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 ■ GALLUSZ LÁSZLÓ

TANYÁK, 
SORSOK –
TANYASORSOK

A tanya sajátos jelensége a magyar tájnak, kialakulása a XVIII. század má-
sodik felére tehető, amikor a paraszti gazdálkodás – az állattenyésztés és a 
földművelés a maga szoros egymásrautaltságában – egyre nagyobb területe-
ken vált meghatározóvá. Jellegéről többet elárul a másik elnevezése: a szállás. 
A paraszt a falujától egyre távolibb területeket vont művelés alá, s ezáltal az 
otthonától oly messzire került, hogy már nem érte meg számára a naponta 
történő hazatérés, teremtett hát magának ideiglenes szálláshelyet, ahol meg-
húzhatta magát. Ebből alakult ki az a kétlakiság, ami a XIX. század második 
felétől oly jellemző volt a magyar Alföldre, s amely az idők során eredendően 
átalakította a paraszti kultúrát is. Gallusz László Tanyák, sorsok – tanyasorsok
című könyvében a hajdan virágzó, mára már lényegesen módosult formájá-
ban létező közép-bácskai tanyarendszernek állít emléket. Munkája egyszerre 
történeti és szociográfi ai jellegű: Felsőhegy, Orom, Völgyes, Adahatár, Kevi, 
Kavilló és a környező települések tanyáinak lakói ma már élvezik a modern 
világ minden adottságát, hagyományaik sorában azonban még fellelhetők az 
elmúlt századok emlékei. A Habsburg Birodalom 1806–1869 között készült 
katonai térképén már Zentaer Tányen és Adaer Tányen elnevezéssel jelzik a 
vidék földrajzi szerkezetének tagoltságát. E történeti följegyzések mellett a 
magyar irodalomban – Szabó Zoltán szerint – csábító romantikájával Petőfi  
költészete révén került a magyar tanyavilág az érdeklődés középpontjába, 
hogy az első világháború után a népies írók műveiben már a pusztulás, a 
paraszti elszegényedés jelképévé váljon. Gallusz László tényfeltáró és oknyo-
mozó riporteri eszközökkel, kellő beleéléssel igyekszik bemutatni a falutól és 
a várostól elfordult tanyasiak életét.

Mák Ferenc
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Tanyák a rónán

Mint a pusztán szétszéledt nyáj, lassan guruló gombolyag a verő
fény ben (magára hagyta volna pásztor, puli?), a gyermekkor ködén 
átvilágítanak a vakító fehérre meszelt tanyák a rónaságon. A társa
dalmi változásokkal, egy kicsit önmagukkal meg az öntörvényű, haj
líthatatlan tanyagazdával viaskodva ragadtak a zsíros szántók féltő 
ölelésében, míg másokat a belenyugvás, beletörődés, az agrárfejlődés 
vihara semmisített meg egy nem eléggé átgondolt gazdaságpolitika 
szorítójában. Milyen romantikus volt a hóesésben subába burko
lózva szánkón siklani a faluból a tanyára, vagy a dűlőutak porát 
kavarva a közeli búzatarlóra terelni a tanyai gazdaságot annyira 
jellemző teheneket, sertéseket (a baromfi már pirkadattól a tanya 
melletti kukoricásban vagy a répaföldön serénykedett), s a rekkenő 
hőségben inni a friss vizet a gémeskút favödréből! Gyermekkorom 
kitörölhetetlen (legszebb?) emléke, amikor apai ágú   nagy nénémék 
tanyáján a lóistállóban vetett szénaágyon aludhattam, s testvérbá
tyám a hajnali derengésben költögetett: csutakolni kell a lovakat, a 
szellőt meg a Villámot! s nyár végén milyen büszke voltam, hogy 
megtanultam úgy futni a tarlón (persze hogy mezítláb!), hogy az ne 
sebezze véresre a bokámat, hogy olykorolykor egyedül foghattam 
be a kocsiba a lovakat.

Csak soksok évvel később – amikor már agrárpolitikai újságíró
ként tapostam a vajdasági dűlőutak porát, sarát, s tanúja, tehetetlen 
szemlélője lehettem a tanyarombolásnak, a tanyai parasztember 
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gyökértelenné tételének – értettem meg: a tanya és a tanyai lét 
messze a romantikus képen túl olyan életforma, olyan gazdálkodási 
modell, amelynek erőszakos eltüntetésével (bár ez nem általánosít
ható a vajdasági tanyák esetében!) a „fényesebb mezőgazdálkodás 
érdekében” szegényebbek lettünk, szegényebbé lett a természet, 
megcsonkult, meg is betegedett talán... 

Gyógyírt csak a józan emberi ítélőképesség, az értékek visszaál
lítása jelenthet. Nem a földes szobájú, petróleumlámpás, nádtetős 
tanya hamis romantikájára van szükség, hanem arra a társadalmi fel
ismerésre, hogy a múltból táplálkozva építkezhetünk fennmaradást 
és fejlődést szavatoló alapokra. Legyen az mezőgazdaság (újabban 
agrárvállalkozás), hagyomány (néphagyomány), környezetvédelem, 
környezetgazdálkodás – a még meglévő, de korhadó kávájú gémes
kutakból bármikor meríthető friss víz.

„Tanya: az alföldi városok és falvak határában szétszórtan álló, 
rendszerint egy lakóépületet és néhány hozzá tartozó gazdasági 
épületet magába foglaló, paraszti használatú, állandóan lakott 
magános telep. A 20. század közepéig a tanyák kisebbnagyobb 
földbirtok megtelepedésre legalkalmasabb pontján álltak...” – fogal
mazza meg tömören a Magyar Néprajzi Lexikon a tanya fogalmát 
(Ortutay Gyula szerk.: Magyar Néprajzi Lexikon. 4. köt. Budapest, 
1981, Akadémiai Kiadó,189. o.). „A tanyatelepülés a községekből 
való kirajzás eredménye, ami a török hódoltság pusztításainak a 
következménye. Nevezetesen: a török alatt elpusztultak az alföldi 
községek, s a népesség a nagyobb központokban tömörült össze, 
amit óriási puszta határ vett körül. E puszta határrészekben a 
termelés követelményei, részben a belterületi túlzsúfoltság miatt 
magános telepekre települt ki a népesség, s így a községek körül 
sajátos szórványtelepülés jött létre... Ilyenformán a tanyákra való 
kitelepülés politikai mulasztás eredménye, mert a puszták feltörése 
idején tervszerű telepítésekkel kellett volna benépesíteni a határt, 
akkor ugyanolyan falvak keletkeztek volna, mint a Bánságban...” 
– fogalmaz az alföldi tanyák keletkezéséről Erdei Ferenc Magyar 
tanyák című könyvében (Erdei Ferenc: Magyar tanyák.  Budapest, 
1942, Athenaeum, 5. o.). ugyanott idézi Tessedik sámuel 1786
ban megjelent munkájának (A Paraszt Ember Magyar Országban 
micsoda és mi lehetne) megfogalmazását a tanya létrejöttének 
indokoltságáról: „A paraszt általlátja azt, hogy lehetetlenség a 
háztól oly igen távol mezőnek és gazdaságnak illendőképp gond
ját viselni, s azáltal akar magán segíteni, hogy a falutól egy, két, 
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három mérföldnyire is úgynevezett szállást, házat, istállót építtet, 
ahová gabonáját a messzevaló jószágról, s mezőről összehordatván, 
marháit is ott telelteti, röviden: majd minden gazdaságbeli dolgát 
ott viszi végbe.” s még egy megfogalmazása a tanyának A Magyar 
Tájszótár 1836. évi kiadása szerint: „Tanya: pásztorok, mezei em
berek szállása, vagy lakhelye.” 

Valamennyi megfogalmazás egyértelműen utal arra az évszá
zadokon át fennálló gazdálkodási formára, illetve modellre, ami a 
parasztembernek a természettel való szoros együttélését is jelenti, 
kialakítva építészetben, gazdálkodásban, viselkedésben, egyszóval 
életstílusban egy olyan megbonthatatlan értékrendet, amit nem is 
olyan régen „maradiság” jelzővel illettek. Közösségi szempontból né
hány fontos tényezőt kell felismernünk és elismernünk, ezek pedig: 
a munkahelyteremtés, a birtok (vagyon) megőrzése utódról utódra 
öröklődve bővítéssel és korszerűsítéssel, valamint a család – illetve 
így is fogalmazhatunk: nagycsalád – összetartozása, összetartása 
(több nemzedék egy fedél alatt). Ezek a szempontok kifejezettek 
napjainkban is, amikor a családi gazdaság (legyen az tanyai vagy 
falusi, városi) olyan szociális biztonságot, egyben egyéni szabadságot 
is nyújt, mint egyetlen munkahely sem az urbánus környezetben.

A tanyák kialakulását mint jellegzetes alföldi gazdasági egység 
megjelenését nem szűkíthetjük egyegy mikrorégióra, ugyanis a 
Kárpátmedence, a Pannonsíkság valamennyi pontján ott találjuk 
őket akár alaprendeltetésben (gazdálkodás), akár megváltozott 
funkcióban (telephely, hétvégi pihenőtanya, agrárturizmus – tanyai 
turizmus), illetve kombinált célú tevékenységgel (gazdálkodás és fel
dolgozás, gazdálkodás és vendégfogadás). Ha a Vajdaságra szűkítjük 
vizsgálódásunkat, ezen belül is Bácskára, egyértelmű, hogy bárhol is 
épült vagy épül tanya, az mentes a rögtönzéstől, és meghatározott 
célt szolgál: biztonságos elhelyezést állatnak, mezőgazdasági gép
nek, s nem utolsósorban életteret a tulajdonosnak, a tanyagazdának 
és családjának. A földművelő gazdálkodásra alkalmas körzetekben 
ma is nagyobb a tanyasűrűség, több az „élő” tanya (Bácska), mint 
az arra kevésbé alkalmas vidékeken (Bánát, szerémség).

A legtöbb, ma sem teljesen tisztázott kérdés a tanyák keletkezé
sének időpontja körül merül fel. Noha a tanyák kialakulását a török 
pusztítás következményeiként a legegyszerűbb elfogadni, számomra 
sokkal indokoltabb gazdaságigazdálkodási forma alapjára helyez
ni, még akkor is, ha nem egyértelmű a tanyakialakulás kezdetének 
időpontja. A nomád állattartás időszakában a nagy kiterjedésű 
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pusztákon, ha megállapodott a pásztor, a keze ügyébe kerülő 
építőanyagból (leginkább) ideiglenes szállást készített maga és az 
állatai számára, s ha fogytán volt a legelő, állataival továbbállt. A 
pásztorok kunyhóit, veremházait is nevezhetnénk a mai értelemben 
vett tanya őseinek, mint ahogyan a 18. századig a szállás volt a köz
használatú megnevezés. Ez pedig általában jószágállást, pásztorok 
tartózkodó helyét, legeltető helyet, nyári itató és éjszakázó helyet, 
minden esetben olyan határbani állást jelentett, amely a jószágnak 
és a velük foglalatoskodó pásztoroknak volt rövidebbhosszabb 
ideig tartózkodó helye. A kutatók szerint a tanya őse valószínűleg 
a mezei kertnek (nem veteményeskert!) nevezett, szénakaszálással, 
és részben földműveléssel hasznosított szabad foglalású földdara
bon kialakított állatteleltető hely lehetett. A kezdetleges pusztai 
épületekben (akol, kunyhó, istálló) csak annyi időt töltött a falusi 
vagy városi parasztlakosság, amennyit a munka végzése, illetve az 
állatteleltetés megkívánt. A legelők rovására gyarapodó szántóföl
dek a 18–19. században utat nyitottak a tanyák szaporodásához, 
ugyanis az urbánus környezetektől távol eső szántókat onnan a leg
célszerűbb, a leggazdaságosabb megművelni. s a tanya fokozatosan 
egyre inkább állandó tartózkodási helyévé, majd lakhelyévé lett a 
parasztembernek, kapcsolatai lazultak az urbánus környezettel, 
a faluba vagy a városba hivatalos ügyeinek rendezésére, valamint 
a mezőgazdasági termények értékesítése céljából tért be (vissza). 
Előszeretettel vonatkoztatjuk a tanyára, a tanyai gazdálkodásra az 
önellátó gazdálkodás fogalmát, ami csak részben fedi a valóságot, 
ugyanis még a legkisebb földterülettel rendelkező tanyai gazdaság is 
több mezőgazdaságiélelmiszeripari terméket (gabonát, húst, tejet) 
állított elő, mint amennyit elfogyasztottak, így a felesleget rend
szerint a legközelebbi település piacán tették pénzzé. Ezt részben 
visszaforgatták a termelésbe, annak bővítésébe és korszerűsítésébe, 
részben pedig a tanya költségeit fedezték belőle.

Egyértelmű tehát, hogy a tanya, míg régebben kizárólag az ál
latok telelőhelye volt, napjainkban a mezőgazdasági munkák és a 
gazdálkodás központja a következő ismertetőjegyekkel:

 a)  magános telep, olyan épület vagy épületcsoport, amely kívül esik 
a város vagy a falu zárt közösségén,

 b)  mezőgazdasági termelési célt szolgál,
 c)  a termeléssel foglalkozónak tartózkodási, illetve letelepedési helye.
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Míg a kívülálló a tanyákat a település szétszórt egységeiként 
nyugtázza, a településföldrajz azok táji jellegét kutatja. Nevezetesen: 
„az ember és a táj viszonyának meghatározó formájaként szemléli... 
azt vizsgálja, hogy a táj milyen lehetőségeit és kereteit adja az emberi 
megtelepedésnek, s hogy másfelől az ember kultúrmunkája hogyan 
alakítja a tájat. Ezzel a szemlélettel különböző népi hagyományok, 
gazdasági erők és társadalmi összefüggések csak akkor nyernek 
jelentőséget, ha hatásuk szemmel látható... További föltevése az 
ilyen szempontú kutatásnak az is, hogy minden agrártelepülést 
teljes telepnek tekint, tehát föltételezi, hogy a lakás helyével vagy 
egybeesik, vagy legalábbis közvetlenül mellette van a termelés helye 
is...” – határozza meg Erdei Ferenc Magyar tanyák című művében.

Vajdaságban Bácskában épült a legtöbb tanya – ennek előfel
tétele volt a kiváló minőségű termőföld, de megbízható, pontos 
adatok nincsenek egykori számukról. Így vitathatók a becslések a 
több tízezres számról, de emlegettek már 200.000 tanyát is. Egyes 
vélemények szerint csak szabadka körzetében 11.000, zombor 
környékén pedig legalább 5000 tanya volt közvetlenül a II. világ
háborút követően. Az is csak föltételezés, hogy hányat romboltak 
le a kisajátítás, majd a mezőgazdasági birtokok és a nagyüzemek 
parcelláinak kialakítása során, esetleg hányat hagytak ott gazdái 
a könnyebb falusi vagy városi életben reménykedve, hány romos, 
illetve romba dőlt lakó és gazdasági épület, bozóttal benőtt gyep 
emlékeztet arra az időszakra, amikor élet volt a dűlőút mentén is. 
Találgatás helyett – hogy Vajdaságban hány tanya létezett, napja
inkban mennyi az „élő” tanyák száma, ahol gazdálkodást folytatnak, 
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hány tanyarom temetkezik gyalogakácerdőbe vagy ördögcérna
bokrok rengetegébe – a statisztikai adatok szolgáljanak alapul, 
melyekből következtethetünk a tanyák számára, de csak egy, illetve 
valamivel több mint fél évszázad távlatából: az 1910es összeírás 
adatai alapján az összlakosság 12%a élt településeken kívül, szám 
szerint 183.482 fő, míg 1953ban mindössze 7,3%, vagyis 123.482 
fő, napjainkban ennek fele sem. Bár Bánátban, Kikinda környékén 
1938ban 600 tanyát jegyeztek, hogy 40 évvel később hírmondó is 
alig akadjon belőlük! A szőlőművelésről ismert szerémségben a kis 
falvak lakói mellett más vidékekről érkező munkásokat is foglal
koztatott az ágazat, s ezek ideiglenes szállást építettek, ez lehetett 
a lakhelyük a kora tavaszi munkáktól kezdve a szüret befejeztéig. 
Épületeiket nem nevezhetjük tanyáknak, mint ahogyan a nagy 
kiterjedésű bánáti legelők pásztorainak hevenyészett kunyhóit sem. 

Nem törvényszerű, hogy a tanyák csak nagyobb települések 
határában épültek, mert napjainkban a mezőgazdasági jelleget 
megtartó falvak határában is ott találjuk az Alföld, a bácskai rónaság 
jellegzetes építményeit, telepeit, s bár sok esetben a gazda és családja 
állandó jelleggel a tanyán él, a faluban vagy a városban is van háza, 
ahová csak időszakonként tér be. Napjainkban fordított példákkal is 
találkozunk, vagyis a gazda, a tulajdonos az urbánus környezetben él 
családjával, „tanyást” fogad, alkalmaz, s a tanya körüli munkákat, az 
állatok ellátását végző munkás a lakóépület meghatározott részében 
lakik, esetenként akár külön épületben, „kis házban”. 

Évszázados múltja van ennek a kétlakiságnak, s részben a gazda 
meg gazdasága erejét is tükrözi. ugyanis a 18–19. században meg 
még a 20. század elején is a nagycsaládi szervezet jellemezte a paraszti 
társadalmat, így a tanya népét is. A fiú, miután megházasodott, nem 
vált ki a családból, ott maradt a közös birtokon, együtt gazdálkodtak, 
tehát nem következett be a gazdaság osztódása, felaprózása. Ha a 
közeli településen házat vettek vagy építettek, tették ezt azzal a céllal, 
hogy a tanyagazda idős korára az urbánus környezetbe költözik, s a 
fiatal tanyagazda gyermeke vagy gyermekei a nagyszülőknél lakva 
indulnak iskolába. Az volt a természetes, hogy a fiatal, ereje teljében 
lévő gazda maradjon a tanyán, az idős termelő beköltözzön a faluba, 
a városba, és már csak időnként látogasson ki a tanyára. Napjaink
ban ennek fordítottjával is találkozunk, amikor a fiatal gazda él az 
urbánus környezetben, ahonnan naponta kijár a tanyára munkáját 
végezni, az idős gazda pedig folyamatosan kint él, kissé ragaszkodva 
a régi igazsághoz, mely szerint: „az idős fát nem ültetik át”.
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A tanyák sokarcúsága alapján több tanyatípust különböztet meg 
a szakirodalom, melyek közül az élő gazdatanyák kívánkoznak a fő 
helyre. Ezeket követik a telephelyek (nem kizárólagosan agrárterme
lés és mezőgazdasági terményfelvásárlás a tevékenységi területük), 
majd a vendégfogadó és vendéglátó tanyák következnek, utánuk az 
üdülőtanyák, a sort pedig az elhagyott tanyák és tanyaromok zárják.

 1. Élő gazdatanyák. Aktív gazdálkodást folytató földművesek 
tanyái, melyeket leginkább a több lábon állás jellemez, azzal, 
hogy a mezőgazdaság valamely ágazatát helyezik előtérbe, pl.: 
tejtermelés, sertéshizlalás, míg a növénytermelés részben ennek 
szolgálatában áll, s részben jövedelemkiegészítő ágazat a piaci 
értékesítés révén. Nincs szabály, hogy mekkora termőterüle
ten gazdálkodnak, milyen népes állatállományt tartanak, de 
egyértelmű, hogy Vajdaságban számos olyan tanyát találunk, 
melynek gazdája 300 hektárt vagy ennél is nagyobb termőterü
letet művel, és 150–200 fejőstehenet tart (pl. a Balassatanya, 
Csantavér; a Vojcsenatanya, Njegoševo; vagy a szerbiában 
legnépesebb magyar szürkemarhaállománnyal, mintegy 150 
egyeddel rendelkező bácstopolyai Truzsinszkitanya), de az élő 
gazdatanyákra inkább a kisebb, 20–50 hektáros birtoknagyság 
a jellemző, s az ehhez méretezett állatállomány (fejőstehén, 
növendékmarha, sertés). Bármekkora földterületet is művel a 
gazda, bármilyen szintű is az állatállománya, a korszerű gazdál
kodás jellemzi munkáját. Ami szembeötlő: hogy kevés tanya 
őrizte meg archaikus arculatát, még kevesebb belső elrendezését 
és lakberendezését, ugyanis a 20. század második felében vagy 
újjáépítették, korszerűsítették, vagy pedig a régi lakóépület 
helyére új, sok esetben a tájtól elütő emeletes ház került, teljes 
kényelmet nyújtva az ott élőknek (a könnyen megközelíthetőség 
mellett villanyáram, korszerű bútorzat, telefon, számítógép). 
Gazdasági erőtől, fejlettségtől függetlenül közös vonása a kis és 
nagy termőterületet művelő tanyáknak, illetve tanyai gazdasá
goknak, hogy a család (kevés kivétellel) folyamatosan kint él, s 
kizárólag a mezőgazdasági termelés a jövedelem forrása.

 2.  Vállalkozások telephelyei. Részben mezőgazdasági ter
melést folytató, részben az ágazatot kiszolgáló vállalkozások 
központjai. A növénytermelésben egyre kifejezettebb követel
mény a tárolás és a logisztika, így az integrátor szerepét is betöltő 
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termelő tanyagazda jól felszerelt, tágas tanyáján szervezi meg a 
terményátvételt, látja el termelőtársait vetőmaggal, műtrágyá
val, növényvédő szerekkel, üzemanyaggal (pl. a Gortvatanya, 
óbecse), megkönnyítve és meggyorsítva a mezőgazdasági 
munkálatokat. Az ilyen tanyákat a drága, korszerű, nagy telje
sítőképességű gépállomány jellemzi. Vajdaságban több olyan 
példát is találunk, hogy a mezőgazdasági gépforgalmazó vál
lalkozó az ősi birtokot alakította át telephellyé, fölvonultatva 
mezőgazdasági gépkínálatát (pl. a Batatanya, Oromhegyes). 
Az ilyen telephelyek körüli parcellák gépbemutatók helyszínei, 
egyfajta edukációs szerepet is betöltő tanyák.

 3.  Vendéglátó és vendégfogadó tanyák. A régi, de eredeti 
funkcióját már nem betöltő tanyák tulajdonosai lehetőséget lát
nak a szárnyát bontogató falusi, tanyai, illetve agrárturizmusban, 
s a korszerűsített, de jellegét és stílusát részben megőrzött ta
nyára, békés környezetbe invitálják a vendégeket, természetesen 
ínycsiklandó falatokkal is megkínálva a kikapcsolódás mellett. 
Követendő példája a vendégfogadásnak pl. a valkaisori Koós
tanya, az oromparti Gulyástanya, ahol a gazdálkodás párosul 
az agrárturizmussal. Amellett, hogy a lakóépületet és a hozzá 
tartozó gazdasági épületet is megőrizték eredetiségükben, a régi 
paraszti gazdálkodás és paraszti élet eszközeit is begyűjtötték, 
és közszemlére is tették. állandó jelleggel ugyan a Koóstanyán 
nem tartózkodik a tanyagazda, de a vendégek fogadása mellett 
a mezőgazdasági termelés a meghatározó jövedelemforrás, míg 
a Gulyástanya az önellátó gazdálkodást idézi.

    Az elmúlt 1015 évben Vajdaságban olyan, tanyának kikiáltott 
vendéglátóipari objektumok épültek, illetve alakultak át, 
„modernizálódtak” régi épületek, amelyek méreteikben, stílu
sukban erőtlenül próbálnak a tájba simulni (pl. Čenej és Káty 
környékén), működtetésük célja kizárólag a profitszerzés. Az 
ilyen tanyák az elhelyezésen és ínyencfalatokon kívül (nem 
kizárólag jellegzetes tanyai, illetve parasztételek) olyan szórako
zási lehetőséget is kínálnak, ami – a lovagláson és kocsikázáson 
túlmenően – nem volt jellemzője ugyan a tanyai életnek, de 
közvetetten, használati tárgyai révén tartozéka a paraszti kul
túrának, ez pedig a régi kézműves mesterségek (a kötélverés, a 
fazekasság, a kovácsolás stb.) bemutatása. 
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 4.  Üdülőtanyák. A tanyáról városba vagy faluba költözött, köl
töztetett egykori tanyagazdák leszármazottai nosztalgiából, meg 
egy kicsit talán az ősök iránti tiszteletből, a tanyai életet sohasem 
megélt urbánus környezet embere pedig státusszimbólumként 
vásárol tanyát, s azt vagy eredeti állapotát megőrizve felújítja 
(szenttamás, zsablya, Újvidék stb. környékén láthatunk ilyen, 
a tájba belesimuló tanyákat), vagy teljesen új, a természettel, 
a tájjal össze nem illő házat épít a néhány holdas vagy ennél 
kisebb telekre. A tanyát nem lakja folyamatosan, hanem csak 
időszakosan, hétvégeken, vagy a nyári szabadságok idején – tehát 
pihenőhelyül használja. A teljes kényelmet nyújtó, tetszetős ta
nyán gazdálkodást nem folytat, ha termőföld tartozik hozzá, azt 
haszonbérbe kiadja, legfeljebb tenyérnyi zöldségeskertet művel 
a tanya mögött, de leginkább parkosítja a környéket. Vajdaság
ban vannak olyan élő gazdatanyák (tekintélyes gazdálkodó a 
tanyagazda), melyek rendezett környezetükkel, a parkosított ud
varral távolról szemlélve üdülőtanyára emlékeztetnek, vagy úgy 
tűnik, hogy vendégfogadásra rendezték be őket, de lényegében 
a gazdálkodást szolgálják, ugyanakkor a tanyán folyamatosan 
vagy időszakosan élők, elsősorban a gazdaasszony szépérzékéről 
tanúskodnak (pl. a Tóthtanya Bogaras és Tornyos között).

