósnek felel  

meg  5 évre. Iia lo évre vi zonrit juk,  m ,~gasnb százalékot ka-

punk, mint  amilyen  a csökk ,'nós volt 196o. és 197o. között.  

A legkisebb százatéku elköltözős J ísz .  zentlászló /5"/, Szank  

/8 '/ külterületéből volt. A magasabb százalékban trténő fo-

gyás pe  'ig  Jánoshalma /31 %/, Mé lykut /26 5/ határából.  
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lo. s ,Ar:tu tríl)ldzat  

A  kiiltertileti lakórópe3aég fogy.í3a, 
196o-197o-1975-ben.  

illetve  (;yarapocldaa  

K 6  s .; 	,, ♦c ~ ek  196o. £o^yda ill. 197o. fo Tip ill. 1975. 
ara oű ií3 ara of ó,s  

1.  I3alota3z:lllAs 2992  - 	733 2259  .. 	469  1790  
2.  I3á.c3szűl$s  2290  -  1o12 1273  - 	313  96o  

3.  I:orota  2.961  - 1663 1293  - 	3o3  990  
4.  Caikéria 	+  269  + 	476 745  - 	143  6o2  

5.  Cao17Oap.ílOa  2795  - 	565 223o  - 	346  1334  
6.  IIttrkakii  t  %i ny  7 1 ")v  - 	334 loo  - 	43  657  
7.  Jrínoalialna  "'407  - 	33 1549  - 	5,.)r1  3  961  
3. ♦ .7 :  í3z;  , zonti ~íazi0  1993  - 	535 1463  - 	74  1339  
9.. 	Koinbia +  12.96  * 1129 2425  - 	2o1  2224  
lo. Ké l n ohal om  167o  - 	322 1343  - 269  1o79  
11.  Kiakurima. jsa  5477  - 11o6 4371  * 1677  6043  
12.  Kia:;zAllds  3375  - 16o3 2272  - 	353  1914  
13.  Kömpöc  952  - 	133 769  - 	95  674  
14.  nin, 

 ~ai}a  124  - 	lol 23 - 	16  7  

15.  Kun`'ehértó  1673  - 	354 1319  - 	155  1164  
16.  r,Tó l,ykut  1675  - 	779 396  - 	231  665  

17.  Pirtó  757  - 	95 662  - 	67  595  
13. 

19.  

, i;cr.i 	+  
rza.nk  

296  

3516  
- 	21 
- 1o22 

275  
2494  

- 	42  
- 	2o6  

233  
2238  

20.  Tompa +  3045  - 	118 2927  - 	213  27o9  
21.  7oana 1324  - 	359 1465  - 	193  1267  

C3saze3en:  42976  - 327 63  3oloo  
;;zAzaló kban  23,7  13,3  

a.-c--=zs-===a_a=-a--- 	 *.-:c-a-^aa^ana.-cc=--1aaaaa=T==as  
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Pigvelenreméltó mogállapitást le' et tenni: a  vó.rosok,  nagy-

k'izzé;-ek határiban  -  vagy ezek közelében  -  61ő csal:ídoknál a 

marad : isi ez!zalék kisebb, mint a dalvak hat: x 'ban lévő tanyá-

kon. rthető is,  hiszen Dokkal nagyobb a különbcég a v "ros  68 

a tanya között,  mint a falu és a tanya eceté ?yen. 

Az elköltözöttek között szóp számmal találhatunk mezőgazdasá- 

gi foglalkozásuakat. Nyilvánvaló, hogy ezek az emberek legna-

gyobb r'`zze már nem  a mező, 'azt'az'V;ban kivin dol °ozni. A belte-

ri.iletre zömében a fiatalok k`iltöznck. A tanyán élőket a neg-

szokott  , " letforna, a ti  j,  a  föld  .szeretete mellett elsősorban 

a ln.kás ép a kieg"zzitő jövedelem k'5ti a tanyához. Ezért  a 

jövedelemért kem nyen meg kell dol;?ozni. Az illat nem ad  zza-

bado ^ot, vagy iinnepnapot. Az igényesebb fiatalok  nem  vállal- 

j  .k m ir a hagyomán'roo termeVot, vagy állatta t,ríst. Korszerfibb, 

va.  'yis több szaad,eágot nyujtó Tetet választanak. Az irlőeeb-

bei:  pedig kint maradnak a tanyán. Az íc?ős generáció an élet , l-

nek a  javát ott élte  le,  az ma már nagyon nehezen győzhető meg 

arról, hogy k'5 '. t">zz<ön be a faluba. A tanyai lakosoic7 beköltö-

zési zzánlékát nagymórtókben befo yásol ják a helyi körf.ilményok 

is. Azt i^ oz  liba  kell  venni, ogy milyen alternativát aj ínit 

a tanyai élet  helyett az uj lakóhely, a köze "g, esetleg a vá-

ros*  Peres  Péter emliti egyik irá  r  .ban, hogy a tanyai életet 

nem lehet a szupercivilizáció oldaláról megközeliteni. Ter  é-

nzetes, hogy a tanyáról beköltözni czíí.nd kozókat több  c.mtben 

nem  onzza a  cjirü.n  lakott ko4y  zárt tel -pU1ós.  Ezért  számukra 
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kényelmetlen az idei* .n környezet, vagy az emeletes h "z. A  

tanyai paraszt 	hagyományos konzervatizrcuna kétsgtelen 

jelentős kötőerő ma is, de azért  i  "r ez sem  a régi. A fiata-

loknál er y'íltalín mem, az időseknél is sok a kivétel. A szem-

léletvAltozíst, az uj ,ületmód ir í.nti igényt bizonyitja az a  

felismerés, hogy a tanya elhagy:ísa nincs soros összef -`ig , °és-

ben a terület iparosod:ís íval. A j- vedelemkülönbség sen döntő  

ebben a kérdésben. A tan7it sokszor olyanok is felcserélik  az  

iparral, akiknek ott lényegesen magasabb  volt a jövedelmük. 

A jobb munkakörülmények, az alacsonyabb a •ugdi  jkorhat  ír, a  

kedvezőbb nyugdij, a 3 ér. is munkai;ó h.ltalí}van tibbre becsíilt  

előnyök a nagyobb jőve  'elemnél.  A gép, a technik is egyre  

vonzóbb. A  tudományos és technikai forradalom hatisa mind  

job'vin érezhető a mezőm das :ígban, Is elérte a tan-'t is.  

A fiatalok köziil mind kevesebben v íln. zt ják hivat -ísul a hagyo-

m  ln• .ros mezőgazdasrigi munk ít. 'gyre kevesebben vállal jr k a ta-

nyai életmódot. Nagy ró. zfik 'elhagy a konzervativ tanyai  élet-

móddal. A k'izleke '.  íni eszközök /motor, gépkocsi/ számának nö-

vekedése is hozzá jArul, hogy  a fiatalok  na ,  ,y része  m  " .r nem  

kiván a tany1in letelepedni. Városba, faluba kiltöznek míg akkor  

is, ha a tanyai  - ~azdálkodávt nem cserélték fel a ; iparral,  

vagy valamilyen mAs foglnlkozé.ssal.  

A kfilteriileti lakón&perség alakul ;ír:Aval még  részleteiben fog-

lalko.,unk a korcsoportoknál.  
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A n eocé nemek  szerint ős főbb koreso^tortok szerint  

19 6o-ban a 42.976 ki:ilter - leti lakos köztil 21.23o fő fírfi 

6s 2 1. 746 nő v.:lt. 

197o-ben a 32. 763 killte-illeti le.kónépes::égből 16.313  volt a 

f:í 

 

i t  16.450 a nő.  Itt  a kiil6nbs6g 	minimális: 17J2  fő. 

1975-ben Pe lig a 14.96o fórfi ős 15.14o nő alkotta a 3o.loo 

főből 1.11ó ki.iltnrtile' i l^kooti,ígot. A kiiliinb:z g vale.rlerrest 

nőtt: 1  o  fő. 

:1 nerieI, r  'ny a Yzrízalékban: 

férfi 	nő l000 férfira jutó nő 

196o-ban 	49,4 	`t  ,  6 	1.024  

197o-ben 	49,3 	50,2 	1.0°3 

1975-ben 	49,7 	50,3 	1.012 

A n'pesoc:g  kormegom;lA©i adat ainak részletezését a  népszársl:í- 

Lis 196o  és 1970,  valamint  1975. január 1. eszermi időpont jig 

Leti3lt;itt fletkor,  illetve korcsoportok  : zerint  vizog íl juk. 

Pőbb kor- oportok: 

0- 14 éven 	gyermekkoru 

15-39 éves 	fiatal, produktív  ':oru 

4o-59 éves 	idősebb produktiv koru 

6o-X  éves 	?iregkoru 
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Összehasonli':;Asnak tot.íbbra is az 196o-197o és 1975-ös éveket 

vizsgAltuk. Itt kellett a legnagyobb arAm,►ban 's 3zé°zalékban 

javitani a régebbi statisztikai adatokat. Alapul és  hiteltér- 

demlóen a le7ujabb forrAsanyagot a  közi taríAcsoknAl,  illet-

ve  a Jrír:" i :'tati^ntikai Iiivatalndl lévő  törzskönyvek  adt.ík. 

A tUrzuköm✓veket a KSH  1976.  februó.r-m<irr:iva hónapban felül- 

viz. gálta  é3  196o-ig visszamenőleg korrig.ílta.  Az ít javitott 

adatok  ezért nem  eTreznek meg  több  esetben a korábban kiadott 

adatokkal. Azért, 	az W ;zefiig; ;éÜek kirajzolódjanak, az 

eredeti ar•ínyo:,sAgot követ rik.  Ha 	létszám v:  áltozott, a:,zrí- 

zn.lékos aró.nyt megtartjuk  /p1.  a korec:oportoknAl/. 

Az 1)6o. évi koresonortraego3z1áa több  fiTyolemrericlltó tényt 

Mutat. /r sd: 11. sz. táblrízat/ 

A kiilteraloti lakossí.g 64 	a 4o évnél fiatalabb korosztály, 
's több mint egynegyede a gye - rnekkoru korosztríly: 23 "'.. Egyes 

k 'iz:végeknél ez a $z:ízalék magasa >b. Kis: z llrí3 34 `'', Kunfehér-

tó 33 °. A 15-39 éves koresoportn '1 ugyancsak Kisszállá$n . íl  ta- 

1 l j zk a legnagyobb szízal4kot, 33 . A 6o év felettiek Szá-

ma:  5.556 fő, amely 13 r'-nak felel meg. 

197o-es adatok nnTy-nagy eltérést mutatnak területenként 

korcsoportonként. /ló.::rd: 12. sz. táb1 ínat/. Egyre csökken a 

fiatalabb koros as t tly  sz ízalóka 68  er,mlkedik az idősebbeké. 

A 4o éven felüleik arínya rs ír megközeliti az 5o -ot. Nagy- 

mért'kben esikken a 14 éven aluliak sz ma: 23  '  -ról 22,3 
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11. ^zómu trí'71 'zat  

A tanyai lakosok kormegoo.lá3a 196o-ban.  

K 	z 3 „  

o-14 15-39 

v 	e 

40-59 

s  
6o-7C  összesen 

1. Iialota3zríll.ó.s  928  1o77 623 359  2992  
2. IlAcsozóZos  664  324 527 275  2290  
3. "orota  74o  1o66 77o 335  2961  
4. Csil.éria  57  97 75 4o  269  
5. Coól-o3pAlo3  727  loo6 699 363  2795  
6. Ha :kaMt6ny  336  412 249 .37  1o34  

7. J'ino; Aialma  505  366 65o 386  24o7  
3. 	Jó.szozentl'íoz1i  52o  72o 473 23o  1993  
9. 	Kele >ia  376  467 293 155  1296  
1). ;sdlcohalom  434  56£3 434 134  16`,~ o  
11. Ki3kunnaj3a 137o  1362 1315 930  5477  
12. 	Kt3ozríllAa  1317  1473 314 271  3375  
13. 	K6 i'1P% i  c  267  353 199 133  952  
14. Kunbaja  36  47 25 15  124  
15. 	'r,unfehértó  5 ' 2  619 363 134  1673  
16. 	Ví l,ykut  402  516 419 263  1675  
17. Pirtó 227  25o 166 114  $37  
13. I;Qm  74  loo 77 45  296  
19. .,z anl,  935  1266 303 457  3516  
20. Torsipa  761  1o97 73o 457  3045  
21 Zoana  529  657 42o 213  1£325  

Ö3nze3en:  11355 15414  1o151 5556  42976  
Sz: ízolékban:  23 36  23 13  

a a =.--=aaaaa aa=a-aaas=a,-=aea.-=a==maa-a===--=a=ssss=  az.-- =a,-a 
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12. czAmu t.íbl íza.t  

ko!..megoszlAsa 1 97o-ben.  A tanTli lak000k 

K 3  z oc:gek  
o-14 

v 
15-39 

e 	s 
4o-59 Go-X ö sozeoen  

1. Balotasz ilhis  565 719 553 422 2259  
2. Mco: z11&a  297 419 321 241 1273  
3. T3orota  239 376 391 292 1293  
4. Coikória 	+  126 2o1 225 193 745  
5. Coá1yoop  "1os  490 741 561 433 223o  
6. ?Iarkak'itny  171 237 173 119  700  
7. J "~nochr.lr.,a  2G2 492 447 34F3 1549  
3. JAozo^ontl<z:;zlo  3o7 452 4o6 293 1403 
9. Kole'da +  523 

 
3o2 642 453  211.25 

1o. Kólcohalom  256 439 362 291 1343 
11.  Kiskunm^  jsa  1o19  1339  1o54 909  4371 
12.  Vooz:111:zs  553 793 553 373 2272 
13.  r;r.tp'ri e  167 233 219 15o 769  
14.  Kunbaja  5 11 1 6 23  
15.  Runfehértcí  362 490 233 179 1319  
16.  r'ó lykut  131 310 251 154 396  
17.  Pirtó  156 199 133 119 662  
13. Róm 	+  73 32 60 55 275  
19. .szank  626 780 615 473 2494  
2o. Tompa +  537 373 735 732 2927  
21. Zsana  384 437 353 241 1465  

Osozesen:  
`">zazalókban:  

7309 	1o525 	8443 	6436 	32768  
2`1 ,3 	32,1 	25,8 	19,3  
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T;nyre kevesebb gyerek születik a tant' ikon. i.,ind kevesebb az a 

fiatal, aki tany ín maradva biztosítani a tanyai élet jogfoly-

tonosc :íg ít. A tanyai cs , - l íd ok legnagyobb ré ozében ma m ír coak 

idős emberek talilhatők. A fiataloknak a tanya ink :ibb csak 

lakőst jelent, nag; ró szűk a v : írosokba, kzo 6gekbe j(ír be dol-

gozni. ?iéhiny évtizede m =g bősges volt a ,_;yernekríldrís a ta-

nvikon. Nem volt ritka a 6-3 gyerekes csalid sert. !sa viszont 

kev's Gyerek születik a tan-in. akiknek gyerekeik szüle',het-

tek volna -és születnék - azok közül sokan otthr3 .gyt'k, vagy 

el akar j ík h,ngvni majd a tany a ít. A szülét' oek sz í.ma 197o-ben 

54o, 1975-ben pedig 391 volt. Igen foltün ő a fiatal csal :í(;fők 

ran'kivül 

 

alacsony ar ínira. A coal ` .dokba.n cook minden huszadik 

csal.ú? fő 3o 'ven aluli. '  ír Most érdemes 	hogy a 

3o c ven aluliak között sok a nerc n.,ezőgri .zdas íni foglalkoz '.su. 

J6 r6szi.ik ink 'I»b cook az'rt 61 tany ín, mert r:. "shol nem jutott 

akis hoz. a  t- ,y is területek  mezőgadas'gi fizemeinek legnagyobb 

problőm  íja  a tags".0 elöregedése, kedvezőtlen korisc-zetétele. 

AZ  1975-öa felmr6st is zehasonlitva az előzőekkel, kitiinik, 

hogy tov-íbbra is fokozatosan cs%ikken a fiatalok. ar ínya. 
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Külter?ileti 

lakónépesség 

o-14 15-39 40-59 6o-X 

196o. 42.976 11.355 15.414  1o.151 5.556  

23 % 36 '' 23 % 13 % 

197o. 32.763 7.309 10.525 :3.44E3 6.436 

22,3  32,1 % 25,3 ;' 19,3 % 

1975. 3o. loo 5.34o 9.o6o 7.336 7.314 

19 , 4 % 3o,1 % 26 , 2 24 ,3 

Az előző íbr:íból jól kitűnik a korcsoport-megoszlás. A gyer- 

mekeknél a léts .rímbeli csökkenős jóval magaoabb, mint a ss;í-

zalékos caikk2nés. A tanyelkon síki Tyerr7ekek aríínya alacsonya b 

az orsz ígoo rítalgn í1. 1z a ,m egyszerűen a terrrr 3zetes ozapo-

rodAs csök en6se, hanem a fiatal családok elv'►ndorlr1sa a ta-

nr król. Ez a c ikkenés a 15-39 év közötti lakosok százalé-

kos. ró 'zesedése alap jcín is  me{;Allapitható. 196o-b,an 36 volt, 

1975-ben 3o,1 %. A 4o-59 év közö ttieknél lascm emelkedés fi-

gyrlhetö meg. A 6o év felettieknél a legnagyobb az emelkedés. 