 5.  Elhagyott tanyák, tanyaromok. A pusztulás és a pusztítás 
tükre, ami részben egyéni, részben társadalmi okokra vezethető 
vissza. Halálra, pusztulásra van ítélve az örökös nélkül maradt 
tanya. Az utódok kirajzottak, szakítottak a tanyai paraszti élet
formával, még ha maradtak is a mezőgazdaságban, aki pedig más 
hivatást választott (leginkább a szülők irányításával), esetleg 
már csak gondolatban tér vissza a tanyára. Az idős tanyagazda 
halála után – bár jogilag ők birtokolják a gazdaságot – semmi 
sem köti őket az örökséghez (ritka kivétellel), s ha nem tud
nak túladni rajta (nem könnyű új gazdát találni, ha a tanya 
távolabb esik a szilárd úttól, ha villanyáram sincs), egykettőre 
az enyészeté lesz, előbb átjárhatatlan és átláthatatlan cserjeren
geteg takargatja, majd temeti be sírhalomként. Vajdaság egyes 
körzeteiben több a tanyarom, illetve az egykori tanyák helyéről 
tanúskodó oázis (még a szilárd utak mentén is), vagy a sírhan
tokra emlékeztető fakó földfolt a szántón, mint az élő tanya. A 
tanyapusztulásnak kifejezettebb a társadalmi, mint az egyéni 
oka, s ennél a szegmentumnál hosszabban kell időznünk.
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A tanyai embert – akárcsak falusi vagy városi társát – sohasem 
kényeztette a társadalom, a mindenkori hatalom. A II. világháború 
utáni időszak új társadalmi rendet fejlesztett ki: a földreform, az 
államosítás, a termőföldek, vállalkozások kisajátítása földönfutóvá 
tette a fejlődést hordozó nagygazdákat, megsemmisítésükkel példát 
kellett statuálni. A kollektivizálás, a szövetkezetbe kényszerítés, és 
a földmaximum 20, majd 1953tól 10 hektárra csökkentése nem 
vált sem a tanya, sem a mezőgazdaság hasznára. Ehhez párosult a 
beszolgáltatás kényszere, ami olyan teherként nehezedett a paraszt
emberre, hogy derékba törte gazdaságát, esetenként családi életét 
is. Ha képtelen volt teljesíteni (beszolgáltatni) a birtokra kiszabott 
gabona vagy jószágmennyiséget, mert nem volt miből, dobra ke
rülhetett a föld, de akár a tanya is. A túlbuzgó, rendszerhű pribékek 
még vetőmagnak elegendő búzát vagy kukoricát sem hagytak, 
nemhogy a gazda állatállományának takarmányszükségletét vették 
volna figyelembe. De minek is a takarmány, ha az adósság fejében 
úgyis elhajtották a lovakat, a teheneket, olykor még baromfi sem 
maradt a tanyaudvarban! Ezt az időszakot az idősebb gazdák a „ba
jusztépés” és a „padlássöprés” időszakaként is emlegetik. A közösbe, 
a szövetkezetbe kényszerítés nyomásának enyhülésével (1953), a 
földmaximum újabb csökkentése ellenére (10 ha gazdaságonként) 
mégis lélegzetvételnyi levegőhöz jutott a kisemmizett parasztság, 
ha csonkulva is, de szilárdulni látszott a magántulajdon, ami hosz
szú kihagyás után mégis a mezőgazdasági termelés növekedését és 
korszerűsítését eredményezte, a tanyai gazdának nem kellett már 
rettegnie a beszolgáltatást végzők kényekedvétől. Ha nem is újult 
meg a tanyavilág, de legalább megmaradtak az addig fölépített 
tanyák, egy időre konzerválódott a meglévő állapot. A szocialista 
hatalom nem küzdött a tanyák megsemmisítéséért, egyszerűen 
hagyta a gazdát, boldoguljon, ahogy tud, támogatás, segítség nélkül. 
s boldogult is az új termelési technológiák, a hibrid vetőmagvak 
megjelenésével, majd a fokozatosan teret hódító gépesítéssel. 

Azonban rövid életű volt a tanyai gazda látszólagos nyugalma, 
ugyanis a határrendezés, a tagosítás Vajdaság több községében 
(óbecse, szenttamás, Ada, Nagykikinda stb.) megfonta a tanyák 
sírba eresztő kötelét. Az óbecsei község öt településének határá
ban 1970–1973 között történt a határrendezés, de a tanyák 2/3 
része a nagyüzemnek átadott termőterületen állt, s a birtok vagy 
a mezőgazdasági kombinát ezeket a tanyákat gyors ütemben fel
vásárolta (mert körül voltak már szántva), és le is bontotta. Az 
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óbecsei határ 638 tanyája közül talán 10 százalék élte túl a tagosítást 
és a rombolást. Péterréve határában a 20. század elején 220–230 
tanyát jegyeztek, napjainkra alig tucatnyi maradt. A moholi határ 
240 tanyáját sem kímélte a pusztítás és a pusztulás. Az adai Halász 
József Mezőgazdasági Ipari Kombinát összefüggő nagyparcellá
inak kialakításánál több mint 100 tanya tűnt el a föld színéről. 
A mezőgazdasági kombinát nem tette szó szerint földönfutóvá a 
tanyagazdákat, választási lehetőséget adott nekik: hogy Törökfa
luba, a Valkaisorra vagy Adára költözzenek, ingyenesen biztosított 
számukra telket, a lebontott tanya épületanyagát is magukkal vihet
ték, s ebben esetenként még segédkezett is a nagyüzem. Humánus 
tett? A megsemmisítés humánus módja inkább. Az összefüggő 
parcellákon kívül eső tanyák megmaradtak, egy részük ma is élő 
gazdatanya, s akár virágzásukról is beszélhetünk. A fejlődés szele 
szenttamás határában is vagy 200 tanyát sodort el.

A tanyarombolás három sarkalatos gondot okozott:

 a)  Gazdasági: Az urbánus környezetbe kényszerült gazdák eseté
ben a szántókat 8–10 km távolságról művelve költségesebbé 
vált a termelés, s bár a növénytermelésben megnövekedtek a 
hozamok, az állattenyésztés fokozatosan sorvadt, ami részben 
a kedvezőtlen árak és árarányok következménye, részben pedig 
az, hogy a szűkre szabott falusi vagy városi portán, gazdasági 
udvarban nem jutott hely az állatállománynak és a takarmány
nak. Az utóbbi években több vajdasági községben rendelettel 
szabályozzák az állattartást az urbánus területen, s az a cél, 
hogy a nagyobb állattartó telepeket a városon vagy falun kí
vüli területre telepítsék ki, ami alapul szolgálhat a farmtanyák 
kialakulásához. Csakhogy a farmok létesítése újabb területeket 
rabol el a mezőgazdaságtól, költséges a munkaerő utaztatása, 
nem beszélve a természet megterheléséről.

 b)  Környezetvédelmi: Nem véletlenül nevezték, nevezik a tanyát a 
„rónaság oázisának”, hiszen valamennyi fák takarásában húzódik 
meg. A tanyaudvaron szinte törvényszerűen eperfák díszlettek (má

  ra eltűntek, ritkaságszámba megy az a tanya, ahol megvan még az 
eperfa), a lakóépület előtti vagy mögötti gyümölcsös és szőlőül
tetvény (kizárólag bakhátas művelésű) dicsérte a gazdát, és az 
egész telket – beleértve a „gyöpet” is – akácfák szegélyezték, akár 
erdőnyi, 250–300 fa szép sorjában rendeződve, rekkenő   hőség



■ 16 ■ Gallusz László ■ 

ben árnyékot vetve az udvarra, az épületekre, szeles időszakban 
pedig tompítva a szél sokszor tetőtépő erejét. Fészkelő madarak
nak adott szállást valamennyi fa, dehogyis zavarta a gazdát a vad
galamb búgása, a cinke csivitelése. Ezek a síksági oázisok megtör
ték a szél romboló erejét, a megzabolázott vihar sem   bor zol ta fel

   a szántók finom porát, hordva el azt, így vékonyítva a föld ter
mőrétegét. A tanyák lerombolásával eltűntek a fák is, akárcsak az 
országutak menti fasorok, semmi sem állja már útját a szeleknek, 
kimutatható az erózió negatív hatása. sem madárnak, sem vadnak 
nem nyújt oltalmat a tanyaromot még takaró bozótos, mert azt is 
felszántották – erőszakkal –, felborítva ezzel a természet   rend jét, 
el is szaporodtak a növényi kártevők, melyek ellen még a vegysze
rezés sem jelent biztos védelmet, lévén hogy akadnak egyedek, 
amelyek ellenállóvá váltak a rovarölő szerekkel szemben, mint 
ahogyan a gyomnövényeknél is megjelent a vegyszerrezisztencia, 
de a rágcsálók (egér, mezei pocok, hörcsög) is tetemes károkat 
okoznak a mezőgazdaságban, eltűntek, jobbik esetben meggyé
rültek természetes „ellenségeik”: a rókák, a baglyok, a sólymok. 

 c)  Szociális: Az ősi birtokról kikényszerített, az urbánus, zárt kö
zösségbe került tanyai gazda gyökértelenné vált, megtörtént, 
hogy feleslegesnek érezte magát, az új környezetbe nehezen 
illeszkedett be, s amíg a tanya körüli néhány hektárnyi szántó, 
a szerény állatállomány is bőségesen szavatolta az önellátást 
némi piaci felesleggel, a leépített gazdaság az elkerülhetetlen 
elszegényedést, a teljes megsemmisülést jelentette. siralmas 
látvány volt – egyben megalázó is – az 1990es években, amikor 
a falusi népkonyhák előtt egykori módos gazdák (8–10 holdas 
gazdaság) várakoztak csöndes beletörődéssel az egytálételért. A 
földművesek – és ide tartoznak a tanyai gazdák is – megalázóan 
alacsony nyugdíja (2017 elején alig haladja meg a 10.000 dinárt) 
ékesen bizonyítja az élelmiszertermelés és a termelők helyzetét, 
az irántuk való viszonyulást egy olyan társadalomban, amelyben 
a mezőgazdaságot tekintik a nemzetgazdaság legegészségesebb, 
legéletképesebb ágazatának. A szociális aspektusnál kell leg
alább megemlítenünk, talán fölvetnünk a kérdést: születette 
fölmérés arról, hogy a tanyákról kikényszerített, főleg idősebb 
gazdák közül hányan vetettek véget életüknek önkezűleg, 
részben az újtól, az ismeretlentől és a kilátástalanságtól való 
félelmükben, részben az új életforma megtagadása miatt? 



■   Tanyák a rónán   ■ 17  ■

A tanyarombolással többet veszített a nemzetgazdaság, mint 
amennyit nyert, ugyanis a tanya helyén erőszakkal keletkezett 
szántón kisebbek a terméshozamok még a legkorszerűbb agrotech
nikai eljárások ellenére is, arról nem is szólva, hogy a szél erodáló 
ereje – akár a legfinomabb dörzspapír – vékony rétegben csiszolja 
és egyre csökkenti a szántók értékes termőrétegét.

Jogosan vetődhet fel a kérdés: hogyan történhetett meg, hogy 
az azonos társadalmi berendezésben egyes körzetekben megsemmi
sültek a tanyák, más vidékeken fennmaradtak, virágzanak, messze 
túlnőve az önellátás szintjén?! Egyszerű a magyarázat: egyegy 
körzet politikai (és részben gazdasági) vezetőinek józan megíté
lésén vagy túlbuzgóságán, gazdaságipolitikai vakságán is múlott, 
megsemmisüljöne a világszerte elfogadott és tisztelt gazdaságigaz
dálkodási modell – a tanya. A rendszerváltással történtek erőtlen 
próbálkozások (az ígéretek szintjén) az újjáélesztésre, de amíg átfogó 
gazdaságipolitikai, agrárpolitikai intézkedések nem történnek, 
ami alapul szolgálhat az új tanyák és új (fiatal) tanyagazdanem
zedék megjelenéséhez, szólamként hangzik, hogy milyen fontos a 
gazdálkodásban, a természeti egyensúly visszaállításában a tanya.

Még egy jellegzetes formája (nem állítható, hogy vajdasági 
jellegzetesség, inkább az „alföldi” jelző illik rá) figyelhető meg 
egyegy körzetben a tanyák szerveződésének, ez pedig a tanyasor. 
Nem törvényszerű, hogy a tanya a birtok közepén álljon, így előbb 
csak egy tanya került ki vagy épült az út mellé, a későbbiek során 
sorokat alkotva sűrűsödni kezdtek egymás mellett a tanyaházak, 
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mögöttük tisztes távolságban a gazdasági épületekkel: ólakkal, 
istállókkal, fészerekkel, s szerény falucskák alakultak ki ily módon. 
Vajdaság ilyen típusú tanyai szerveződésével különösen zombor 
(Bilić, Lenija, Gradina, Lugumerci, Čičovi, Bukovac stb.) és sza
badka (Ludas, Nosza, Kisbosznia, Radanovác, Békova stb.) tűnik 
ki, de több községben is találkozunk ezzel a településformával: 
Ada  (Valkaisor), óbecse (Pecesor), zenta (Orompart, Buránysor, 
Híressor), Magyarkanizsa (Kishomok) – hogy csak néhányat em
lítsünk. A tanyasorok már az urbanizálódás jeleit viselik, tanyai 
jellegzetességük az építkezési stílus és a gazdaság elrendeződése kö
vetkeztében nem tűnt el, csak megváltozott, a lakosság egy részének 
nem a mezőgazdaság az egyedüli jövedelemforrása.

Mi élteti a tanyát, nyit távlatot az évszázados gazdálkodási és 
életforma előtt? Mindenekelőtt a vajdasági parasztember ragasz
kodása a mérhetetlen szabadsághoz, önállósághoz, a természethez 
(amit sohasem mond ki, csak ösztönösen érez és éreztet), s nem 
utolsósorban a termőföld tisztelete, amely – derekas munkával 
– jólétet szavatol nemzedékeken keresztül. Ahol a villanyáram is 
kijutott a tanyavilágba (Pecesor, Orompart, Híressor, Nagyút, a 
bogarasi tanyák, Adahatár stb.), s ha még az utód is a kényszer 
terhe nélkül vállalja ezt az életformát, tovább él a tanyagazdaság. 
Vajdaságnak, illetve Bácskának valamennyi pontján a régi arculatát 
megtartó tanyaépület mellé már korszerű, a mai gazdálkodási szint 
megkövetelte ólak, istállók, tárolók épültek, olyan nagy teljesítmé
nyű mezőgazdasági gépek segítik a gazda munkáját, amilyenről 23 
évtizeddel ezelőtt nem is álmodhatott. A földmaximum, illetve 
tulajdon felső határának eltörlése is hozzájárul a tanyavilág életben 
maradásához, az új szemléletű tanyagazdák megjelenéséhez. Némi 
elégtételt jelent a tanyai emberek számára (akár ott maradtak a 
tanyán, akár urbánus környezetbe kényszerültek, de lelkük mélyén 
mégis „tanyasiak” maradtak) az a társadalmi beismerés, hogy kár 
volt föláldozni több ezer tanyát az életképtelennek bizonyult nagy
üzem, a mezőgazdasági birtok létesítése érdekében. Amikor az ál
lami vagy társadalmi mezőgazdasági nagyüzemeket ráerőszakolták 
agráriumunkra, egyvalamit szem elől tévesztettek agrárpolitikánk 
kreálói: a paraszttársadalomban – így a tanyai társadalomban is 
– a magántulajdon megbecsülése szolgál alapul a folyamatos fejlő
déshez, fejlesztéshez. A tanyák, a vajdasági tanyavilág, bár alapos 
csonkításokkal, de ezért élte túl a kiváltságokat élvező nagyüzemet, 
ezért van távlata a mezőgazdaság és a természet alkotórészeként.



■   Tanyák, sorsok – tanyasorsok   ■ 19  ■

SZáMűZeTéSre íTélVe

1977ben ismerkedtem meg Fehér Péterrel, a tekintélyes, köztiszte
letben álló moholi gazdával. Az újdonsült falusi gazdálkodóval, aki 
az adai községben néhány évvel korábban elvégzett (végrehajtott) 
határrendezést követően családjával az egykor virágzó tanyavilágból 
kényszerült urbánus környezetbe. száműzetésbe. Beszélgetéseink 
során többször is párhuzamba állítottuk a tanyai és a „faluból 
történő” gazdálkodást, még ha nehezen gyógyuló sebként is égette 
a családra kényszerített távozás, évtizedek munkájának, az addig 
biztonságot nyújtó tanyai gazdaságnak saját kézzel történt meg
semmisítése. A határrendezés a nagyüzemi gazdálkodást favorizáló 
rövidlátó hatalom számára még egy (utolsó) lehetőséget kínált a 
paraszttársadalom gyöngítésére, a tanyavilág megsemmisítésére, 
ami lényegében 1945ben a felszabadulást követő agrárreformmal 
vette kezdetét, majd a szövetkezetesítés és a földmaximum 20ról 
10 hektárra csökkentésével mért csapást a mezőgazdaságból és a 
mezőgazdaságnak élőkre. Ennek során a gazdákat közel 670.000 
hektár termőföldtől megfosztva került ez a föld állami tulajdonba, 
vagyonaként a mezőgazdasági birtokoknak és a kombinátoknak. A 
keserű szájízzel emlegetett beszolgáltatás is a magántulajdonban lévő 
termőföld kisajátítását, állami részről történő bekebelezését szolgál
ta, hiszen az akkor mindenható kommunista hatalom olyan terheket 
rótt a gazdákra, hogy azok képtelenek voltak beszállítani a rájuk 
szabott gabonamennyiségeket. Ennek az lett a következménye, hogy 
a földet vagy annak nagy részét konfiskálták, az osztályellenséggé 
nyilvánított parasztot pedig három évig terjedő börtönbüntetésre 
ítélték. Még ha idő előtt is szabadult, mert a hatalom „nagylelkűen” 
megkegyelmezett, kifosztott gazdaságra tért vissza. Hogy addig ho
gyan, miből élt a férfi nélkül maradt akár többgyermekes család is, 
nem érdekelte az „igazságos”, a jobb életet hirdető új hatalmat, még 
kevésbé a hatalmat képviselő helyi hatalmasságokat. Konfiskálás, 
börtönbüntetés – a megfélemlítés célravezető eszközeként kellett 
(volna) hatnia, de ehelyett a parasztságnak a mindenkori hatalom 
iránti örökös bizalmatlanságának táptalajává lett. (Ma, némi szé
pítéssel, óvatosságnak nevezik ezt a viszonyulást.) Fehér Pétert és 
családját megtörte ugyan a tanyáról történt száműzés, de nem törte 
össze, s bent a faluban, Moholon, az Október 8. utcában (a véletlen 
fintora, hogy a felszabadulás dátuma egybeesik a paraszttársadalom 
megalázásának, a megsemmisítése iránti próbálkozásnak a kezdeté
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vel?) ugyanolyan virágzó gazdaságot épített fel, mint a tanyájuk volt 
szemben a nevezetes Nagypáltanyával a Csanalas határrészben. A 
45 évvel ezelőtti sebek behegedtek ugyan, de ezek a hegek valahol a 
lélek mélyén, az emlékezés nyomán felsajdulnak. Nemcsak a Fehér
tanyáért, hanem azért a több tízezer vajdasági tanyáért, amelyek a 
felszabadulást követő alig három évtizedben – gazdáikkal együtt – a 
proklamált fejlődés délibábjának estek áldozatául.

Ha létezne tanyatemető, a fejfán a következő felirat állna:

Fehértanya
Élt 34 évet
(1938–1972)

Csak ennyi. semmi több. sírvers sem kell hozzá. Temető híján 
a fakulni nem akaró emlékezet őrzi emlékét.

  
1938. Az akkori ország neve Jugoszláv Királyság, melynek   vég
napjai alig észrevehetően ugyan, de egyre közelítettek. Az egy
szerű embert nem a politika érdekelte, hanem hogy miből   tartsa 
el családját, teremtsen alapot gyermekei jövőjéhez. Fehér Péter 
esetében a tanyai gazdálkodáshoz, a tanyai életformához ragasz
kodás jelentette a jövőt. 
– szüleim, Fehér József és Viktória 1938ban építették meg a 

klasszikus tanyát a hozzá tartozó gazdasági épületekkel együtt az 
Adáról a Valkaisoron keresztül Törökfaluba vezető utat keresztező 
Csanalasban. 33 hold jó termőképességű szántó közepén, mintegy 3 
holdas területen épült meg a tanya, legyen ott hely a gazdag állatál
lománynak, gyümölcsösnek, szőlőskertnek. Meg hogy minden idő
ben szemmel lehessen tartani a szántókat. A családban fiúgyermek 
lévén kimondatlanul is nekem szánták a tanyát, s amikor 1965ben 
feleségül vettem Raffai Klárát, Raffai Illés lányát, akinek tanyáját 
1949ben konfiskálták, egy fedél alatt élt a család – szövődnek az 
emlékezés szálai Fehér Péterék moholi otthonában. A fiatalokat, 
de a két családot is a megközelítőleg azonos sors kovácsolta eggyé. 
– A konfiskálást nem éltük ugyan át, mert édesapám inkább köl
csönkért gabonát valamelyik tanyaszomszédtól, csakhogy törlessze 
a kirótt terhet, mint hogy elviselje a „padlássöprők” hangoskodá
sának megalázó szégyenét. A szövetkezetbe kényszerítés, illetve a 
földmaximum csökkentése során 1953ban, bár megfeleződött a 
gazdaságunk, de legalább nem háborgattak bennünket. 
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– Nem jártak át minden tanyát a bőrkabátosok meg a pufajkások, 
kiszemeltek néhányat a jól gazdálkodók közül, de az is meglehet, 
hogy odairányították őket, és azok megsemmisítésével mutattak 
megfélemlítő példát: így jár az, aki eltitkolja a termést, nem tesz 
eleget az állam iránti kötelezettségének. Tanyánk, a Völgypart felé 
vezető út menti 34 holdas Raffaitanya, Raffai Illés és Ilona tanyá
ja is erre a sorsra jutott. szüleim későbbi elmondása szerint azért 
tettek bennünket földönfutóvá, mert édesapám nem adta be azt a 
búzát, ami 48ban meg sem termett. Ami megtermett, 140 mázsát 
beszállított, erre még 20 mázsát rátettek, de egy szem nem sok, 
annyi sem maradt a padláson, kölcsönkérni meg nem volt idő, de 
nem is volt kitől. Édesapámat bevitték Adára, majd zentára került, 
és háromévi börtönbüntetésre ítélték. Akkor alig hatéves voltam – 
eleveníti fel az „igazságos”, meg a „jólét” felé vezető úton tapasztal
takat Fehér (született Raffai) Klára, akinek gyermekként is mélyen 
emlékezetébe és lelkébe vésődött a példás tanya kifosztása. – 1949. 
október 13án jelentek meg tanyánkon a konfiskálók, s fél óra alatt 

Mi mást tehettünk, beletörődtünk a falusi életbe, 
és a munkába temetkeztünk: Fehér Péter



■ 22 ■ Gallusz László ■ 

kellett felpakolni – már amit megengedtek, hogy elvigyünk – az 
egylovas kocsira. A többi az államé, a tanya is, meg még a 34 hold 
föld is. Arról azonban még írást sem kaptunk, hogy mi lett a tanya 
berendezésével, az állatokkal (mert a baromfi mellett volt ott sertés, 
fejőstehén, birka meg néhány ló is), a gazdálkodási eszközökkel: a 
vetőgéppel, az ekékkel, a fogassal, a boronával. Dehogyis kerültek 
azok a közeli Július 7. birtokra, ebül szerzett vagyonként szolgálták 
valamelyik pribéket. Mi pedig nagyanyáméknál húzódtunk meg.

Bele lehetett törődni a tanyai gazdaság elvesztésébe? 
– Ki mert akkor szólni a hatalom ellen, hiszen minden „a nép 

nevében” történt! Csitították sírdogáló édesanyámat, ha esetleg 
tiltakozni mer a család, hogy az elkobzott vagyon értékén sokszor 
20 mázsa búzát lehetne venni, ha visszakövetelünk valamit is, köny
nyen bántódása lehet börtönbe került édesapánknak. Mások, sze
gény emberek meg biztatták: ne hagyja annyiban! Édesapánk még 
büntetését töltötte, amikor édesanyám panaszt tett a bíróságon, s 
rövid időn belül vissza is kaptuk a kifosztott tanyát 2,5 hold földdel 
meg talán egy anyakocával és két birkával. se tehén, se ló, se kocsi 
és gazdálkodási eszköz nem került vissza a tanyára. Édesapámnak 
időközben megkegyelmeztek. Azt ne kérdezze, hogy mit érezhetett, 
amikor meglátta a kifosztott gazdaságot, mert azt a fájdalmas ér
zést, ami később megsemmisítette, magába zárta. Ez a visszakapott 
kis szegénység szolgált alapul, hogy sok munkával talpra álljunk. 
A 2,5 hold föld mellé nagyszüleinktől kaptunk öt holdat, az úgy
ahogy rendbe hozott gazdaságon sertéseket hizlaltunk, persze, mi 
gyerekek is munkára voltunk fogva, s bár a tanya talpra állt, de soha 
többé nem árasztott békességet, biztonságot. 13 év telt el, amikor 
Moholon házat vettünk, édesapám halálát követően meg ott is 
hagytuk a tanyát, amit a Július 7. birtok a tagosításkor lebontott. 
Helye sem maradt, akárcsak a környék többi tanyájának. A vagyon
visszaszármaztatási törvény nyomán visszakaptuk a Raffaitanya 
elkobzott földjének nagy részét, de ha belegondolok, hogy milyen 
árat fizetett ezért a család, nem tudok neki igazán örülni. Jár még 
vissza néhány hold föld, de hogy megérjüke azt a jóvátételt is, nem 
tudom. Ha vissza is kapjuk, azt már nem lesz, aki művelje. Fiunk, 
aki a szabadkai műszaki főiskolán szerzett oklevelet és családja már 
csak vendégségbe jár haza. 

– Megváltozott a világ, nem törvényszerű már, hogy a fiú örö
kölje a gazdaságot, gyarapítsa azt, mint ahogyan szüleink tanították 
rá. A lánygyerek az más. Kirepül a házból, férjhez megy, elviszik más 
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tájra. De a fiúgyerekben minden tanyai ember annak az útnak a foly
tatását látta, amelyet maga is építgetett, járt rajta egyenes derékkal, 
a tanyai élet és gazdálkodás szeretetére meg ismereteire tanítgatva 
gyermekét. Így neveltek bennünket ott a csanalasi tanyán – vallja 
Fehér Péter azt is megjegyezve, hogy a szülők a megszerezhető tu
dásnak, az iskolának is megadták a tiszteletet, a gyerekeknek meg a 
tanulási lehetőséget. Rózsika húga orvosi oklevelet szerzett, de Péter 
megelégedett az általános iskola nyolc osztálya nyújtotta alapvető 
tudással. szereti ugyan az írott szót, önálló gazdálkodásában sokat 
jelentett a tudomány vívmányainak ismerete és alkalmazása, de a 
gazdálkodás rejtelmeinek minél előbbi elsajátítása előbbre valónak 
bizonyult a könyvnél. 