/lásd: 13. sz. t'íbl'ízat / Közel minden ne-yedik :személy 6o óv 

feletti. Állandóan növekszik az egyedülmaradó és a cegitcó-re 

szoruló öregek szóina. ?'okozott fi'7yelmet kell forditani hely-

zetük alakul . ís íra éc gond j , ik enyhité Hre. A  le :több idős h . - 
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A KORCSOOROK ALAKUI.ASA SZAZALIKBAN  

1960  

17777I 	0 - 14  
12ga  15-39  

ffai  40 - 59  
En 60-  x  

1975  



- 78 - 

zaspár mellett segito5g nincs, gyerekeik m,ás teriileten dolgoz-

nak, máshol 6lnek. Az időt ek szociális Ron :ozása érdekben a 

taníc-ok és a toz-ek erőfeszitéseket te.znek, de t'ibb eietben 

te.panztalható, hogy a közvetlen család közel sem hoz annyi 

áldozatot ezekért az i0ős emberekért, mint a köz i sa'g, vagy a 

társadalom. 

Az aktiv keres<k aránya 

A demográfiai hanyatl :.t mutatja az aktiv keresők aránya is. 

1960. 197o. et 1975. 

öss 	kül teriileti la- 

kőnépesség 42.976 32.768 3iD. loo 

Ebből: aktiv kereső 22.562 52,5% 16.564 50 % 14.147 	47 

Ebből: mezőgazdaság 20.305 9o,o' 13.759 83 	;% 1).4o9 	74 

ipar 903 4,o% 1.690 lo % 2.o5 	17 	+ 

egyéb 1.354 6,o% 1.115 7 	,> 1.373 	9 	" 

összesen: 22.562 loo, o^t 16.564 loo 14.147 loo 

=t = 



- 79 -  

196o-ban a killterfiletí lak000.íg több mint 50 `.S-a az aktit ke-

reső 	1975-ben m +.r jóval az 5o `" alatt van. Az inaktiv kae- 

sők /azok a o zemélyek, akik kereső foglalkozást nem folytat-

nak, de keresettel rendelkeznek: nyugclijas, j:á.radók000k stb./  

:száma igy a.la.kult:196o-ban 3.223 f4 197o-ben 2.771 fő és  

1975-ben 3.311 fö.  

A 14 éven aluliak , a killönböző iokol•íkban tob ibb tanulók, a  

híztartásheliek stb. alkotjAk az eltartottak cooporWt.  

Létsz:mar nyuk a h:zrom id l iont ' ~ a.n:  

1961-ban 17.190 fő  

197o-ben 13.433  fő  

1975-ben 12.642  fő  

IMO 

tanyai családok kiiriilbelitl egyötöde 1-2 tagból All.  E coo-

port  tagjainak több mint a h".romneg,ye•:3 ré. ze idős háza.sp ír,  

v:-Ty magAnyos ember az  tmen , t ' ta.nyknn.  

Az oltartottak magasabb nzAmaránya az alit)  i községekben ta-  

Pa:.zta.lható: I3alotfiszállá3 43 `f,  /350 férfi ős 632 nö/, J:ís-  

szentlászló 45 %/173 férfi ős 479 nó/, Kisezállís 46 %  

/307 fő L.fi ős 746 nő/, Kunfehértó 47 % /133 férfi és  443  nő/t  

Tompa 45 `'' /336 férfi ós 979 ná/. Meg:igyelhető, hogy az eltar-  

tottak nagy többsége nő, esetenként  meghaladja a 7o-72 s-ot is.  

A felszabadulás után bekövetkezett társadalmi, gazdasági vál-

tozások alapvetően rno hatórozzák a tanyarendszer j"vó jét.  

E vAltoz ások alapvetően a tanyarendszer felazinolódá^ ínak  ir ~f- 
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nyába hatnak. ezért egyértelműen kimon ,1 hat juk, hogy a tanyák 

társadalmi, gazda^ í °i alapjai megrendültek. A szocialista 

nagyüzemi gazdálkodás kialakulísa után a tanyarendzer meg-

ozüné se ozükségsz ürü folyamat. 

Az ak'- iv keresőket vizsgálva: a tanya "rtelme a mezőgr , zdas gi 

termelés volt, ezért a tanyákat nezőgnzdas :ígi foglalkoz ísuak 

lakt k. Tnnek változása számokkal is bizon - itható. A kerti ta-

nyákon, az ítmeneti tanyákon már sok olyan ember ól, akinek 

a mezőgazdas.í77al már nincs k%ízvetlen kapcsolata. A mezőgaz-

das gi foglalkozísu családoknál sem azonos mAr természetesen 

ez a néző' r1zda .u,igi foglalkoz is a tanyai mind enessiggel. Sokan 

k5zülük traktoropok, gépkocsivezetők, épitőmunkások, lakato- 

sok a különb'lző gnzri,a .si okban. Sőt többen dogoznak admini: zt-

rícióban, kíil'>nböző riqszaki is kisegitő ágazatokban. I,egna-

gvobb móIrtíkben csökkent a mezőrnzdasá,,i foglnikozásuak aránya 

a  jó közleked si utak mentén lévő tűnyákon. Ugyanakkor az is 

megf i nyelhető, hogy a m fo jlalkozásra áttért munkaképes 

koru tanyai lakosság jelentős ró. ze még rendozeresen végez 

mezőgazdas ígi munkát. A tanyai gazdálkodást mindig az jellemez-

te, hogy rugalmasan alkalmazkodott a körülményekhez. A terme-

lősz5vetkezeti : ítszervezó csel bekövetk-zett változ ; .sok ut ín 

is ez az alkalmazkodás változatosan megmutatkozott. A tanarai 

terrelés megit&lésében dintő szempont az, hogy erre a terme-

lésre szUk,ég van, hogy nélkülözhetetlen. A nagyüzemi termelés-

nek nem helvettesitő je, hanem csak kiegészitője. Néhány helyen 

gyümölcstermelésben, a sertés- is  szarvasmarhaten• ósztésen 
a t .nirai terr,els jelentős szerepet kapott. Való igaz, hogy 
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ügyes gazdálkodás:_.al kiválóan jövedelmezhet a tanya. Egyr'czt 

azért, mert a legtöbb tanyaterület ellri a fél-egy holdat. 

Ebbe a földbe a tanyasiak mindent beleadnak; intenziv hasz-

nosit:íssal a lehető legt';-bbet termelnek. Több ilyen helyen van 

szőlő, meteg'ígyas, fóliás zöldségkortészkedf s. Mekkora jöve- 

elemre tesznek szert a tanyai em orek a h +zt " ji gazdálkodás-

ból? Nehr:z erre statisztikát ké..ziteni, mert tanyája vrilo ;at ja. 

aiecslé s :szerint a háztáji  jövedelem a tanyai csal idok egyhar-

madánál 5-l0 , a m1sik harmadánál lo-?oezer forint. Szükség-

telen bizon 'itani azt, hogy mekkora vonzerőt képvicel ez a 

pónzcszerzés. Viszont kótségteleh, bogy az orsz Ag ellátásának 

szomnontjából elengedhetetlenül fontos a tanyák mez-"gazdasági 

termelése. 

A ma(esabb ar ín,ru mezőgazdasági foal °lkozásu területek; Balo-

tasz•állás 35 , Csólyonpáálos 92 `'i, ?tana, 90 %. Azonban meg-

íllpitha.tó, hogy meggyoroult a tanyai lak:Jssig ítr5tegeződ se. 

/lásd: függelék 14. sz. táblí.zat/ 

Az átr•1tegeződós következtében jelentősen növekedett a hete-

rog a családok !zárra. A mai tanyán - több családon belül -

egy'itt %1 az Uzomben dolgozó munkás, a városba járó, különbö-

ző szinteken továbbtanuló uj generáció, a  mezőgazdasághoz kö-

tődő idősebb korosztály stb. A különböző szemlélet ős az i(;é-

rrek sokfélesége sokszor m(Ig a visel úion belül is na y feszült-

; ';ek forrásai. 
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A lakáshelyzet és a lak:ísok felszereltsége 

A kUlter"léti települések néps3égszzímának alakul.íoa és 

összetétele szoros kapcsolatban van azzal, hogy sz<ímukra a  la-

kóhely milyen életvitelt, ell•ítottsigot tud biztocitani. 

Az "egy lak._ís" fo alminak megha+.;irozie.ira - nemzetközi gya-

korlatban is elfogadott - műszaki /épitéczeti/ egységet az 

196o. évi népczáml1.láe alkalmazta első izben. A külterületi 

lakott hegek között szerepelnek mindazok a nem mezőgazdasigi 

jellegü települések is,  amelyek a község belterületóvol czo-

roc' a nem függenek 'iccze, sís a ':>eépitett terület szélétől 

500 m-re,  vagy  ennél t ".volabb fekszenek. 

tanyai  lakárok h• í.romnegyed része a m, ísod ik világhríboru 

előtt épült. Tuln ,: omá többségük alapozrís nélküli, vAlyogfala- 

satu , egésze' gtolcn. 

Sziznlékoo bont ícb<an ilven képet kapunk: 

1945 előtt - főleg a 3o-as éveket megelőzően - épület a 76 

1945-196o kö zött 	 épült a 13 ;';-a, 

1965 után 	 épült a 6 

196o-ban az Os!zes - 25.141 - lakóház közül külterületen 

12.355 volt, ami közel 5o -nak felel meg. 197o-ben a külte-

rlleti laköh ízak szAma 671-el csökkent. A külterületi lakóhá-

zaknál a legna rvobb cs%ikkenés az al ibbi t^riileteken volt ebben 
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borota 196o-ban 34o lakás, 1 97o-h en 655 lakAs 

Kioszállás 

"' lykut 

196o-ban 

196o-ban 

337 1ak<ís, 

513 lakás, 

197o-ben 

197o-ben 

719 lakrís 

336 lak. ís 

Szanka 196o-ban 915 lak:ís, 197o-be:: 336  lak Is  

Ha se..t az ö; szehasonlit ot 1975-ig nOzzi.ik, tapasztalni lehet, 

hogy a^ 5 	alatt az öoUzeo lakáhizak oz,íma jelcantősen niive- 

kedett. 1975-ben az isozeo la .kóh ;zak sz'ma 28.305  volt. Ez 

2. 377-tel t 'b -b mint 197o-ben. T`őleg a dinamikusan fejlődő Mz- 

o-'gekbr, n :'pitlnnk gvoroabb qtemben a lakóh ízak. JAn.)ohalmán 

jelenleg 4.7 9 1, Kis tinmajarín 5.031, T'c:lykoton 2.314 lakrío van. 

Ez a témv a k ltcriileti lak:íook yonatkoz Ioíbnn sziv6h t:ísként 

jelc.ntkezik. 

Vannat konk.rAt intózkedések is, pl. a kiskunma joai nagyktízsc;i;i 

tr,n íco nagy go:r? ot fordit arrra, hogy a tanyikrál bekílt %i ni 

sz ándóko::áknak rref fel*lő sz `mu (5.1 m . gys : ígu telket iad jon <ítadni. 

A tanács 	intc: zkedett, hogy ilyen  elra évenként :ítlagban 

mintegy 6o-3o h.ízhelyet zl, kit ki, "s az cpitl.ezfasek rreg:.ez- 

dós5nek ic3e jóre a villanyhrílózatot is kiópiti. 

Hasonló jalnn::,e7et a nagyobb sz ízal=lku tanyás községeknél is 

me finnlhetiink. A faluba beköltiizŰknek soak  mintegy 2o sz i- 

zal:ka bontja le a t n:ít. A több.'ég eladja, vagy megtartja  

nyíri lakhalynek, vagy óppen .razd.ítlan marad. Rind: rig*elc:k 

9-lo-es szimu fónykép% A le jobban gazdálkodó ^z'ivetkezetekn:'1 
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a legértékesebb táblákról a tagok közös megegyezésévei, a 

szi;vetkezetek anyagi támogatásával költöznek be a faluba. 

Az is vitathatatlan, hogy a korszerű nagyüzemi módszerek 

alkalmazás ".val egy#k-másik tanya utban van. Péid íúl egy nagy-

fizemi szőlő vagy gyümölcssben. T)e a korszerei nagyüzem meg-

teremtésének mégsem elsődleges feltétele a tanyák likvidálá-

sa. Bir kétsé7telen, hogy a korszerü na;yüzemi módszerek al-

kalmaz "sa során a szükséges anyagi feltételek megteremtése  

után sor kerülhet egy-egy tanya megszüntetésére. A külterü-

leti lakásokat  vizsgálva, tény, hogy fokozrosan csökken a  

tanyák száma. /Lásd: függelék 15. sz. táblázat/  

A legnagyobb arányian történő csökkenés Borota, Csólyospálos,  

Kunfehértó, ;:Télykut külterületén volt. A jelenlegi kílterü-

leti lakások százaléka igen nagy eltérést mutat. /Lásd: 16.  

sz ímu t , íbláza .t/  

A kisebb sz "zaléku ki/ltorületi községek: Kunbaja 1 ; , Friély-

kut lo {', Jánoshal' a 12 :', mig a nagyobb százaléku külbrületi  

lak `su községek: Kéleshalom 36 rf, , Zsana 34 , Bácssz(Ilős 13  ; • 

A já_i.ás ö, szem lakókCzaihoz ké'}est a lo.33o kültosületi lakás  

33 4  -nak felel meg. A külterületi lakónépessú  -hez viszo . yit-

va pedig minden tanyára "2,3 külterületi lakos" jut.  

A lakások felszereltsége eltérő képet mut - t. ','lhan;ragolt  k~ 

épületekben is található uj berendezés, uj buto r. A tanyán 

lakókkal történt beszélgetés során azt a konkluziót állapi- 
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hatjuk meg, hogy inkább a felszerelts'gi és használati esz-

közöket uzivese' ben vínárolja meg a tanyán lakó, mint hogy 

az é -Iiiletre kiltsön. Indok: ha uj lakóhelyre költözik, a 

belső berendezést is  magával viheti. Megjelent a tanyákon a 

'.•i 'ztart ísi gép, de apalackos g 'z is. A tanyák mintegy 20-30 

-nál m  ; nag .:foka rendetlenséget lehet találni. Piszkosság, 

zsufoltság tapasztalható. Ezeknél a tanyáknál a '-első beren-

dez s, a butorat igénytelen. Sok csalidnál az igény`.elenség 

ós elmaradottság tapasztalható, ráég az alapvető egészségügyi, 

ticztálko(l ási k'ivetelmények megtart is íban. 

A tanyák külseje, az épület áll -pota és bels ° berendezése nem 

mutat szoros összefilg~°ést. Hogy a 'anya rendben van-e, egy-

részt 44 attól is fiigt , hogy a lakója milyen, másrészt pedig 

milyen jövőt szán a tanyának. Természetesen embere v•ílogatja. 

Sok olyat lehet találni, hogy a beköiltözní akaró - amig a 

tanyán 61 - gondosan törődik a tany íval, a portával, tataroz-

za, ja- it ja a tetőt, stb. Amikor a köizségben, vagy városban 

bérlakásba keröl, akkor már a rosszul "paszoló" ablakok tÖ-

mitését is megpróbálja az IKV-ra híritani. Ilyen jelenség is 

van. Természetesen sok olyan is akad kifiz 'ft 'k, akik csak a 

legszükségesebb javit ísi munkát ,,ózik el, do egyrészük még 

ezt sem. A tájékozódás alapján a tanyáknak 	 e -yne- 

gyede teljesen elhanyagolt állapotban van, régi gazdátlan-

ságtól pusztuló. T;zok nagyrésze emberi lakásnak m +r nem is 

alkalmas, és valóban sok 1-katlan, roskadozó található közöt- 
tük. /Lásd: függelék 11-1? sz. fénykép/ 
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A tanyaviligot járva, több helyen loo-2oo éves elmaradotts.í&-

nak lehetünk tanui. szinte hihetetlen, de a puszta valóság 

- esetenként - nagyon ;;zomoru /l:.ísd: fügí-elék 13-1.1 sz. fény-

kép /. Vis kó ját - ahol "padl'isról néz be az  ég" - elhagyni 

nem akarja, a g;id:irből merített vizet használja iv:íora-evésre. 

Yii]öri s,vaa lrítomAook bii. iletében éli primitiv életét. 

Megközelitően e(ynegyedót  adja az  alaposan ht vitett, rendben 

tartott, vagy ujjAépitett tanyák csoportja. A tanyák bővitése, 

vrigy uj jáépitése - döntő többségében - engedély nélkül ment. 

Kezdetben ez a tevékenység a meglévő kunyhók, kisebb nezőgaz- 

da:; íni épületek ?iövitésére, "felujitás.wíra" szoritkozott, ké-

sőbb azonban m: ír viI$aszerü laköh 'zak is épültek.  A hatócAgi 

tilalom ' "nyelben hat ctalan volt.  A  .3zabrílyo rté ci eljár. í- 

colnak, a büntetéseknek nem volt visszatartó erejük. A taná-

csok tiltott.ík a vadénitkezéceket, de hi í.ba. A tant' ík léte, 
agy nem léte kérdősének o1 intése ut:ín czükzégszeriivé wat a 

tanyás térséfiek terUetrendezécí tervének elkészitéc;e.  A  te-

riiletrendezési terv külön kezeli  a  tartósan és a nem tart Isan 

fennmar r dó területeket. A tartósan fennmaradó tanyás teriile-

token a csoportos 'települések ellát'3ínak :fc jles r:tése a ter-

vek szerint differenciáltan t rténik: 

- a lakóhAzak köz ;gitti trivolság, 

- az egy csoportba tartozó lakóházak szí.ma, 

- a csoportos települések a belterülettél való távol-

sása, 613 
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- a k-6zleke ósi lehetőségek mértéke ozorint. 

1; területeken a csoportos települősek tcr jeszkedócót előse- 

giti az épitóci tilalom felol' í,sa. 1z ópitócügvi óo v: írocfe j- 

le.:>7tóci mini: -  zter 1975. <íPrilis 24-ón megjelent G. czrí.rau rendele-

te lehetős}7get biztosit a tflrt isan fennmaradó tany í.s terüle- 

teken uj lakóópi.iletek lótecitóeóre. 

ti lapvetónek tekinthető a tanyák vAltozAcő.ban az a szeml.:let, 

amely lehetűvQ teszi a ma is fejlődő kültcrüloti Ikótelepek 

kiirinv álasztA.;At. 1;zek air nem a hagyom n,yoo tanyák, hanem ker- 

tes ccalAdi hrízak a belterületen 	..':zok egy részóben ve- 

gyea £oglalkozi3u co':lAdok LIknak.t mezőgazdasági doi(7ozók, 

raunk `3ok ó o alkalmazottak. Jó k:izlekedési ós utviezonyokkal 
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rendelkeznek. Fonto3nnk tartják a megfelelő közlekedést. A  

tanyai lnko33. g  jór."azt a  saját ít k'izleke '  ísi eozközcire kény-

telen t -Imawzkodni. A  fő közlekc-'ési eszköz a kerékpír.  'ítla'-

ban több mint 1 kerékpárt lehet találni tanyánként. A lovas-

kocsi szerepe visszaszorult és megjelenése területenként  

na:'yon változó. Ez nem is annyira vidékenként, mint inkább ta-

nyatipusok szerint; v íltozó. A tanyai változást jelzi  to ' í.bbrí 

a közlekedési eszközök rohamos  fejlődése  is. A kedvezőtlen ut-

vi. zon•.-ok ellenére m . ".r kezel minden negyedik-ötödik tanya ren-  

c? elkezik rtotorkerékprírral. A , zemélygépkocsí viszont jóval ke-

ve3eh '  , mint rhog7 a kőhiedelemben ól. Sok tanyai település  

elérhető eutóbusozal is.  

Tó ::zsé ,ilI'i a s zoci<ílis ho1-zet  

A nagy távoly l  .ok miatt különösen Ezükséges a tanyai lakosság  

cg"szs" ~;U y► i ell ít íc  "nnk, zociális gondoz is-ínak javitáca.  

Nagy gondot jelent a betegek otthoni ellátísa, vagy orvosi  

k'5rzetekbe tirténő beszállit í.sa. A rossz utviszon; ok miatt a  

tanyák megközelitése nehéz, sokszor lehetetlen. Nagy eredmény,  

ho7y több külterületi orvosi rendelőt ,jelöltek ki az erre  

megfelelő sípületekben. r  rendelőkben a kirzet i orvos hetente  

egy-két meghntárosott időpontban rendeléselvet ad. ugyancsak  

nagy ere rx:nynek tekintendő pl.,  hogy a jánoshalmi község la-

kossága, ;,,azdaságai közösen mikorbuszt vás íroltak a mentőszol- 
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Tnlat segité3ére. A mikrobusz bej:írja az er'sz tan7avilígot:  

Kiserdőt, Kisr:_ítAt, Kecskést, stb.  

A  tanyavil íg egyik lei_;'=getőbb kérdése a szocirílis gonOok eny-  

hit . " se. A mw;ukra maradt, seegény corsu, gyakran beteg  

geicről, t:bb gyermekes eoalAdokról van xzó. A tanyai 'iregek  

sz:ír,ia cről-évre növekszik. 1 szociríliu otthonokban kevés a  

holy. ?:zért egy legs?ir gő3ebb feladat: az öregek nank6zi lttho-  

n:ína.k meg ,:.ervez ; se. T%3bb köz : c: 7ben rn:í.r miik :d  ik: pl. r16l=,Tkut,  

J  `nos?1alma, Ki^l,unmajsa.  

Kereskedelmi  ell ít .s 

A külterqleten élő lakoss  í  ró1 való gonrio:;ko'lis fontos részét  

ké- ,ezi a kereske.•elmi ell:ítAs. Nagyon összetett é3 nehéz kér-  

•?ie'.zesiti a ne gold Ast a nagy tAvolsag, az egyre fogyatko-

zó vevőkös3ég. Kev 3bé 1  ítszik kivitelezhetőnek, hogy az  

?*0 :37,-ek minden?itt stir_ itsék, lfor^zerUs ; t^ék a, bolth-ílózatot.  

Több hel en /Borota, Csól7osp ".los, Kigy ls/ jól ilev  ~.lta.% a  

legszüksége: ,ebb cikkeket .írusit'í "heízi-boltok-" és mozg lboltok.  

A villannyal ell:ított l ~oltokban megta.lrílhatók az egyczerü hóz-

tart í3i gépek /Kiserdő, Antallapos, ';regmajor/. Több egység  

fog1Akozik fUtőolaj-:írusit íssa.l, gl.zpa,lack-cservel. A nehéz-

ségek ellenőre a . ;ZC)V03Z kiemelt fi; -yelmet fordit a tanyAn  

élők közszükségleti cikkekkel való ell:ít ísAra.  



ti tanyavilág; postai nzolgílat ínak ellátása mindig nehéz kér-

d. s volt.  Ma  azonban még több gondot okoz. Ennek  kőt fő oka 

v n: a postaforgalom  megsokszor. ozód í is  é  :  a  munkaerőhiány. 

A multban a tanyára alig járt ujság. Ma a fő panasz, 'logy az 

ujság több napos keséssel érkezik meg. A nagy t ívo ó.gok  tea** 

é s a rosrz utvi ozon 'ok miatt a kó zbesitő; zálgálatot mind 

keveoebhen v•íllalják. A problémát  -  még nem teljesen - de 

enyhitette  a  Kunozentmiklóson bevált kioérlet alkalmazása. 

A potai k zbesit "st a t , nyai körzetekben 1972. julius 1 óta 

az utak  r•  entén elhelyezett 1 vclszekrények sgitik. T;mellett 

nadir; a posta autója meghatározott helyeken é: i'lőben külde-

mónyeket is felvesz tís ad át. Az uj mód:zer találkozott  a 

tanyán 615 lrn.I.onság egyet6rVo ével. /lóiad: f ' "ggel6k 16. oz. 

.0 n• jkéO/ 

A villamoritása 

A villq.Mooitist a tanyai lakosság móg as  utkérd6snél is fon- 

tooabbnak tprt ja. Akik hos: ;zabb időre is ':anyán akarnak  élni, 

azok nem sajníljrík a pónzt a vills.mo . - it.í:;ra. lerr.cószete, en 

ez konzerválja a tanyát, de a villa,mositás sori.n egyre több 

háztart í3i T5p, telovizió ker'i1 a tanyára. A háztartási .7ázt 

a já-ís tan,yavil-t- íban mintegy 2000 lakásnál használ j : ík.  

igóny azon')an ennól is nag;robb.  Fanok kiei6g;itó : 

si, beszerzesi ne . 3ézsógek kori-ítozzrík. 
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tanyavillamositö.s fto ?iteme az  utóbbi időben fel; ;yorŰult. 

A tanyavillarlositAs költ:. 57,ei a belterületre vala  

k":cié3 költoé -eínek csak 5 '-at teszik ki. 

J,íraounkbnn az utóbbi időben több mint 4o km-rel bőv'ilt a 

villanvh.ílózat. Az elmult években közel 5 0o tanya és 21 ta-

nyai ickolat kapott villanyt. A tany villamosit: s keretében 

p1. Bicoezőlő:.ön 90 tan'.--íban vr.ltotta fel a petróeluml; apát 

n villamosenergia. Vagy: Borot in 15o, Kéleehalm.ín 90 tanya 

kapott villanyt. /Mad s fUg elék 15. oz. fénykép/ 

A tanyai iskol.!ik villamos it.ísa sís a tanyai 	 léte- 

sité3e megyei kezdem4nyezes^el inlult 1971-ben. f• inakét ak- 
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ciót szélockörü társadalmi ácszefog<ís segitette. A tanyai i:z-  

kol:ík vil:iamositásáha nagyon besegitettek a szof:ialista  

vAllalatok, intézmények, fegyveres erők ős a társadal-

mi munkrísok. Az iskola 1fillamosit  ío három célt szd, ;Alt:  
1./ A tanyai iskolai ok6tAs általános szinvonal ,ínak emelé- 

sét, a tan.*lási-tanit._ísi feltételek javitA::,.ít.  

2./ A tanyai pedaglgus lakns villamosit:ís ívl a szükséges tan-

erők beállitis:ína.k előse7,ité ^ét.  

3./ Az  iskola kör_zet benélő lakosc'g müvelűdési, oll:ít  ísi le-  

' etős 'geienek javul..ís'ít.  

A villany után az oktatási eszk'izök bővitésére is sor kerUt.  

a t<anyd. iskolAkban. 1 reglévő tanyai iskol<á.k korszer . 'sitése  

jelentős dolgo, de tAvolról sem  me.  ;oldAs. A tanyai i; :kolák  

h "tr >.nyos helyzetének megszüntetést ugyanis csak a szakrend-

czerü oktat is Altalnnoss í v.ílAs'tval lehet elérni.  

Az orsz:íg lak ís:íllomán-ának 90 ° ~-a,,  a megye és a jár ís összes  

lakAs•ínak 7o '-a villamositott. A kiileter'.ilbten lévő lak . ísok  

16 '.-a volt villamositva 197o-ben. Jelenleg körülbelül 2000  

k?ilter leti lak tshan óg a villany.  

Ilivelődés - iskolai vó izettsla  

A tany ík több mint kétharmad Aba j ír valamilye;, napi- vagy he-

tilap. A tranzisztoros, elemes r ídiók tone  ' é se nagyon roha- 
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m s volt a tanyavilágban, ás am már kevés tanyából hiányzik. 

a lr ultur ílic 1:"teoitménnyel való ellátottság igen változatos 

k :' pet mutat:  a kihasználatlan kulturháztól, a szüle helyisó- 

gek , eufolts ,ígáig. Onálló művelődési házzal kevés tanyaközpont 

rendelkezik. Hasznos kezdeményezésnek bizonyult pír helyen, 

hogy a gazdasi7ok, tsz-közi vállalatok magukra vállalták a 

miivelődési otthonok közös fenntartásit, mint pl.: Talotaszál-

1 ío, Kále::halom, .Izank. A tanyai területeken is emelkedett a 

szinházi előadások és az ORI masorok száma, amelyek köziil f -

leg a könnyi mifaju előad sokat látogatták nagyobb számmal. 

hangversenyek és kiállit ísok iránt nincs Eórdeklűdés. A tanya-

világ legr gibb ós legfontosabb mtivelődélki k%>zponja az iskola. 

Ide járnak legszivesebben a tanyasiak a ráérő idejdkben fil-

met, tv-t nézni, könyvet kölcsönlzni, TIT előadásokat hallgat- 

hi. 

Az utóbbi időben megfigyelhető,. hogy az ilyen jelle ;i.i müvelű- 

dé si igény csökken1tvekkcl ezelőtt a járási müvelődé si autó-

val biztositott progatamokon /film-előadáo/ nagy volt a részt-

vevők száma. Ma  már kisebb az érdeklŐdőg. A tanyai müvelödés 

ügyét sok probléma nnheziti. Része van  ebben helyenként móg  az 

igények irányának, a kezdetleges állapotoknak, a belterület na-

gyobb vonzásnak is. Ssszefüggésó'ben: a rnivelődési helyzetet 

kulturális ellAtotts got illetően a apyák között ma  is  nagy 

fejlődésbeli különbsóget lehet megállapitani. 



- 94 -  

A milveltr gi szint egyik jellemzője az iskolai vgzettség.  

A j pír 	tanvai lakóinak több mint a 95 -a csak az altalrí- 

n os i kola :szintjéig jutott el. Az i . •kol:íztatds, az iskolai  

dll=ítotts íg jelenleg is a tanyavil'íg legnagyobb gondja. Erre  

nem vil igit, ho ►y nagy sz íza1:kban csökkent az analfabé-

trík ..z'ima. :okkal inkAbb abban van a helyzet sulyossága, hogy  

a tanyai fiatalo íg hogyan tanulhat tovább. 'ötféleképpen, mi-

lyen reag íl -  asal fogadja be korunk :sokféle hat.ís:ít, amivel  

később találkozni fog. A  tan-ai iskolák jelentős rcíszében osz-

tatlan tinit s folyik. A tnntilócooportok :száma kicsi. Kevős a  

tanyai iskol íkban a s za.ktan, ír, ugyanakkor a képe sité s  n ~ lküli 

pedagógus )k száma nagy. v,zek nagy hivat ístudattal, de hiányos  

feléé: ziilt^ggel tanitanak. Számos i3kol ít .ítalakitották ugyan  

körzeti oktatásra, m 'ís helyről a felsőek*ftt4e tagozri .tos i: ko-

l:íkat tanyai kollégiumokba csoportositott'ík ; t, de ez még nem  

íltalános. Kevós a tanyai gyerekek közül, aki közép-, vagy fel-

ső iskolííba jut. A tan-ai lakosoknak még agy, egynegyede sem vé-

gezte el az íltal:ínos iskola 3 o.,ztAly:ít /23,6 /. Az ríltalrmnos  

iskolr nAl magasabb - közé'?-, vagy felsőfoku - kézettsógii tanyai  

lakos csak a 3-4 -ot óri el. /Lásd: 17. sz. t íbl ízat/  
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Az i:,koló.k kiirzeteoitére 

Mind a t^nyal, mint a klz:;ó i ki. i.:,kolákban magam a caak-

rende erii oktat sban nem ré:'zesülő tanulók száma. rArpedig 

ternószoteo, hogy ezek a tanulók lényegesen kevesebb tut'rís-

anyag;?al ren{felkenek, mint akiket .,zaltanízrok oktatnak. Mi az 

utja teh"tit annak, hogy a tanyai tenulókat e'>ból a hátrányos 

helyzetből kiemel jtik? 

Olyan  i akol<íkat létrehozni, amely 'ében a tany.íról behozott fel-

sőtagozatoo tanulók is  meg..apják a ozakrendozerii oktat íst. 

Vagyis a körzetesitós. J: r lsunkban a k'irzetesitéaoel az '1- 

tal "nos i.kolíík :'zóna 1'-tal esZik':ont. Jelenleg a tanyai fel-

sőtagozatos tanulók 65 -a jól felszerelt dilkotthonokban ős 

i. kolAkban tanulhat. Móg 143 felsőtagozatos tanul kiilteriileten. 

A tanyai iskolAk r^eglóvő r , . laótagoz.ntai előrel íthatólag m g 

iokáig funkeionrinak egyes helyeken. 

Amikor a tanyai i: kolAk körzeteoitése megkezdődött, akkor az 

volt a fő,cél, hogy az üresen maradt iskolák müvelődósi célo-

kat szolg•zlnak majd.  ihol poci ig erre nincs ozüksó , ott a 

te ületen m'?kidő ternelőaz "evetkezetek, Allami azdaw5. ok, 

stb. hnegvic rol jík, vagy bórelhetik az épületeket. /lz igy 

kapott pénzből pedig a k%iz.'égi tanócaok a belterületi lako-

1 'kat bővitik, j ovit j Akt  " a. -y felszerel% : eket vAs .rolnak. 

,Azonban a jelenlegi kép nem ilyen egyórtelmti. Az utóbbi esz-

tendőkben 16 iskola üresedett meg a jrír;ís')an, és o. jelenlegi 
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kihasználtságuk a k'3vetkező: 

4 tanyai ickol íban 	klub, tanyaMuzerau ás MHSZ szoba 

Borotán az ug,ynevezett antallanosi miivelődé ci célra 

használják. Egy agregátor segi _tsóg vel televizidt nük '>dtet- 

nek. /lácd: 17. sz. fénykép/ 

A tanyai klubok létrehozását ott kell szervezni és azokat az 

elhagyott tanyai iskolákat kell berendezni, ahol erre igény 

is van. Ezt az igeínyt azonban szervezni is kell. A kissz "llási 

ós jánoshalmi tan.•ícai az ilyen cz ervezőnok tiezteletdijat ad 

havonta. Sót Jánoshalma az utóbbi két évben 21.000,- Pt-tal 

támogatta a tanyai klubot. /Lósd: függelék 13. sz. fénykép/ 

k 16 ''re sen maradt iskola k-izii1 1t 't lnk'ísnak, .zolgálati la- 

kásnak használnak. Azonban k.irivó ecet is van. Pl.: a felső-

csálvosi tanyai iskolába megáll ^.por3 is ás engedély n lkül egy 

család költözött be. Az iskolához tartozó melléképületeket 

- ugyancsak a tanács engedélye a "lkül - a k6rny éken lakók, a 

szomszédok használják,. 

,lény további iskol-ít már megy ís,-íroltak a gazdaságok, vagy bér-

lik. A bácssz->lő.;hSz tartozó vör;iserdei iskolát nyaranként az 

állami gazdasár, veszi brbe munkásszállás oíl jóra. Balotaszál-

1 íson az alsóbal6tai iskolát a helyi tanács már t%3'-'?ször f el-

ajánlotta megvételre egy szegedi vállalatnak. 

Az pírintett iskolák közül hármat lebontásra itéltek. Ezek ugyan-

is már nagyon rossz állapotban vannak. Az anyagot az illetékes 

tanács fogja  felhasználni. r;zeket az iskolákat egyrészt az ál-

lapotuk miatt nem érdemes felu jitani, másrészt viszont ol7an 
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k . rnyezetben vannak, ahol a közelben jobb :ílln.potban lévő 

tanyai izkolAkból m:ír kialakitottak, vagy ezutAn fognak kiala-

kitani művelődé i kentrumot. 

A  tanyai kollégiumok 

A tanulás feltételei a-tanyai gyermekek diríkott - •oni elhelye-

zó vel sokat javultak. A megyei tanács kidolgozta a tanyai 

kollégium-épités terveit. Ezek szerint 193o-ig t 'bb mint két-

ezer kollégiumi helyet ős 40 Altnlrínos iskolai tantermet kell 

megépiteni. A program megvalóoitásához megmozdult a megye, 

az ossz g  tArsa.dalma. A Hazafias népfront, a Sznkozervezetek 

Megyei Tanrícsa, a KISZ, MegyeiBizottsAga felhivá :, ra társadalmi 

akció keretében a lakoos :, a vríllalatok óc tan:ícook fizettek 

a kollógiumi alap ozAm.íra. a  tArs: ,dalm: összefogás eredménye-

k íppen kez ód%itt meg 1972-ben - és azóta mór Atadl.ora is ke-

ri.ilt - Kickunmajsán a 216 főt befogadó diákotthon épité se. 