– Az alsó négy osztályt a Csanalas közelében lévő összevont 
tagozatú tanyai iskolában, a Bakosiskolában fejeztem be, de ezzel 
nem ért véget tanulásom, mint történt az sok tanyai gyerek eseté
ben, mert tanyai gyerek létemre falusi diák is voltam. Az ötödik 
osztályt már Moholon élő anyai nagyanyámnál, Deák Veronánál 
lakva kezdtem, hetediktől pedig az adai általános iskolába jártam 
apai nagyanyámtól, Fehér Józsefnétől született Gortva Katalintól, a 

Olykorolykor kiteregetjük az asztalra a fényképeket, 
és emlékezünk. Nem a múltat siratjuk, csak emlékezünk: 

Fehér Péter és felesége, Klára moholi otthonukban
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szünidőt meg természetesen tanyai „gyakorlaton” töltöttem. Jobban 
szerettem a tanyán, a természetben, mint bent a faluban. Nagyon 
szerettem a lovakkal dolgozni, meg úgy tűnik, hogy könnyebb 
művelésűek voltak a szántóink, mint amelyeket később cserébe 
kaptunk értük.

Amikor 1965ben megnősült, bár a szülők is a tanyán éltek, 
különválte a gazdaság?
– Nem. Továbbra is együtt gazdálkodtam édesapámmal, közös 

kasszánk volt. Értelmetlen lett volna megfelezni a 10 hektáros 
gazdaságot, ami az 1960as években erős birtoknak számított, s 
ebből a szilárd alapokon nyugvó tanyai gazdaságból két gyöngét 
alakítani, amikor úgyis rám marad a tanya a földdel együtt. s rám 
is maradt. szüleim Moholon építettek házat, beköltöztek. Íratlan 
szabály volt, hogy az idősödő tanyai gazda, amikor már teljes lel
kiismerettel fiára bízhatta a gazdaság vezetését, nem szólt bele a 
munkájába, esetleg tanácsot adott, s az időközben megépült falusi 
vagy városi házba költözött. Megvolt ennek a tanyától való látszóla
gos elválásnak a magyarázata, ezt én áldozatvállalásnak is nevezem, 
mert gyarapodik majd a család, érkeznek az unokák, iskolába csak 
könnyebb a faluból járni, mint a Moholtól 13 kilométerre elterülő 
csanalasi tanyavilágból. Említettem, hogy tanyai gyerek létemre 
én is falusi diák lettem, s azt is meg kell jegyezni, hogy mi, szállási 
gyerekek szívósabbak, keményebbek voltunk falusi társainknál, 
megedződtünk a munkákban, bár szüleink nem terheltek erőnket 
meghaladó feladatokkal, de a falusi gyerekek látóköre szélesebb
nek tűnt. A tanulásban ezt az előnyt kellett ledolgoznom. Azt 
hiszem, hogy sikerült. De hogy visszakanyarodjak a nősülés utáni 
időszakhoz, amikor szüleim ránk bízták a tanyát, azzal váltunk el, 
hogy ne sajnáljuk a munkát, mármint magunkat, megvan az alap a 
fejlődéshez, és ha nem is bővíthetjük földdel, de az állatállományt 
tetszésünk szerint növelhetjük. A szőlőültetvényt meg a gyümöl
csöst se hanyagoljuk el! 

Számba vettee valaha is ezt a bőséget, ami még így is példázta 
a földmaximum bevezetésével megcsonkított tanyai gazdaság 
termelőképességét? 
– Már hogyne vettem volna, hiszen a tanya volt az otthonunk, 

rendeztük a környékét, építettük a gazdasági objektumokat: az 
istállót, a fészert, az ólakat, a górékat! A tanya mellett egyholdas 
szőlőültetvény volt, bakhátas művelésű, 6500 tőkével. A tanyai em
ber azért ültetett szőlőt, hogy frissiben kerüljön az asztalra is – bár 
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ez borszőlő volt, azt hiszem kadarka, piros szlanka meg rizling –, s 
bort is sajtoljon minden évben, legyen mivel megkínálni a vendé
geket. A gyümölcsösben 300 különböző gyümölcsfa pompázott, a 
cseresznyétől és a meggytől a körtéig, almáig, birsig, szóval tavasztól 
késő őszig csemegézhettünk a friss gyümölcsből, de jutott abból a 
piacra meg pálinkának is. Az, amire büszkék voltak a szüleink, de 
mi is, az a gazdag állatállomány volt. Folyamatosan 15–20 szarvas
marhát tartottunk, fejősteheneket meg azok borjait, anyakocák is 
voltak, és évente legalább 80 hízott sertést szállítottunk le. A tanya 
alatt bekerítettem a legelőt – olyan egyholdnyi területet –, ott volt 
a baromfi: a tyúk, a gyöngyös, a liba, a kacsa, a pulyka, de annyi, 
hogy annak számát sem tudtuk – de olyan 800 darabra becsültem 
a baromfiállományt. sokszor elmondtam, hogy a tyúkok meg a 
gyöngyösök voltak a mi ingyen napszámosaink, a növényvédőink. 
Nem kellett a vetésekben, mindenekelőtt a cukorrépavetésben ott 
az 1960as évek végén rovarölő szerrel védekezni a kártevők ellen, 
a baromfi kiment a vetésre, kilométereket megtéve szedegette a 
bogarakat. Most minden növényvédelmi gondot vegyszerezéssel 
akarunk megoldani, és panaszkodunk, hogy drágán termelünk. Kü
lönben a baromfiból is jutott a piacra, akárcsak a tejhaszonból. Azt 
nem mondtam, hogy a tanya területe be volt kerítve, saját kezűleg 
szőttem a drótkerítést! Tudja, hány métert? Kereken 2000 métert! 
Nem betonoszlopokra feszítettem ki a kerítést, hanem akácfa osz
lopokra. Olyan félholdnyi akácosunk volt, ha építettünk valamit, 
a faanyagért nem kellett a falusi fatelepre menni, kiválasztottuk az 
oszlopnak, gerendának legmegfelelőbb akácfát, és már cincogott is 
a fűrész. Három hatöles górét építettünk – annak faanyagát az aká
cos adta, meg a ki tudja hány kerítésoszlopét, akárcsak a téli tüzelő 
nagy részét is. A kivágott fát legallyaztuk, a gallyal meg a metszés 
után összegyűjtött szőlővenyigével fűtöttünk. Biomasszával. sokat 
dolgoztunk, de volt értelme a munkánknak, s eszünkbe sem jutott, 
hogy amíg erőnk futja, hátat fordítsunk a tanyavilágnak. A faluba 
kényszerülve olyanná válok, mint az akácfaoszlop: gyökértelenné. 
De ezt csak én éreztem. Csak én éreztem így.

Az adai községben 1971ben kezdődött a határrendezés, aminek 
az volt a legfőbb célja, hogy mindössze két év leforgása alatt 
kialakítsák a Halász József Mezőgazdasági Ipari Kombinát ma
mutparcelláit, összevonva azokat a jó minőségű termőföldeket, 
amelyektől az agrárreformmal és a földmaximum csökkentésével 
fosztották meg a gazdákat. De ez a kisajátítás nem volt elég, a 
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határrendezéssel még egyet kellett rúgni a tanyai parasztokon, 
mert ha a tanyai gazdaság beleesett az elképzelt nagy táblába, 
pakolhatott a család. Ez a sors várt Fehér Péterékre, a virágzó 
Fehértanyára, de a község tanyáinak százaira is. A „fentről” jövő 
határrendezési utasítással szemben, ami a szocialista nagyüzemet 
támogatófavorizáló pártszínezettel érkezett és került megvaló
sításra, nem volt értelme tiltakozni. Még egyszer beigazolódott, 
hogy a „felső társadalmi érdek” nem válogat az eszközökben, az 
emberi sorsok a legkevésbé fontosak. A tanyáról menni kellett. 
Sürgősen. A kombinátnak minden talpalatnyi termőföldre 
szüksége volt. Még a tanyahelyre is. Hogyan élték meg, hogyan 
élték túl ezt a száműzetést? 
– Negyvenöt év után bevallom: amikor közölték velünk, hogy 

tanyai gazdaságunk bekerül a kombinát komplexumába, nem 
gondoltam, hogy túléljük „a falu és a mezőgazdaság szocialista 
átalakulása” hangzatos szólammal kísért határrendezést, hogy 
valaha is talpra állíthatjuk gazdaságunkat, miközben az a kérdés is 
fölvetődött: hol? Ma is összeszorul a torkom, amikor belegondolok, 
hogy mindössze 350400 méteren, alig egy dűlőhosszon múlott, 
hogy ne kerüljünk bele a mamutparcellába. Az meg a cinizmussal 
egyenlő, hogy bekebelezett tanyánktól éppen ekkora távolságra, 
ugyancsak a Csanalasban mérték ki számunkra egy tagban a 10 hek
táros földterületet. szüleink már bent laktak Moholon. Édesapám 
belebetegedett, amikor megtudta, hogy mennünk kell a tanyáról. 
Ez a száműzetés testileglelkileg, de anyagilag is megviselt engem 
is, mégis az ütötte lelkemben a legmélyebb sebet, hogy egy évet, 
egy nappal sem többet szabtak a tanyai gazdaság elhagyására, és 
köteleztek bennünket, hogy az utolsó tégláig és lécig minden épü
letanyagot elhordjunk, nem maradhat egyetlen fa, annak tuskója, 
de még szőlőtőke sem a birtokon, s a kerítéssel is csináljunk, amit 
tudunk. A tanyahelynek, az udvarnak, a gyepnek olyannak kell 
lennie, hogy egy év múlva traktorral lehessen szántani. Megértet
tem? Egy év múlva! De mit csináljak az állatokkal? Vállvonogatás 
volt a válasz: adjam el! Ha tudom. Abba talán bele is törődtünk 
volna, ha felkínálnak egy olyan lehetőséget, hogy mondjuk 34 év 
alatt kell elhagynunk a tanyai gazdaságot, addig van idő esetleg újat 
építeni az újonnan kapott parcellán, vagy bent a faluban ház után 
nézni, de ez alatt az idő alatt akár új ház nőhet ki a szűkös telken is, 
amilyen behatároltsághoz nem szoktunk hozzá a tanyán. szóval, ez 
az embertelen viszonyulás nyomasztja a mai napig a lelkemet. Arról 
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pedig nem szívesen beszélek, hogy mit éreztem, amikor bontani 
kezdtük a tanyát és megreccsentek a gerendák, vagy vágni kezdtük a 
gyümölcsfákat, irtani a szőlőt, sírba eresztve két nemzedék verítékes 
munkájának gyümölcsét.

Egy év, egy nappal sem több, egy év állt rendelkezésükre, hogy el
tüntessék a föld színéről a tanyai gazdaságot, közben újat kellett 
létrehozni. Ennyi idő elegendő volt ahhoz, hogy talpra álljanak? 
– Aki mezőgazdasággal foglalkozik, nagyon jól tudja, hogy a 

gazdaság arculatának kialakítása évtizedeket vesz igénybe, mert az 
alapokra folyamatosan építkezik a gazda. Nemcsak arra gondolok, 
hogy korszerűsíti a tanyát, gazdasági épületeket épít, hanem új 
gépeket vásárol, növeli az állatállományt, közben képezi magát. 
Nagyon sok évnek és álmatlan éjszakának kellett eltelnie, amíg 
talpra álltunk. szüleink fölajánlották, húzódjunk meg náluk, amíg 
felépül a lakóházunk, s az állatokat is szállítsuk be, de hát annyi 
lábasjószág meg baromfi volt a tanyán, hogy két falusi gazdasági 
udvarban sem fért volna el, ráadásul a takarmánynak is helyet kellett 
biztosítani. Az állatok nagy részén túl kellett adnom, amennyiért, 
annyiért. Rám köszönt az egyik gazda: „Hallom, eladod a birkákat. 
Megvenném. Mennyit kérsz értük?” Magam sem tudom, hogy hány 
birka meg bárány volt a nyájban, de annyi biztos, hogy negyvenen 
felül. Nagyon jó kondícióban lévő merinók meg cigáják. Akkor csak 
ilyen fajtákat tartottak a juhászok is. Mondom neki, kint vannak 
a tanyán, menj, pakold fel őket, aztán majd megbeszéljük az árát. 
százfelé szakadtam akkor, dehogyis volt időm meg kedvem sem 
alkudozni, vigyék az állatokat, csak jó helyük legyen. Egy idő múlva 
jön a gazda, számoljunk el. Mondom neki, fizess a birkákért annyit, 
amennyit jónak látsz. szemrebbenés nélkül fizetett. Ha mai értékre 
átszámoljuk, olyan 400 eurót kaptam a falkáért, ami tízszer többet 
ért. De hát ilyen az ember... Így jártam a növendékmarhákkal, a 
vágósertésekkel is, hiszen sok tanyára várt olyan sors, mint a miénk, 
márpedig minden tanyán volt bőségesen haszonállat, azon túl kellett 
adni, nem is kaptunk értük méltányos árat. Azért, amikor elkészült a 
falusi lakóház, csak építtettem ólat, istállót is, újból nekirugaszkod
tunk az állattenyésztésnek, de nagyon gyorsan rájöttem, hogy nem 
a szűkös betonos udvarba való a marhaféle, a sertés, így abbahagy
tuk. Volt elég munka a szántókon. Meg kellett szoknom, hogy ha 
a határba indulok, minden alkalommal 13 kilométert üresjáratban 
megyek, s ugyanannyi kilométer visszafelé is, mert pontosan ilyen 
távolságra vannak a földjeink a falutól. Nem elegendő csak elvégezni 
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a vetést, a növényzetet folyamatosan szemmel kell tartani, mikor 
kezdődhet mondjuk a sorközművelés, szükség vane a kártevők vagy 
a kórokozók elleni védekezésre. Minden munkafolyamat előtt meg 
kellett tennem a kétszer 13 kilométert. Üresjáratban. Az is előnye a 
tanyai gazdálkodásnak a faluból történő gazdálkodással szemben, 
hogy ott nincs üresjárat. Minden munkát idejében el lehet végezni. 
Kapkodás, sietség nélkül. Olcsóbban lehet termelni. 

Az állattenyésztést abbahagyták... 
– Igen. De nem azért, mert nem volt jövedelmező, bár vitathat

nánk, hogy mikor nyereséges a hús vagy a tejtermelés, hanem mert 
az állatnak sem jó, ha összezsúfolódik a szűkös portán. Olyan szin
ten meg nem lehetett sertést hizlalni, juhokat meg fejősteheneket 
is tartani, mint a tanyán, ahol megvolt a lehetőség a legeltetésre, 
szóval mozoghattak is – ezért hagytuk abba.

Ma 50–100 hektár termőföldben határozzák meg a növényter
melés jövedelmezőségét, a családi gazdaságok fejlődési lehető
ségét. Az 1970es években meg lehetett élni pusztán növény
termelésből? 
– Kis területen sohasem lehetett megélni pusztán gabona

termelésből. Ha kis termőterülettel rendelkezik a parasztember, 
akkor a munkáját igyekszik pénzzé tenni. Nem véletlen, hogy ott 
a hetvenes években a kertészet, a dohánytermelés a kis területet 
művelő gazdaságok ágazata volt. Ha én is csak a 10 hektár búza 
meg kukorica termésére számítottam volna, akkor sohasem kerül új 
traktor a gazdaságra, nem járhattam volna be a fél világot. A határ
rendezéssel járó költözködésünk, az új ház megépítése, egészében 
gazdaságunk új alapokra helyezése kiürítette a tartalékainkat, meg 
kellett ragadni minden lehetőséget, persze csak a gazdálkodásban, 
ami pénzt hozott a konyhára. 1973 után, amikor már beköltöztünk 
a faluba, elkezdtünk kertészkedni. Vöröshagymát, paradicsomot, 
de még köménymagot is termeltünk. Igaz, volt vele munka meg 
befektetés is, de többszörös hasznot hozott, mint a kukorica. Ezek 
a mi talajaink megfelelnek a kertészkedésre meg a vetőmagterme
lésre is. Olaszországi kivitelre paradicsomvetőmagot termeltem. 
Abban az időben még nem volt minden gazdaságon traktor, ami 
megkönnyítette volna a munkát, én meg fokozatosan gépesítettem, 
így bérmunkát vállalhattam. Beletemetkeztem a munkába, de ez 
nem segített elfelednem a tanyánkat. Bármikor dolgozni mentem a 
tagosítás után kimért parcelláimra, megmegálltam, tekintetemmel 
kerestem a tanyát, de ez a tekintet még csak a bozóton vagy árvál
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kodó bodzabokron sem akadt fenn, nemhogy tanyába ütközött 
volna. Az adai községben a tagosítás nyomán 765 tanya tűnt el a 
föld színéről. De eltűntek a Törökfaluba vezető út mentéről a fák, a 
Nagyút fasorára is talán már csak az idősebbek emlékeznek. Nincs, 
ami megzabolázza a szél romboló erejét, csak úgy kavarja a szántók 
porát! Fölröppent az elképzelés, szélvédő fasorokat kell telepíteni 
a járatos utak mentére, s jó néhány évvel ezelőtt – meglehet, hogy 
van annak már húsz éve is – szibériai szilfákat telepítettek az Ada és 
Törökfalu közötti út mentére, meg tujákat. Azóta szépen megtere
bélyesedtek, de nem tudom, hogy egyetlen út fasora féken tartjae 
a szelet. Arra meg talán a szakembereknek kellene válaszolni, hogy 
miért nem felel meg erre a mi békés vidékünkre az akác, az eperfa. 

A kényszerű szakítás után nem kívánkozott vissza a csanalasi 
tájra, hogy ott épít új tanyát, ahonnan száműzték? 

A moholi ház udvarának szőlőtőkéi kicsit emlékeztetnek 
a tanya szőlőskertjére
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– Megvolt a lehetőség a tanyaépítésre, hiszen a birtok nagy par
celláinak szomszédságában kaptam meg a 10 hektáros termőföldet, 
a kövesút sem esett távol, de nem kívánkoztam vissza, hogy ott 
éljek ismét, ahonnan elűztek. Bármennyire is szorított a munka, 
szorongó szívvel visszavisszatértem, s mint ahogyan a temetőben 
hiányzó szerettei sírját látogatja az ember, tekintetemmel kerestem 
tanyánk helyét a szántások alatt. Azután, bár fokozatosan ritkulni 
kezdtek a látogatások, de ennyi év elteltével is úgy érzem, hiányzik 
valami az életemből, hiányzik a tanya. Megromlott az egészségem, s 
bármennyire is szeretem a földet, nincs már erőm a „fogós” paraszti 
munkára, így bérbe adom a szántókat. Jó kezekben van a föld. Nincs 
már miért kimennem a Csanalasba.

A határrendezéssel elvett termőföld helyett azonos területű és 
minőségű szántót kapott cserébe, de a tanya épületei, a gyümöl
csös, a szőlőültetvény mindmind külön érték volt. Kártérítést 
kaptake mindezért? 
– A lakóépület, a gazdasági épületek, a gyümölcsös és a szőlős 

valós értékének töredékét kaptuk kártérítés címén. Volt olyan 
ígéret is, hogy a kombinát szállítójárműveivel segítenek elhordani 
az épületanyagot, hogy ingyenes telket kapunk, de nem lett belőle 
semmi. A tanyáért kapott kártérítés összege meg arra volt elegendő, 
hogy amikor felépült a moholi házunk, kifizessem a villany meg a 
vízhálózatra kapcsolódást. Az senkit sem érdekelt, hogy mennyit 
kellett fizetnem a munkásoknak, akik bontották a tanyát, semmisí
tették meg a gyümölcsöst. Most is úgy érzem, hogy azt a fájdalmat, 
a lelki sebeket, amit a tanya elvesztése okozott, pénzzel nem lehet 
kárpótolni. Hálát adok Istennek, hogy erőt adott túlélni a megpró
báltatásokat, erőt adott a megfeszített munkához, a talpra álláshoz, 
de a sebhelyek örökre megmaradnak, olykorolykor sajognak is.

Mindez változtatotte a mezőgazdaság iránti viszonyulásán? Ha 
ismét fiatal lehetne, az életkezdés, a gazdálkodás küszöbén állna, 
ismét a tanyát és a mezőgazdaságot választaná? 
– A természetben, a mezőgazdaságban nőttem fel, a tanyai élet

formát magam választottam, s a törések ellenére is ennek az ágazat
nak köszönhetem gazdasági fölemelkedésünket, a viszonylagos jólé
tet, tehát megvan a lehetőség ebben az ágazatban is, hogy emberhez 
méltó életet alapozzunk meg. A mai napig is szeretem meg tisztelem 
a termőföldet. Annyi bizonyos, hogy a mezőgazdaságot választa
nám, de elbizonytalanodok, s nem tudok egyértelmű választ adni a 
kérdésre, hogy milyen gazdálkodási modellt választanék: hatalmas 
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pénzeket ölni a tanyai gazdaság fölfejlesztésébe, ahol karnyújtásra 
vannak a szántók, vagy pedig meghúzódni a szűkös falusi portán, 
ahol sem gépnek, sem állatnak nincs helye, ráadásul a termőföld
jeim is 13 kilométer távolságra vannak, és képletesen szólva több 
időbe telik kijutni a határba, mint elvégezni egyegy agrotechnikai 
műveletet. Ezt a bizonytalanságot az váltja ki bennem, hogy tudom, 
tanyai gazdaságunk 34 éves meglétében hogyan fejlődött anélkül, 
hogy egyetlen dinár segítséget kaptunk volna az államtól, a banktól, 
vagy bárkitől is. De nem is kértünk segítséget, így legalább mérhető 
volt a munkánk valós értéke. A kombinát viszont mindent készen 
kapva –  mert egy dinárt sem fizetett azokért a földekért, amelyeken 
gazdálkodott, annak legnagyobb részét a parasztoktól vette el az 
állam, és nagylelkűen odaajándékozta a birtokoknak – hány évet élt 
a határrendezés után? Húszat sem! A név az megmaradt, s nem vita
tom, hogy egy időben jó termelési eredményekkel is dicsekedhettek, 
de mostani hozamaikat már minden valamirevaló gazdaság lekörözi, 
a nagynevű vállalat a privatizálás során megindult lefelé a lejtőn, 
nem tudom, azóta sikerülte megállítani. Az igaz, hogy a vagyon
visszaszármaztatási törvény hatályba lépése nyomán megfeleződött 
a 7000 hektáros birtok, az állam sem olyan kegyes már hozzájuk, 
mint az 1980as évek végéig volt, s úgy hallottam, hogy dobra verték 
a szállítójárművek, a gépek jó részét. Ezért kellett a határrendezéssel 
megsemmisíteni a tanyavilágot, hogy alig 20 év elteltével ismét 
magánkézbe kerüljenek azok a szántók, amelyektől őseinket vagy 
bennünket fosztottak meg? Nem, nem az egyszerű parasztemberek 
tulajdonába, mert azok még összefogással sem tudnak ezer hektáro
kat megvásárolni, hanem pénzes vállalkozók birtokába, akik soha 
életükben nem érezték a friss szántás illatát, nemhogy szántottak 
volna, akik csak a nyereséget látják a termőföldben, és úgy is mű
veltetik azt. Ez bizonytalanít el, hogy vállalnáme még egyszer a 
tanyai életformát, fejlesztenéme a gazdaságot – amit azután saját 
kezemmel kell lerombolnom. A mezőgazdaság a gazdaságnak talán 
legszebb, legnemesebb ágazata, amely – ha szeretettel és tisztelettel 
viszonyul hozzá az ember – meghálálja a törődést. „A   földet nem 
lehet becsapni” – ezt a parasztigazságot gyermekkorban sulykolták 
belém, ehhez tartottam magam gazdálkodásom során. Így volt értel
me a munkámnak, ezért virágzott a szüleim megalapozta csanalasi 
tanyai gazdaságunk, ezért tudtam talpra állni, sok munkával újra 
felépíteni a határrendezéssel megsemmisített családi birtokot. Még 
így, száműzetésben is.



■   ■ 
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áldoZaT, Vagy önkénTeS SZáMűZeTéS?

sugárszerűen futnak az utak a faluból a szántók felé, mintha me
nekülnének valamitől, mígnem valahol újabb település faluszéli 
házaiba ütközve, lerázva magukról a dűlőút porát, aszfaltköpönyeget 
öltve kanyarodnak be az első utcába. De mintha szorítaná őket ez 
az alkalmi ruha, az ünneplős, nyugtalanul, mint a helyét nem találó 
ember, keresik a rést a falu házai között bolyongva, hogy mielőbb 
szabaduljanak ebből a szorításból, és újabb határrészt szeljenek át – 
de akár vissza is fordulhatnának: a maguk kitaposta úton nemcsak 
elmenni lehet, hanem jönni, visszajönni is. Ha pedig a parasztsze
kerek ráfos kerekei mély ráncokat véstek ezekbe a termőföldek 
között hálószerűen szétterített dűlőutakba, ez azt sejteti, hogy tanúi 
lehettek a vidék változásának, magukba zárták a múlt darabkáját, 
azt az időszakot, amikor akácok és eperfák hűse telepedett rájuk, a 
közelben büszkélkedő tanyák valamelyikének gémeskútjából húzott 
vízzel szomját olthatta az erre vetődő idegen, de a közeli földeken 
dolgozók is vízért küldhették a velük serénykedő gyerekek egyikét. 
Termőföldek, tanyák? A pusztát, a legelők jó részét feltörve vette 
uralma alá a tájat az ember, változtatott a nomád életmódon, illetve 

Pecze István: Megvakult ablak és ajtó – 
ez maradt az 1886ban alapított gazdaság tanyaépületéből, 

ami hétvégi házként sem szolgál már
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alakított ki magának gazdaságot. Gunaras környéke: a Palicsitóból 
a Tiszába igyekvő Csíkér völgye dús legelőit mintha csak az állat
tartásra teremtette volna a jóisten. Ezt az isteni ajándékot fogadta 
el a Pecze család is, amikor az 1700as években megtelepedett a 
péterrévei külső járás Gunarashoz közel eső részében, és legeltették 
lovaikat, gulyájukat, a juhnyájat, majd azokat a péterrévei vásárokon 
tették pénzzé. Ebből a tőből fakadt azután a szétterülő népes család, 
amelynek mély gyökerű fája „tanyai Peczékre”, „falusi Peczékre” és 
„vörös Peczékre” ágazott, és nevel napjainkban is dús lombozatú 
új hajtásokat. Persze napjainkban már több a „falusi Pecze” család, 
mint a tanyai, lassacskán beszivárogtak Péterrévére, Gunarasba. Az 
1886. évi járásfelosztást a legelők feltörése követte, a Csíkér menti 
legelőket sem kímélte a két vagy három pár ökör vontatta faeke, 
csak hogy a megszaporodott falusi lakosság is szántókhoz juthasson, 
bármilyen távol is estek azok a falutól. A legelők szétosztása és fel
törése még nem rengette meg alapjaiban a legeltetéses állattartásra, 
állattenyésztésre berendezkedett tanyai gazdaságokat, csak átalakí
totta azokat, rájuk erőltetve a földművelést. Ez is hozzájárult, hogy 
a tanyai gazdák, így a Peczék is a faluban (Péterrévén, Gunarasban) 
vásároltak vagy építettek házat, de a tanyát nem hagyták el, a falusi 
ház megteszi „öregkorra”, esetleg ha valamelyik gyerek már nem 
kötődik a tanyához, nősülés után legyen hol laknia az ifjú párnak, 
végeredményben a faluból is lehet gazdálkodni, amit később a 
határrendezés kiváltotta tanyarombolással kényszerítettek a tanyai 
parasztok ezreire. Rideg számadatok tanúskodnak arról, hogy alig 
egy évszázaddal ezelőtt milyen tekintélye, egyben gazdasági je
lentősége is volt a tanyai életnek. Az 1910ből származó hivatalos 
dokumentumok szerint az óbecsei járásban a lakosságnak több mint 
20%a urbánus környezeten kívül élt, szám szerint a 36.285 főből 
7485, míg a topolyai járásban a lakosság közel 25%a élt településen 
kívül, vagyis a 28.499 lélekszámból 6652. Az 1953ból származó 
népszámlálási adatok az óbecsei járás esetében enyhe „városiasodást, 
falusiasodást” tükröznek, ugyanis 43.021 lakosa közül alig 15%, 
6488 élt a tanyavilágban, a topolyai járás 43.027 lakosa közül pedig 
továbbra is mintegy 20%, 8973 egyén élt településen kívül.