Megyénkben edaig mAr husz általános iskolai kollégium iziik lelik 

ős nyu jt h: tfűtől szombatig otthonos környezetet 17oo tanyai 

fiatalnak. 

J-ír_ ínunkban Kiskunina jcrín kivd1 :jég Ján :ohr almán, Kisszálláson 

ós Tompín van diákotthon. A jánoshalmi kollégium beindulásá- 

ról érdemes küPin is szólni néhány szót, mint jellegzétes eset-

ről. 1963-ban nagyon ellentétes vólon nyek közepette indult. 

A diákotthon lótrehoz ísa nem volt könnyű. Nemcsak azért, mert 
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jelentős anyagi befektetést igényelt, hanem azért is, mert a 

sziilők nagyr. oze nem rokonszenvezett a gondolattal. Külánbliző 

rómhirek keltek zírnyar: "kiszakitjzk a gyereket a szülői ház-

ból, az otthon melegóból, vas ígyra paranc, :ol j 1k" - monaogat-

ták. termószetesen a féltés mellett olyan gondolat is Üzere-

net j"tszott, hogy jelentős segitőtrrrsat veszit nek el a min-

dennapi otthoni inunk ibél. ° 'ngy volt a tiltakozás. Voltak akik 

elmentek a mini zterhez, a r:'Űiónak, tv-nek, ujságoknak ir-

tak. :Az els övben a l5o férőhelyes kollógium nem tolt meg. 

Az első óv azonn.n min:.ent bizonyitott. A gyerekek megszeret-

tók ez otthont. A szülők meggyőz dtek arról, hogy a gyerekek 

rendezett k6rülmónvrek k $z'itt élnek ''s tnnulnak. A pontos na-

pirend, a  kialakult családias 1•'gkFir jó hatl.s::al van rájuk. 

A ren' esperes tanulás eredménveikben is megmutatkozik. IIetedik-

b :n és n-•olcadikban m :ír nincs kfW nbség a tanyai ás a falusi 

gyerek tudánozint je k%iz6tt. Az eredm ' nyek azt mutat jáík, hogy 

ez az intézmény min'ien kiiriilmón ek k'izött biztosit ja az eddi-

gi h: ítr: ínyos tanyai tanulás tanulminyi szintjének n ` ivekedé-

sét. Akik idekerülnek, azok el is vógzik az által:S.nos iskolát. 

Nemcsak elvezik, hanem hatArozott céllal in(lulnak az életbe. 

E ld ig 133 gyerek vógezte el  a  3 o:-zt: ílyt. Ebből 47-an kö zép-

iskol.íbn.n folytatt ík tanulm anyaikat, 33-an pedig szakmunk ís-

tanul ík lettek. 

1'ibben k iziilük nem akarnak "elhagyni a t-'nyai :lettel. Vissza 

ak -  rnak tini )(la,  is mir mint tanult, miivelt szakemberek. 
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A kollégiumi élet a tanyai di%kokne.k nemcsak job' ,  tanu171.oi 

feltételeket ,ielent, hanem m<íe :Iletr.ióclot i ; . 4 nevelők se- 

rTitségével megtanulj.ík értékelni a technika c.zAmo:s előnyét, 

a tudomin,y sok serritsé r ,",  t. A tanyai kollégiumokban egy uj  

nemzeci.>>k nőhet fel. Az itt :szerzet'; i.smeret és knrnyezet 

fo-mé.l ja, alakit ja a [rycrekek r.zagata.Y•t íeat. Ne mc :3 4k a maga- 

tartsukat alakit ja, hanem a jnvó jüket és vele a - tayn ík jövő- 

jét is  form.íl ja. 

T "PiYCIAK h TIBi4K f:IlETT3I:N 

tanyai v ltoz:ícok á ' tekintése eoran ..zük: é„es: é vrílilt, 

hogy rögzits4 azokat a legfontosabb tényezőket, amelyek 

ga.c.i asAr;i fe jlő si.ink jelonler;i : zaka3z.íban siirgetik a tw- 

liyatendszer boral.ícs:ít, ? llntve tov íb'-i fennmar3d:ísAt még elő- 

segitik. 

a./ Iiomlasztő felsz:ímolríst si.ir ető tényezók: 

A t<an,y.ík 1`teez4 Inek alapvető ok ít a gazdas ", , i_ tényezők 

/a ki; mag íntula. jdonj indokolt } k.  Logikus  tehAt a követ-

keztetés, hogy gazda. í sir* alapjuknak elt?.inc: sét a t -  yn: ík 

mogsziiné:3e k'iveti. A szocialista mez"r-azdasríg és a tanya 

atltt44,44,444kmo ^ntar;onizmusa legti ztríhhan a nagyüzem 

magasabb fe jlettsflgi fok:'tn érvén7e01l. Kétségtelen teh'tit, 



hogy elsősorban olyan tsz-ekncíl, gazdas 'goknAl g,yoraabb  

a megBziinés, ahol a nagyfizem 	ténylegesen kialakult.  

A k.isilzemi hAz .tíji termelés elmara.dotts.í, ;a, korsze-  

r1ltlenséne - a tsz, vagy szakczfivetkezet torfiletén - is  

oka lehet a tany'Lk b)mló.syínzk. Ugyanis a korszeriibb beren-

dezések, a fejlett, agortechnika hiánya miatt  magasabb a  

termelési k'iltoé,; és alacsonyabb a jfiv delem.  

A legjelentősebb bomla.oztő tén7eiső a dorzoj;r ífiai hely-  

zet. Az előző fejezetekben ez vil í -osan kirajzolódott. A  

ta.nvavil•íg jövője azemnont j íból döntő a fiatal»•í,g magatar-  

t - "3a a tanvl.v^.1 szemben. 4z , ttóbhi 	sokan tanulm-  

nvozzilt ezt a kér(? at, és szinte emröntetlen aria az ered-

mén .re jutottak, hogy  a tanyai lak000;í ; fiatalabb i:emzedél.é-  

nek nem  kell a tanya, elsőeko . ban ahaí!,yon ín-roa tanya.  

A t'irekvő tiatn.lok jó rénze ipari oz<Zkm ít tanll, ős  

nem a mezőgn.zdas:í rban helezkedik el. 'i;zok a fiatalok az uj  

munkahelveikon telenfiinek le. Uj k'irnyezethez .1zoknak, szó-  

rakoz ísi, r.tiivelődési i,én-eiket a taiva m.ír nem elégiti ki.  

A bekrilt'i!!és mozgatója gyakran a tnnv:ík anyagi ell,í-  

trí3 ínak elmarac?ottsiga. LT,rszerfl gazdan 7' megfont )1•ínok  

alr tp jAn nzo tzlt hríttérhe a viozon-lag kio fo gyaszt "e,u ta-  

nIatil íg. A kis oltok gyakran a fenntart.ísi kIltséget ,em  

tu ~ ' j:ík "ki;*,ardálkodnig. 1 beszerzési, ellAt  ísi  prohl "n "k 

taozitó erejét  pedig csak n'iveli ,  mikor a  botokban alap-  

veté tanyai cikkeket - petróleum, 1.ímpa ,  qveg - sem lehet  
kapni. 



- lo2 - 

Ha a, anyagi ellét is hi; nyoscigai megoldódn.ínak is, 

akkor sok helyen a kulturális szímkivetett&: is bor-

lasztó tmnyezóként jelentkezne. 

Nem  lehet minden tanyAba a villanyt bevezetni. Ezt még 

akkor sem szabad népryazdasd ;ilag megtenni, ha cyébként 

fiegfiz tnéke. Az írarnszolgáltr tó vállalatok a kieső, el-

néptelendedó tawrik villamo:;itAsát megtagadtrik. 

Ahol a köhleked:si f^ltételek nem javultak, javulnhk,, 

ott kül" nsi sen csökken a tant' ík szóra. 

Helyenként a tanyai lakos szabadulni akar a tpnyók 

nehéz, ilőként nyers viló Atól. 

Növeli a tanyai területek probiémAit a bür ü zés aró.nya. 

A  jór sban előforduló erőszakos büntettek nagy ró szót a 

j,ir.í,s tanyater'iletein k:>vetik el. A  büncaelekmmnyek coka-

s' íga tanuskodik arról, hogy a zu pkoccrnknak nagy szerepük 

van ebben a kérd " sben. 

A tanyavil; g bemlAsAnak Nótsé telen jele, hogy az ipa-

rbsodás hatAs "ra - külön }cen a;; utóbbi 15 évben - meggyor-

sult a tanyai lakonsig átrétegezódéna. A szemléletvrílto- 

z - s az igényeli aövekod'sét ós a tanyai életmódtól való 

t IvolU síst erodrión Y  ezi. 

b./  A tany;ik fennmars.dAs  ".t  előle ,itó tényezők 

Az ellősz mu tényező a h•íztáji és az abból sz "rnazó több- 

letjövedelem. Ez emrar. int előnyös a népgarda. I.rnak és a 

tanyai lakoss, ,.gn k. A háztA ji kis: íruterrielé ; azdasl.gok 

ves termelési értéke nagy czAzalókot őrt el szarvasmar- 

hából, do  főleg  sertésből. .Igaz, hogy ak-izelmultban némi 
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visszaesés mutatkozott, de jelentós gük, ozerepü továbbra  ia  

fontos.  

A  ozőlő- é7 gyiimölr,sterneló k%3rzetekben laooit  ja a ta-

nyák raegozíinéAnek folyamatát a meglévő szőlőm és gyümölea-  

ülte '.vcnyek ujabb telepitése.. A rógi öregszőlők rriivelésvel  

sok tanyán-lakó ember foglalkozik. A fennmar c~.d áot segiti a  

tanya lal:: íofunkció ja.  A jelenlegi több mint tizezer tanyai  la-

kod egymagában is lehetetlenné teszi a tanyakórc?és raRik.T.lio  

megoldás:ít. V 3bb helyen már  a tanya mint lakás maradt fenn,  

negszünéoe a lak.íolcf"rdés megoll•ronak füayénye.  

Non elhanyagolható érv a ta  :yák mellett, hogy  geberáció-

kon keresfA'?l sajátos  ;:let- 's szenléletmód,A alakitott ki.  

Nagy  az érzelmi k';tűdés a tanyákhoz - főleg az idóoekn a. A  

fiatalok számolnak, ö^ozehe.00nlitano.k. 	ilyen egybevetések- 

nél is yak  an győz a tanya. Póleg azokon a helyeken, ahol  

'r van, Iv gy lesz villany.  

A fennmaradAst eegiti tdvább t , hogy a ozakozövetkezeteken  

belül aközösen  rnf.ivelt terület arányát r.t`g nagymértékben a ta-

nyai gazdálkodás adja.  

A tanyapolitikai munka feladatai  

Az ellentétes tényezők hogyan ha ,nak egymásra? LTerre haldd  

teh 't a fejlődés?  

I.Tinden jel arra mutat, hogy  a oz "tozórt égyéni tanyák  lakoo-
-ga /majával a t n.aépülettel együtt/ továbbra i: csökken. 
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A szocialista mező--azciac1g átszervezése következtóben a nagy  
tó.blAk "te gerében" kis szigctecskók ezek a tanyák, ős jövő  

oo ~ .'suk con lehet m íe, mint a riegszünéo. A kérdés csak az, hogy  
mikor következik ez be. A tany<ík megazUnőse valón ígoa folyamat,  

J  
amely eg"szt :írsdalmunk fe jlűd ősővel szoros kapcsolatban megy 

v: gbe. annak, akik azt hiszik, hogy a tanyák megozünc: ét siet-

tetni, g-roro .itani kell. Az ilyen emberek ugy gondoljdk, hogy a  

s%ocialista i.e,jlűdóst fékezi az olyan intőzkedós, amely meg-

nyu j ja a tany:lk élctót. . ,zerintük a tanyai lakoo., :í ;ot elv : í- 
la zt juk t :írsadslnunk ssocialista ye jlőt1ósotől, ha kint hagyjuk  
őket a tany ín. A yako:°lat sz óntalan péld  íval bizon ritotta és  
bizon 'it ja, hogy a siettető-kén sze 'itő intézkedések nem hoz-

z:ík meg a vert ere,'ményeket. 'egiteni 1/1044 a tanyákon - a fe j-  
lr,dós folya- -t 'ít követni - ma m r c ak ugy lehet, hogy t 4rmogatni  
kell .a .gt a t 'rekvó st, amely a t írsaa alpi sírd e'millns egybeesik.  
Pontosan fel kell deriteni, hogy hol, Miféle gazdac ígi hajtóerő,  
érdc ,.eltség mük'idik. Tiszt : ízni kell e^ék i.  ín-r át, perspektiv: í j:ít  
ős a helyi adottsAg _ik figgelemtbevótelóvel a 5z'i .sóges intózke-
d'coket megtenni. A '.r rdős, amely c óljainkat, fela'Iatainkat  
motiválja az, hogy nit tegyünk a tanv:.íórt a ,elyik bomlik,  c 
nit, mennyit a tanf:íift, amelyik marad. A lehet5c4g szer' .nt se-
giteni kell azokon, akik el kivílnnak jönni a tany'ról elhat:íro-

z fisból, vagy órde',elts gből. 'le ugyanakkor kánnyiteni azokon  
is, akik tov í'bra is  kint m^. •adna':. Az alapcél: a h "tr: í. yoo hely-

cet megszüntetése. Iia ugy tekintjük, hogy akkor nemcsak a beköl-

tözőshez kell a segitsóg, t ;tmo at:ís, hanem az indokolt kinnna-

radí.ehoz, a tanyai ölet mai i,gón - . ~ek szerinti iorm; lásAhoz i:•.  
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Kót megoldási mód ez, de mindkét megoldás azono:s ir.ínyba ve-

zet: a szocialista társadalom norm inak ós re-ílis tArsadalom-  

és 	da:>  ígpolitika  ir ímába. 

A na lrhat Aru kfiz . ?ek aiatai azt mutatj;ík, hogy n.z utóbbi óvek  

átlagában a tanyai lakásoknak évente csaknem 5 	szün k meg.  

/7Kakóio elköltöznek, s az • épületot vagy lebontják, vagy gaz-  

dasl.;;i cólokra ho.sznAlj:ík fel. Ilyen :.ítlag„al szAmolva te-  

hdt 20 óv alatt sziinnének meg a vizes, szétszórt tn.:-iyai la-  

kóh:ízak. A lemor  , solód "LS iit^me azonban nem egyenletes, vidó-

kek .;<,erint is nagyon v íltozó. Eltérően :,atnak a kül  ' nböző  

előmozO itó ós n"t1ó tén7ezők. A fejlődős tovríbbi menete att 11  

füf;;Yy hogy ezek a tényez ők hogyan c:rvén ;-es';lnek.  

ok köri,ilt7énvt kell fi tnelembe venni annak me,^,itéléJéhen, ho gy  

a tanyavil íg botll=ísa s zlik :~ " gszcrii folyamat. Ennek sor ín a ta-

nyák sr; ima íllnndóan csökken, de a csökkenés mórtőke eltérő.  

1 tnnvík megszTinésót nem s-,a ad  erőltetni, de a betclepi4lés  

tervszerüs^{*ót biztositani kell. T:ímogatni k 11 a tan rai la-

kos ó.n;ot abban, hogy a zIrt településekre kedvező feltótelek  

~ e llett beköltözhessen.  

M1 telek : zerzésben és hC.zénit :ísbcn ta ,  ,)gntni kell őket. A  

tan-As községek terülctrcndezési terve alo.pjín scgi :,eni kell  

a külter'áleti épitkez "st ós felujité,ct a r7eg'iatrr,rozott felté-  

tel^k mellett. A. tnnvai íletfoltételek javitn.sa érdek::ben  
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igen jelentős a helyes szemlélet kialakitása. Abban, hogy az  

adott köriilm'nyek köz%itt hogyan érvényesülnek a központi el-

gondol sok, rnik&nt formál jAk a tn .nyrík sorsít, meghat írozó sze-

repük van a helyi nírtszerve eteknek. Kötelességük ellenőrizni,  

hogy a kiulönböző hatóc gi, ga .zdasáTi szervek hogyanreg tik  1r-

vőn esiteni a p<-írt határozatalt. Jórészt ezen mulik, hogy a  

tanyai emberek gondolkod,ísa miképpen v altozik. Azért, hogy a  

:rr,oci ~.lista élets.seml'ílet egyre jobban hóditson, tovább kell  

szervezni az ismeretterjoszt ot, a felvil ositó :unkát, a  

sz íbeli agit íciót, a k rizve :len eszmecserét. Eb en ,jelentős  

ss»repe van a Iiaza[ias Népfrontnak és az il  jusk;i szovets" ;ek-

nek is. alamenn ri emlitett fela'atndl teh ít a cselekvés módo-

zatait kell kidolg .izni. A feladatok e ;y'ittes rnegal : fáoa j írul-

hat hozzA a tényleges haladáshoz. sokat tehetnek a t'imegpoli-  

tikn.i munka s cinvonalinak n'ivelése ércleltében a t<a*t  ícstagok is,  

akik ren'szeres v^lomn7cserót folytatnak a tanyai lakosokkal.  

.t tan 'a  ó,,  a korszeri) nez  g zda:; ígi nagy izom egyttléte mér;  

hosszabb ideig fennáll. & tanyai lakoesá , ; k'irében tidatosita-

ni kell, hogy a tanyai feltételek objektive nem versenvezhet-

nek a z írt telepfilések viszonyaival. A tanya-ren :szer - gezda-

ogi poziciója miatt - átmeneti. Az 1tementi i ősz k alatt  

gondoskodni kell a  tanyai lakoss g alapvető ellrít is ír Ul.  