A Gunaras közelében lévő tanyák nem váltak a közeli birtok 
nagyparcellái kialakításának áldozatává, nem fenyegette őket a 
megsemmisítés, a hatalom sem száműzte el az ősi birtokról a ta
nyagazdát, aki mégis nem egy esetben az „önkéntes száműzetést” 
választotta – a család beköltözött a faluba, gondolni kell a gyerekek
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re, hogy „könnyebb legyen”. Önkéntes száműzetésbe vonulás volt 
ez, vagy áldozatvállalás? Bármelyik fogalmat is választjuk, a tanya 
elhagyása nyomot hagyott, kisebb vagy nagyobb törést okozott az 
addig a természettel ébredő és vele nyugvó, annak íratlan törvényeit 
mélységesen tisztelő tanyai emberben. Gunaras lakossága – persze 
nemcsak a tanyák elhagyása következtében, hanem a természetes 
migráció eredményeként is – szépen gyarapodott, amit a következő 
adatok is megerősítenek: 1948ban mindössze 568 lakosa volt a 
településnek, 1953ban már 1333, 1961ben 1301, míg 1981ben 
1617, napjainkban talán vannak még 1400an. Közben a tanyák is 
megfogyatkoztak. Mintegy 250 év után a Peczetanyák is. 

A Gunarasban élő Pecze István (1941) a „sokgyerekes tanyai 
Peczéknek” a sarja, adott volt számára a tanyai gazdálkodás le
hetősége, hiszen őseinek a Gunarastól alig öt kilométerre épített 
tanyáját örökölte öt lánc föld „jussal”, vállalta is ezt az életformát. 
Egy ideig. Pedig nagyon szerette a Csíkér völgyét, a nyugalmat 
árasztó természetet, s ezeket az érzéseket a falusivá válás sem ölte ki 
a lelkéből. A gyermekkori emlékek és érzések, az élmények, lassan 
homályosulva ugyan, de egész életén át kísérik az embert, tiszteletre 
késztetik, olykorolykor rövid megállásra, pihenőre, hogy visszate
kintsen élete maga mögött hagyott dűlőútjára, s ne feledje az égre 
emelni tekintetét. Mindezt jól megtanulta Pecze István a szüleitől, 
és legnagyobb tanítójától – az élettől. Ülünk a konyha barátságos 
melegében, régi fotókkal piszkálgatjuk az emlékezet hamuja alatt 
pihenő parazsat. Gyorsan fellobbanva világítja meg lángja a gyer
mekkort, a tanyai életet: 

– A tanyát, amelyen születtem és nevelkedtem, apai nagyapám
nak, Pecze Istvánnak (1871) építtette dédnagyapám, Pecze Pál 
1895ben. Az új tanya a 341es számot kapta, de ennél jóval több 
tanya volt a Péterrévéig, és valamivel északabbra, a Moholig elterülő 
határban. Nagyapám abban az évben nősült, az óbecsei nagygazda 
Cseszák sándor lányát, Katalint vette feleségül. Tanyájuk a pecesori 
úton volt. A Csíkér menti új Peczetanyához 12 lánc szántó tarto
zott, annak művelésére lovakat, szerszámokat is kapott nagyapám, 
ez volt a juss, de Katalin nagyanyám hozománya sem volt elvetendő: 
9 lánc föld, meg az ahhoz illő stafírung. A szántókon búzát, árpát, 
kukoricát termeltek. szorgos emberek voltak a nagyszüleim, sze
rették a földet, amikor alkalom adódott, vásárolták a szántókat a 
termés és az eladott sertések meg növendékmarhák árából, úgyhogy 
a Csíkér menti tanyán 45 láncon gazdálkodtak. Ekkora területet 
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egy család – még ha voltak is már legénysorban lévő fúk a tanyán – 
nem tudott egyedül művelni, így az 1920as években a Csepella csa
ládot fogadták meg kommenciós béresnek, akik a tanyához tartozó 
béreslakásban éltek, s a megegyezés szerint járt nekik illetményföld, 
jószágot tarthattak, terményt meg öltözéket is kaptak évi fizetségül. 
Nagyapám 1910 körül, már öregkorára gondolva, Péterrévén házat 
épített, a tanyát pedig később a fia, vagyis édesapám, Pecze András 
(1901) örökölte. Mindezt tőle tudom, mert a szülők azért csak to
vábbadták gyermekeiknek, hogy kik voltak az őseik (nagy kár, hogy 
nem vetették papírra), bár amikor gyerekfejjel kérleltem, meséljen 
gyermekkoráról, a régi tanyai életről, szűkre szabott szavaiból kellett 
értenem: „Úgy éltünk, mint most. sokat dolgoztunk akkor is. A 
gyerekek is dolgoztak. Legeltettem a teheneket, a disznókat. 14 éves 
koromban, amikor a tanyánkon csépeltek, már zsákoltam. A búzát 
hordtam a padlásra. Kevés volt a férfi munkaerő, mert elvitték a ’14
es háborúba. Ha gyarapodni akarunk, akkor dolgozni kell!” Hát 
dolgozott is becsülettel a család, s nemcsak hogy megőrizte a szülői 
jusst, hanem gyarapította is a rábízott vagyont. Hogy legyen miből 
adni a saját útjukra induló gyerekeknek. Édesapámék családjában 14 
gyermek született, közülük heten érték meg a felnőttkort, s annak 
rendjemódja szerint mindegyik fiúgyerek tanyát, hozzá még 10 
lánc földet kapott, a lányok pedig 5 lánc földet és a stafírungot. A 
Peczék között is akadtak, akik nem tudták megőrizni a vagyont, 
tönkrementek, még mielőtt a „felszabadulással” érkező új hatalom 
és az agrárreform 1945ben tönkretette volna őket. 

Pecze István tanyáját fia, András örökölte, és 10 lánc földet is a 
nevére írattak. Változotte a tanya arculata, a gazdálkodási mód? 
– Nagyapám tanyája arculatának megváltoztatására nem volt 

szükség, mert a kényelmes lakóház mellett minden szükséges gaz
dasági épület megvolt, a tanyához még gyümölcsös és szőlőskert is 
tartozott. Azonban ahogy növekedett az állatállomány, szükség volt 
nagyobb istállóra, úgyhogy 1907ben megépült a nádtetős nagy is
tálló, s ilyen állapotban örökölte a tanyát édesapám. Ahogy mesélte, 
mindig arra törekedett, hogy jó lovai legyenek, ki is abrakolta őket 
a tavaszi nagy munkák kezdetére. Egyébként a Csíkér tanya előtti 
tószerű részét Peczelóúsztatónak nevezik a mai napig, ugyanis a víz 
mélysége miatt nem nőtt nád azon a részen, nem volt búvóhelyük a 
toportyánoknak (vagyis a nádi farkasoknak), a gazdák időnként ott 
fürdették a lovaikat, nyáridőben mi is megmártózhattunk a Csíkér 
vizében. Ezt a lóúsztatót azért említem, mert traktor nem volt még 
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az 1950es években sem a tanyavilágban, lovas igával művelték a 
földet. szóval nem kellett változtatni a tanyán, csak karban kellett 
tartani, minden évben kimeszelni. Abban az időben kizárólag oltott 
mésszel meszelték vakító fehérre nemcsak a lakóépületet, hanem a 
gazdasági épületeket, de még a kerek tyúkólat is. Édesapám 1931 
májusában nősült, a kishegyesi Csabai család legidősebb lányát, 
Erzsébetet vette feleségül. A tanyán hét év múlva, 1938ban került 
sor nagyobb „beruházásra”, amikor megépíttette az új, ötöles górét, 
alatta a sertéshizlaló ólakkal. Mindez egy lánc föld árába került. 
Jól termett a gabona, volt ára a hízójószágnak, s abban az évben 
nyolcsukkos, lőcsös parasztkocsit is csináltatott a topolyai Egri 
János bognármesterrel. Abban az évben ültette édesapám azt a 
japánakácot, ami a mai napig is szépen virágzik. Bár már dörögtek 
a fegyverek, és megtörtént az impériumváltás is, nemigen gondolt 
fejlesztésre a parasztember, őrizte, dugdosta, amit addig megterem
tett, de 1942 tavaszán mégis megújult a Peczetanya: a magas talajvíz 
miatt beomlással fenyegető pincét betemették, s a boltívből meg a 
falakból kiszedett téglából nyári konyhát építettek. Ha annyi tégla 
volt a pincébe befalazva, hogy abból tágas nyári konyha épült, akkor 
gondolhatja, hogy mekkora pincéje volt a tanyának, ahol nemcsak 

Az emlékezethez hasonlóan fakuló fényképek őrzik 
az egykori tanyai életet
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a bort, de a liszt kivételével – ami száraz helyre, a padláson elhe
lyezett lisztesládába került – ott tárolták az élelmiszer nagy részét. 
A nyári konyha a lakóházzal szemben épült, kisebb mérete miatt 
„kisháznak” is nevezték, mert kora tavasztól késő őszig ott zajlott az 
élet. Édesanyám ott sütöttfőzött, szűrte a tejet fejés után, a határból 
hazatérő édesapám ott vetette le piszkos ruháját, ott öltözött át az 
állatok körüli végezelődés után, ledőlt megpihenni a priccsre. Nem 
kellett feleslegesen használni a lakóépület helyiségeit. A lakóház is 
átalakult: a szabadkéményes konyhára mennyezet került, a verandát, 
a „gangot” befalazták, és a „nagyszobát” kipadlózták. A gyerekek 
növekedtek, kellett a hely, s bár nem volt külön szobánk, de azért 
kényelmesen elfértünk a tanya lakóépületében.

Úgy mondják, hogy az ember annál gazdagabb, minél több 
gyermeke van, azokat becsülettel fölneveli és útjukra bocsátja. 
Az ilyen gazdag gyermekáldás kísérte Pecze András és Erzsébet 
családját is? 
– Igen. Az első gyermek 1932ben halva született, de utána még 

öt gyermeket szült édesanyám: Nándor 1933ban, Borbála 1935
ben született, én, István, 1941ban jöttem a világra, Julianna húgom 
1942ben, Margit Cecília pedig 1950ben született.

A háborús pusztítás elkerülte a vidéket, de a szele végigsöpört 
a tanyavilágon is. Ahol katonaköteles legény volt a családban, 
rettegtek a behívótól. A gazdálkodásra, a tanyai életre rányom
tae bélyegét a háború? 
– Csak szüleim elbeszélése alapján emlékezek a háborús 

évekre, amelyek úgy kezdődtek, hogy 1941ben a magyarok elől 
visszavonuló szerb katonák megjelentek a tanyán, és a kocsit egy 
pár lóval elhajtották, de nem fosztották ki a tanyát. Különben 
hagyták dolgozni a parasztot. Édesapám azonban nem bízott az 
1941ben érkező új hatalomban, ezért a góré felől leeresztett tető 
alatt, a disznóakol feletti gerendák között rejtekhelyet alakított 
ki, oda rejtette el a jobbik pár lószerszámot meg az értékesebb 
ruhaféléket. A köztudatban jobbára a háború utáni években al
kalmazott beszolgáltatás él, de az a háborús években is érvényben 
volt: kötelező háborús beszolgáltatásnak nevezték, és a parasztok 
esetében alkalmazták. Tőlük bármikor lehetett elvenni. Kellett az 
élelmiszer a katonaságnak meg a városi lakosságnak. A levágott 
sertések után három kilogramm zsírt kellett bevinni a falusi gyűjtő
állomásra, ezen kívül pedig a gazdaság nagyságától függően egykét 
növendékmarhát is. Édesapámnak 27 hold földje volt, így csak egy 
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növendékmarha beszolgáltatásával terhelték. A tenyészbikát szállí
totta be, amit szerény piaci áron fizetett ki a hatalom. Az elhajtott 
lovakon kívül maradtak még lovak az istállóban, hanem a szekér, 
az nagyon hiányzott, nélküle nem lehetett behordani a szérűre a 
learatott búzát, a kézzel letört kukoricát, a levágott kukoricaszárat, 
ezért édesapám 1942ben újat vásárolt. Ahogy hajtotta hazafelé, 
Tóth Betyár sándor bácsi, a szomszédos tanyagazda élcelődve meg
jegyezte: „Hanem András, jól őrizd meg a szekeret, mert meglehet, 
hogy ezen menekülnek el a németek meg a magyarok!” Igaza lett, 
mert a visszavonuló német csapatok 1944ben egy pár lóval azt is 
elvitték. Az 1944 őszén a felszabadulással járó újabb hatalomváltás 
(aminek híre csak eljutott a tanyavilágba is) kiszolgáltatottá tette 
a parasztot. Bármikor megjelenhettek a tanyán az orosz katonák 
vagy a partizánok, szó nélkül vihettek mindent, ami csak a kezük 
ügyébe került. Tanyánkon is megjelent két orosz katona – valami 
Obrad nevezetű, Gunaras környéki telepes szerb vezette őket –, 
jól körülnéztek a tanyán, aztán két zsákot megraktak különböző 
ruhákkal (persze, hogy nem a konyha fogasáról akasztották le őket, 
hanem a szekrényből nem válogatva gyömöszölték a zsákokba). 
Nem sokkal ezután Obrad ismét megjelent a tanyán, de ezúttal 
két partizánnal (legalábbis annak adták ki magukat), az egyik 
puskát fogott édesapámra: oldja el az istállóban az egyik tehenet, 
vezetik. Édesapám megmarkolta a villát, amiből értettek a hívatlan 
vendégek, eloldalogtak, de megfenyegették, hogy visszajönnek még 
a tanyára. Nem jöttek. A tehenet meg maguknak szerették volna 

A Pecze család arat, 1958
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elvinni. Mindezt így mesélték szüleim meg Nándor bátyám is, aki 
12 évesen már jól megjegyezte a történteket. 

Mindez azonban csak a bevezetője volt mindannak, ami a kö
vetkező években a módosabb gazdákra várt – tekintet nélkül 
arra, hogy tanyán vagy a faluban éltek –, s megsemmisítésü
ket szolgálta: a földreform, a beszolgáltatás, a szövetkezetbe 
kényszerítés, a földmaximum csökkentésével járó (1953) újabb 
birtokcsonkítás, a tanyarombolás, az ősi birtokról történő el
űzetés. Pecze István ekkor már ötéves volt, s ha halványan is, de 
emlékszik az eseményekre: 
– Gyerek voltam, s bár hallottam a fogalmakat, de nem tudtam 

én, hogy mit jelentenek azok a parasztemberek számára. Csak azt 
láttam, hogy gyakran megfordulnak a tanyánkon az ismeretlen em
berek, és mindig magukkal visznek valamit. Mintha ma is hallanám 
édesanyám hangját: „Mi lesz velünk, András?” És már érkezett is 
a bosszús válasz: „Majd lesz valahogy! Meglátod, hogy megveri 
ezért őket a jóisten!” Mivel 27 hold földünk volt, a maximumot 
pedig 34 holdban szabták meg, így a háború után, 1946ban nem 
vettek el tőlünk termőföldet, ellenben a termés meg az állatok 
nagyon kellettek az akkori új hatalomnak is. 1947ben, amikor 
aratáshoz készülődtünk, megjelentek az ellenőrök a tanyán: hol 
van a búzatáblánk. Édesapám kivezette őket, kimértek egykét 
négyszögöl búzát, amit levágattak vele, kidörzsölték a kalászokat, 
majd lemérték, és annak alapján állapították meg, hogy az adott 
területről milyen termés várható. A dohánytermelőknél meg a do
hányleveleket mérték a fináncok. Csépléskor is ott állt az ellenőr a 
mázsa mellett, és kiszámolta, hogy mennyi maradhat a családnak 
fejadagként őrlésre (felnőtt személyek esetében 250 kg, kiskorú 
gyerekeknek, azt hiszem, ennek fele), meghagyták a vetőmagnak 
valót is, a többit pedig a kapott papírral együtt a péterrévei magtárba 
kellett beszállítani, amit olyanamilyen áron ki is fizettek. Hanem 
augusztus vége felé megjelentek a hatalom emberei a felszólítással, 
hogy a vetőmagnak hagyott búzamennyiséget is nyomban be kell 
szállítani, újabb vetőmagnak valót pedig igényelhet a gazda. Hiába 
tiltakozott édesapám, hogy küszöbön már a vetés, meg sem hallgat
ták, sürgették, induljon a padlásra, és szedje zsákokba a cséplés után 
vetőmagnak meghagyott búzát. Nándor bátyám nem volt hajlandó 
segíteni, de pisztollyal kényszerítették. Közben ráripakodtak édes
anyámra, hogy terítse meg az asztalt, mert megéheztek. Ami volt az 
éléskamrában, tejhaszon, szalonna, sonka, azt tette az asztalra. Az 
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igényelt búzavetőmag december elejére érkezett meg, a félig fagyos 
földbe vetették el, nem is lett holdanként csak nyolc mázsa termés. 

A járásból érkező hatalmi emberek hogyan tudták, hol van egy
egy tanya, melyik gazdát kell „listára tenni”?
– Megkapták ők, hogy név szerint kit kell „megszorítani”, de 

állítom, hogy ezek az „urak”, a falusi vagy városi beszolgáltatók 
nem ismerték a tanyavilágot, persze mindenhol akadt kiszolgálója 
az új hatalomnak, aki előbb csak tanyáról tanyára kalauzolta őket, 
majd annyira fölverekedte magát, hogy egyedül határozta meg a 
beszolgáltatásra kerülő gabonamennyiségeket, a haszonállatokat. 
Itt a környéken Farkas János „képviselte” a hatalmat. A felszaba
dulásig a környező tanyákon béreskedett, aztán a felszabadulással 
elérkezettnek látta az időt, hogy leverje sérelmeit a gazdákon, 
megfeledkezve arról, hogy tegnap még azok kenyerén élt. Édes
apámnak egy nagyobb üszőborjút meg egy hízót kellett beszállíta
nia Péterrévére, az áráért pedig az óbecsei Népbizottságba kellett 
mennie. A borjú árán egy pár bakancsot vásárolt, amit a mai napig 
is őrzök. A beszolgáltatás legkeményebb időszaka 1948 meg 1949 
volt, amikor a meg sem termett gabonát követelték a gazdáktól, s 
ha nem tudta előteremteni, következett a vagyonelkobzás meg az 
elítélés. Jól kidolgozott módszerrel történt a kiszemelt nagyobb 
gazdák megsemmisítése, mert ha be is szállította a kirótt búza meg 
kukoricamennyiséget, nemsokára érkezett a következő felszólítás 

A Peczetanya 1975ben
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az újabb mennyiségű gabona haladéktalan beszállítására. Ismertem 
olyan parasztembereket, akik 600 kg búzáért 1 hold földet adtak. 
Abban az időben keletkezett a szállóige: „Ha nincs kukorica, lesz 
majd Mitrovica.” Nagyapám, idősb Pecze István is börtönbe került, 
mert nem adta be azt, ami nem is volt. Fél évet töltött a hírhedt 
pozsareváci börtönben. Megtörten szabadult és érkezett haza, s csak 
sokkal később értettem meg, hogy amikor eléje futottam, miért 
sírta el magát és nem nézett a szemembe. szégyellte, hogy börtönbe 
került. A hatalomnak kellett volna szégyellnie magát, hogy meg
alázta a dolgos embereket. Édesapám jól gazdálkodott, eleget tett a 
hatalom minden követelésének, adózott is becsülettel. Istenfélő és 
törvénytisztelő ember volt, s azt a bibliai elvet követte, mely szerint: 
„Adjátok meg azért a mi a császáré a császárnak, és a mi az Istené az 
Istennek.” (Máté 22,21) Ettől függetlenül többször is megjelentek 
nálunk a hatalom emberei, átnézték a kisöpört raktárt, a padlást, 
az istállót, kukoricát meg búzát kerestek. Persze hogy nem találtak. 
Valami „Bóha” csúfnevű, kétkezi munkásból lett hatalmi ember, a 
kommunista párt teljhatalmú képviselője féderes kocsin érkezett 
a tanyánkra, de mivel emberei nem találtak gabonát, hatalmát 
fitogtatva ragadta meg édesapámat: „Ha nincs búza, akkor téged 
viszünk!” Elvitték édesapámat. 1949 szeptemberében Péterréve 
környékéről több mint 30 gazdát vittek be Becsére. Édesapámat 
nemsokára hazaengedték, családunkat nem konfiskálták ugyan, de 
a tanyán továbbra is gyakran megjelentek a hívatlan vendégek, még 
éjszaka is, talán mondanom sem kell, hogy jóllakottan távoztak. 

A tanyai gazdaság, a család teljesítette az állam iránti kötelezett
séget, erről nyugtát is kaptak, de az önkényes zaklatások nem 
szűntek. Miért nem tettek feljelentést? 
– Nem ért volna az semmit, sőt még nagyobb bajt hozott volna 

a parasztember nyakára. Édesapámnak voltak ismerősei a községi 
alkalmazottak között, s amikor megelégelte a zaklatást, akkor 
panaszolta el az egyiknek, T. Nedeljkónak – persze négyszemközt 
–, hogy nem hagyják nyugton a családot. Hogy milyen igazságos 
szocialista társadalom volt kiépülőben, ékesen bizonyítja, hogy a 
községi alkalmazott, a hatalom embere megnyugtatta édesapámat: 
szerezzen 10 zsák búzát, arról senkinek se szóljon, hogy minek 
kell neki, azt egy meghatározott éjszaka vigye el hozzá a megadott 
címre, és többé nem lesz bántódása a családnak. Nem tudom, hogy 
édesapám honnan szerzett ennyi búzát, de állta az egyezséget. T. 
Nedeljko is betartotta ígéretét.
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A tanyán szükség volt a munkaerőre, a gyerekeket is korán mun
kára szoktatták, s ha iskoláskorba is kerültek, a nagy munkák 
idején kikimaradoztak. Pecze Istvánt 1949 őszén íratták be az 
első osztályba. 
– A Péterrévei úton álló Kettes számú Pirosiskolába írattak, 

oda jártak a környékbeli tanyák gyerekei, a parasztgyerekek. Az 
iskola onnan kapta a nevét, hogy piros cseréppel volt fedve a teteje, 
különben csak Kettes számú iskolának nevezték. Életemben először, 
hétéves koromban éreztem a saját bőrömön a „társadalmi igazságot”. 
Az órák közötti szünetekben kint játszottunk az udvaron, ponto
sabban a gyepen, akárcsak vasárnaponként a Csíkér menti füvön, 
amikor egy nagyobbacska fiú parancsoló szavakkal rám mutatott: 
„Azzal a gyerekkel ne játsszatok, mert az apja kulák!” És viseltem a 
„kulákgyerek” megbélyegző jelzőt, de ezt a tanító figyelembe sem 
vette. A negyedik osztályt befejezve, bár otthon maradhattam volna, 
hiszen írniolvasni meg számolni megtanultam, ami – sokan úgy 
gondolták – elegendő egy parasztgyerek számára, úgysem mozdul 
ki a tanyáról, de szüleim a gunarasi elemi iskolába írattak, ahol be is 
fejeztem a nyolcadik osztályt, de tovább tanulni már nem volt ked
vem, meg lehetőség sem adódott rá. Különben is megtapasztaltuk, 
hogy mennyire voltak kívánatosak a parasztgyerekek, a „kulákgye
rekek” a középiskolákban, az egyetemeken. unokabátyám, Pecze 
Ferenc a belgrádi orvosi egyetemre jelentkezett felvételre, de kulák 
származása miatt elutasították, szarajevóban szerezte meg az orvosi 
diplomát, ott doktorált. Ott nem azt nézték, hogy ki vagy, hanem 
hogy mi vagy. Én a tanyai gazdálkodásban leltem örömömet, bár 
1953ban megcsonkították gazdaságunkat: annak ellenére, hogy 
már két nagykorú és három kiskorú gyerek volt a családban, 9,5 hold 
földtől megfosztottak bennünket, amit a mai napig sem kaptunk 
vissza, de a nagyapáméktól elvett 14 holddal is hallgatnak, így 17 
holdon gazdálkodott héttagú családunk.

Hogyan éltek a tanyán? Bejártake néhanéha a faluba, Gunarasba 
vagy Péterrévére? 
– Dolgoztunk, nem éheztünk, megvolt mindenünk a tanyán. 

Vasárnaponként mindannyian elmentünk a templomba. A nagyszü
lők, a szülők jó példát mutattak, áldja meg az Isten őket nyugalmuk
ban is! Egy kicsit irigyeltem Nándor bátyámat meg Bori nénémet, 
hogy vasárnaponként elmentek a bálba, alig vártam, hogy én is velük 
mehessek. A templomban már nézegettük egymást Terézzel, aki 
szüleivel Gunarasnak másik részében, a szenttamási úton elterülő 



■ 44 ■ Gallusz László ■ 

tanyavilágban élt, nagyon jóravaló lánynak néztem, a bálban is 
szívesen táncoltunk együtt. Valójában ez a két hely volt a legjobb 
alkalom az ismerkedésre. Mint a legtöbb tanyai gazda, édesapám 
is a faluban, Gunarasban épített házat, s amikor Nándor bátyám 
megnősült, oda költözött be, de a falusi házhoz kapott még öt hold 
földet is, ez így volt rendjén. A tanya várományosa én lettem, s ami
kor 1966ban feleségül vettem Terézt, öt hold földdel együtt rám 
íratták a tanyát. Itt tartottuk a lakodalmat. szüleink beköltöztek 
a faluba. A magam gazdája lettem a tanyán, pontosabban lettünk 
a feleségemmel. A tanya a nyolc hold földdel, a lovakkal, az egyéb 
állatokkal szilárd alapokon nyugvó kisgazdaságnak számított, s 
édesapám azzal köszönt el: „Rajtatok múlik, hogy mennyi földet 
szereztek hozzá. A jóisten áldjon meg benneteket!” 