Ezért t%ibh jelenlegi köt3tts17et, tilalmat fel kell oldani.  
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A tanyai t,ó.roadalom felernelkelése órdekében nivelni kell a  

felnövekvő uj nemleda :iltal'inos ós szakmai i,,meretét. Nizto-  

oitani kell az oktat.ís, a rüvelődó3 felt'teleit. Törekedni  

kell a h.ítríínyos hel•yzet megszüntet l^re. A  tanyai lako3sríg  

r.iiivelőd4:}lnek, 3zórnkozA:rrínak e gyik fonto3,fe jle3ztendő te-  

riilete a  rendelkezésre 5.1ló lehetősek kiiZn.sznál:ísa. Nem ke-  

vósbé fontos, cr;y a j íY.:ís w lamennyi üzemQbe, vagy oz vetke-  

zetóbe bej l.ró tanyai dolgozókkal törődjenek.  

:.,egiteni a an:•íkon a fe,;l6?c:s  folyamat ít ma  m.ír csak velük  

egv'i tt, közösen, jo^;os érdekeikkel ö.s: zhangban lehet. Vert  

a tanyavilág, 	a  kora erloitett •V nyrík is, külsőre m.3 kó- 

pet -Autatnak agyan, mint egy . ríroci lak5telep, de az ottani  

lako sok ir-,_r;y, ahogy  vannak, ne; ;annyian a mi trírsadalmunk tag-  

jgi. Az ő el lrebalad í 	szervesen l:ap.tcoládik eéUz t ~ír3a-  

dalmunk fejlődés,5hez.  
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Győrffi Iotv ín: Na;;ykuns ít;i krcí, ;ika. Karcag 1922.  

?ro 

	

	Kecr,ker,ét v íros r= ;3 s,'ao',;i fo .;151f':sc;nek t'ir-  

t!nete- Kec. , ker;iAt, 1927.  

Iía jdu Jrínos: - VA - Qy6rp;,y: Urunk ol rwz herceg volt  . . . . . . 

J Ivonrjőnk 	VI. 1 4 . . 	 . 	 . 

Qorv'th József:  Major a pzt:íban - Kiskunrio joa.  

;16lf";v 1I "zi Kiizl in,y. 1966. VIII. 5.  



Horv :Lt*2 Józ.:;ef: Tan,ya.k'r3zpont K .igyó3-pzst ín  

h'cslen •yhrízi K izldny 1966. XII.- 23.  

Itox•v°í" :h József: Krinyve a fo j1ód "  s ut jrín.  

wilegyh  'zi Közliiny 1967. XI.-  3.  

Ilorgo3 Bóla: Tanyai kollégium, Cszlíd 	iskola 1963. 1.0z.  

fiolka Vilmos: Csik ria nerye ozzo .da  

K<*pea U  jo . ::.f* 1961. X. 13.  

Ihrir 	3z6vetét 'zetek Magyar Szer,i1e T Ira.zoíg  

Bp. 1929. 	 .  

Irísryer:: el 197 1. Kossuth  K in:;vl•.i dó 1972.  

I1Z~.► '3 

 

Gyula: Pusr.t.ík nc;pe. Bp. 1936.  

J ír  tc.unk 25  ve, KiÚkunh~ lns, 197o.  

;3uir:Lpest 197o.  

J•íno : ..r, lma Na<;yk ~ :;o , ~i TanrIc3 V33. .ir . , ..  , ,,kin ~ .vvei 1974 - . 5.  

Kern4ny Si mon: Csonka - R lc3ka tiikre, - I3n j•n, ` 1932.  

Pr.  K:r:;ni Perenc: J .íneotiinlr;a t "rt n •te a: cisko.tol 1349-i{;.  

Kecukencr:  t, 197 4.   

Kax•oai Istv 'n: J1no3inlrna telepi.ilóst ;rtónete.  

Tan.írt pzőe . s:akclol :~7ozat, 1943.  

Ka•  ín K íroly: A magyar  Alf'i ld Bp. 1927.  

Kiss I3ty +n: ,4. magyar  tanyai k%i r i~azr •~ t! is : a tanyapoliti-

ka v  ~ z1a-ta. Bp. 1932.  

Kiss I3tv:ín: A ilitol3z:ivetke.:rtek s;s a t•anyakórdé3.  

Magyar  .' :F ivetke :;é s, 1927. 7.  sz.  
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K%ieponti Stati. ,  tikai IIivatrll 196o. évi nr.pszíírilííltís 1-2.  

Bp.  196o.  

K6z nonti Stati:;tíkai Iliva.tal 197o. ,Ivi  nápsz,íml íLí£3. 

la, 2, 2oa, Hp. 197o. 	 - 

Kiskunhal^.si Jrír í. i Tan  íco VB.  jogyz5k;in7 vei 197o-71.  

Kiokun: n.j:;a TIa ryk'iz:.::t;i Tn.níos VB. jor,y;;cik in ~rvei 1975.  

K )zponti St:>tioz,*.ikni ;Iivatn .l. :]tati: ;tik- i 6v1: }n • rv, 1972.  

T,nko:s Béla: Kecsker .sflt (;. rdas ~(;i fe3 jl5dóoe.  

'IuK:;.aciik :;zíízad, 1913. 9-1o. oz. 	 . 

Lettrich I;dit: Kec:;ko;C t tn. i;;ravilía, 1061drr;.jzi TanulF :,.ín,rut  

Bp.  1961. 9.  

henin:  V  ílo„atott tIvek II. kir°d  ís  

Szikra  ;3;a. 1949. 770-37 1. old.  

Lenin Vílo°ra.tott toUvei III. kind3 ís III. k tot  

rz.; ;yfIr Helikon 1967. 4o-172. old .  

'. i 1^3z a  tn .n-r íkkral ? tiaz- { fia3 NEíp .eront 1973.  

°'ille Géza: Gynknrlati Gazdalexikon, Sylveo zter Kiadó  

Bp. 1927.  333. old.  

Macoóir G íbor: 	vid  íken Bp. 1957.  

Lac.;(-/r Gíbor - Tarr  Ferenc= Tanyavil'.iG - boralcívil:íf;  

Kossuth K6nyvkin.c}ci, 1964.  

Ltv;a,rao,;,y Liozió: Nom íH p , í . : s zto2ko?líío a k » cokeT;►éti puJztra.-  

a gon - Bp. 1912.  	- 	. 

ra °yar St ;tl:; ::t.ikai Sz  ,r.:le: 1935. 5. 3z. KQc:;I,o' :C t, r, : nt  

tan ;fav;íro3 /Teljes tanyai  statir, stika/  
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Marx 6.; J:neela irtiivei II. W3tet Bp. 1953. 442. old.  

r.atolcsy tdíty ía: Agr írpolitikai feladatok b1a{;,yaroroz ;ígon.  

Bp. 1936.  

Merida' Tibor: Whiny c3z6  az 	víros kérd .;oeihez.  

'~'iSl+'ra  jzi  K izl ,,mények, 1939. 3.  -  3z.  

Lit/ lo N'erenc: Ki3kunma jsa - Uj Vilig  1953. 33. oz.  

Menial Tibor: Alföldi 'Jiro ;aink morfol:ígi íja.  

Kdzlorn6nyek, Debrecen 1936. 1. sz. 44. old.  

t~a ,jl "t Jelin: rgy alf }ldi civi3-v lrols  í;ic l. ~.k ~tl  í3a. 

Bp. 1943. 213. old.  

3:37,; P. X. k )ncre3s :usa  

"STrP. XI. kona8esszu3a  

Nary Szeder Isty .n:  Adatok  Yiokunhalaa város  t )rtc; ne '.chez  

44,..K. i skunhr41a3, 1924.  

iJa y I,a jos: Kiskunhalom,  Bp. 1969.  

Para..,ztoor:i - para.. ;:tfrond 1919 -1944.    

►;tap:yar Virtőnelrni Tíroulat és  a Hazafia Nc:pfront  

Krynvvtíra, Bp, 196o.  

Papp I,ísr1ó:  A ki:>ktv=h 1 	ta .n-atc, le0163 kial-kulí3a.  

Nc.Pra jzi " _r.  te. itó,  194o. 3-4. 3z•   

Papp L1=16= A kceal: , ti tan,yate1epi,i163 kial, kul ;ísa  

Szef'ed , 1936.  

Per =: n,yi Imre  s  Te lep'i1cí storvezcí a  Bp. 1963.  .  468. old.  
Dr. Hominy Píl: A tansyarendszer ma. Bp. 1973.  
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Dr. ltdpp Jakab:  JAnooh. .lma t irténete, 1 falu  ktinyvt.íra.  

Bp. 1927. 105 lap  

'?apcsányi Jakab:  Baja, Bp. 1934.  

't "vai József: ??arxizmus, nópiess'g, raagyar í.{;.  

Bp. 1955. 3 20. old.   

Robotos Inre: Magyar SzocioGr "fia /1:1rnélet ós gyakorlat/  

Korunk  193 "l.  XIV. évf. 762.  old.  

Dr. Roín,y PAl: A tnai ta.n,y :ík tipus,oi.  

Vn .ló:.;íg  1972. 12. az.  

Dr. "om íny  Pá1:  Tany •ík, tendcncirík.  

Tuclom ~

,  

~n,y ós :ez5g.,o .da.3 "g  1973. 2. oz.  

Rcím 	tan "cs VB.  jeg,yzók%injve  1973.  

Szondrei Józoef: Kol nsok Paradicsoma  

Kossuth K<im; vkinci ó 1961.  

Szr  b+.í Gézn : Pest- ►'ifis-Solt-Ni:>kun  v  -ír;  . ~nye "1  tal nos is-  

mertet  ", je ' 1 u cimt íra Bp.  193o-31.  

z  '  ó  K :ílncín: Kec.:keméti  

Kecok^:nGt, 1936.  55.  old.  

Szilídy ".ron ós 3zil :ídy ;Andor:  

Oki^ínrt ír a hcílolt :: {; tIrt('‘n ,, t "hez 1•,ia yarorsz ígon.  

Halas  c.  fejezet. 1863.  

Szabó 
 

Isty :ln: .A magyar  po.r :ia °t í* tárténete  

	

Magyar  Szhmle kincsest •ira -  3. sz. 	 . 

S..ahó Príl: Aranirh , ,mok.  .  Kort.írs, 1963. VII. 1227-1229  

átn,ti , .*,ikeri  '  k6n rv, 1972.  
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.3tat.i, tilcai i<.ió:: s: <e,ki kcizler.ir,n ,.•ek 216 k%itet,  

T:ír::,r+.ria,lom::tat.isztikai kzler.ic:n.yek 19- 2o-32. old.  

Tanyapolitika Iiies-Ki:,kun rogyó ben  

M3ZMP. 'E3ác s-Megye i B. 1972.  

Tan:,c:rhatiroz:.}tok  21/1974. 3z.  me^,yei•tan -vcu hatirozat  

Tóth Jino3: Kic1kunhalri3 trt ,I nete - Narykeir;i  s 1361.  

Tóth J ,íno3l Szabad Kun ile.le3 vl.ro:1 t"rtc:net:nek és  ezAlé-  

kezeteoebb do1gainak  .  s .{mrn:ío el5d0,í3a Stb.  

11o3 -  Kiadva 1926-ban.  

Tomori  Viola:  A ar :3zt:.:í,; :i'l.er^1•'•let  " nek  

,•ared ,  1935. 	 . 	 . 

Tibori I3tvcín: A l;i.:kun .; :ígi p•la  s tor.kod,.í.:, 11p. 1936.  

'la.m,rakon re3sru3 Szentesen raua.r Róna  1927. X.  

Tanyai rtekc::let Makán 	Magyar  tóna. 1927. X.  

Tak:íc3 Józuef: A mat*var ttiny.ík  

:;z`ivetkr.rs ~ ti  Kutató Int6 ::et  Kizlerzérr;►ei 33.  3z.  

Bp. 1972. 	 . 

Tompa PVzyk'izi Tan.ícs VB. je;;,yzőkiir: ve 1974.  

Tajti Erzü  "bet: A 3zórv' nytelepiil<íUek . ..  a Duna-Ti:+_sa k'izcín  

Wíljra jzi I:;rtr.oitű; 1956.  .  1.  fiz. 71-73.-  old.  

Tar  j.ín Iatvin: Kinn.  a  tai in, a tanyai letrűl  •iltal ".ban. 

Perris,  1969.  V,  

U  jpr;teri F.Slerrrír:  Baja  ,  'xo..  .  j'ivő je. 	Bp. 1936. 	 - 

Dr.  Udvari Józoef; Adatok a j'.nohr.lmi i. kola tirténetcíhez

•  lol,*ozat, 1962-ből.  
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Dr.  Udvardi József: A kalocsai főe,-yhAzmet;ye t6rténete  

1848-49-ben. 	Kézirat 1943. 	-  

Val/As 

	

	KdzoktatA^r.fgyi Vint  :t.riurr iratai.  

ViuvelódF:sf#gyi Mini .«; térium K:i; Po. ti  Iratt  "sa  

1931. /96o  - 4 - 47o/  

Tir ismarti Antal: A Duna-,Tisza köze ippra.  

T i14r ,  jzi "rtesitő, 1953. VII. vl'. 3.  fej.  

289-239 ol.. 	 . 

Weis Iot  1.n: A mai  napon tArsadalom. I3p.. 1929.  

Zl.rn Tibor:  13 rícs-Kiskunh51 j'ivák. 	I3p+ 1973.  

Isifrtn:y Ti or: A tanyai 10zirrazt*a,t ís  

A Magyar  Gaz (i.ík Hzer  :l je 1921. 7- ). 	 . 

Poly 6 iratok  

Jo  lrragy.arAzat  

73Acs-Kiskun  megyei  rdépujo íg 	 I3Kr,iNU  

Petlfi ra67e 	 s 
	PN  

Halasi Hire 	 ~ 
	HH  

Az :it(,vn3 terv  '  armal  ik terv ,'véhen kigyullad a f "ny  Ki3-  

	

sz,íll irron é:; Vehértőn 	IiKUNU 1952. I. 5.  

A tanyakérdés mai  probl.íM:íl a megyénkben  

BKMNU. 195o. VI. 3.  
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A  tanraj iokJl:ík fe jleoztr;•e 	PN. 1957. • 24.  

A trzri,y :.vilAg r:o a falu 	. PAI. 1953. II. 2.  

A tanyavili[; /Kioaz íll-í4 .íltal.íno;a fe,jlűd  " :,r:a:•ól.  

• PN. 1953. II. 20:   

tok ki 'el%il . f't ... `:üAY° r^ti a keesl;e: .G ti FEB  A 	 - r. r+.l.~:~ po. ~ 	 , 	~,.  

vizo~ íl.e.ta. PN•  1958. X. 21.  

A a . n ny,•ai rí letrcSl. 	PN. 1958. XII.- 11. •  

Ant- alff,•y Gyula: Tiucou a pu.  ; t:ítólt -Duna-Tios;Z k3ze  

,.'s.r,y.tr Jer 4zet 1959. XI.  lo . 

A t, nymv il ;ba io ,ju000n el a ptís-tt3a jtó.  

PN. 196o. IX. 16. 	 .  

~ fPÉ ny iinnepe“ . 7.00.n:ín 	PN. .1962. XI. 4.  

A tn.n• , :avi l  í r -1.clato.it  r;y;I . ~ ti a ki:.kun%r , lraoi r^uz r►.r u.  

• IíII. 1964. VIII. 26.  

Kríln  ín: - Tari,yai fiatalok -  Ki:r:r:s íll í:a 

Képris U j 	1965. I. 3o. 	 . . 

Ant - 1 K. ol_;rt A to -: orr,y 	- Ki:.kun?i n.laoon.  

Képes U ,7: ~ : í 196!,. IV. 3.  

A :Ire ?.,eitnevere.rc51 Iíarkrak ' t;ihyben.  

-1C 7 .  1966.- XII. 7. 	. 	. 	. 

At:r3rAs Idat  - Onleirrís a 3s.i kun ', lasi te.navil:íl;ról  

Kénea Uj. , ; 1962. I. 21.  	-  

ÁrurIllAtAs a tarvavil í^ban - Kiskunriajoa l.t3rnySk4n.  

PN. 1963. VI .  13. 	- 

A tanvrr.Z:-'rrl  í:a r•ól is - VAlyi Póter p';nzlgymini: - 2ter :T'rc. 12-  

13-:ín Kecs re+=;riten. PN. 1969. III. 14.  

A t^nyai 	helyzete. 	PN. 1969. VIII. 29.  
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A pArt4rte':.ezlet vit•í jrí 6 1. A k%izmi.ivel5 
's 

 (:,1 a tanai g7e-  

reJ:- ek. PN. 197 o. X. 16.  

A megyei n°ia7tbizott:yíG „U  .a megyei Ta , ca e{;yiitteo i.ilcíoe.  

PN. -  1 971. XII . 23 .  

Á11As£orldt11.8 a ta:iywűpiiletek-sie1yre:íllit .~ . ~rú1. A me3';;ei  

tan os V13.- }iat r. o::ata. PN. 1972. IX. 2 2 :  

:iierauer J4zoef: A kolona egyz r,egyei rG.:;. kat. c:pi. kol ík  

története. 1396. Ifd.ona.  

73eniccll ,1rtu : l A tang/n.k;iz . >g  

Magyar  :,zemle 1929. - 2. sz. 	- 	 . 

I;At;s-Kiskun  megye  Ga.:dao:12;i éc Kornrnun.ílis £ejl&'c:.;c;nr,k 25  

- E.. ve:  

t,*.íC:3:3`L515s -nc:ven uj I:'iz;36 ; 7 	;3KL;;`U. -  1951. XII.- 29.  

11o;;y6 'ae:JE,r: V +.ndnrmo:,i a IrarI.ak 	 n•li t.. r, ..,k -ipontban.  

l3KL,á 'U• 1955• II.- 4. 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . . 

P,o:•,z/c'> ',lera6r= 	é-iv;i,ivel ' :,i r:zunka a  tr. ,,.avil ban.  