Addig édesapja irányította a gazdaságot, szervezte a munkát, 
gondoskodott róla, hogy mindent idejében elvégezzenek. Az
után egyik napról a másikra Pecze Istvánnak kellett átvennie 
a munkát meg az irányító szerepet is. Könnyen „beletanult” az 
önálló gazdálkodásba? 
– Édesapám meg a bátyám mellett megtanultam minden me

zőgazdasági munkát, az állatok takarmányozását is. Az 1960as 
években dehogyis adtunk állatainknak kész tápot! Megtermett a 
szántókon a kukorica, az árpa, a zab, azt „vámőrlésre” vagy dará
lásra Gunarasba, esetleg Péterrévére vittük, akkor még működött 
Gunarasban a szélmalom, de a Völgyparton is nyöszörögtek a 
szélmalom vitorlái. Lehetett már venni a gazdaboltokban a takar
mányba keverhető vitaminokat, de csak „módjával” vásároltuk, 
úgy voltunk vele, hogy amiért nem muszáj pénzt kiadni, hát ne 
költsünk rá. Lovakkal szántottam, akárcsak szüleim, nagyszüleim. 
Egy pár jó lóval egymásfél holdat meg lehetett szántani egy nap. 
Úgy öltözködtünk, mint a szállási emberek, egyszerűen. Volt ün
neplő ruhánk, azt öltöttük magunkra, amikor vasárnaponként a 
templomba mentünk vagy a tanyán vendégeket vártunk. Én már 
nem jártam bocskorban, de a gumibocskort, azt szerettem, mert 
könnyű volt. Amikor Terézzel összeházasodtunk, arra gondoltunk 
mindketten, hogy a tanyán fogunk megöregedni, mert attól füg
getlenül, hogy sem szilárd út, sem villanyáram nem volt – igaz, ma 
sincs, pedig sokszor tervezték már, hogy kikövezik a Péterréve és a 
Gunaras közötti országutat, de nem jutottak tovább az ígérgetésnél 
–, szerettünk abban a nyugalomban élni. Bennünket már nem zak
latott a hatalom, mint a szüleinket, s nem is erőltették ránk, hogy 
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mit termeljünk. Nem kellett kényszerrel elvenni a parasztembertől 
a búzát, a kukoricát, beszállította annak nagy részét a szövetkezet 
magtárába, mert megnövekedtek a terméshozamok, a padláson el 
sem fért volna 7080 mázsa búza, ami három hold termése volt. 
Tudtuk, hogy be kell tartani a vetésforgót, kéthárom évenként 
trágyázni szükséges a szántókat, hogy jól teremjenek, azért volt 
érdemes jószágot is tartani. 

S a gyermekáldás? Ma azt mondanánk, hogy családtervezés, de 
ötven évvel ezelőtt... 
– Minden Peczének népes családja volt. Az esküvő után néhány 

hónappal már nézegette a család, hogy „gömbölyödike” a menyecs
ke, ha meg 12 évig hiába várták az ifjú pár szülei az unokát, gondba 
estek, talán csak nincs valami baj. Amikor összeházasodtunk és 
megkérdeztem Terézt, hogy hány gyereket szeretne, olyan választ 
adott, amilyent elvártam tőle: „Amennyit az Isten ád!” Dolgoz
tunk becsületesen, de nem az volt a fő célunk, hogy szerezni, csak 
szerezni. Kinek, minek kaparjon az olyan ember, ha nem lesz, aki 
öregkorára gondoskodik róla, akire nyugodt lélekkel bízhatja gaz
daságát, folytatja majd munkáját. Istenfélő emberek vagyunk a mai 
napig, megtapasztaltuk, hogy csak kérni kell, és Isten ad. Nagyon 
megható a Biblia utasítása, amit megszívleltünk: „És megáldá Isten 
őket (az első emberpárt), és monda nékik Isten: szaporodjatok és 
sokasodjatok, és töltsétek be a földet és hajtsátok birodalmatok 
alá...” (1 Mózes 1,28). A házaséletet nyolc hold termőföldön gaz
dálkodva kezdtük, és 1971ben, ötévi házasság után vásároltuk 
összerakosgatott pénzünkből az első két hold földet. Akkorra már 
három gyermekünk volt, de négyet neveltünk föl, adtunk mind
egyik kezébe kenyeret.

A család szaporodása azonban nem azt a reményt táplálta, hogy 
lesz kire hagyni a gazdaságot, hanem előrevetítette a Peczetanya, 
a tanyai gazdálkodás végnapjait. Igaz, akkor már az óbecsei meg 
az adai községben is javában tartott a határrendezés, a mezőgaz
dasági birtokok nagyparcelláinak kialakítása, érkeztek a hírek 
a tanyák lerombolásáról, a tanyai gazdák urbánus környezetbe 
kényszerítéséről. A Csíkér menti tanyát és békés lakóit nem 
fenyegette ilyen veszély, mégsem tartottak ki. Mi okozta a meg
hátrálást? Az áram meg a szilárd út hiánya? 
– Mindkettő hiányzott ugyan, de a tanya elhagyásának fő oka 

az volt, hogy cseperedtek a gyerekek, lassan iskolakötelessé váltak, 
és azt nem engedhettem meg, hogy naponta kétszer 67 kilométert 
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gyalogoljanak a tanyáról az iskolába és vissza. Lakhattak volna a 
nagyszülőknél, vagy akár a bátyáméknál is, meggyőződésem szerint 
gondjukat is viselték volna, de akkor meg a családunk szakad két
felé. Ebbe még jobban belesajdult a szívem, mint hogy el akarjuk 
hagyni a tanyát. Feleségemmel úgy döntöttünk, hogy vállaljuk az 
áldozatot a gyerekekért, beköltözünk Gunarasba. Amikor előadtuk 
elhatározásunkat, meglepődtek a szüleink, ellenezték is a faluba 
költözést, hiába érveltem, hogy mindent a gyerekek érdekében 
teszünk, végeredményben innen a faluból is lehet gazdálkodni, ha 
nagy portára épített házat találunk, ott éppen úgy, mint a tanyán, 
állattenyésztéssel is foglalkozhatunk. Édesapám fájó szemrehányás
sal, inkább magának mondta, mint nekünk: „Hát ezért gürcöltünk? 
Ha tudtam volna... Ha ti is beköltöztök a faluba, mi lesz a tanyával?” 
Nem bírtam válaszolni kérdésére. Pedig tudtam a választ. Bátyám, 
szüleim beköltöztek a faluba, lánytestvéreim férjhez mentek, szét
röppentek, édesapám bennem és unokáiban látta a tanyai gazdálko
dás folytatását, de hát nekem is néznem kell, hogyan könnyíthetek 
gyermekeink életén. A két világégést, a parasztsanyargatást, a „falu 
és a mezőgazdaság szocialista átalakulását” túlélt Peczetanyának 
lassan fonogatni kezdtem a sírba eresztő kötelét.

Mikor hagyták el a tanyát? 
– 1973ban. Nyomban találtunk kedvünkre való házat a főut

cán, a Tito marsall utcában, nagy portával, ahogyan elképzeltük. 
Gunarasba települt tanárember építtette két évvel korábban, de 
mivel nem tudott beilleszkedni ebbe a közösségbe, áruba bocsátotta 
az új házat, elköszönt a falutól. 15 hold föld árát fizettük a házért.

Mi lett a Peczetanya sorsa? Az enyészet kerítette hatalmába, 
mint minden elárvult tanyát? 
– Aki egyszer beköltözik a faluba, bár lelke mélyén vágyik vissza 

a tanyára, soha többé nem tér már vissza. A mi családunk sem volt 
kivétel, pedig a tanya körül terülnek el a szántóink. Akár kint is 
hagyhattuk volna a gazdálkodási eszközöket, az állatokat, és nap 
mint nap kijárunk, mint valami munkahelyre. Tanyást kellett volna 
fogadni, aki felügyeli a tanyát és dolgozik is, de erre nem volt pén
zünk. A pince tégláiból épített nyári konyha, a „kisház” kivételével 
lebontottunk minden épületet. A falusi ház portájáról hiányoztak 
a gazdasági épületek, az ólak, az istállók, de még a góré is, úgyhogy 
tanyánkat „betelepítettük” a faluba, a téglát, a cserepet, a gerendá
kat, a tetőléceket mindmind felhasználtuk az istálló építésénél. 
Amikor befejeződött a bontás, nem szántottam fel a tanya helyét, 
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hanem parkosítottuk, olyan 1000 négyzetméternyi területet foglal 
el a rendezett park, a nyári konyha pedig a hétvégi házunk lett, ami 
azonban nem csak hétvégeken élénkült meg, inkább akkor csön
desedett el, mert bármennyire is szorított a munka, vasárnap nem 
dolgoztunk, úgy is érkeztünk elvégezni minden teendőt, hiszen 
kora tavasztól késő őszig a határban, a szántókon tevékenykedtünk. 
Lassan szüleink is megbékéltek vele, hogy beköltöztünk a faluba, 
édesanyám titkolt örömmel mondogatta: „Legalább közelebb 
vannak hozzánk az unokák.” Amikor azt kérdezgették tőlem, hogy 
hiányzike a tanya, vágyódome vissza, csak hallgattam. Hiányzott. 
Azután egy idő után már nem éreztem hiányát. Ennyi év elteltével 
csak találgathatom, hogy ha lett volna legalább kövesút, és az áram 
is kijutott volna oda a Péterrévei útra, vajon kitartottunk volna a 
tanya mellett, vagy akkor is beköltözünk a faluba? Mert kértük mi 
az utat is, meg hogy vezessék ki a villanyt, hiszen valamikor húsz 
tanya állt a környéken, vállaltuk volna a villamosítás ránk eső részét, 
de nem lehetett. Hát beköltöztünk. Annyi viszont biztos, hogy a 
ragaszkodás mellett az út meg a villany is megtartó erő. 

Valóban lehetett eredményesen gazdálkodni a faluban, a faluból 
is, mint ahogyan tervezte? 
– Nem változott a gazdálkodási mód, csak időigényesebb lett, 

mert a faluból minden gazdasági művelethez ki kellett kocsikázni a 

Pecze Nándor esküvője a tanyáján, 1961
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szántókhoz, a kocsiderékban szállítani az ekét, a fogast, már amilyen 
munka adódott a földeken. Amíg a tanyán éltünk, nyomban az eke 
elé foghattam a lovakat, és már kezdhettem is a szántást. Akkor vált 
költségessé a falusi gazdálkodás, amikor nemsokára a faluba köl
tözést követően traktort vásároltam a zöldtervhitelből, vadonatúj 
Rakovica traktort. Az üzemanyag pénzbe került. A Peczék közül 
egyedül nekem volt merszem hitelt fölvenni, figyelték is, hogy vissza 
tudome fizetni az adósságot. Az állattenyésztést magasabb szintre 
emeltem, mint a tanyán volt, hiszen az 1980as évekig 10 fejőstehe
net tartottunk, évente 20 bikát hizlaltunk, de volt öt anyakocánk 
is, azoknak a malacait is felhizlaltuk, úgy értékesítettük. Gunaras 
abban az időben erős állattenyésztő központ volt, a községi meg a 
tartományi termelési versenyben is az élvonalba tartoztunk. 

Hogyan illeszkedtek be a falusi környezetbe? A falu, az emberek 
befogadók voltak? 
– Gyermekkorunk óta ismertük a falusi embereket, hiszen fe

leségemmel együtt itt jártunk iskolába. Azóta elmúlt vagy húsz év, 
önálló gazdákká váltunk valamennyien, ha hét közben nem is, de a 
vasárnapi szentmisén biztosan találkoztunk a templomban. Nem 
éreztünk kiközösítést, de kezdetben tartózkodóak voltak. szemernyi 
cinizmussal a hátunk mögött suttogták, szüleinknek szóvá is tették: 
„Négy gyerekük van, hogyan akarnak ezek megélni?!” Nem a gon
doskodó szeretet és aggodalom hangja volt ez, hanem a lenézésé. 
Pedig a többi falusi ház és annak berendezése sem volt különb a 
miénknél, az „erősebb” gazdaságok sem jártak sokkal előbb, mint a 
mi gazdaságunk, csak hát a gyerekek... A falusi paraszttársadalom
ban a vagyon megőrzését, a gazdaság tartását szolgálta az egykézés, 
az a szemellenzős nézet uralkodott, hogy a sokgyermekes család 
az csak szegény lehet. Rendben van, nem dúskálunk, de nem is 
éhezünk, s aki ezt nem élte meg, annak hiába magyaráztam, hogy 
micsoda boldogságot jelent, ha több gyerek üli körül a családi 
asztalt, mint felnőtt, ahogy látom, egymást segítve cseperednek. 
Boldogan mutattuk meg a falunak azt a vagyonnal, földdel nem 
mérhető gazdagságot, amivel Isten áldott meg bennünket – gyer
mekeinket. Vasárnaponként négy gyermekünkkel együtt mentünk 
a templomba, akkor már nem sugdolóztak az emberek, láthatták, 
hogyan neveljük az emberpalántákat, mit jelent számunkra a család. 
Többet, mint a termőföld. Azt meg elismerésnek tekintem, hogy 
egyházközségünkben a pasztorális tanács tagjává választottak. 
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Gyermekeik már a gunarasi általános iskola diákjai voltak, de 
amikor arra szükség mutatkozott, a munkától sem kímélték 
őket, ismerjék meg a falusi gazdálkodás minden mozzanatát. 
Ösztönöztéke őket a tanulásra? 
– sem a munkában, sem a tanulásban nem kellett nógatni őket. 

Nem úgy volt, mint napjainkban, hogy a szülők együtt tanulnak 
a gyerekkel. Attól függetlenül, hogy a mai gyerekek rengeteg in
formációval rendelkeznek, nagy a tudásuk, de úgy érzem, hogy a 
harmincnegyven évvel ezelőtti nemzedék önállóbb volt, mint a 
mai. Feleségemmel csak annyit mondtunk nekik, hogy maguknak 
tanulnak. Persze, hogy örültünk annak, amikor dicsérték őket 
tudásukért. Őket már nem „kulákgyerekezték” le, mint amit én 
megértem. Minden szülő annak örül, ha látja: gyermeke egy lép
csőfokkal magasabbra lépett nálánál, az meg külön elégedettséget 
jelent, ha folytatja is az ősök munkáját. Azért motoszkált bennem 
valami kettősség: az egyik oldalon elégedett voltam, hogy a gyerekek 
tanulnak, a másikon pedig titkon, magamnak is alig bevallva, azt 
szerettem volna, hogy legyen folytatása, folytatója gazdaságunknak. 
Kijártunk a régi tanyahelyre, a „víkendházhoz”, ne szakadjanak el a 
gyerekek a természettől, a földtől, s ha egyre ritkábban is, de együtt 
dolgoztunk a határban, bent a gazdasági udvarban, láttam, hogy 
nem illendőségből segítenek, ilyenkor nem azt kérdeztem tőlük, 
hogy melyikük szeretne gazdálkodni, tanulmányaik befejezte után 
visszatérnéneke a földhöz, akár kényszerből is, hanem azt magya
ráztam, hogy a termőföld szolgált alapul fölemelkedésünkhöz, a 
föld, illetve annak termése tette lehetővé fölemelkedésünket nem
zedékeken keresztül, de hiába erőlködtünk volna, ha munkánkat 
nem kíséri Isten áldása. Azt terveztem, hogy 50 hektárosra bővítem 
a gazdaságot, amire 1990 után már megvolt a lehetőség, hogy las
sacskán vásárolgatom a földet, akkor még kínálták a visszakapott 
szántókat, de a faluban nemcsak én terveztem növelni a birtokomat, 
így hamarosan versengés alakult ki a gazdák között a földvásárlás
ban, az csak természetes, hogy azé lett a föld, aki többet kínált érte, 
ebbe a „megmutatom, hogy az enyém lesz” játékba már nem akartam 
mindenáron bekapcsolódni. Öregkorunkra 20 hold földünk van, de 
oda jutottunk, hogy ezt sincs erőnk művelni, haszonbérbe adjuk, 
s az időközben kiröppent gyerekeknek is ajándékoztunk földet, 
ne feledjék múltjukat. Hogy melyikük választotta a mezőgazda
ságot? Közvetett úton két fiunk, hiszen a topolyai mezőgazdasági 
iskolában szereztek alapot a továbbtanuláshoz és az önálló gazdál
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kodáshoz is, de a sors más hivatást szánt nekik. Egyébként Gábor 
fiunk mezőgazdasági technikus, Tamás a gödöllői mezőgazdasági 
egyetemen szerzett agrármérnöki oklevelet, Gizella lányunk rádió
műszerész lett, Rózsa pedig bútoripari technikus. A földet művelve 
nem gazdultunk meg, de a szántók mindig biztonságot jelentettek 
a családnak. Tudja, mi jelenti számunkra a gazdagságot? Gyerme
keink mellett 10 unokánk, akiknek azért megmutattam tanyánk 
helyét, azt az édesapám ültette japánakácot, melynek egyegy ága 
akár családunk terebélyesedésének jelképe lehetne, de nemcsak 
jelképe, hanem folyamatosan rügyező családfánk.

Pecze István és felesége nem önkéntes száműzetésként élte meg 
a tanyáról a faluba, Gunarasba történt beköltözést, inkább áldo
zatvállalásként. A tanyai életmód emlékeivel azonban lelke mé
lyén nem tudott, nem is akart szakítani, a paraszti gazdálkodás 
eszközeit, a használati tárgyak sokaságát, melyeket a korszerű 
gazdálkodás és életmód szorított feledésbe, megőrizte, őrizgeti 
féltve a mai napig. Múzeumot lehetne megtölteni ezekkel a 
kincsekkel. Vagy ezek a régiségek csak Pecze István számára 
jelentenek kincset? Ha úgy is tűnik, a valóságban a múlt, a múltja 
előtt tisztelgő ember számára is kincs valamennyi. Történelmi 
emlékeztető is egyben. 
– Annyit, de annyit beszélünk a gazdasági fölemelkedésről, a 

mezőgazdaság, ezen belül a növénytermelés európai viszonylat
ban is kimagasló eredményeiről, és gondolkodás nélkül a korszerű 
technológiai vívmányok alkalmazásának tulajdonítjuk a most már 
hektáronkénti 10 tonnás búzatermést, a 1516 tonnás kukoricaho
zamot, a 100 tonnán felüli cukorrépamennyiséget. Hajlamosak 
vagyunk megfeledkezni róla, hogy ezek az eredmények milyen 
alapokra épülnek. Most szinte divatos a precíziós gazdálkodást, a 
műholdvezérlést emlegetni, de vajon tudjae az új gazdanemzedék, 
hogy milyen eszközök előzték meg a nagy teljesítményű, precíz 
és gyors munkát végző gépeket? A 6–8 vasú váltvaforgatós eke, a 
200 lóerős traktor láttán szinte hihetetlennek tűnik, hogy alig fél 
évszázaddal ezelőtt lóval és egyvasú ekével szántottak, lóvontatású 
vetőgéppel végezték az áldozatos munkát, fahengerrel tömörítették 
a szántásokat, így őrizve meg a talajnedvességet, de a vetéseket is 
hengerelték hó nélküli telek végén, így szorítva a felfagyott búza 
tövét az éltető talajhoz. Kérdezze csak meg az idősebb gazdáktól, 
hová tűntek a régi, valamikor olyan értékes gazdasági eszközeik! 
Mert kevés kivétellel eltűntek. Valamelyik hulladéktelep nyelte el 
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őket. A korszerű gazdálkodás és a gépesítés térhódításával már nem 
volt szükség a répaszedő és répahányó villára, a kévehányó villára, 
a fogasra, a boronára, a lóvontatású ekékre sem. Akárcsak a régi 
használati tárgyakat, ezeknek többségét is házalók vitték el. szá
momra értékesebbek ezek a múltunkról beszélő tárgyak, gazdasági 
eszközök, mint hogy egyszerűen megváljak tőlük azzal a magyará
zattal: úgysem veszem hasznukat. Ekegyűjteményem legértékesebb 
darabjának tartom azt a faekét, amellyel őseim szántottak a Csíkér 
völgyében, s akkor még nem lovakat, hanem ökröket fogtak az eke 
elé. Hogy vane kedvenc szerszámom, gépem? Igen, az a ki tudja 
hány éves cirkalmazó, vagyis sorhúzó, amivel a szántón kijelölték 
a kukorica, a napraforgó sorát. A parcellát hosszában és keresztben 

Egyedülálló, mintegy 230 téglából álló gyűjtemény, 
ami egyelőre csak Pecze Istvánnak jelent értéket
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átjárva szabályos négyzetek rajzolódtak ki a vetésre előkészített 
szántóföldön. A vetés pedig úgy történt, hogy ezeknek a négyze
teknek a sarkában sarokkal lyukat nyomtak, esetleg kapával fészket 
vágtak, abba helyeztek két kukoricaszemet, és vékony földréteget 
húztak rá. Akkor nem 1718 centiméteres volt a tőtávolság, mint 
a mai bőtermő hibrideknél (s a kukorica vetése sem márciusban 
kezdődött, hanem április végén, amikor a gyerekek már mezítláb 
futkároznak az út porában), hanem 7080 centiméter. Az ilyen 
ritkára vetett növény még szárazságban is jól hasznosította a talaj
nedvességet és a tápanyagot, amit istállótrágyázással biztosított a 
gazda. Nem kellett műtrágyázni, hiszen minden parasztgazdaság 
a gazdag állatállományára volt büszke. Vagy százéves a régi gépek 
társaságában lévő Hoffer traktor, a „körmös” is. Kengyelek, zablák, 
viharlámpák, a paraszti élet lábbelijei: a bocskor, a bakancs, a csizma 
– ha hallgatagon is, de mindmind a múltunkról mesél, akárcsak a 
patkók sokasága. De van egy egyedülálló gyűjteményem is: pontos 
számát nem tudom, de kb. 250 monogramos téglát gyűjtöttem 
össze a környező tanyákról, ami azt jelenti, hogy 250 téglagyárból 
kerültek a tanyákra. Falunapon, különböző ünnepségeken bemuta
tom a gyűjtemény egyegy darabkáját, a fiatalabbak nem is tudják, 
mire szolgált egyegy tárgy. Nézze csak, itt van egy közülük! Azt 
még kitalálják, hogy hosszabb vékony csont, de hogy mire lehetett 
használni, csak az idősebbek tudják. Bő szárú gatyában jártak 
őseink, én már nem viseltem ilyen gatyát, s annak a korcába nem 
gumit húztak, hanem madzagot, és azzal kötötték meg. Nos, a liba 
szárnycsontja szolgált „gatyamadzaghúzóként”, az erős tollazat 
borította szárny pedig tollseprőként. 

Ezek a régi tárgyak akár életre is kelhetnének, a tiszteletteljes   em
lékezés kelthetné valamennyit életre, ha közszemlére kerül né nek. 
Tájházat rendezhetnének be a paraszti életmódot és gazdálko
dást idéző tárgyakkal, eszközökkel... 
– Beszélgettünk róla. Azt kevesen tudják még a helybeliek közül 

is, hogy a 19. század végén már szélmalom üzemelt Gunarasban, 
és csárda is várta a vendégeket. Az egykori szélmalom elhanyagolt 
épületét és környékét könnyen rendbe lehetne tenni. Igaz, pénz 
kell hozzá, de vannak pályázati lehetőségek, ezek kulturális örök
ségünk megőrzését támogatják. A régi malomépületben méltó 
helyre kerülnének a gyűjtemény darabjai, akár bővülhetne is ez a 
kiállítás, színfoltja lehetne a településnek, amely a mezőgazdaságnak 
köszönheti felemelkedését, életét.
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Tanya a kISVaSúT-dűlőben

Tavaszt váró verőfényben fürdik a határ, egy kicsit fázósan mártózom 
meg az életre keltő nap sugaraiban, s a képzelet, vagy talán a régi, 
megfakult emlékek csöndesedő hullámain ringatózva a távolban 
mintha a pacsirta köszöntő énekét hallanám, de sehol sem látom 
a gombócnyi termetű fuvolást. A lovakat és a ráfos szekereket fel
váltó traktorok kerekei még nem őrölték porlisztté a dűlőút rögeit, 
melyben pancsolhatna jókedvében, s egyetlen fa sem áll őrt a kátyús 
dűlőúton, csak néhány tavaszi öltözködésre várakozó bokor, hogy 
valamelyik barázdált törzsének takarásából, akárcsak a bújócskázó 
gyerekek, hívogasson: Itt vagyok, mégsem látsz! Nem is kell, hogy 
lássam, elegendő csak hallanom a természet kirajzolódó, majd egyre 
élesebbé váló színpalettájával ölelkező hangot, amit művészi virtu
ozitással lehet ugyan utánozni, de valamennyi silány hamisítvány 
a láthatatlan kis szólista produkciójával összevetve. s ez a hang 
még tisztábban cseng, hogy a rónán most nem nyargalnak szelek, 
hogy – akárcsak egy jól összehangolt nagyzenekar – karmesteri 
pálca irányítása nélkül is kísérjék a fuvolaszólót, bár jó lenne tudni, 
hogy onnan fentről, a végtelen, a beláthatatlan magasból, vajon 
a Teremtő szelíd tekintettel buzdítjae a kis szólistát, s halkítja a 
szelek muzsikáját. Nem tudom, hogy járte errefelé, átballagotte 
a szomszédos Topolyáról a kishegyesi tanyavilágba a táj és az itteni 
emberek küzdelmes életének festőkrónikása, Nagyapáti Kukac 
Péter, vásznára kerülte valamelyik itteni tanyaudvar is, s ha tör
ténetesen most járna erre, hogyan festené meg a pőrére vetkőzött 
vagy vetkőztetett tájat? Már koccintania is alig lenne kivel... s vajon 
Csépe Imre tarisznyás embereivel megfordulte errefelé, s ha most 
kavarnák a dűlőút porát, ugyan mi munkát találnának, amikor már 
az emlékezetből is kifakult a kubikostalicska, a kordé képe, amikor 
dehogyis lovak, gépek prüszkölnek még a nadrágszíjparcellákon is? 
Észre sem veszem, hogy a múltba, egy letűnt világba temetkezem, 
s úgy érzem, még a dűlőút tengelytörő kátyúi is lassúbbra fogják 
igyekezetem, ezt pedig akár tiszteletre intésnek is vélhetem, hogy 
itt a természetben – ahol a csönd, no meg persze a fáradhatatlanul 
trillázó pacsirta hangja a leghangosabb „szó” –, itt nincs helye a siet
ségnek. Nem azért, mert mintha itt, a szántók és dűlőutak ölelésében 
mélyre nyúló gyökeret eresztve megállt volna az idő, éltetve az egyes 
időszakokban lebecsült tanyavilágot és a tanyai gazdálkodást mint 
a fejlődés, a „modern” élet és mezőgazdálkodás kerékkötőjét – aho
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gyan magyarázták megsemmisítési igyekezetükben a tanyai embert 
és életszemléletét meg gazdálkodását nem ismerők és nem is értők, 
hanem inkább arra riasztva révedezésemből, ugyanakkor nyugtatva 
is: a szikrázó délibábon túl, bár megfogyatkozva, de egyfajta daccal 
állnak és élnek a tanyák. Azok az oázisok a rónaságon, amelyekről 
– isten háta mögötti jelzővel bélyegezve meg valamennyit, pedig 
dehogyis illik ez már rájuk! – nem menekültek el az utódok, az 
ősök és a termőföld tisztelete szívósabbnak bizonyult az urbánus 
környezet csalogatásánál. 