33K' ,tU. 1050. II. 26. 	 . . 	 . 

I3ieliczky ;:ínior: 'Ael.,Gk ,ip ci  

PN• 1957. IX. 15. -  

Bieliczky 3,ín-:?or: YJiltura a h.'trlütk'itiinyi kEizuégben.  

PN. 1953. I  • 19.  

I0<.o-ciegye .', •r. orn6vr.o.  terv  'bőls 91 ,: j iskola a ta yavilAg-  

ba . PN. -1953. .X.  l . 	 . 

ltorota k'izs ^G 	- nN.  - 1953• XI. 23. -  . 

33ieliczky SAndor: Jrísczentl :.;z1n - Ilorrqs;_.:111•íci tanitóról  

PN. 1959. VII. 15.  
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Bieliczky S3ndor: Ilricssz51ős%3n uj müvelűdéai otthont avat-  

ta  j aúguoztuo 2 o-in. PN. IX. 26.  

Braun Jz.'►nos: Ns a villany Balotaszó.11áson.  

PN. 196o. I. 15.  

Wco r:er'ye 15 éveo lak' .: ;6pitc':;i terveiről: ta r.közporito-  

kat rtlakito.:.^ .k ki.  PH. 1961. II. 23.  

Dieliczlty 	Tanai nc:pihii clók /Jrínos?>:ilr :a-Ki. erdő/  

PN. 1961. V. 12. 	 - 

Iiieliczky 

	

	Kíozillío k'izmiivelŰrlése.  

PN. 1961. '! I. 16.  

Balotas'sáll ~ísi jegyzetek. Pl. 1961. XII. 5.  

Bef jeződ itt raer;yénlc I;'3zo 4 einelc vill iaooit 'oa. 1 .ut;u: rtuo  

2o -rín ki;; •ullari a ville.nr ,  Zortin ín.  

PN. 1962. VII. 17. 	-  

Berbcrovics 	Villamo.; zt •í.' é:s tár o .clalr7i hnlaclds.  

P11. 1963. I. 31. 	 . 	 . 	 . 

I3alo:,h József: . Beozc:lő kcípek Kiorz í.11 ísról.  

PE.  1965. IV. 17.  

T3al ch Józoef: . Ki.saríll  í.,on kollé,;iumot ' . 17itno.k.  

PN. 1965. VIII. 31.  

Balogh 

 

József: Conk ujabb di <íkotnontbkkal enyhittaetű a ta- 

nyai iskol ; ík cond  ja.  PH.  1965. Xi X. 24.  

' i íkeoet Z3an;ín - PN. 1966. III. - 25. 	 -  

13a1o,•ii 

 

	

József: . A  •zsarsn.í c;sontevő - k6z3é 	 ir.•t c~ net.  

PN. .1966. VII. 23. 	 . 

Balogh  József: Ötven évek e gy csal  ídban - Jrínoshalr , i di; ík-  

ott ton. PPd. 1966. X. 2 1.  
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9Plota3z: íllríe a gyors  fe jlődé 3 ut  j in. PN. 1966. XI :T. 23.  

T3p .l )gh József: P,ladá egy iskola - Ki3pirtá.  

PN. 1967. I. 17.  

Busi Vince: Olaj a kertek alatt - Szank. 

Mpea U  j3:íg 1967. I. 2€3. 	 - 

Beke3 Dezső: - Tompa  F:1 Itiiltcrixl^tríneíL k „ ].tnr• : Ilio c:lete.  

M.  1967. IV. 3. 	 - 

Bal )gh József s Zoan:ín r- ~cgAllt az idő?  

PN. 1967. XII. 9.  

tajor Nagy  Tarnő: Egy fel: óró;; tariul:;:í ; ;a: non  kiel' ;.itő  a 

tany i.k mUveliclé:se. Szabad P51d 1963. I. 14.  

Józo ef:

!~

A l;io: .;•íll í;ai hétk'iz i ott?ionról. 

M.  196~3. II. 4.  

Bal 

	

	JózÜef: A megyei tnn:íc3 hat  'rozata a tarzvai  

Mrzete:3 i te o rul. PN. 1963.  VI. 21.  

Bal , t;h Józ3ef: ?.,ozn.ín t:,nte^em, óvo a  

PN. 1963. IX. 5.  

Dr.  I3ilckov Pi1: k ta :  ,•ai io1:o ! . ík .hrl -zete 	"ivő je a l:i. .-  

kunhp .la:;i j1 .1-ban. IIIi. 1963. IX. 13.  

Baí'an,yi Pál:-P::i3ztor 7,olt :ín: 	- boru Borot:ín.  

PN. 1969. IX. 26.  

Benedek I3  tv: ín C: íbor: Twoyrík '10 _ ok alatt - B  ícÜt7eg,yében.  

a, ;yar Iíirlap 197o. V. 16.  

Ceató K: írol,y: Vríito ;ó -  élet ;!a j:.a kUlt • )ri.Iloteiii.  

PN. 1975. IX. 9.  
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Coereznyék I.:tvAn: Mozi a tanyavilAgban.  

i3Kh4NU. 1954. VI. 9.  

",zakó ''erenc-: Iluczéve3 községeink - Zoar.a.  

IIII. 1972. I I. 2.  

Cze;kó Ferenc:  Egy itt a tanrícr.: - al. PN. 1953: I. 12.  

Coíky Lajos: F^  jlca3. -stik a tanyai filrnvet _t6.3el-.et.  

EN. 1959. II. 2 5.  

Co'k,y Lajoo: Kulturmunka a ki3kunhalnsi j :ír í:: tanyavi1á-  

;; ; íban. PN. 1959. IV. 23.  

Coíky Lajos: A tanyai r..ozi ell ít Ésíró7 . . PN. 196o. VII. 17.  

Cc<íky Lajos: Zsanai mf:ivelci:iéci otthon. PN. 196o.L XI. 3ID.  

Czrká Ferenc: Villany a tar>.,yavil ígban. IIIí. 1972. VII.12.  

Czrkó l`er©nc: A ki  kunhal si Rekettye pu.,:_;ta lakóinak  

L lete. PN. 1967. II. 16.  

Cz-kó T+'erenc: s!i.riport egy tanyai i:.,kol  író1 - A1.,5zsana  

Iili. 196'Z IV. 9. 	 . . 

Csató K_'>sol,y: Ripo t a kis': .unhalsi külterületi i. ko1,í,j.í1,ó1  

RN. 1971. V. 26. 	 - 

Czakó Ferenc: Iiuozévec 10z06geink - Kuntehértá.  

IiII. 1972. V. lo.  

CzrIkó Ferenc: IIuozcíves 	I3-;lotasz.í11 ís tegnap  

6o 'a.  IIIi. 1972. VII. 26.  

Czakó Ferenc: A  tanyai  t;yertrs ~kek örfis:u.rQ- Ki3kunh: la,o.  

iiH. 1972. VIII.  3 o1  

Der  "nyi I3tv ín: Z nn;ín k6ttarntormec i kola épiil.  

I3KiriNU. 195 2. I . 5.  
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T)i Lkotthonok - JAno c;hnit' ín - TompAn  

HII. 1964. VII. 1.  

nónon 	Gyarapodó kiz3 ' 7ben - Kunfchértó.  

Pf1. 1971. V. 2o.  

7)4n 's 	r,"óG ciinc3ig nehéz. Tanyai  

NI. 1972. II. 25.  

i.sr{le i Perenc:. 1`"i ler . , a tn.ny. íkkal?  

ídóp:zabr, dsi{;, 1962. XI. 3.  

i,rd ei Pereno: A tan ,,,nl. rd 3 r;ogoJ . rl í.3a.  

(.10 -..bpd *Ni ld 1143. IX. 2 o.  

^riei Peronc: 1 tanyav .il í!; ',"t 'vtizeüe.  

rlr; i), ,. .~bad  3 • '€:.  1965. I. lo.  

9rr3oi nerenc: Kót me .;y*e tanya  gondjai  

"a yar P,cr:?ezet 1965. VII. 1). 163.  

Er-ici Perenc: T'lrt nolmi 1'cke a tarzy .íkról.  

,.t•íre 1965. 11. .;f , .  

uj 	/Iiarkak6t`n.r/ fo jl ,") ' c "rűl.  

RI!b'ílü• 195` , . I. 1'!.  

n, villany :',zn .nkon. PIi. 1957. XII. 14.  

Eszik Sándorné: Coól.-o:;p ílo^ tan -.►ríin.  

PN. 1953. 	16.  

-' va: A tany ík elin lulnak - Kunfehc:rtő  ,l):J 

PN. 1965. IX. 25.  

Ery József - Fodor G.íbor: A. Magyar I".fr7.ap I3.zcoba.n. A  jelen  

a jsvő  

t;~agyar itirlap 1969. II. 12-17-iG.  
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^ehórtó tanyaközpont villanyt  kapott. BK' ?IIJ. 1951. XII. 2l 

Fénykóp a Br?lotaozrílláoon épiil8 uj hajókról.  

BKtANII. 1953 . II. 21. 	 . 

Fe jleout jfík a tanyai 	BKMNU. 193. XI. 17. 

Fe j ló : nek a ki okunhalrioi i I:o1: ík. PN. 1957. V. 11. 

Fóny G,yul - Pírtón. PN, 1953. III.  - 19. - 

Ir^n - •ve::inó, GóW Anna: A r::dvelócic: ui autó 01U6 utja  a ta- 

nyaviligban. • PN. 1959.-  VI. 16.-  

Földelk Dóla: -  Az uj ólot perer;ión. Pirtó. PN. 1963. I.T_I. lo. 

?o.'?1valc, ta.ny: ík n,y; íri e21 ít íc;a. 	PN. 1969. VII. lo. 

Felhiv ío a tanyai iol.olAk villa:.wait; í:xíra IiNF-KISZ 

PN. 1971. IX. 21. - 	 . . 

G íop: ír  ,  Líra:-  BalotaozúllAoi - ű.° j: írat. " Kt.'NU. 1954. II. 7. 

GaGol ík Gyulrá.nó: Nópi lem -kr.íe iánk jobb Ga,zaGocláoa a ta- 

nyai dolgoz król. BU NU.  1951. XII. 31. 

G:í3p.ír Kl 7ra: Rekettyei  ember k. "KMrN. 1954. VIII. 1. 

GAe .Ar Klára: Tanyai vao r::ap. 	r3KPdNU. 1954. VIII. 4. 

G:íap.í.r Klára: 	- IiKI,1NU. 1955. I. 14. 

Gáopár Klára: A niiv0kedcí 3 r;r.1ei áo gondjai Kunfehórtcín. 

13Kr:,raU . 1956. VI. 23. 	. 	 . 

Gficpdr 71 Ara: Kicyó;ii o tók. 	PN. 1957. III. 31. 

GaLiprír K1:_íra:.Inokapuo::ta4 ut(ín ZorivAnak kell cz vetkeznie. 

PN. . 1957. IX. 27. 	 . 

GáepAr Klríra: Tiz hőt  alatt fel pUlel az iokola Zanakpuoz- 

tán.  PN. 1957. XII. 1'). 

Gíup :ír Klára: G,y yzeleri a :Vitát felett. PN. 1953. VII. 13. 
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Ga:,daG program  DodoGl ~ír pusztán /uj iskola/  

PN. 1953. X. 5.  

Gásptír rlira: A kioocs ~ .'+.11rí :•i puoztarendezer jelene 	j6vűje  

PN. 1959. VI. 2.  

G ;ío ár 11 1 ra: Zaanán. 	TN. 1959. VII. 5. 	. 

Guruló 1Cn .rvtAr a t ,nyrzi Y:koJc : í,; k in;,wellát í:;<ír51. 

PN. 1961. I. 11.  

Ge;ne3 Gábor: A tanyai izkol .ík :]iavctitűG6-)et i:apnak.  

PN. 1961. II. 1 2 .   

G111 :; :ínc?or: T3alotasz •:íll ls r_Ggen 63 ma.  

II. 1964. IV. 4. 	 - 

Gac3án;ri István: Klubo ob í .t avattok Kű l0 ehalr7•án.  

HII. 1964. VIII. 5.  

Griff Sán +ro: Kié a pu .ta? /I3alotaszáll=ío - 1965. 111.7.  

G11 Sándor: I3odoL1 'iri t"rt ." net. PIT. 196! , . VIII. 1.  

G:3.1 Sin or  - P íűztoz• 'Z,o:'.t :ín: Borota. PIT. 1965. XI. 11.  

Gulv ;ís Pál: I3rícs, a homok megyéje.  

NépozabadUá, ; 1966. VII. 1. (':.; PIT. 1966. X. 12.  

Gá1 Sánc?or: Dácoszűl"> c' -;n van-e a világ vc;e?  

PN. 1963. XI. 21.  

G<í1 ;An  i  or: A ké l;l<aki falu - Pirtó. PN. 1963. XI. 27.  

G : l .3 <ín?or: Riport Zsanak6zr "Grű1. PN. 1963. XI. 23.  

Gul rá3 P.-í1: A tan-ík raeso::e vannak.  

Népot,abads íG, 1969. IV. 9. 	 . 	 . 	 . . 

G ;í1 S .ín'or: A -  jáno:r a1: i- Kioerdűn élfi eiiberek ( let:rú1.  

PN. 197o,; V. 26.  
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G "bor I.:.tv :n: Villany a tanyai i kol íknak. í3áco-Kiskun  

megyei akció. ;,tal;yar Nemzet 1971. IX. 23.  

Ileltai Ncínzlor: Villany a tanyaoi i::kol  ".'.>bari.  

PN* 1971. Ix. 7. • . 	 . 

Itel ' ai Minder: LAtogatío 13'caozólóon. PN. 1972. I. 11.  

Holtai N,ínclor: Pirtó. PI'I. 1975* II. 27:  

Hajdani o zol :af 1rI  5 n - Kio;,z:íllAo fe jló  7 éae.  

BKMPaU. 1953. V. 1.  

Iiarkak 	 ny - ozaletett: 1 950-ben. 	PN. 1957. - III. 22.  

Iía.ncoek IFíozlci: Miné l t6bh jó filmet a te.ny ín élűknek.  

PN. 1961. XII. lo. -  

Itatva.ni DAnicl: I3lcoozűlóo fo j 1-,alró). PN. 1962. I. 6.  

Iíorv•íth Józoef: A naj.sai tanyai  i ko?_ban.  

114 1962. VII. 2o.  

IIatvani T) íniel: Uj t ívla ok ?3alota:,zAll íoon.  

PN. -962. VII. 23.  

IIa':. ni ):iniel: Y,.i:Arloti telep a puÜ:;t :ín /Kftp6c/  

PN. 1.962. x. -  26. 	 - 

Hatvani 1)<ír,iel: IIAz -Vi  j  i a trynyavil:í , ;ban /Z:;ana/  

PN. - 1963. XII. 10,  

IIatvryni 1) íniel: í3 :lota;;z;íl1.".o rncz 7zaz,.Ia  

PN. 1964. XII. 2.  

Mollra Vilmoa: Hazai ozinvonal. Arany a homokon.  

U jozig 1965. IV. 24•  

Ilatvani T),íni c):• 	 ~ 	'  .  A  ~rI~~po ~ ton ; ~, .r t ~il j ~atottalc Lzanr ~n.  

PN. 1966. II. 11.  
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Hatvani DAniel: Erdűtelepitáo a homokon - 13alotaczáll:ío. 

Pld. 1966. III.  2 2. 

Ilahvani D: íniel: Gondok á o feladatok Ila1Jtaozállrío pártozer- 

ve::eteiben. PN. 1966. IV. 21. 

Ilorv:ít Józoef: Kigyulladt a fány IriGyóo-puczt:3n. 

llli. 1971. VII. 14. 	-  

Hatvani  D íniel: Hark^k';t6ny fe jlű{aE: oe óo  terve. 

PN. 1967. IV. 10. 	 . 

Hatvani Dríniel: r,i lcaz velccJ I3r.ícoo(515o? 

Ptl. 1967. VIII. 25. 	 . 

Iíatvani DAniel: 	 lódóoe. 

PPI. 1967. X. 29. 

IIatva.ni D..ín:icl: Illancoért ezól a harrnG - Kúle..'ir:,lor.7. 

PPI. 1961. XI. 3. 

Hatvani 	 ^1tal:tban a tr_tnyríl_ról. PPt. 1969. I. 19. 

Iia'.vani 	 Puci;t:ík, tan ;ník: Kisi:un?alao tanyavilúG:íról. 

PN. 1969. VIII. 31 - IX. 2. 

IIatvnni T):íniel: 9e.i4m4a ''i.inűuó o a tany:íkról. 

PPI. 197o. II. 0. 	-  

Hatvani ') ,íniel: Hol ór v ' ;ct a IC>ve:ut? - L'óricG:ít. 

Pid. 1971. III. 7. . 

Ilatvrmi  D  ínil: Tól : óGe a kelebiai Kerekerdőben. 

PPi. 1r)' 1. III. 11. 	 -  

Iíatvani .'):íniel: I,akőtelepeket vajudő tanyavilág. 

PrI. 1972. II. G. 	. 	 . 

Hatvani T)irxiel: Ix3k:tt'lr .n tari7:ík. 	1972. IV. 2G. 
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I;y v.ílt az iskola KieSóapu.;zta k ' izpont j5,v.í.  

13K'. Nth 195o. III. 5.  

Inokapu,:zt,ín  I. kola ópül. I3KVNU• - 1956. IX. 21.  

Illy  "  o :, :.ín o.: Itu. z óv utin  a futóhomok nyom "ban.  

1 . nt;yar ITeMzet 1957. XII. 9.  

I 	1ah :í1óz ,  1tunk fc,  :.1,-:.tóse /15,5  m/Ft a t0.nT  , . i i.;Icol "I.nral./  

PN. 195 1.  I. 12.  

Illcíz S:ín : :. or: 1;r,abe,•eIc a bat  ".rban Kiel 	I.;rrr7'kGrűl.  

I:ia{;yar Ilemzet 195/.  - VII. lo.  

Illós S an  `  or: Kil íbalt a ►:ionórból - KishunIi.• ;1:• .u.  

L;aTyar Nemzet 1953. X.  

J :íoz  .  .mt1,í::A.ó I.iilterület :'n. PN. 196o. VII. 16. 	 . 

I:sl. ~ l .ílL k i=ete,a t:'ze. Megyei 	PN. 1962.  XI. 3.  

Jóba Tibor : Uj arcot at a tA j: Szrank. 	PII.  1963.  IX, 20.  

Ibr "njiPi , "th Dóla: Tda(;y v'.lto:s íook Keleb L ín.  

Kőrm;;  U  ju, í;; 196''). VI. 11. 	 . 

Illós S :n  ;  or: Ki:al.unlial 0 ' ;.•nyókén. ' a{,yar Nemzet 1967.1.1.  
Jóba Tibor: Iira.l c>tazzríll í0 goTi;I jr;.jról, terveiről.  

PN. 1960. X. 25. 	 . 

Tóba Tib r: Iialotai v"ltoy, í:aok. 	PN. 196`%. I. 5.  

Jóba  Tibor: :1 :a 	'=ei 'i ~afi : íc::; 	. 	::? 	~   • 	t;, 	V 	t".ro;. ~~ta a t ~_ yai  

vili  _.  oit "oa óx•de..óbea•a.  
PN. 1971. X. 24.  

Jóha Tibor: T , ttelc  ..,,  ooin$c'kok K 	c 3n. PN. 1971. XII. 15.  
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Ibr ínyi TGth I3d;la: Tanyai lAmp:íook. Kénco U,ja .íc 1972.  IV. 1 .  

Kun: ~z^bó Poronc: A tanya - élctrcva.lú.  

!'let d> o  Iroclaloí:a 1')73.  7 -8. oz.ír.1  

Ka  _a,•  : ;:i Attila: A tanyai Piptalol: cí rt. PrI. 1971. X. 14.  

K -iveo Irzre:  A Szabad mild Tőli :;rték a ki 	tanya-  

, 	 ~  vil:í ;t~an. l' ~c.l-;~orst: ~.~~,_:~"e?: - r~Fíi~ca,:, ~~.. 1950•  I. 1•  

io  ~•cp d ~y:;nel: tan :aki;íllit:írt. 

''Kr'PIU. 19q0. IX.  27.  

t'} .,.,ya.'f:11i; :'e,j1ű'6,1nok .ihclolt.  

13K;'  ,  NU. 195o. X.  3.  
,  ~ •:,  K a,>:;~ '+1-;:~  -.l  ~ ,c:;i ?lot ~ vbrlln. trICvr"JU. 1951.  V. 6.  

K c~ lc:, :.lom 	iil4' i .,abndi:ilnak a 1.3ult b • >rt n6 t űl.  

BKMNU. 1953.  II. 22. 	 .   

Ki ~lcunll..lr ~.: i jecy.,cte!c. LL1 :,NU. 1954.  III. 2 3.  

Ku1tuY•Ic'5znont a tanyav .il ':laan. ;;I11,IJU. 1954. XII. 5.  

Kultu  • :  íz 'piiJ. IIarl,ak  i  n; rber.. BUM. 1956. X. 6 .  

KereUkodű S: ínlor: '.i . iport a J:iou .: 11I._ í,'.1.. er :aberoi: 'lot "r51.  

''N. 1957.  IV. 4. 	 - 

Kovíca :Anr'or: Uj k'i;;o 	szfilctik rnog r"nkben, 33odocl ~ír.  

PN. 1957. VI. 21. 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 

KeÜe ~ ?i:  r ir7e viz,;flvek, t;>;_ -,ai iL,kolrík, orvooi lak "ook  

Hiokiriholp;aon  ,   a  Duna-Tiozto. k:izcn.  

P,Ta,yar .Neíazcrt, 19 , '3. II. 22.  

Kisov,r111 con .a  fc:, ozabadi.rl :ro olőtti i ,tűkre  01,11  ,  :znek.  

PN. 1953.  III . 15.  
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Kielcunhala3i V r6c Október Toz tanyaki3zpontocitríai tervei.  

PN. 1958. XII. 6. 	 . 

Kereoked á 3And or: Űr j ;írat a tanyavil gban.  

PN.  1959.  XII. 25.  

Kemény . b.íazl,ó: Villany I3c:lotaozúll ~ oon. PN. 1959.  XII.  30.  

Kéloahalor,r tiz eoztende j e. PN. 196o. VIII. 13.  

I~ultur. ílio fel jegyzéoek Kunfehórtcíról. PN. IS  1961.  VI. 27.  

Kereckedó 3.índor: J'azazentl  íazló fe jlódóae:rvl.  

PN. 1964. VII. 19.   

Kov •ícc f::'il,lűa: Ahova nem -  jut cl  az autc5buoz. :vente 2000  

kr.-t gyalogol a tanyai ki dí ík. PN. 1964. IX. 4.  

Kov "co  fikicía: Ahol Wíror:r ut talrílkozik, Zcana.  

PN. 1965. IV. 15. 	 . 	 . 	 . 

Kiopótor Imrot ??iatal dolgozók e gy fiatA. gnzdao:.gban, Ba-  

1 )tacz:ílláo. IIIi. 1966. IX. 21.     

Kereoked8 Súndor: Ilar. : l ~inc óv 	nalotaozá11 í;:on.  

PN. 1967. II. 26.  

Kiapó ter Imre:  - KiLyullt a  főny  a kigy loi tanyakerialethen.  

HH. 1967. IX. 20.  

Kerecked6 SíndÓr: Tonpa Kazac,grGl óa ':I,ilterületónek lakóiról  

TIN.  1968. X. 26. 	 . 

Kereckedó SAndor: Ea joai v, íltoztlook.- _.'N.- 1963.  Y.II. 74.  

Kereakedn Sríndor: I3alotaoz: íll: íci vríltoz:í::ok.  

- 	-PN. 1971.  II. 7.  

Kékeod i  Gyula:  Ki :skun?za1- . a.  

Népczabad  o. íg, 1972. II.  2o-22-23-24-25.  
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Hicp%ter Imre:  Villany a  balotaozáll:íoi tanyríkon.  

IiIt.  197 2. VIII. 23.  

Lzkríaépitósek a tanyaközpontokban. ECM.  195o. VIII. 19.  

Lakos György: Képek a mai  .  kickunhalas élctóból.  

;.ópogabadoúg 1959.  I.  13.  

Lakatos  Vince: Eladtak  egy ickol ít, Pirtj.  

PN. 1963.  V. 12. 	 - 

Lucztig J ,ízcef: Az aikotmAny napján avat jílk a jánoohalmi  

tanyai klubot. Hűi. 1963. VIII.  7.  • 

Lusztig J ózsef:  Viii  nyt kapott a tanyavilríg - Kec:,kéo  

pu:.zta. PN. 197o.  IV. 22.  

I,al_r-.too Attila:  Száz könyv egy kollút;iumnak, Kiukunhalao.  

PN. 1972. IV. 23.   

Lakatos Attila: Irodalmi out Tajón. PN. 1972. IV. 26.  

Leküzd jilt a hátrányos helyzetünket. -PN. 197o. IX. 23.  

I1üvelódóÚi otthont ópitettek Bácoszólűoön.  

PN.  1957. VI.  1'1.  

I:Iól ; rl:ut - öregmajoriak öröme ős jo,;os kiv:íns ír,a  

PN. 1953. VII. 24.  

Megkezdték a tanyaközpo :itok villar:louít . í . at. 

PN. 19Go. VII. 2.  

h4adar ísz Ih.íszló: A tanyai  gym.]  :eIcekról való gorn.lockoc:ás.  

PN. 196o.  VIII. 25.  

h" ln, ír Pr'gyes: ~.+'utóaoi:zokból - aranyho::ok.  

iJóp„zabadsí~,*  1961. V. 9.  

Mester L.íszló: 	gondok. PN. 1962. IV. 29.  
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Ileoter  L.í:  z1ó: Vioczatrnek a fiatalok/Tompa/  

PN. 1962. V. 11.  

Mester László: lany'in fo gok tanitani.  

PN. 1962.  VII. 13.  

Nester László: Ami volt (c  ami  leoz /Iiarkakny/  

PN. - 1962. -  IX.  23. 	 - 

Martonosi Pá],s Jánoshalma hctközi otthonáról.  

PN. - 1964.  II. 5.  

P.Iartonooi  - Pál: Y..luboglalkozáook, tanyanapok a kiskunhalasi  

j. ír: í:7ban.- PN. 1965. VI. 23.  

","ester  László: Iászszentl:íszló Felo ő-tanya Ikóinak ólet 'rűl.  

PrI.  - 1965. -  XII. 19.  

I,,ortonooi Pál: J íno.  '.  .lma - Kiserdő. IIII. 1966.  I.  )•  

P,Iartonoci Pál: rlag3^iinr_ek a tanyák. M. 1966.  II. 16.  

Mester L íozló:  .  Két lány a tanyán - Balotass ,  íll;  á  c.  

PN.  - 1966. IV. 17.  -  

Nester I,'ozló:  Riport I;:órLog:ít kulturilis munkáj:ívól  

PrI. 1966.- XII.  4.  

LlartonoÜi Pál: Ilótközi ötthon  100  diáknak J ,ínoalie.lmó.n  

IIIi. - • 1967. III. 8•  

P,Iartonooi  Pál: Zoana, Borota, I'unfohórtó, Róm a fejlűdéo  

tiikr  " ben. HIi. 1967.- III. 22.  

Mazur: Lajos: L,íto,r;at Ao  .  e{;y fiatal közbon - Balotac :, "ll:ío  

•  M.  1963. R*- 9.  

Lazug  Lajos:  A tanyák  álűkról volt  szó - Kiukunh .l ~ con  

M. 1963. XII.  18.  
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,?octcr 	Kiskun tanyák f516 tt  

PN. 1969. IV. 13.  

Ia j :~r Lajoo: A tanyavi1Ag núgy parka Báca.n.  

;zubad 191d, 1d, 197 2. II. 12. - 2o, 27 	 - 

Nagy Ottó: 2E3- tanyai ickol'íbwn m:'s ág a villanye  

PN. 1971. XII. lo.  

Napkziotthont é telefont kapott a kiskunhalaci V'irt3  

Szikra Sz ~ivet'_lezet. -  PK:,]ITU. 1951. VI. 20. -  

Nagy Jőzsef: t^cgy6nk lakoUU:íG'nak 43 `''.-a tanyavilrígban él.  

PN. 1958. XII.  13. 	 . 

Nagy Ottó: Szereti a ,oa.nai náp a nuczt.'it•  

PN. 1959. VII. 7. 	 . 

Nagy Ott  í: Tiog;tari lett "I1Imc:;bó1" - Kéle"' : Aor:;.  

P?T. 1961. XII. 1.   

Nór.,eth Gáza: - J:íno.;halmi emberek* PN. 1963. II I•  

tat:íooa - III. 15. 	 . 

Napirenden az i:,kol:ík k:irzetcoitc;ce. PN. -  1963. VIII. LI .  

Nagy József: Az .eloú p,írttitk.ír -  Kip:~ záll:í.;zól• 

PN+ 1965. IV. 8. -  

Nagyapáti János: Palugyiil6  p Harkak; ; t:. i nybcn.  

~iii• 

 

1972. III.  - 1. •  

C7paucz2y I,ápzleit - Kun.S'ehcírtán j  írtunk.  

-914 1969.-IV. lo.  

Postahivatalt kapnak.  a t  anyak6zpontok.  

BKMNU . 195 o. VI. 3.  
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Beioztor 7,olt  ín  - Gríopir K1 sas Ki:,kunhalaa.  

• 	-  PN: 1959.  VIII.  2.- - 	 -  

Palkó Lío:,16 -_ P;.í:,ztor ZoltAn: JAno ..;iialna.  

.P11. 1959. VIII.  •90  •  - 	 - - 

Perny  Irón: Szank kü1t . rületdnelc  v ílto ~s:í., íról« 

- PN. 1961. VI.  11.  	 . 

Perny 	az  diet Kicoz Ail: í3on.  

Pilo  1963•  IX. 13.  

Pirtói helyzet:Lóp 	1964.-VII.  22. 	 - 

Perny Irán: "Hódit  a  :s.iozló,  amelyet viüzi,ink". - Pirtó  

- PN. 1965. VI. 6. 	 . . 	 . 

Perny Irént'  I3alota:sz,íll.ío fe jlűd6o ' ről. PN. 1969. V. 13.  

Pavlovico Miklóst 1973.-ra  villanyt kapnak  a tanyai  Joke- 

- 1:1k.  P,.egyei Tan íco VB.  PN.  1971. VI. 19.  

Perny  Irón: Ko1ló,7iuMi alapkűletótel KiukunmajÜán.  

PN. 1972. VI.  27. 	 . 	 . 
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1. 	Úz. 	tríblizat  

meaoczlá;,a  A r1etwe teriiletének c z rízalc:koo 

. ha. 	`' 	tanyavidők  
, Sz: ~nto 	 423.03o 

Kert 	6.211 

.rizŰlü 	61.926  

GyL.lr.2Ö]. ep 	13.037 

n6 t 	41.415 

7,e7e1Ű 	101.426 

51, 4 

o,7 

7, 7 

2,3 

4,9 

11,3 

46, 4  

0,5  

9,3  

2, 6  

6,4  

12,5  

T.IezŰgaZdac:1gi terü- 

let S3:,zeoen: 	657. 645  

Tt.úla0 	6.064  

Frd. Ű 	95.393  

Kivett, 	76.602  

ONO 7J 

0,7  

11,3  

9,-  

73,2  

o,3  

1~_ `~ 	5 ,  

~ ,5  

Ü3ozeoen: 	336.209 ha. loo,- loo,-  
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2.  3z:ímu t íblrízat  

Duani 	ós a 	IlomokhAtsLíg  

b  " .csI:ai 16:,ztá.bla  

gazdas -ígainak  

területe  

ha. 

~ ,~ ter'álete  

ha.  

Allat7t Gazdzsgok 52.319 19,1 67.651  12,1  

Erdőgazcias "gok 16.334 6,1 65.349 11,7  

Tsz-ek 135.42o 66,3 243.566 43,6  

Szz sz6vetkezetek - - 139.955  25,1  

Tan.ícs ós egyéb 11.942 4,3 21.133 3,3  

kie{;c: szitő gazd -ok  6.323 2,2 9.122 1,6  

egyéni gazdasrí,?ok  4.376 1,5 11.719  2,1  

sszesen: 277.714 loo,- 55$.495 loo,-  



1.5a. fénykép  

1.850- ben  épü(f fonyGrcbsz  
/ 13aLoaszáLlás /  

z.-54,. fény(cp  

100 éY05 fanya - nyitott k.izsritTyel -  
/ aYka kö{'öny  ~ 
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5. sz . fénykép  

-1-
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/crztáJi tal7ya 

/arkakcOtcUhl. /  

6. sz . fe'~ p  

Onciiá fó tango  
/B552&  /  
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7sz . fényc¢p 

krnoneti fanya 
/165kunrr)aysa / 

fiZnykép 

Kerti tanya 
Bo wfa / 
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Az :. (3?i:'P I3 íco-Kirkun megyei llizotta:í7,a éo a 

i rícs- ' isl:un megvei Tan'íco 1971. dec. 22-i  

ül' 'nek /4o/1971. tan./ h a `-   í r o z a t 

a megye - tanyai lal:o. í,l; "nak jA.enle; ,i helyze- 

t "rc>1 é:, v '>_•hntó l,d.ltoz:íuokrc51. 

1. A ne::őgnz('.as íg omocialiota . ítszervez.,:ít k6vetűen a tan;;ra 

t írsnda.lmi alnp jai , err clifltek. A  t:?n7 : ík  

tn.1akul 1  természetes folyamat, ezá rt rain: en e..•ősza- 

l:oa beavatkoz'ls csak L.íroo lehet. 1;z a folyamat hosszabb  

ici Űt vesz i. rénybe. 11z 	t^r.?cnti idő alatt is gondoskodni 

i.ell azonban a t:.. .yai lakossi.g alapvető ell  a ío íról, 'le °,sUin- 

vonaluk fokozatos javit s:íról, a kult 	i;;, 'nyek emelős- 

ről ('s jobb kielé, it'., "ről. 

A tan  'ni t I. rsacl. alom felenelkc ,: 'se "rdel: be n 	kell a 

fain  've::vő uj nenzod- k:íltal,ínoa és sznknai ismereteit, emel-

ni kell az oktat is, miivelődéo Úzinvonnlrí.t, t >rekedni kell a 

'):1tr`lny0s helyzet c'o:ikl:entc;oére, majd  :,cgszÜntetC:o:re. 

l.inclen fejlc.s: :t :;n61 raea:>zemenően •fi;Yycl mbe kell venni, hogy 

berixh•íz:í:zt megvalóc.sitn.ni  cUak a t ívlti célok ás a niezdgaz- 

das ígi nagyzerl ig6myeinel: fi ;yelembe v telévcl lehet. 

2. A ':.ov:íbbi tennivaló alapja egy r(Jozletes fe1r6r -.: s, amely 

ogyu:ges ir:ín. it•ís alapj ín 'jel ' ileg végzendő el. A helyi fel-

márá nek messzemenően '':igyel , ribe kell vennie: a n 7hőgazdao':lgi 
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nagyiizemek eddigieknél szorosabb egyi,ittmük6dc;sét, a ki .il-  

teriileten lő tanyai lakoes ig ellrít:ís . ínak, életszinvona-  

l í.na.k javit ís•ít, a betelepülő tanyai lakoss cít, tcrvozerü  

fo:*<a,ds ít.  