A kishegyesi Kisvasútdűlőben álló Karnatanya erejük teljében 
lévő lakóinak esetében is ez a megtartó erő érvényesült, pedig ifjabb 
Karna Istvánnak más életet szántak a szülők. Bár a gyermekkorban 
belenevelt földtiszteletet nem ölték ki a lelkéből, nem is igyekeztek 
ezt tenni, de bent a faluban vásároltak számára házat – ha nősül, 
ott legyen az otthona az ifjú párnak. Otthon helyett azonban csak 
ideiglenes lakhelye volt az urbánus környezet a természet nyújtot
ta mérhetetlen szabadsághoz szokott fiataloknak. Aki még soha 
nem látta az ébredő természetet, vagy annak – pazar színvilágától 
és gazdagságától megfosztva – nyugovóra térését, meg sem érti, 
hogy a faluban kanyargó betonút, az iskola, az orvos, a boltok, az 
adóhivatal közelsége mindmind csak csalóka fénye a kényelemnek, 
amibe beleszületett, megszokott, de a tanyához ragaszkodó ember 
ott találja meg a nyugalmat, ahol az övéi között jól és biztonságban 
érzi magát. Ez is indokul szolgált, hogy tíz év falusi élet után (pedig 
akkorra már a gyermekét mindentől óvóféltő szülő, bármennyire 
is vágyik vissza a szántók ölelésébe, vissza a tanyára, ahonnan el
indult, az iskola közelsége miatt kényszerű beletörődéssel erőlteti 
magára a megszokni képtelen életformát – de nem így Karnáék) 
ismét tanyai emberek legyenek, de a fő okot idősb Karna István 
halála szolgáltatta. 

– Itt, a Kisvasútdűlőben gyermekkoromban négy tanya sora
ko zott: a miénken kívül a Csáki, a Halasi és a Frindiktanya, 
me lyeknek helyét még bozót sem, nemhogy fa jelölné. Édesapám 
halálával, ha mi történetesen ragaszkodunk a faluhoz, ez a sors 
várt volna a nagyszülők megalapozta gazdaságra is. Ezt pedig nem 
engedhettük meg. Fojtogatott a sírás, nyeltem a könnyeket, miköz
ben körüljártam a gazdáját veszített tanyát – forgatja vissza az idő 
kerekét Karna István a kényelmesen berendezett nappaliban, de 
bárhogy is igyekszik kerülni, csak visszakanyarodik a falusi gazda
sághoz. – Tudja, hogy éreztük magunkat a négykvadrátos portán, 
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ahol sem a gépek számára, sem az állatoknak nincs elegendő hely? 
Mintha két számmal kisebb kabátot erőltettek volna ránk, szorí
tott kegyetlenül. Most már nem a falusi parasztélet korlátok közé 
szorítottsága fojtogat, hanem olykorolykor – még jóval több mint 
tíz év után is – a magunkra maradás érzése.

Tanúja, egyben részese is lehetett a már megalapozott tanyai 
gazdaság fejlesztésének, ezért is ragaszkodik annyira a Kisvas
útdűlőhöz...
– A tanyát anyai ágú nagyszüleim, Kis Dömötör és Barcsik Mária 

építették 1941ben, s édesapám, Karna István, ahogy mondják: „ide 
nősült”, feleségül véve Kis Margitot. Abban az időben ritkaságszám
ba ment, hogy nem a legény viszi a házhoz a menyecskét, hanem 
fordítva. Az természetes volt, hogy két, sőt három nemzedék élt 
egy fedél alatt és gazdálkodott a szűkös, a legtöbb esetben néhány 
holdas szántón. Birtokosztásra nem volt lehetőség, nem is volt 
miből osztani a fiataloknak, így az együtt gazdálkodás bizonyult 
a legmegfelelőbbnek. A tanyát 1973ban építették újjá, amikor új 
tetőszerkezet került a lakóépületre, amihez szobákat is építettek 
a szülők meg a nagyszülők, minden családnak meglegyen a maga 
fészke. Én már nem szántottam lovakkal, csak vezettem őket ekézés 

Karna István: A faluból visszaköltöztünk a tanyára. 
Bőségesen jut hely gépnek, állatnak, meg az ember is 

szabadabb itt



■ 56 ■ Gallusz László ■ 

közben, mert azért lovas igával sokkal szebben lehet a kukorica meg 
a napraforgó sorközét művelni, mint a rohanó traktorral. Kapálni 
azért kapáltam eleget. Meg gyalogoltam is. Mert gyalogosan jártam 
be a kishegyesi általános iskolába.

A tanya fogalmához manapság rendszerint odakívánkozik a 
„korszerű” jelző, mintha nyomatékosan adná tudtunkra, hogy 
más már az ottani élet, más a gazdálkodási mód is, mintha azt 
nem tükrözné eléggé maga a lakóépület arculata, a gépek sora. 
Hogy még egy kicsit a múltban időzzünk: a Karnatanyán meny
nyire igyekeztek lépést tartani a korral, a fejlődéssel? 
– szüleim gazdálkodásában mindig megvolt a helye az újnak. 

Édesapám nem fogadta el a „jó lesz nekünk az úgy is!” beletörődő vi
szonyulást. Annak ellenére, hogy a tanya sohasem volt állatállomány 
nélkül (pedig voltak a mainál mélyebb pontjai is a sertéstenyésztés
nek meg a marhahizlalásnak), tehát bőségesen jutott szerves trágya 
a szántókra, s ha a szövetkezet agronómusa azt tanácsolta, hogy 
jó lenne holdanként legalább két mázsa alapműtrágyát is szórni, 
vagy a búza nitrogénműtrágyázását ne „spórolja ki”, meghallgatta a 
tanácsot. s abba sem törődött bele, hogy a tanyáról látni lehetett a 
villanypóznákat, mi meg esténként petróleumlámpát gyújtottunk. 
Bement a helyi közösségbe, érdeklődött, oda lehetnee vezetni a 
tanyához a villanyáramot, csak megkönnyítené az életet! Nem lehe
tett. Körüljárta a tanyaszomszédokat, fogjanak össze, menjenek be a 
Villanygazdaság igazgatóságára, s ha meghallgatásra talál kérelmük, 
ha kell, közösen pénzeljék a munkákat, csak eljusson az áram a Kis
vasútdűlőbe is. Kinevették, kidobott pénz a villanyra költeni, meg 
különben sincs élete a tanyának. Akik ezt mondták, tanyájuknak 
már helyét sem találni. Édesapám azonban nem törődött bele, s 
akkor édesanyámnak kerekperec kijelentette, hogy idelátszanak a 
falu fényei, s ő nem akar egész életében vakoskodni, kerüljön amibe 
kerül, de a Karnatanyára bevezetik a villanyt. Ez ott a nyolcvanas 
években történt. Édesanyám nem ellenkezett, különben is hiába 
tette volna, csak rábólintott: „Ha úgy gondolod, hogy könnyebb 
lesz, hát majd kispóroljuk”, s magába fojtotta örömét. Kereken egy 
kilométer távolságról vezették a tanyánkra a villanyáramot, min
den költséget édesapám fedezett, s ez nem kevesebb mint 15 hold 
termőföld termésének az árába került. Annyi azért maradt, hogy 
az új termelési ciklust is megalapozza. A petróleumlámpa fényéhez 
viszonyítva fényárban úszott a szoba, amikor fölkattintottuk a vil
lanyt, pedig csak 40es villanyégő világított. s valóban könnyebb 
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lett. szüleinknek nem az volt az első dolga, hogy rádiót meg tévét 
vásároljanak, hanem a darálót és a morzsolót vették meg, könnyebb 
legyen elkészíteni az állatok számára a takarmányt, amit addig kézi 
munkaerővel tettünk. „Majd azok meghozzák a többire valót” – 
csöndesítette le anyámat édesapám, aki hűtőszekrényt szeretett 
volna, ne kelljen a kút hűvösében hűteni az ételt. A hízóbikák meg 
a sertések azután meghozták a kútfúrásra és a víz bevezetésére valót, 
s lett tévé, hűtőszekrény, mélyhűtő, villanytűzhely is, szóval minden, 
ami gombnyomásra működik.

A nagy álom, a „kövesút” azonban nem valósult meg... 
– Negyvenötvenhatvan évvel ezelőtt is ugyanolyan tengelytö

rő, kátyús úton jártak itt a Kisvasútdűlőben, mint napjainkban, 
esős időben tengelyig süllyedt a kocsi a sárban. Nem kell csodál
kozni rajta, hogy sokan hátat fordítottak a tanyának, s ha jobban 
belegondolunk, a villany meg a szilárd út hiánya is hozzájárult 
a vajdasági tanyavilág romba döntéséhez. Társadalmi betegség a 
pénztelenség, arra nem jut belőle sohasem, ami pedig éltetné a 
gazdaságot. Édesapám megpróbálta rábírni a tanyaszomszédokat: 
csináljanak közösen valamit a dűlőúttal, cseréptörmelékkel vagy 
salakkal beborítani, hiszen maguknak teszik. „Minek? Mások is 
járnak rajta!” Ez volt az elutasító válasz. Bent a helyi közösségben 
is a várható választ kapta: nincs tervben a salakozás, különben 
sincs rá pénz. Kishegyesnek valamikor nagyon jól működő tég
lagyára, vagyis ahogyan most mondják: építőanyaggyára volt, 
akadt ott annyi – a valamivel több mint 800 méter hosszú dűlőút 
beborításához elegendő – tégla meg cseréptörmelék, de az égetés 
után visszamaradt salak is, hogy majd betemette őket! „Kellene az 
úthoz” – kopogtatott be apám a téglagyárba. „Lehet, de pénzbe 
kerül. Nem is kevésbe. s a szállítást sem mi végezzük.” Azt már nem 
vállalta, hogy 15 hold kétévi termésének az árát újra megvonja a 
családtól, magától a gazdaságtól. szóval, továbbra is tengelytörő 
kátyús dűlőúton járunk, s ha esős időben a vetésre kanyarodunk, 
káromkodik a gazda, hogy letapossuk a kukoricát, a búzát, közben 
ő szántotta el a dűlőútból. Most azt rebesgetik, hogy mégiscsak lesz 
errefelé szilárd út, nem is akármilyen, hanem igazi aszfalt, mert talán 
éppen ebben a dűlőben tervezik a bekötőutat az autóútról. No, ezt 
csak akkor hiszem el, ha megjelennek a földgyaluk!

– Vége is lesz akkor a nyugalmunknak! – veszi át a szót Karna 
István felesége, Erika asszony, aki a topolyai tanyavilágból, a Becsei 
úti zajácdűlőből, a Fabótanyáról került a kishegyesi tanyára, nem 
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kellett új életet szoknia, csak belesimulni az új közösségbe. – A 
tanyai ember egész életében a szilárd útról álmodik, de nem a saját 
meg a táj nyugalmát is megbontó forgalmas útról – bár az előttünk 
elhaladó kátyús dűlőút is forgalmas, hiszen gyakran járnak erre 
traktorok –, hanem csak a tanyán élők életét és közlekedését meg
könnyítő útról. Naponta járok be a faluba, s amikor esik, fúj, nem 
könnyű megközelíteni a „kövest”. Ezért is vásároltunk terepjárót, 
rossz idő esetén is közlekedhessünk, meg lányunkat, a topolyai 
mezőgazdasági szakközépiskola diákját minden áldott napon a 
főúton lévő buszmegállóig szállítsuk.

Azzal, hogy naponta jár be a faluba, ahogyan Kishegyest, a köz
ségi székhelyt nevezi, megváltozott volna a tanyai ember és az 
urbánus környezet viszonya? 
– Furcsa helyzet alakult ki: amikor bent laktunk Kishegyesen, 

naponta jártunk ki a tanyára, most meg, amióta kiköltöztünk, 
minden nap ezt a visszafelé utat rovom. Dehogyis van ott munka
helyem, éppen elég a tanya körüli tennivaló is! A növénytermelés 
mellett állattenyésztéssel is foglalkozunk. Hat fejőstehenet tartunk, 
jól tejelő szimentáli fajták ezek, mert naponta több mint húsz liter 
tejet adnak. szállítottuk a tejet a gyűjtőállomásra, de a tejüzem már 
olyan keveset fizetett érte, hogy érdemesebb lett volna a malaco
kat etetni vele, de akkor sem gondoltunk arra, hogy kiürítjük az 
istállókat. A tanyai ember valamikor a hetipiacra szállította és ott 
értékesítette a terményét, mi is piacoztunk, miért ne próbálnánk 
meg ismét, hiszen nincs már minden második ház portáján tehén, 
legfeljebb egy utcában egykét gazdaságon, így a tejhasznot mindig 
el lehet adni. Nincs abban semmi szégyellnivaló, hogy felkínáljuk 
terményünket, vagy a piaci asztalra tesszük, mi ebből élünk. A 
tej egy részét feldolgozom, leginkább túrót és tejfölt készítek, s 
minden nap, ha esik, ha fúj, szállítom be a megrendelőkhöz a friss 
tejet. Azt mondják, egész más íze van a háztól vásárolt tejnek, mint 
a dobozosnak. De hát ez az a természetes íz, amit a fiatalok nem 
is ismernek, nincs ebből semmi kivonva, ujjnyi föle van, nem úgy, 
mint a bolti tejnek. 

Nemcsak a tej kezelése körül van elfoglaltsága, akad tennivalója 
a tanya körül, kora tavasztól késő őszig a veteményest is rendezni 
kell, mindez időbe telik. Győzi? 
– sokszor rövid a nap, de olyankor egykét órát „ellopok az 

éjszakából”. 
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– A piacozásnál meg kell említenem, hogy ott az 1990es évek
ben a piac éltette a gazdaságunkat. Mint olyan sok kistermelő, mi 
is belevágtunk a hajtatásos kertészkedésbe, és a verbászi piacra 
szállítottam a korai zöldségféléket meg mindazt, amit a tanya 
kiadott: a konyhakész baromfit, a tojást – fűzi hozzá István, de 
1999ben vége szakadt a piacozásnak. – A több mint két hónapig 
tartó NATObombázás mindannyiunkat rettegéssel töltött el. Itt 
húztak el felettünk a bombázógépek, remegtek az ablakok, az ab
lakokkal együtt mi is, a zúgásuktól. Erre a természetellenes zajra, 
még mielőtt hallottuk volna, az állatok már reagáltak. A tehenek 
nyugtalankodni kezdtek, a kutyák pedig behúzták fülüketfarkukat, 
pedig nem félősek! szóval, amikor Verbászon szétlőtték a csatornán 
átívelő hidat, kerülővel meg lehetett ugyan közelíteni a piacot, de 

Tanyai idill: hűség
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abbahagytuk a piacozást. Harminc hektár szántót művelünk, a 
kombájnon kívül megvan hozzá minden gépezet, megörököltem 
édesapám gépeit is, igaz, nagykorúak már, de még elboldogulunk 
velük, így nem kell külön fizetni a gépi munkákért. Így sem sok 
marad, ebben a szárazságban pedig kérdés, hogy marade jövedelem, 
a munkáltatás meg jobb években is elvinné a hasznot. Amennyi van, 
beosztjuk. Azért előnyös az állattenyésztés vagy az állattartás, mert 
ha megszorulunk, vágóra adunk néhány sertést vagy növendékmar
hát, annak az árából vásároljuk meg a vetőmagot, a növényvédő 
szereket, az üzemanyagot. Műtrágyát? Azt nem használunk már 
évek óta, csak a búza fejtrágyázásához nitrogénműtrágyát. Jut ele
gendő szerves trágya a szántókra, többet ér az minden műtrágyánál. 
Nem a nagy hozam jelenti a nagy nyereséget, hanem hogy mennyit 
áldoztunk arra a termőföldre. A műtrágyázással különben sem 
a termőföldet javítjuk – inkább romboljuk annak szerkezetét –, 
hanem ideigóráig a növényeket tápláljuk. Az ilyen években hiába
való munka ez, mert nincs víz, elkerültek bennünket az esőfelhők, 
hogy megitatnák a határt. Öntözési lehetőség meg csatornák híján 
nincs. Esetleg ha kutat fúratnánk a határban, amihez viszont pénzre 
lenne szükség. Eladósodni meg nem szeretnék, hogy azután évekig 
nyögjük a fejlesztés terhét. 

Bár nem kertészkednek már, de a fóliasátrak vázai megvannak, 
s ha itt a tanya mellett 2000–3000 négyzetméternyi területen 
visszaállítanák a zöldségnövénytermelést, a zárt térben haszno
síthatnák a vizet, biztonságosabban termelhetnének. Vagy ha 
már valamely ágazatát abbahagyta a mezőgazdaságnak a gazda, 
akkor nehéz újra belekezdeni? 
– A kertészkedés esetleg rám vár – kapcsolódik be a beszélge

tésbe Karna Marika, a topolyai mezőgazdasági középiskola végzős 
diákja, aki határkőhöz érkezett: hogy folytatjae tanulmányait, vagy 
a családi gazdaságot választja. – Ha a mezőgazdasági egyetemen 
folytatom a tanulmányaimat, akkor is a tanyára való visszatérés a 
célom. De így gondolkodik legtöbb diáktársam is. A megszerzett 
tudást a saját gazdaságon lehet a legjobban kamatoztatni, itt van a 
legbiztosabb munkahelye az agrármérnöknek vagy a mezőgazdasági 
technikusnak. szeretem a tanyát is meg az itteni munkát is. Az csak 
természetes, hogy ha szükség van rá, akkor traktort is vezetek, de 
leginkább a fejés körül segédkezek. Legtöbb időt mégis tanulással 
töltök, ami nem azt jelenti, hogy anyuék „kikímélnek”, hanem 
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ha már középiskolába iratkoztam, akkor azt illik becsülettel el is 
végezni, mint bármely munkát. 

A tanyai életformának semmi hátrányát nem érzi a fiatal, aki 
számára nem csak a munka jelenti az életet? 
– Nem hiányzik innen a tanyáról semmi, ami miatt elkíván

koznék. Azért csak könnyebben közlekedhetnénk, főleg esőssáros 
időben, ha a tanya előtt haladna el a köves. Időnként hétvégeken 
ugyanúgy eljárok barátnőimmel a diszkóba, mint a falusi vagy a 
városi fiatalok, ahol senkit sem zavar, hogy tanyai lány vagyok. A 
fiatalok nagyon gyorsan megtalálják a közös nyelvet, beszélgetünk, 
már amennyire a zajos zenétől halljuk egymás hangját. sok fiatalt, 
a parasztgyerekeket is, az elvándorlás gondolata foglalkoztatja, a 
külföld, a könnyebb megélhetés. Egyfajta kíváncsiság is ez. Tudom, 
hogy fontos a pénz, az anyagi biztonság, mert ez a látszat vonzza 
mágnesként kifelé az embereket, de a tanyánk példáján látom, hogy 
a munkának azért itthon is van látszata. Mindezt azonban akkor 
érzem majd meg igazán, amikor esetleg önállóan kezdek gazdál
kodni, kertészkedni. 

– Meggyőződésem, hogy a tanyát – de ez vonatkoztatható 
minden parasztgazdaságra – a család összetartása élteti, fejleszti, 
s mindaddig nem kell aggódni fennmaradásáért, amíg nem kerül 
sor a birtok szétdarabolására, merthogy a gyerekek önállósulnak, 
segíteni kell őket a gazdaság megalapozásában. sokkal könnyebb 
együtt gazdálkodni, átvenni a szülőktől a tapasztalatokat, mint 
önfejűen a magunk útját járni – fejti ki véleményét Karna Róbert, 
Karnáék idősebb gyermeke, aki megelégedett az általános iskola 
nyújtotta tudással, ismeretekkel, dehogyis lehetett rábírni, hogy 
a mezőgazdasági középiskolába iratkozzon, vagy tanuljon gépsze
relőnek. – Már hogyne szerettem volna meg a mezőgazdaságot, 
amikor nagyapám aggodalom nélkül bízta rám a traktort, s nem 
azzal utasított el, hogy „gyerek vagy még, nem tudod vezetni”, vagy 
„annyit hajthatod majd, hogy meg is unod”. állítom, hogy éppen 
az ilyen viszonyulás távolított el sok útját kereső fiatalt a mezőgaz
daságtól. Egyszóval, szeretek a földön dolgozni, s szüleim hiába 
kérleltek, hogy ne elégedjek meg az általános iskolai tudással, a tanya 
meg a föld megvár, de én időveszteségnek tekintettem a négy évig 
húzódó középiskolai tanulmányokat, a gazdálkodási tudnivalókat 
időközben is elsajátíthatom, méghozzá gyakorlatból! szóval, egyből 
felnőtt akartam lenni. 
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Sikerült? Nem hiányzik a tudás, a szakmai ismeret? 
– Amikor találkozunk gazdatársainkkal, a fiatalabb termelőkkel, 

nem az iskolai végzettség kerül szóba, hanem a gazdaság felépítésé
ről, a gazdálkodásról esik szó. 2010 óta van számítógép a tanyán, a 
világháló annyi agrárinformációt továbbít, hogy alig győzöm kísér
ni. Akkor is a zsebünkben lapul a mobiltelefon, amikor a határban 
dolgozunk, szükség esetén informálódunk, informáljuk egymást. 
Azzal tisztában vagyok, hogy nem kerül gazdaságunkra mondjuk 
250 lóerős, műholdvezérlésű traktor vagy megfizethetetlen értékű 
búzakombájn, azokat nem is tudnánk kellően kihasználni ezen a 30 
hektáros termőterületen, de legalább látom, hogy milyen irányba 
fejlődik a világ mezőgazdasága. Az, amit hasznosítani is tudunk 
az információkból: a vetőmagvak megválasztása, a vetés ideje, a 
növényvédelmi útmutatók – mondja Róbert, majd hozzáfűzi: – 
Azért nem szorultam ki teljesen az iskolapadból, mert rendszeres 
hallgatója vagyok a téli gazdaképzőknek, ahová édesapámmal 
együtt járunk. Feketicsen szerveznek színvonalas mezőgazdasági 
szakelőadásokat, azokat látogatjuk. De itt vannak a gazdanapok, a 
növénybemutatók, amelyek tálcán kínálják az információkat, csak 
nyitott szemmel kell átvenni őket. 

Hogyan működik a tanyai gazdaság? Milyen a munkamegosztás, 
illetve mennyire van rá szükség, ha idényenként megsokasodik 
a munka? 
– Az csak természetes, hogy a fogósabb munkákhoz, pl.: a 

szántáshoz vagy a rakodáshoz, a zsákoláshoz, a takarmány beké
szítéséhez, azután az állatok ellátásához férfikéz kell, ami azonban 
nem jelenti azt, hogy édesanyám és a húgom nem segítenek be, de 
még mennyire, hogy besegítenek! Édesapám fő feladata az állatok 
ellátása, a fejés, ami már régóta géppel történik, az edények tisztán 
tartása meg a tej kezelése már női munka, abból, ha Marika nincs 
iskolában, ő is kiveszi a részét. Én nagyon szeretem a gépeket, meg 
örömmel szántok is. Jóleső érzés tölt el, amikor érzem a friss szántás 
illatát. Valami hasonló ez, mint a fűszéna vagy a lucernakaszálás
kor terjengő illat. Hogy porol a szántás, vagy amikor tavasszal a 
magágyat készítem? Hadd poroljon, a munka befejeztével lezu
hanyozok, kipihenem a fáradalmakat, másnap minden kezdődik 
elölről. Hétvégeken rendszerint bekocsikázok a faluba, esetleg 
barátaimmal a közeli települések valamelyikére látogatunk, most 
már arra is gondolni kell, hogy ne maradjon egyedül az ember... 
érti, ugye... 
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Már hogyne érteném, hiszen mindenkinek végig kell haladnia 
az életnek ezen az ösvényén, s ilyenkor úgy érzi az ember, hogy 
életének ez a legfontosabb pillanata, a munka úgyis megvár. 
– Azért nem ilyen egyszerű a dolog, mert amikor szántani kell, 

akkor szántok, ha vetni kell, akkor vetek... Mindennek megvan a 
maga ideje.       