A felmérv'st és tervezést ol yan 'ite: .lben kell vé,;re::ajtani,  

hogy a - feladatok  egy r ~' oze mix ebben a tervad őezrkban is  

realiz.á.lhatcí legyen. A feladatok r:i :í:;ik réze - ar:;el ~;eknek  

r:regvalósit í..i felttclei n ,r, bizto.i atók - az V. ijtéves  
terv célkitüzései k%izött szerepeljen. .1 fclr^-ív:Üt óc a ter-  
vek kialnkit  í: ~ '.t 1973. 	v',;' ig a  megye valamennyi tanr,T:ía  

településein be lc.ell. fejezni.  

3. :1_ tanyapolitik,ít meg kell ismertetni go a lakoss:_.íg szé-

les rőtegeivel. Az e híren 	ző h elyte- 

len n'zetekkel szemben a poli t ikai a„itAcióban is fel kell  

1ó7ni. 4z egys;es ezeml:ílet kial' .kit ..íz íba.n ás a feladatok  

vő ; ;reüajt íoíra való rrozgócit:ízban 	a p : írtozervezete;: mel- 

lett - kiemelkedő . zcrcp'ik van a népfrontbizotts ígokn ak, a  

hel:i tan íceoknak is a zajtónak. A két testület fekóri a  

:lzab'd ^ölei, a Pe t őfi Néne, a Tanácsok ]halja szerkezetősé-  

;őt, hogy a tan akórd ' zsel k .:tpcsolatos Allásfoglalúsokról,  

problém okról ren i szereeen t'í jékoztassa a 1.a.kossAgot.  

4. A  - gazdas  ;* i fe jlődc:s, a;, .ílla.r.i.i t :.ír7ogat:1  . , az üzemek se-  
:,its ge, a tIxdadalmi sszefogás eredményeként javultak a  

tanyai 1l2tk >ir11 ~ 6n•rek ős a tanyai i ,kol í.lt Colszereltsége,  



viiln.mositá.oa. A  tanyai kollégiumok épitcí .'.í re, a tanyai  

Lslio'Ak viilamooitrlsíra inditott tir.3adalmi akció jelen-

tős ős elismerésre méltó. A megyei prírtbizotto íg,ok é:; a  

r,le ;yei tan ícs k<i;,z inetét fejezi ki az ipari ilzemeknek,  

munk:í . ;kollekt  iv : íkna.k, oziivetkcr zetoknek, az or:>z<úros ős  

r::egyci intézm{;n,yeknek az Q d , aig kifejtett oegistőgn,yTujtA-  

:ő.rt, oz eredmc:nves t , í.rsacialrli munkórt.  

Pelk''i v; ', i  C?rar 'r7' ~ i o:,erv vertat 	~~ ~ 	a.. IIé front  , a IIa~ . f i ~ ~ 	P  
megyei 1;  i.,ott: -t, a . .z'lk:zerve;etek ;  :egye .i Tan , ícsrít, a  

KISZ. r.ir.;;,,rei 1)i<:otto :.; ; "t, ho„y a 1 n:ületet vett trsa-  

d,almi 6oezefo , -",at tJVrí[)b erűsitsék ős a ~.erve zék.  

5. .+l mcgyei p írtbizot t:::íg és a megyei tancs szük:•é;os-  

riek tn .rt ja, hocy több  

 . 	

Ycrrée or;:o

~
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ob

szinten

n 

 

ak

i s m:g

o

t

ic:

A  r

,í-

-  

ryalí;ra leriiljin. A tan'í; pe;rék 

 

sa egyc•;;; ;e3  elve, > alan j.íno o az eci  . igiernél nng;,robl, t r.ro-  

gat í:,:rr l t rténjen. Szill..'egesnck 1=ít,zik nőh:íny rge ben  

alkotott - ta. r. ~-a .kérdést "rin -tű - jogszrb<íly felül: iz -g.í-  

lata is. P.iil 'nösen a f>lcii,";azgat.í,;, a telekgazdálkodás  

ős :tz adöz'a területén. Sztik,rő{;eone?f a bi.inüPözéa ős meg-

előzés feltc_ibleinek javit,íoa, a hatósIgi ellenőrzés erű-  

sitőoe is a tanyai körzetekben.  

6.. Az ec;yLlttes Ülés szűk• ~goonek tartja,. hogy 1972. év  

első félévében a területi p: írtbizotts'ígik és a helyi ta- 
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nick  napirendre tUzzék - a jelentós ós a hztdrozat alap-  

j:ín - a tanyai problc;r.lúkkal kapcsolatos feLadatJk me tíi.r-  

nyal:ío :'.t. Helyileg kell nchhat :írozni azokat a legfonto-

sabb politikai, gazdao: ígi feladatokat, an;clyck  - vté, -reha j-  

t.í3a a legzürF;etőbb, illetve megfelelő :;zerve.;és:;el gaz-  

dao:ígi intézke i'zzel 	mi -L*valóutthatók.  

A  felac' atok t:  íroadalr.ii jelentőz 'Lcíro tekintettel t ~reked-  

ni koll arra,-hogy a 'iely i  - t{ábbletbevótolek 6,13 <;gycíb for-  

rdook .. pro  .lém ík r:iegul i ízra le„yenek :í ,'.euoportouithatólc.  

liel:ilog kellő terv:;zertzzég , 'rvőn;,,Teoüljön minden téren.  

''lejé t kell venni agyane .kor a  fo,laclatok oem.-i.tikuo, merev  

fcl t'og:ío nak,  -a  -terr.;elcíoi kedv é3 a mező , ~ zc?ao - "g i : íz•uter-  

meléo co kkené3ónek, r.iindenfőle  t ~ z íznalL. 

7. A tanyav il: íg j;  le:  !zé ,reinc;l, v zz , 1ata N A;g':őzűcn bizo-  
,  

n - ~ it j. ~ , hogy i~ cr. ~l~iv 1.;z ~~.rteJgr~zo,  - a 1::-i;ozz : g z:, 'l u rő- 

tegeit :'rintő probl"m,:k-örről v an .,zó, ats,ely rx:g hoozzu  

tivon is  kül5nl2  ~e3 helyet fo_;1 : 1 el a . - egye életében.  

r;zért initokolt ennek a - röviden tanyakérdésnek nevehetŰ  

nroblí makörnek fontos trírzadalm3, témakőnt való kezelőse  

é, .rend zzerec  viz,  g:ílata. Indokolt ezért,  hogy a megyei  

tarries  v-'; ;relia jtG bizott3: ír;a kellő ::uervczet  i felt-'tele-

ket alkitzon ki. A p:írtbizottu :ígok ped ig  c11enIl•izzék,  

oet;'to:ík a hat:írozztok v<'grr,ba,jt,í:; '".t.  

Az e(r - Ittec aló;; meg van győződve arról, hogy az elfoea-  

,, ott irá3o3 jelentós „o  a javaslatok a tanyai lakoozdg  

erwetér',:éaővel találkozik. Felhiv jz .'i. vő :rehajtdsért fe- 



- 151  -  

lelős szerveket, hop,y az , ' rintett lakocs. íg k- iróben 6r jt.k  

el t%irekv oeink teljes elfogadáo:ít, mert csakis a tanyai  

lakocc í(;;;al együtt valóaithat juk meg  cc:l jainkat.  

1 rrtcgyei p •írtbizottv;íg ós a mogyei tanrícc oz,ír.!it a megye  
, 

, ;óoz lakoas  í, ;  'n a,.. nc ;(:rt "s re, kf ri 6s vrsr ja to-✓ ;ib:)ra  

ia az r,.lkotő lt'5zrer7?,ik ;;Jcí; ;t, a vrílltal r- .tok, sz'ivetkezetek,  

a ; . intézraónyok, r:iunkrís)k, parasztok, c., .rtclr:: t oó; ;iek s e. ; it-  

"t. 1~~;.il ;n is ~'oriul a n~~sz ~rvczetekh-?z, a cl ~ i tan;.í  ., "; •, 	_ 	 „ 	-  

cs,.)khoz, a tanyai pedagógusokhoz ó:., az agnírs:akeL,bcrck-  

!iez, rkik cd ; i  is  sokat v ílla.ltak a h;  ítr : ín;  os 	lyzct  

cskkcntóc ben (lc  a legt 131) olyan ism  ,reti.ik, tapasztala-  

tuk von, amoly a Iicl,yzet ;avit íc íb.an has.:o sitható.  

I3:icc-Ki..kun t.'e ;.ryci Tc.n;ícs  
, t °. .31i +P BA ,.s-Kiskun 	bis.ottstíga  
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4 . o:,.  

alaku1á0 196o-197o-1975-ben.  A j5./.3 lakónéneooé,;6nek 

196o. zap. i11. 
fogyás 

1970. zap. i11. 
fogyáo  

97.;.  

; ~  z ~'.it~  ~ ll:l 5  

1. Balota0zál1áo 3117 - 494 16 2623 - 413 16 2210  

2. 13Aoo0:.116. 0 2351 - 934 4o 1417 - 313 22 11o4  

3.  Borota 3331 -1141 29 274o - 324 12 2416  

4.  Cikória  1784 - 337 19 1447 - 192 13 1255  

5. CmIlyooPáloo 2795 - 223 3 2567 - 296 11 2271 

6. IIarI>als .It 3ny 1319 - 267 2o 1o52 + 	26 it 2 1073  

7. Jr no halma 13375 - 755  6 1262o ->9"3 5 12022  

3. JáOzozentlAoz1ó3225 - 331 12 2843 + 	52 + 2 2395  

`). Kelobia 3933 - 674 17 3314 - 	90 3 3224  

lo. Kélcohalom 1753 - 333 19 1425 - 264 13 1161  

11. 	Kic unr;, j3a 1336o -113o 9 1213o + 	33 -  /+/4o65  

12. KioyzállAo 4906 -1o13 21 3533 - 276 7 	3612  

13. Umpöc 127o - llo 9 1160 - 	6 - 	1o54  

14. Kunbaja 2473 - 297 12 2176 + 	75 + 3 2251  

15. Kunfehcírtó 2425 + 191 3 2616 - 	35 3 2531 

16. !'é1ykut 3377 - 902 11 7475 - 	78 1 7397  

17. Pirtő 1032 - 145 13 937 - 	87  9 35o  

13. Rcíra r353 - 2o ' 3 11 1645 - 	39  5 1556  

1~ . ;zank 4752 - 762 16 3990 - 	44 1 3946  

2o. Torapa 6619 -1401 21 5213 - lo5 2 5113  

21. Zoana 192o - 341  13 1579 - 202' 13 1377  

. ÖPozooen; 236629 -11717  13,5-74912.-3 -576 4,5  733U3 	•  
	 =aa   .= a-= .-:oaaaa.-=aaaa  

1+1 1973-ban terilotco r.tol ', eua1 1852 fővel nőtt.  
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6.  oz. tríblríza ',  

A j r•ío lakónépecoér;énet_ c:.: a ki.ilterülr.ti la l:  népoocéj  

ar: ínya 196o éc 197o-bon.  

Lakónépo ó 

196o. 

külte- 
rule- 
ten. 

lakónc:- külte- 

	

peacéa 	rüle- 

	

1 70. 	ten  

1. 7iZ1,?taczríll,. íc  3.117  2.992 96 2.623 2.259 36  

2. Acoozűlűc 2.351  .290 97 1.417 1.273 90  

3.  Borota 3.331  2.901 66 2.74o 1.293 47  

4. Coik liia 1.734  269 15 1.447 745 51  

5. C0ó1yo.lnáloo 2.795  2.795 loo 2.567 2.23o 37  

6. trarkaIlitöny 1.319 1.034  "  2 1. o52 700 66  

7. Jcínochalma 13.375 2.4o7 13  12.62o 1. 	43 12  

3. JAczozcicíozló 3.224  1.998 62 5.343 1 . 463 51  

I.  Yclebia 3.933 1.296 31 3.314 2.425 73  

1o. ,:.61co , -.1ora 1.753 1.67o 9 5 1.425  1.343 94  

11.  Kiol_unr:r,aj:;a 13.36o 5.477 41 12.13o 4.371 36  

12.  Kicoz.í.11: ío 4.  906 3.375  79  3.333 2.272  53  

13.  Kömpöc 1.27o 952 75 1.16o 769 66  

14.  Kunbaja 2.473  124 5 2.176 23 1  

15.  Kunfe ? ;rtá 2.425 1.673 69 2.616 1319  So  

16.  r;'G lyl:ut 3.377 1.675  2o  7.475  396 12  

17.  Pirtó 1.o32 757 7o 937 662 71  

12 .  Róm 1.35 3 296 16 1.645 275 17  

19. :,zank 4.752 3. 5 16 74 3. 990 2.494 62  

2o. Toripa  >.(-,19 3.045  46  5.213 2.927 56  

21. ';ertr.a 1.920 1.324 96 .  1.579 .1.465 93  

ÖaÜzccen:  36.629 42.976 49,6  74912  32.768  44  

~ ~ 	 ---a --aaa_ ... ._= -_= =aa__ :. 
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14. sz. TABLAZAT  
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9- 10.  sz  .  fény lC0 

,Il laaflan fanyák 
/  Kélesha/oe7 / 



15. cz. t  "bl •ízat  

I,ak.ícok chr:u:ia 6:; a1akulúoa  

7196o. 	1970.  
öú :.:zeo ~n kUlte- 6:3::00:30n  

ill .e-  
ten  

1975.  
külte- 	 killte-  
riile- 
	;Jon 	rizle-  

ten 
	

ten  

1. TlalotaazúlLí;; 	921 
, 	~ 2. I3t~tco:: :: 	 lc~o 	664 

I>orota 	125o 

333 

65o 

34o 

903 

499 

1155 

790 

46o 

655 

4. 	C:liMria -+ 	564 79 541 234 

5. 	Coólyoopfíloo 	336 336 ),,  765 

6. 	ItaritaT; iiny 	356 292 359 247 

7. 	Júnoch^lma 	4113 633 4456 663 

3• 	J1.3z3enticíczló 	931 553  1017 523 

9. 	Kole  ia + 	1o96 322 1149 349 

10. 	K.élechalora 	57o 540 515 432 

11. Kiokunriajoa + 	3397 15 97 4094 1522 

12. Kiocz  " 11úc 	1224 337 1215 719 

13. 	Kiimpöc 	335 275 400 251 

14. Kunbaja 	653 34 651 9 
15. Kunfeh rtG 	613 441 723 394 

16. 	i:Té l,yl;ut 	26o6 513 2713 366 

17. Pirtó 	312 217 334 235 

13.  Róm 	+ 	553 .76 563 83 

19. 	Szank 	1255 915 1342 336 

2o. Tompa 	+ 	1714 113o 1733 935 

21. nana 	613 592 6o3 556 
O3ozecen: 	25141 12355 25923  11634 

964 710  

494 4o3  

	

1125 	57o  

	

546 	205  

927 641  

400 193  

4723 56o  

11o6 466  

1200 769  

433 410  

5031 193o  

13o6 649  

	

439 	22o  

	

714 	9  

1o12 331  

	

2334 	275  

	

364 	201  

	

53o 	69  

1398 756  

1956 909  

	

593 	5o4  
283o5 lo33o  

+ = E k6zl6(7eT.n61 hat :írmGcLo 	t ;, °t6nt.  
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11-12. sz . fényép 

,4 rosacioz ó lanyák 
/ kun f¢h¢rtó / 
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13 -14,  ,  sz  .  fér~y,,iJ.7  

477 is vcrt7  
/, isráfa /  
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15  sz . fitykép 

-74 fahyavillurr2osífás 
/  Tornpa 

fény/c¢p 

pihe/yezü' 7dosfaiádá/. 
70:5kunrr)ajsa/ 



- Í60 -  

17  sz . finy, ip  

~yrcgá for inűköd/efi -  a ív - f  
73orota - ,4rVa//opos /  

18. s2 . f~rzykép  

~1 fahyai Wahl  
/Zisordó 7  
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19. sz . firykáp  

74  nagyfc'zb/áóan ldvó fcu-ya  
~ Zi lesha/orr) /  

z o. SZ . finyk4  

.711 fr2agá2yosan czl/ó /arya  
//2Zrn / 
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T.SI:TT.IPNTNY 

a ;ierri.rt dolgozatokból, beszélgetésekből. 

A  dol ;ozat cine : ut a tany,íról. 

Lengyel 1;rzsóbet nyolcadikos ir a: "Szeretn;k :ípolónő lenni. 

F;on a tanyai ember csak akkor jutott orvoshoz, ha oul-os be-

teg -olt ?iztocan nem kell szégyenkeznem a v 'r. osi ember előtt, 

mert a diíkotthonhan megtanultam kulturáltan viselkedni." 

Noh^i Zsuz3annat a gimn'ziumba j ,lentkezett. "Ut ína szeretnek egye-

temen tova btanulni. Nekem rímig negfn jdul a oziven, ha azt 

mod j:ík; a t nya$ii ember buta. Hiszen ma m 'r a t^115 ín i s  nagy a 

fe j lő' ó s. Ott, ahol villany van, ott m'ír megtalálható a mosógép, 

a tv, a r;úlió." 

Tóth Zrén irja: " Vi igen távoli tanyaín `liJnk. Kicsi koromban 

nagyon messze vo ; t az iskola. Télen sokszor mór sutétben elin-

dultam, hoy odaérjek. Otthon sokat kellett segitcni, nem min-

dig  "rten ra tanulni. Talán ez az oka, ho .y ő t'idikben a Megbuk-

tam. " 

Nagy La los: "A pap 'ím flradtan jön meg a munkál)ől, és egy kis: it 

betege©kedő is. r'nnek el'enére metszi, knkizi a szőlőt. Pihen-

ni c •ak akkor tu'nnk, amikor esik az eső,  de ez h 'tr íltat ja a 

munk:ít. Neht a tanyán ..." 

Vánszki erika: "4z iskola messze volt - irja -, igy télen, ha 

leesett a hó, elő i^ord .lt, hogy nen tudtam iskola íba menni."  