Ezt az íratlan biológiai törvényszerűséget mélységesen tiszteli 
a természetben és a természettel együtt élő tanyai ember. Nem 
a látszólagos „ráérősség” késlelteti olykorolykor a munkáját, 
életének meghatározó lépéseit, hanem a megfontoltság. A ra cio
na litás. Akkor és azt teszi, ami szükséges, sietség nélkül. S ebben 
nem pusztán a maga erejére támaszkodik. Megszokásból talán, 
vagy mélyről felszakadó érzelmekkel töltött nyúlfarknyi imá
ban („Jézus, segíts!”, „Vágjunk bele Isten segedelmével!”, stb.) 
a Teremtőtől való függőséget elismerve kér erőt és bölcsességet 
valamennyi tevékenységéhez. 
– Ezt láttuk a szüleinktől, így szoktuk meg, így illik, mert 

tehetetlen az az ember, aki csak a maga erejében bízik. Megvan 
a vallásnak, a hitnek is a maga helye életünkben – mondja Karna 
Erika, és nyomban folytatja is a gondolatot: – A jelentős ünnepe
ket megtartjuk, de akkor sem teljes a pihenés, mert az állatokat el 

Akik a Kisvasútdűlőben a tanyán maradtak: 
Karna István, Erika és Marika
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kell látni, a fejést sem halaszthatom másnapra. A régi szokás vagy 
hagyomány szerint az ünnepre nagytakarítással is kellett készülni, 
de ezt csak részben követem, mert ha folyamatosan rend van a lakás
ban, nem hanyagoljuk el a tanya környékét, akkor nincs olyan sok 
tennivaló az ünnepek előtt. Azaz hogy van, mert készíteni kell az 
ízletes falatokat, a süteményeket, amiben Marika jár elöl. Különösen 
a húsvétot várjuk, akkor már ébredezni kezd a természet is, a tanya 
előtti kis kertben pompáznak a virágok. Húsvétra kimeszelünk, így 
illik fogadni a tanyára érkező locsolkodókat. Ez valamikor törvény
szerű volt, a vakító fehérre meszelt tanya messziről is elárulta, hogy: 
lányos ház. Ha nincs is minden tavaszon kimeszelve a tanya, ma már 
jól tudják a falusi emberek is, hogy kik élnek ott, vane eladósorban 
lévő leány. A megfogyatkozott tanyákkal együtt egyre kevesebb, s 
arrafelé haladunk, hogy maholnap nem lesz, aki kimeszelje már a 
tanyaépületet sem. Az akácok takarásában lassú elmúlásra van ítélve.
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Tanyák éS olajkuTak

Völgyes – a magyarkanizsai község alig félezer lelket számláló falva 
(nem tudom, ismeretese az itteniek számára, hogy hasonló nevű, 
mintegy 200 lakosú településsel a Murántúlon is találkozunk), ahol 
Tóthfalu felől Orom felé haladva fokozatosan tömörülnek urbánus 
közösséggé a műút menti tanyák. Alig száz évvel ezelőtt a tanya
rendszer jellemezte a vidéket, aminek nyugalmát megtörve a vasút 
kapcsolt be a korszerűnek mondott életbe: romos kis vasútállomás, 
inkább talán megálló tanúskodik erről. A mezőgazdaságból és a 
mezőgazdaságnak élnek az itteni emberek, ami látszik a gazdasági 
udvarokon, az idejében és gondosan elmunkált szántókon, a reményt 
keltő sarjadó búzavetéseken. Akárcsak Vajdaság több körzetében, 
a völgyesi gazdák is gyorsan befejezték az őszi munkákat (ezúttal 
nemigen örülnek ennek az idő előtti befejezésnek, hiszen meglátszik 

Benák Margit: Mi, tanyai hölgyek is szeretjük 
a szép virágokat
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a terméseken, a górékban tárolt kukoricán, amiből alapos vámot vett 
az aszály), s nyugalom telepedhetne a tájra, ha azt nem zavarná az 
olajkutak pumpáinak szűnni nem akaró szipogása, vagy éppen az 
új furat kialakítása körüli éktelen zajjal járó munka, amilyen zajhoz 
nem szokott a tanyai ember, de mindig becsben tartott állatállomá
nya sem. szóvá tenni? Kinek? s érne valamit is a tiltakozás? Évek 
óta már nem ennek a tájnak az embere birtokolja a föld mélyén 
meghúzódó kincset, a fekete aranynak is nevezett kőolajat, ami 
bőségesen fedezné Vajdaság teljes üzemanyagszükségletét, csakhogy 
ettől az értéktől (is) „egy tál lencséért” vált meg a nemzetgazdaság. 
A szivattyúk acélfejei szüntelen bólogatással helyeselnek: minden 
bólintás értéke x liter nyers kőolaj, amiből semmi haszna sincs 
annak a gazdának, akinek földjén olajkút éktelenkedik, esetleg a 
községnek, azonban a kőolajtársaság busás nyereségéhez mérten az 
is jelképes értékben. Tanyák és olajkutak – még magyarázattal, ma
gyarázkodással is nehezen érthető kép (akárcsak a galéria valamely 
absztrakt festménye), de meg kell férniük egymás mellett. Magya
rázatra lényegében nincs is idő, mert a „naftások” mamutgépei, új 
lelőhely után szimatolva már más területen tarolják le széles sávban 
a sarjadó vetést vagy éppenséggel a betakarítás előtt álló terményt, 
közben keréknyomaikkal mély sebet, soha be nem hegedő sebet 
ütve a termőföldön. 

Hogy a kárt megtéríti a kőolajtársaság? Jelképesen. A paraszt
ember munkájának semmibevételét, lebecsülését enyhítheti a 
pénz? Ezt nem érzik a naftások, hiszen bólogatnak az olajkutak 
szivattyúfejei – ahány bólintás, annyiszor x liter kőolaj, így lehet a 
külföldi kézen lévő kőolajtársaság szerbia legnagyobb nyereséget 
megvalósító cége, s ebből a természettől elrabolt pénzből könnyen 
kártalanítja a termelőt. De olyan ez a kártalanítás, a megsemmisített 
terményért járó összeg, mint amikor a jégverést követően a biztosí
tótársaság méricskéli az elemi csapás okozta kárt, és ki tudja milyen 
képlet szerint fizet. Mint ahogyan a jégveréstől sem védett a gazda 
és a termőföldje – bár jól szervezett jégelhárító rendszerrel büsz
kélkedünk, mégis minden évben sok százmillió dináros kárt okoz 
ez az elemi csapás is –,  ugyanúgy a kőolaj után kutatók gépeinek 
károsításától sem. Legegyszerűbb lenne elmenekülni a nyugalmát 
megbolygatott vidékről, fölszámolni az állatállományt, s elmenni, 
akárcsak a bácskai juhászok is Bánátban keresik a jó legelőket. De 
nem, a földhöz szokott és ahhoz ragaszkodó, azt tisztelő gazda 
marad a tanyáján, a kőolajfuratok uralta termőföldjén. Kerüljön 
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mindannyiszor hullámvölgybe a hús vagy tejtermelés (minden 
válság huzamosabb ideig tart, mint a naftások zajos előkészületi 
tevékenysége), dehogyis fordít csak úgy egyszerűen hátat sok éven 
keresztül fölfejlesztett állatállományának, hiszen kiszámíthatatlan 
a piac, sohasem tudni, mikor fordul, így akkor érzi magát bizton
ságban, ha a növénytermeléshez az állattenyésztést is párosítja, bár 
mindez több munkával jár, ráadásul egész évben leköti a mező
gazdasági termelőt, így se ünnepe, se hétköznapja nincs annak a 
gazdának, aki a hús vagy tejágazatból remél nyereséget. De vállalja, 
csak legyen értelme és értéke a munkájának. Különben is, a tanyai 
ember minden időben állatállományával büszkélkedett. Az az igazi 
tanya – de vonatkoztatható ez a parasztgazdaságokra is –, ahol a 
növénytermelés jövedelmezősége nem szorította háttérbe, illetve 
irtotta ki az állatállományt, a kettő jól megfér egymás mellett.

 
– Nem félünk mi a munkától, hiszen dohánytermeléssel is foglalkoz
tunk, szép területen kertészkedtünk, ráadásul mindig volt a portán 
fejőstehén meg sertés is, de az utóbbi években csak a klasszikus   nö
vény termelést és az állattenyésztést szorgalmazzuk, és bármennyire 
is visszaszorítják a terményárakat, a két ágazat egyesítésével mind
eddig fenn tudtunk maradni. Ez a 2017es év azonban alaposan 
próbára tesz bennünket, hiszen se termés, se terményár. Talán sú
lyosabb helyzetbe kerültünk, mint 2012ben, amikor szintén aszály
sem mi sí tette meg a termésünket, mégsem nyilvánították azt elemi 
csapássá – mondja Benák Tibor völgyesi gazda, és nyomban   azt   is hoz
zá teszi, hogy bár ugyancsak be kell osztani a takarmányt, minden 
évben van annyi tartalék, hogy ne okozzon gondot az állatok ellá tá
sa. – Ha takarmányhiány miatt történetesen „diétára” kellene   fogni 
a fejősteheneket, az néhány napon belül megmutatkozna a tejhoza
mon. Bár a szokásosnál kevesebb lucernaszéna került a pajtába,   na 
gyon jó a minősége. Egy kaszálás sem ázott meg, pedig így   utólag 
jobb lett volna, ha eső áztatja a már rendre vágott, száradó   lucer nát, 
mert akkor jobb búzatermés lett volna, és a górék is   megtelnek.

A szakemberek számítása szerint az aszály összességében több 
mint egymilliárd eurós kárt okozott a növénytermelésben, és 
ennek következményét a tavaszi vetéskor érzi meg igazán a gazda 
– nem lesz könnyű megalapozni az új termelési ciklust, amihez 
támogatást ígért a szaktárca. 
– Túl sokat emlegetik mostanában a gazdák támogatását, de az 

lenne az igazi támogatás, ha stabilizálódna a vágóállat ára, meg a 
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tej és a termények értéke is megnövekedne. Az őszi munkák befeje
ződtek, támogatás nélkül is idejében elvégeztünk mindent. Ilyenkor 
mutatkozik meg az állattenyésztés előnye, ugyanis a karámokban 
mindig van növendékmarha, eladjuk, és annak értékéből vásároljuk 
meg a szükséges vetőmagot, a műtrágyát, az üzemanyagot.

A szerves trágyázás ellenére is szükség van a műtrágyára? 
– Rendszeresen terítjük szántóinkat istállótrágyával, ez meg 

is látszik a talajszerkezeten, kedvező, csapadékos időjárás esetén a 
hozamokon is, de az újabb nemesítésű növények tápanyagigénye 
kifejezett, különösen a búza nitrogénigénye, s ha jó termést akarunk 
betakarítani, nem takarékoskodhatunk az agrotechnikán, beleértve 
legalább a nitrogéntrágyázást is. 

Hogyan választották a tanyai életformát, hogyan kerültek a 
tanyára? 
– Tanyai gyökereink vannak, feleségemnek és nekem is, ugyanis 

két kilométerrel beljebb, úgy négyöt dűlőre a kövestől, a Fehér 
soron volt a tanyánk, s amikor 1985ben megházasodtam, felépült 
az új tanya is.

Nem szerettek volna a faluba költözni? Urbánus környezet, mégis 
könnyebb, látszatra legalább könnyebb ott az élet – akadékos
kodom a válaszra sem érdemes kérdéssel. 
– Nem. szűkösek ott a porták, gépnek, állatnak, takarmánynak 

nincs helye. Az sem mellékes, hogy nem kell kilométereket üres
járatban menni, mire a szántókra érek. Különben is, mi hiányzik 
innen a tanyáról? Húsz méterre sem vagyunk a betonúttól, bár 
amikor itt dübörögnek a teherrel megrakott kamionok, pótkocsis 
traktorok, jobb lenne, ha egykét dűlővel beljebb húzódna meg a 
tanyánk! De hát, amikor összekerültünk, annak is már több mint 
harminc éve, mint a fiatalok, a kényelmesebb élet után vágytunk, de 
ezt a kényelmet számunkra a szilárd út meg a villany jelentette, nem 
pedig a tanyai életforma felrúgása. Ha meg már új házat építünk, 
akkor olyan helyet választottunk, ahol tudunk lélegezni, nem aggat 
a szomszéd, meg ugye mi sem zavarjuk. Attól, hogy itt vagyunk a 
műút mellett, még tanya ez a mi otthonunk, mert nézzen csak körül 
(és ennek az invitálásnak nem lehet ellentmondani, ellenállni még 
kevésbé, s a szép állatállományt, a pajtában gondosan elhelyezett 
szálastakarmányt, a gépeket sem illendőségből kell dicsérni), akár
csak az „igazi” tanyákon, nagyobbak a gazdasági épületek, az ólak, 
az istállók, mint a lakóépület. Nem csak az ember, az állat is szereti 
a kényelmet, s bár nem a legmodernebbek ezek az istállók meg a 
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hizlaldák, ezekben is szépen fejlődik az állat. szóval, amikor harminc 
évvel ezelőtt megépültek, megfeleltek az akkori állatállománynak, 
mert nem volt másfél tucat fejőstehenünk, és a kétöles góréban is 
elfért a kukorica, de azóta kölyökgórék is épültek, mert még szűkös 
termés esetén is kicsi már az a tároló. Mondják a gazdatársak, hogy 
egyszerűbb, ha lekombájnozzák a kukoricát, szükség esetén szárít
ják, úgy tárolják, nincs vele gond. Én meg úgy mondom, hogy ennek 
a kényelemnek ára van. A góréban megszárítja a szél meg a nap a 
kukoricát, csak ne legyen huzamosabb ideig ködös idő, amikor meg 
lemorzsoljuk, ott van a csutka, jobb tüzelőanyag, mint a barnaszén, 
azzal fűtünk. Voltak olyan évek, amikor a tűzifa köbmétere kétszer 
olyan drága volt, mint a csöves kukorica, így kukoricával tüzeltek az 
emberek. Nálunk az állatok elé került. A búzát is, bármilyen gyönge 
volt az ára, mindig sajnáltam a vályúba önteni, nem takarmánynak 
való az, hanem kenyérnek, s inkább árpát meg zabot termeltem 
az állatoknak, a búzát meg beszállítottam. Így van ez a mai napig.

Húsz hektáron gazdálkodnak, ehhez megfelelő gépesítés páro
sul, még ha nem is a legújabb, de jó munkát lehet végezni velük. 
Milyen biztonságot jelent ez a birtoknagyság, ami annál idősze
rűbb kérdés, mivel sokan 50–100 hektárt művelő gazdaságok 
kialakításában látják a mezőgazdaság távlatát. 

Benák Margit és Tamás: A folytonosan zümmögő 
olajkutak megzavarták a tanyai ember nyugalmát
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– Nem a nagy földterület a fontos, bár az sem elvetendő, hanem 
ki hogyan műveli azt. A 20 hektár, különösen, ha állattenyésztésre 
épül, megélhetést és munkát biztosít a családnak. 15 fejőstehenet 
tartunk, itt van a 15–20 növendékmarha, Tamás fiunk a sertéste
nyésztésben lát távlatot, az anyakocák, a malacok körül is bőségesen 
akad tennivaló, mindezt ellátja a család. állami földhöz nem jutunk, 
esetleg nagyon gyönge minőségű réti földhöz vagy legelőhöz, ami 
távol esik a tanyától, ott pedig munka van, de jövedelem nincs, mert 
szénát is alig lehet összegereblyézni rajta. Földbérlés vagy vásárlási 
lehetőség? Ilyen terményárak mellett nemigen lehet holdanként 
6000 eurót érő szántót vásárolni, meg nem is nagyon kínálják a föl
det. Esetleg haszonbérbe, holdanként 10 mázsa búza ellenértékéért. 

Minden munkát közösen végez a család? 
– Itt a tanyán soha nem határoztuk meg, hogy férfimunka vagy 

női munka, ami adódik, azt el kell végezni – állítja határozottan 
Benák Margit gazdaasszony, s megjegyzi, hogy a falusi, a tanyai 
hölgyek szükség esetén ott vannak a traktor nyergében, az állatok 
ellátása is többnyire az ő feladatuk. Dehogyis kell edzőterembe 
járniuk erőnlétük fenntartásához, megteszi azt a gazdaságon való 
foglalatosság. – A fejőstehenek ellátása, azután a borjak felügyelete, a 
fejés a fő hatásköröm, s annak ellenére, hogy a fejőgép megkönnyíti a 
munkát, naponta legalább 4,5–5 óra hosszát az állatok körül töltök. 
Mivel saját gyűjtőmedencénk van, nem kell naponta kétszer kannáz
ni a tejet a felvásárlóállomásra, kétnaponként tartálykocsi szállítja 
el a tanyáról. Kint a határban többnyire a széna begyűjtésénél és a 
termény szállításánál vagyok a traktorista. A bejegyzett gazdaságon 
papírmunka is akad, az ügyintézés ugyancsak a munkakörömbe 
tartozik. A férfiak sohasem szerettek az adóhivatalba járni, erre már 
nincs is szükség, mert mostanság csak küldik a befizetőutalványt.

A tanya környéke azt tanúsítja, hogy akad szabad ideje a gazda
asszonynak, bár a szabadidő fogalma a gazdaságon más értel
mezést nyer. 
– Ráfogom, hogy szabadidő, amikor a tanya környékét meg a 

kiskertet rendezem, vagy amikor a számítógépen a világhálón bön
gészek. Nem, nem a szórakozás miatt van a számítógép, bár a kap
csolattartásban is sokat jelent, hanem munkaeszközként tekintünk 
rá. Olyan hasznos információkhoz jutunk a világhálóról – kezdve 
az időjáráselőrejelzéstől a tőzsdei árakon és a vetőmagkínálaton 
keresztül az agrárpályázatokig –, amelyeket hasznosíthatunk is a 
gazdaságunkon. A számítógép segítségével szereztünk tudomást 
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a fiatal gazdák támogatásáról, s mivel Tamás tavaly jegyezte be 
önálló gazdaságát, ki is használta ezt a lehetőséget. Bár végzettsége 
gépésztechnikus, próbálkozott is a hivatásában, de úgy döntött, 
hogy a mezőgazdasághoz szegődik, visszatér a tanyára, tehát nem 
kényszerből teszi. Van itt hely két család számára is – tesz burkolt 
célzást (nem bánná, ha menyecske kerülne a házhoz, jóleső érzéssel 
ülnék körül a hatalmas méretű családi asztalt). 

A hófehér terítővel borított asztal (ennél talán csak a világosságra 
utaló oltárterítő fehérebb)  a családi ünnepekre is utal. Vannake 
ünnepeik? 
– Tiszteljük és tartjuk hagyományainkat, s mindenekelőtt az 

egyházi ünnepek előtt hajtunk fejet, szép szokások is járulnak hoz
zájuk. Először is a karácsonyi ünnepkört említeném, jó kiszakadni 
a hétköznapokból. Aztán itt vannak a családi ünnepek, a név és 
születésnapok, melyeket nem hangoskodva ülünk meg, hanem 
egymásra figyeléssel. Talán egy kicsit fokozottabban, mint egyéb 
napokon. Egy időben kultuszt csináltunk a nőnapból, azon az egy 
napon alig lehetett virághoz jutni. Másnapra már az is elhervadt a 
figyelmességgel együtt. Hát ünnepre van szükség, hogy egymásra 
figyeljünk? Nálunk szerencsére nem. s a terülj asztalkám, az eszem
iszom sem fontosabb, mint hogy együtt legyünk. Mintha elfelej
tettük volna, hogy alig huszonöt évvel ezelőtt, az ágyúdörgésben 
mennyire aggódtunk családtagjainkért. Azért itt az ünnepeknél meg 
kell említenem, hogy az állattenyésztő gazdának sem karácsonya, 
sem vasárnapja, de igazi pihenője sincs, hiszen az állatokat naponta 
el kell látni, a teheneket reggeleste megfejni. De hát ha ezt válasz
tottuk, amíg erőnkből futja, csináljuk. 

Az utóbbi évtizedben többször került mélypontra állattenyész
tésünk, mint ahány perióduson keresztül a hús és tejtermelők 
elégedettek voltak az értékesítési árral, a feldolgozók viszonyu
lásával. Ennek következménye az állatállomány fokozatos csök
kenése, mindenekelőtt a kisgazdaságokon. A gondok ellenére is 
megtartották a törzsállományt. Mintha itt a Benákgazdaságon 
ismeretlen fogalompár lenne az: „érdemes – nem érdemes”. Mi 
serkenti a gazdát a kitartásra? 
– Nézze, az állattenyésztés nem olyan, mint a növénytermelés, 

hogy ha egyik évben nem terem vagy nincs ára a búzának, a követ
kezőben majd árpát vetek ősszel. Az állattenyésztést a gyümölcster
meléshez hasonlítanám, hiszen aki gyümölcsöst telepít, évtizedekre 
előre elkötelezte magát egy hivatással, azt magas fokon műveli – 
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vallja Benák Tibor, majd szusszanásnyi szünetet tartva folytatja is 
gondolatmenetét: – Megtörténik, hogy egyegy idényben nincs ára 
az almának, a gazda mégsem irtja ki gyümölcsösét – a következő év 
termése majd bepótolja a kiesést. Így van ez az állattenyésztéssel is. 
Nincs kellő becsülete a vágóállatnak, a tejnek, tudjuk, nem tart ez 
örökké, így a jobbrafordulásban reménykedünk. Amikor ebben a 
törzsállományban évtizedes munkánkat látom, azt – még ha olykor 
veszteséggel is dolgozunk – nem lehet érzelmek nélkül megsem
misíteni. Aki az állattenyésztés mellett kötelezte el magát, egyben 
növénytermelő is, ne számolja, hogy mennyit kapna a kukoricáért, 
az árpáért, ha nem takarmányként kerülne az állatok elé, hanem 
eladná. Meggyőződésem szerint a folyamatos munkának megvan 
az eredménye, bár a gazdaságosság vita tárgyát képezi. Azt meg kár 
is feszegetni, hogy meg vane kellően fizetve a munkánk. Félreértés 
ne essék, a növénytermelők munkája előtt is kalapot kell emelni, 
szakmai ismeretek nélkül abban az ágazatban sem igen lehet már 
érvényesülni. 

Csak meg kell kérdeznem: a mélypontok ellenére sem vették 
fontolóra, hogy fölszámolják az állatállományt? 
– Dehogynem! Kannákban szállítottuk a tejet a gyűjtőállo

másra, ahol reggel azzal fogadott az átvevő, hogy a tejüzemből 
jelentették: nem kell a tej, mert a baktérium meg a hámsejtszám 
meghaladja a határértéket. Egy hétig nincs tejátvétel! Esetleg 
vigyük át Oromhegyesre. Több mint tíz kilométerre van tőlünk 
az ottani átvevőhely. Adtunk is át tejet, de a malacok elé is került. 
Kiszámoltam: naponta kétszer fordulni kocsival, az négy liter ben
zin, ami olyan 500 dinár értékű, ez pedig közel 20 liter tejet jelent, 
havi szinten pedig 600 litert. A tejüzem kétszer járatta velünk a 
bolondját, elég volt, gondoltam, kiürítem az istállókat. Nagyon 
gyorsan híre megy errefelé, ha változtatni akar valamit is a gazda, 
ha eladó állat van a portán, hát még ha tenyészállat! Megkeresett 
bennünket egy kis tejüzem vezetője, ne hagyjuk abba, átveszik a 
tejet, még gyűjtőmedencét is biztosítanak, helybe jönnek a tejért, 
mert azért a napi 300400 liter nem kis mennyiség. Beleegyeztünk. 
Nincs is gond azóta a minőséggel meg a fizetéssel sem. 

A napi, időszakonként embert próbáló munkát, a feldolgozók 
önkényeskedését látta Tamás is, ennek ellenére a mezőgazdaság
ban keresi a megélhetést. Nem volt nehéz döntés, hogy tanult 
szakmája, hivatása ellenére is visszakanyarodott a mezőgazda
sághoz, a tanyához? 
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– Azért tanultam, hogy papír legyen a kezemben, de lényegében 
sohasem távolodtam el a mezőgazdaságtól. Akkor lehet értékelni 
egyegy hivatást, a mezőgazdaság lehetőségeit, amikor összehason
lítási alappal is rendelkezik az ember. Nekem megvolt ez az alap, 
mert a külföldet is megjártam, s ha ott annyira könnyű lenne, mint 
sokan gondolják a meséket hallgatva, nem biztos, hogy visszatértem 
volna. Azzal tisztában kell lenni, hogy ha valaki munkahelyről ál
modozik, akkor nem magának dolgozik, hanem másnak a vagyonát 
gyarapítja. szükség van a munkaerőre az itthoni tanyai gazdaságon, 
amiből remélhetőleg kinő a saját, önálló gazdaságom, így hálás 
vagyok szüleimnek, hogy nem igyekeztek lebeszélni a hazatérésről. 

Benák Tamás: Megjártam a külföldet, de hazajöttem. 
Szüleimmel együtt gazdálkodva igyekszünk megélni 

a mezőgazdaságból 
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Most még együtt gazdálkodnak, de a sokat érő szülői támo
gatás nem maradt el, így Tamásnak is megvan a maga része a 
gazdaságon, ez az állattenyésztésre épül, ami alapul szolgálhat 
az önállósuláshoz, bár a gazdaságok elkülönülése nem biztos, 
hogy minden esetben jó döntés lehet. 
– Attól függetlenül, hogy a fiatalok, vagy mondjam inkább: a 

kezdő termelők szeretnének nyomban a maguk uraigazdái lenni, 
nagy teljesítményű új traktorba ülni, határozottan állítom, hogy a 
birtoktagolódás nem jó döntés. Mi tartotta meg az erős tanyai meg a 
falusi gazdaságokat? Az, hogy egyben maradt a föld, a gépállomány. 
Az más lapra tartozik, hogy a növénytermelés favorizálásával, a nagy 
hozamok hajszolásával, amit az időnkénti extra magas gabonaárak 
is serkentettek – ehhez párosult a közel 40 éven át 10 hektárra kor
látozott birtoknagyság felső határának eltörlése –, az állattenyésztés 
sok gazdaságon becsületét vesztette, mintha mindent megoldana 
az ellenőrizetlen műtrágyázás. Persze hogy nem old meg mindent, 
különben miért látnának napvilágot a vajdasági szántók romlásáról 
szóló adatok? A jó minőségű szántók humusztartalma (ami pedig a 
termőföld tápanyagéléskamrája) a 4,5–5%ról 1,5–2,5%ra apadt, 
s hamarosan oda jutunk, hogy mesterséges tápfenntartással sem ér
hetők el nagy hozamok, tönkrement a termőföld. Ezt szakirodalom 
ismerete nélkül is jól tudták a földet tisztelő emberek, azaz ösztön
szerűen érezték a két ágazat együvé tartozásának szükségszerűségét. 
Úgy érzem, van lehetőségem átvenni szüleimtől a gazdálkodási 
tapasztalatokat. Meglehet, hogy szólamként hangzik, de azon a 
gazdaságon, amelyen a fiatalos erő, a lendület párosul a tapasztalattal 
és a szakmai ismeretekkel, adott a fejlődés és a fejlesztés lehetősége, 
még ha az jobbára önerőre támaszkodva történik is.

Vitathatatlan az agrártámogatások jelentősége, ugyanakkor fon
tossága a gazdaságok esetében, de a legbiztosabb, a legszilárdabb 
alapot minden időben a szülői háttér jelentette. A kezdő terme
lők is csak az utóbbi egykét évben kerültek az agrárpolitika, a 
mezőgazdasági szaktárca figyelmének gyújtópontjába, amikor 
egyre több szó esik a falvak elnéptelenedéséről (nézzünk csak 
szét Vajdaságban, mennyi az üresen álló, a pusztulásra ítélt ház), 
a paraszttársadalom elöregedéséről, amire a Szerb Tudományos 
Akadémia falufejlesztési és mezőgazdasági bizottsága is felhívta 
a figyelmet. Így történt meg, hogy a kezdő mezőgazdasági ter
melők is támogatásra jogosultak, pontosabban pályázhatnak a 
gazdaság megalapozását elősegítő eszközökre, aminek lehető
ségét Tamás ki is használta. 
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– Végső ideje volt, hogy felfigyeljen azokra a fiatal gazdákra is 
a szaktárca, akik a szülők mellett igyekeznek érvényesülni a mező
gazdaság valamely ágazatában. Nagyon sokat jelent a fiatal, kezdő 
gazdálkodóknak a tartományi mezőgazdasági titkárság startup pá
lyázata, hiszen az 1,2 millió dináros visszatérítés nélküli támogatási 
pénzből sok mindenre telik, azonban ha nincs meg a gazdálkodási 
alap, a szülői háttértámogatás, ennyi pénzből nehezen alapozható 
meg az önálló gazdaság. Ahhoz milliók kellenek. Néhány évvel 
ezelőtt, amikor csak rebesgették, hogy agrárpályázatok révén 
lehet visszatérítés nélküli pénzhez jutni, sokan megmosolyogták, 
mert olyan még nem fordult elő, hogy a parasztembernek adjanak 
is. Megszokta, vagy talán beletörődött, hogy tőle csak elvesznek. 
Meglehet, hogy ez volt az oka a pályázatok iránti kezdeti érdekte
lenségnek, vagy inkább bizalmatlanságnak, óvatosságnak, de látjuk, 
hogy megvan a lehetőség a gazdaság fejlesztésére szolgáló pénzhez 
jutni. Az utófinanszírozási modell hátránynak mondható, s az ön
rész előteremtése sem megy simán, ha meg bankhitelre szorulunk, 
máris kivesznek egy csomó pénzt a zsebünkből – hangsúlyozza 
Benák Tamás, és azt is elmondja, hogy mire költötte a pályázaton 
nyert pénzt: – Egy nagy műtrágyaszóró, tárcsa és takarmánykeverő 
berendezés került a gazdaságra, melyek közül a takarmánykeverő
nek látjuk talán legnagyobb hasznát. Együtt gazdálkodom ugyan 
szüleimmel, így jobban ki lehet használni a gépeket, a kis takar
mánykeverő megkönnyíti és minőségesebbé is teszi a munkát, de 
a fejlesztésben – itt az állattenyésztésre gondolok – más nézeteket 
vallunk. Míg szüleim a szarvasmarhatenyésztést, a tejtermelést 
szorgalmazzák, én a sertéstenyésztésben látom a távlatot, ehhez 
szolgál alapul a 30 anyakocát számláló tenyészállomány. 

Hogyan esett a választás a sertéstenyésztésre, az állattenyésztés 
legingatagabb ágazatára? 
– A tejtermelés akkor eredményes – de ez minden ágazatban így 

van –, ha kényelmes elhelyezése van az állománynak, és jó minőségű 
takarmány kerül az állatok elé, de az etetés, a fejés szinte percnyi 
pontosságot követel, míg a sertések ellátása egy kicsit lazább, van 
idő a termőföldeken is dolgozni. Az igaz ugyan, hogy ingatag a vá
góállat meg a malac ára, de minden időben értékesíteni lehet, nem 
úgy, mint amilyen gondok voltak a tejjel, s volt időszak, amikor a 
növendékmarha sem kellett. Azt sehogyan sem tudom megérteni, 
hogy miért nem akkor becsüli a gazdát a feldolgozó, amikor az sokat 
és jó minőségű terméket állít elő, hanem amikor nincs mit kínálnia. 



■ 76 ■ Gallusz László ■ 

A sertéstenyésztésben körültekintően történt a fajtamegvá
lasztás. 
– A yorkshire mellett döntöttem, jó állóképességű, a takarmányt 

jól hasznosító és szapora fajta. Almonként 1011 malacot válasz
tok le, de az eredmény jobb is lehetne, ha a tartási körülmények, 
mindenekelőtt a fiaztatók korszerűbbek lennének, ami viszont 
nagy beruházást igényel. A malacnevelésre igyekszem szakosítani a 
gazdaságot, s bár ez a munka nagy figyelmet igényel, egyegy ciklus 
két hónap alatt befejeződik, a malacok – a hízókkal ellentétben – 
nem igényelnek sok takarmányt, tehát abba nincs „befagyasztva” 
a pénzem. Van kereslet a malac iránt, hiszen sok sertéshizlaló nem 
rendelkezik anyakocaállománnyal, vagy nem jut elegendő jó mi
nőségű malachoz, velük alakítom ki az együttműködést. 

A harmincas törzsállományt növelie? 
– 50 anyakocára szeretném duzzasztani az állományt, ami éves 

szinten legalább 1000 malacot jelent, s az állatok körüli munkát 
egyedül is elvégezhetem. Nem úgy fejlesztek, hogy amikor jó ára 
van a malacnak vagy a hízónak, akkor fejleszteni, ami rendszerint 
csak nagyon rövid időszak, bár erre az idei év rácáfolt, hanem foko
zatosan, s legalább öt év eredményének összegezésénél látni, hogy 
mennyire jövedelmező az ágazat. A törzskönyvezett anyakocák 
után járó támogatás is jelentős, de ez nem elegendő a sertéságazat 
fölfejlesztéséhez. Hosszú távú termelési és értékesítési biztonságra 
lenne szükség, amiért a legtöbbet a feldolgozók tehetnének. s még 
valami: akkor lehet igazán eredményes a munkánk, ha azt kedvvel 
végezzük, megmutatkozik benne az állatok szeretete is. Persze 
pusztán az állatok szeretetéből nem lehet megélni, ezért kellenének 
az újbóli fejlődést elindító kedvező árak. Dehogyis követelünk mi 
csúcsárat a feldolgozóktól, csak minden időben nyereséget szavatoló 
értéket, amivel szerintem egyaránt jól járna a termelő, a vágóhíd és a 
fogyasztó is, de nem hiszem, hogy valaha is ilyen egyezségre jutunk. 
Nem érzem, hogy a feldolgozók megbecsülnék a munkánkat. Azzal, 
hogy a sertéságazat jelentős támogatást élvez, máról holnapra nem 
lesz több sertés, mert egyszerűbb és olcsóbb importálni, mint a 
hazai termelőnek becsületesen megfizetni a terményét. Azzal di
csekszünk, hogy nagy lehetőségeink vannak az állattenyésztésben, a 
sertéságazatban, a szarvasmarhatenyésztésben és a juhtenyésztésben 
egyaránt, újabb és újabb piacok nyílnak meg előttünk, de állatte
nyésztésünk olyan szintre süllyedt, hogy nincs mit kiszállítanunk! A 
19. század elején Miloš Obrenović fejedelem évente 200.000 hízott 
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sertést terelt fel szerbiából az Osztrák–Magyar Monarchia piacaira, 
így még Bécsbe is, napjainkban a hazai szükségleteket is alig fedez
zük. Tudja, mi nem tetszik a mi agrárpolitikánkban? szabad utat 
nyitott a külföldi befektetők előtt, akik előnyöket élveznek az állami 
tulajdonban lévő földek megszerzésében, s oda jutottunk, hogy ők 
tanítják majd a vajdasági embert a földművelésre, a sertéstenyész
tésre. Az ilyen agrárvállalkozásokból nem sok haszna származik 
sem az országnak, sem a mezőgazdaságunknak, mert a nyereséget 
nem itt forgatják vissza a termelésbe. Annyi biztos, hogy modern, 
a termelékenységet magas szintre emelő technológiákkal jelennek 
meg, látjuk is, hogy a megvásárolt mezőgazdasági birtokok szántóit 

Benák Tibor: Amikor szorít a munka, mint ilyenkor, 
vetés idején, a tanyai embert is a határban 

a legkönnyebb megtalálni
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milyen gépcsodákkal művelik, s előre tudni, hogy ezt a versengést 
a hazai kisgazdaságok nem bírják szusszal. A fejlesztésben, a beru
házásban ezért vagyunk óvatosak, csak annyit vállalunk, amennyit 
erőnkkel győzünk elvégezni. 

S a pihenés, a szabadidő? 
– Aki az állattenyésztést választja, számolnia kell azzal, hogy 

nem lesz ünnepnapja, az állatokat nap mint nap el kell látni. Így, 
hogy együtt gazdálkodunk, megoldható, hogy akár néhány napra 
átvállaljuk egymás munkáját. A téli hónapok sem múlnak semmit
tevéssel, hiszen látogatjuk a gazdaképzőket, információkat szerzünk 
az új termesztési technológiákról, a piacra kerülő vetőmagvakról, 
de agrárpolitikai kérdéseket is boncolgatunk. Tanyánk előtt fut a 
műút, könnyen eljutok a közeli településekre, de a völgyesi művelő
dési egyesület, az itteni hagyományőrzők is szerveznek különböző 
rendezvényeket, van alkalom a találkozásra. Nem úgy van az, hogy 
a televízió, újabban meg a számítógép is elválasztotta egymástól az 
embereket. Kellenek ezek a műszaki csodák, de velük nem lehet 
beszélgetni, társalogni, ahhoz emberek közé kell menni. Az egykori 
tanyai emberekben is élt a valakihez tartozás, a közösséggel megosz
tás igénye, mint ahogyan ma is él. Nem kellene nosztalgiázni a múlt 
felett, hogy abban a petróleumlámpás világban télesti beszélgeté
sekre bezzeg összejárt a tanyák népe, nem kellett lakomákat csapni 
a vendégek érkeztével, a jó falatoknál többet ért, hogy egymáshoz 
szólhattak. állítom, hogy most is kitárul a látogató előtt a tanya 
nagykapuja, még ha külön bejelentkezés nélkül is érkezik. Ha meg 
netán a határban, a dűlőúton találkozunk, annyira senkinek sem 
sietős a dolga, hogy ne lenne idő megállni és néhány szót váltani. 
Ez egyfajta tisztelet is egymás iránt, amit nem felejtettünk el. 

álldogálunk a tanyaudvaron, és azon kapjuk magunkat, hogy nem 
sietős a dolgunk. Nézzük az olajkutak pumpáinak bólogatását. Nem 
tudnak szólni, de bólintanak. Ennyit talán megérdemlünk, ha már 
a tanyai ember akarata ellenére is idetelepedtek a szántóira. 
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gyökerek
Oromparti tanyák

Felsőhegy bejáratától délre, a (régi) Tornyosi út és a Karjadi út közé 
ékelődve, azután már az adai szállások sorába olvadva húzódik a 
bácskai tanyavilág egyik mély gyökerű központja, az Orompart, az 
oromparti tanyavilág. A 18. századi dokumentumokban és a korabeli 
térképeken „zentai szállások” megjelölés bizonyítja, hogy a várostól 
nyugatra eső területek dűlőútjain már ott voltak a mezőgazdasággal 
foglalkozó lakosság kétlaki életre berendezkedett gazdálkodási és 
szálláshelyei: a tanyák. Fenn a parton – ami a Tisza szabályozása 
előtt akár biztonságot is jelenthetett a folyó megmegismétlődő 
rakoncátlankodásai elől elhúzódóknak –, mint a Kisboldogasszony, 
vagy ahogyan a nép mondja: Kisasszony napjára (szeptember 8.) 
már útra készülő fecskék a sürgönydróton, úgy sorakoznak laza 
láncot alkotva a tanyák. A fecskék nagy körutakat tesznek az évek 
forgatagában, s úgy térnek vissza fészkükbe, hasonlóan az orom
partiak is, legalább látogatóba, vagy el sem hagyják a nyugalmat és 
biztonságot nyújtó tanyát, amit ezen a tájon elkerült a „fejlődés és 
a mezőgazdaság szocialista átalakulása” elkoptatott jelmondatába 
burkolt rombolás vihara, ami számos vajdasági, bácskai település 
határából ölte ki örökre az életet. Mint ahogyan a vad sem tér visz
sza búvó és költőhelyére, ha egyszer azt megbolygatják, a tanyáról 
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elűzött ember (mert szép szóval meggyőzve, hallgatag beletörődéssel 
ugyan ki hagyja ott élete során, sok esetben nemzedékek építette 
gazdaságát?) sem tér már vissza az ősi jusshoz, esetleg megsiratni a 
fejszeélre hányt akácokat, a tanya (ha ugyan áll még) vakon a sem
mibe bámuló ablakhelyeit, a feltört gyepet. Kerékbe tört életét. Meg
ritkultak az oromparti tanyák is, de a meglévők elég mély és szilárd 
alapon nyugszanak, hogy szembeforduljanak az esetleges viharokkal. 
Az ember akaratán és vágyódásán felül két tényező is előremutat a 
jövő útjelző tábláján: a tanyák előtt húzódó betonút, igaz, csak két 
félméternyi szélességű betonsáv, de mégiscsak szilárd út, amelyen 
nemcsak elmenni lehet, hanem vissza is térni (végeredményben azért 
is építették meg!), valamint az áram, a „villany” – éjszaka, sötétben 
is mutatja a hazatérés útját. Mert az orompartiak, ha bebetérnek a 
faluba vagy a városba, úgy mondják dolguk végeztével még azok is, 
akiknek tanyájukon felül házuk van Felsőhegyen vagy zentán, hogy: 
„megyünk haza”. s ha a városba, minden kényelmet biztosító házuk 
felé visz útjuk, miért nem mondják, hogy „haza megyünk”? Mert 
míg számukra az urbánus környezetben épített ház csak lakóhely, 
a tanya minden szegmentumában az otthon melegét és biztonság
érzetét, az összetartozást sugározza, ezért is tiszteli és ragaszkodik 
hozzá a természetben és a természettel együtt élő ember.

Bár helységnévtábla nem jelöli Orompartot, annak kezdetét, 
csak egy, a jobb sorsra érdemesült tanyamúzeum felé irányító 
útjelző tábla, amint a „járás”, a még mindig nagy kiterjedésű 
legelő szegélyére kanyarodunk (amit megmeghasogatva szán
tóvá kényszerített a többet akaró gazda), mintha más világba 
csöppennénk, amihez a történelmet is ismerni illik. 
– Az óbecse északi kijáratánál kezdődő szegedi, vagyis a 

„szögedi” úton járunk. A péterrévei, majd a moholi és az adai ta
nyavilág, illetve ma már e tanyavilág romjainak a peremét súrolva 
érkezik a földes út Orompart alá, ahonnan Felsőhegy, majd Magyar
kanizsa és Horgos érintésével már betonút vezet egészen szegedig 
– magyarázza készségesen Ősz szabó Ferenc, aki „bent” él ugyan 
Felsőhegyen, de a „legnagyobb” orompartinak vallván magát, mivel 
ott született, s mint ahogyan azt a tisztelet megköveteli, jó ismerője 
a tájnak, minden tanyának. – Kőhajításra a falutól a Kaszástanyával 
veszi kezdetét az oromparti tanyavilág, majd következik a Kecskés 
Maconkaitanya, ez meg Ősz szabó János tanyája volt, de Horváth 
Kátai Ervin vette meg, a Gerekereszt fölött (az útkereszteződésen 
őrt álló kereszt az itteni emberek vallásosságának, a Teremtő tisz
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teletének a jele, amit egyegy család hálából emeltetett, az „Isten 
dicsőségére” aláírás pedig nem szorul külön magyarázatra), ott 
meg a Geretanya, beljebb a járáson a híres juhtenyésztő Novák 
Károlyék napsugaras oromzatú új tanyája, akik a szűkös legelő 
miatt Bánátba, a hodicsi puszta szélére költöztek, de a gyerekek itt 
maradtak és gazdálkodnak. Nemcsak itt a parton vannak tanyák, 
hanem a Gyömrei és a Karjadi úton is. Több mint 80 tanya volt itt 
az Oromparton, össze kellene számolni, mennyi maradt meg, de 
nem hiszem, hogy ötvennél több.

Az ilyen adatok hallatán rendszerint a kíváncsiság fonja a beszél
getés fonalát, de most nem nagyon illik kérdezősködni, mi okozta 
a hanyatlást, amikor váltig hangoztatjuk a parasztember ragaszko
dását termőföldjéhez, tanyai lakhelyéhez, s csak találgathatnánk az 

Ősz Szabó Ferenc: Vallásosak a tanyai emberek. 
Orompartnak három útszéli keresztje van, az egyik 

a Gerekereszt
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ismert válaszokat az urbánus környezetbe vezető önkéntes szám
űzetés okairól, így inkább hallgatással hagyjuk nyugodni a múltnak 
nem ránk tartozó részét, s meg kell elégednünk az évszázados hiteles 
feljegyzésekkel, amelyek elénk tárják a fennálló társadalmigazdasá
gi helyzetet, benne a tanyavilággal, annak kialakulásával, esetleges 
változásával. Ebben a térképek jelentik a megbízható eligazodást, így 
Orompart esetében is. A Habsburg Birodalom Első katonai felméré-
sének (1763–1787 közötti időszak, melyben Magyarország felmé
rése 1780–1784 között zajlott le) térképein még nem találkozunk 
Orompart nevével, Felsőhegy sincs megnevezve, csak a bejegyzett 
szőlőskert utal a jelenlegi falu helyére, ellenben a szenta szallaschen 
területi megjelölés alapján már beazonosíthatók az oromparti 
tanyák, ezek mellett a Nagy szek (Nagyszék) és a Gömbölö szek 
(Kerekszék) mocsaraslápos területét is bejegyezték, de a pusztai 
állattartásra utaló gémeskutak ábrái is felkerültek a térképekre. A 
Második katonai felmérés (1806–1869) térképén, bár Oram néven, 
de már megtaláljuk Orompartot, a népes tanyavilág pedig zentaer 
Tányen gyűjtőnévvel van jelölve. A beazonosítható Gyömrei úton 
ott van a tanyák bejegyzése is, de megnevezés, a tulajdonos neve 
nélkül. A Harmadik katonai felmérés (1869–1887) térképén már 
megjelenik az Orom part megnevezés, ami a Hosszúszékkel és az 
Alsóhegyi szántókkal szemben helyezkedik el, és az adai szállásokig 
(Adaer Tányen) húzódik, de a számos tanya közül csak néhánynak 
a neve került a térképre: Hortitanya, Gajcsenovicstanya, vala
mint az adai és oromparti tanyavilággal feltehetően határt jelentő 
Dudvarszkiszállás, beljebb, nyugat felé pedig a Draginszállás. 

Bár a gazda szívesebben építkezett a járatos főutak mentén, 
még ha azok földes utak is voltak, de termőföldjeinek elhelyez
kedése alapján a dűlőutakra is jutott a tanyákból, és sok esetben a 
tanyagazda nevét kapta a dűlő, ami megtiszteltetésnek számított, 
számít ma is. Vitathatatlan, hogy a tanyák kialakulása gazdasági 
okokra vezethető vissza, hiszen karnyújtásra a szántóktól köny
nyebb és olcsóbb a termelés, nincs „üresjárat”, mint amikor az 
urbánus környezetből – időt pazarolva, mert az idő, az időjárással 
egyetemben fontos tényező a gazdálkodásban – kilométereket kell 
megtennie a gazdának, amíg a termőföldre ér. A szép emlékű Ősz 
szabó Vilmos oromparti tanyagazda egyik alkalommal a következő 
egyszerű szavakkal sommázta a tanyai gazdálkodás előnyét: – Le
het, hogy elfogult vagyok, mert egész életemet a tanyán éltem le, 
de a paraszti gazdálkodás egyedüli modellje a tanyai gazdálkodás. 
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Azt hiszem, hogy ezt a nyugati farmok példája is megerősíti. Itt a 
tanyán mindennek van és megvan a maga helye. A gépek nincsenek 
összezsúfolva, mint mondjuk egy négykvadrátos falusi portán, 
bőven van helye az állatoknak is, és a szomszéd nem teszi szóvá, 
hogy reggel hangosan röfögnek a disznók, vagy bőgnek a tehenek, 
meg hogy „szaguk van”. A jó minőségű termőföldek itt terülnek 
el a tanya körül, és anélkül hogy körüljárnám a vetéseket, esetleg a 
szántásokat, innen bentről, a szobánk ablakából látom, hogy mikor 
milyen munkát kell végeznem. Ott az 1990es években, a gazdasági 
meg az üzemanyagembargó idején, amikor az üzérek három márkát 
is elkértek a gázolaj literéért, sok falusi gazdatársam mondogatta, 
hogy könnyű nekem, mert tanyán élek, nem kell drága üzemanyagot 
fogyasztanom, mire a faluból traktorral kiérek a határba. Ez igaz, de 
azokban az ínséges években én sem traktorral ekéztem a kukoricát, 
hanem lovas ekével.

Miközben Vilmos gazda emléke lebeg körül bennünket, felvillan 
a tanyáján szervezett, a hagyomány előtt tisztelgő aratóünnep
ségek vagy disznótorok sora, Orompart közösségi élete. 
– A tanyai ember sokkal jobban a társára van utalva, mint a falusi 

vagy a városi, és talán ebből adódik a kölcsönös tisztelet, meg az 
adott szó becsülete. szavát tartó ember a tanyai. Ezt a többért való 
hajtás sem ölte ki belőle, de bármennyire is szólamként hangzik, 

Itt már nincs élet. A nyolcgyermekes Gyetvai Péter 
tanyáját, ami előtte kocsma volt, a „Susi kocsmája", 

régen kikezdte az enyészet
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egykor jobban összetartottunk, mint napjainkban, bár ha valaki 
segítségre szorul, a harmadik szomszédra is számíthat – magyaráz
za Ősz szabó Ferenc és azt is hozzáfűzi, hogy a közösségi életben 
fontos szerepe volt a tanyai iskolának. – A gyerekáldással sohasem 
volt errefelé baj, mi is hárman voltunk testvérek, három fiú, abban 
az időben potenciális munkaerő, bármekkora is volt a gazdaság. 
Orompartnak két négyosztályos iskolája volt: a Polyákiskola és 
az Olajosiskola, ahol összevont osztályokban folyt a tanítás. Az 
Olajosiskola helyét már csak bozót jelzi, de a Polyákiskolát az örö
kösök megmentették az enyészettől, rendbe tették, és most hétvégi 
tanyaként szolgál. Ennek a tanyavilágnak még könyvtára is volt, s 
az iskolában hétvégeken (persze amikor kevesebb munka akadt a 
földeken) táncmulatságokat szerveztek. Futballcsapatunk volt, s 
1970 óta Orompart néven –  persze felsőhegyiekkel megerősítve – 
sakkcsapatunk is van, és harminc éve ligarendszerben versenyzünk. 
Azzal is eldicsekedhetünk, hogy Orompart csapata két alkalommal 
részt vett a szerbiai Falusi Olimpiai Játékokon, de az orompartiak a 
vajdasági aratóversenyeken is ott vannak. Arra jók ezek az alkalmak, 
hogy megálljunk a hétköznapok rohanásában, hogy észrevegyük a 
mellettünk elsietőt, és ki tudja hányadik alkalommal győződjünk 
meg róla: nem csak munkából áll az élet. 

– sokszor szóba kerül a nyugalmat, megfontoltságot árasztó 
tanyai élet, s a kívülálló – aki talán vendégségben sem járt tanyán, 
nemhogy belekóstolt volna ebbe az életformába – a megszépítő 
romantika kelepcéjébe eshet. A gémeskúton (nem tudom, hogy 
vane errefelé olyan tanya, ahol megmaradt a gémeskút), a muskátlis 
ablakokon és a gazdagon terített asztalon túl nem látó nem ismeri a 
földműves embernek a természettől való örökös függőségét. Így van 
ez ősidők óta, de most ezzel magyarázzuk sietségünket, a korszerű 
gépek segítsége ellenére is örökös időzavarunkat. Amikor lovakkal 
műveltük a 10 hektárnyi szántót, bármilyen mostoha is volt az 
időjárás, mindent idejében elvégeztünk, például Andrásnapra föl 
volt szántva, szépen zöldellt a búza is, már ahogyan azt a természet 
biológiája is megköveteli, most meg szinte betemet bennünket a 
munka! – Ezt már a tanyai életformához, az önálló gazdálkodáshoz 
ragaszkodó Boros Gyevi Ferenc mondja, akit – szavai szerint – be 
sem lehetne kényszeríteni a faluba. – Az úgy volt rendjén – s ez kevés 
kivétellel napjainkra sem változott –, hogy a tanyának meglegyen 
az örököse, aki tovább élteti a gazdaságot, fejleszti azt. Öröme ez 
minden tanyagazdának, amikor látja, hogy érdemes volt gürcölnie.
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Megvolt a lehetőség, hogy a faluba vagy a városba költözzenek, 
mégsem az urbánus környezetet választották... 
– Igaz, egyet sem építettünk, csak rendezgettük, alakítgattuk, 

de ez a harmadik tanyánk, innen már nem megyünk el, csak ha 
visznek... szóval, gyermekkorom tanyája a Karjadi úti tanya volt, 
ott szemben az egykori Miskei fürdővel, melynek medencéjében az 
1950es években még fürödtem is! A fürdőnek csak az emléke él, 
s a 11 tanyából is 4 maradt. A Karjadi útról Adahatárra kerültünk, 
ott talán valamivel jobb minőségűek a földek, jobban teremnek. 
Nem tudtunk igazi adahatárivá válni, mert ha jól emlékszem, 
1965ben megkezdődött a tagosítás, a tanya körül nem maradt föld, 
anélkül meg mit ér a tanya? semmit! Itt, az Oromparton, a Branko 
Kragujević tanyáján volt az Október 8. szövetkezet székhelye, 

Boros Gyevi Ferenc: Valamikor lovak voltak, 
most meg a lóerő a tanyai gazda büszkesége
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felajánlották, hogy cseréljük el adahatári tanyánkat a Kragujević
tanyáért, s 1971ben így lettünk orompartiak. A tanyai életnek 
a szociális oldalát sem hagyhatom szó nélkül. Azért volt erős és 
fejlődhetett a tanyai gazdaság, mert ha nősült a fiú, íratlan törvény 
szerint ott maradt a tanyán, nem darabolódott a 8–10 hektáros 
termőföld. Amikor pedig átvette a gazdaságot, a szülőkről való 
gondoskodás magától értődő volt. Édesapám, Boros Gyevi Illés 106 
évet élt, s bár már régen én vezettem a gazdaságot, még 100 éves kora 
ellenére is leballagott a part alatti szántókhoz megnézni, hogyan 
kel a kukorica vagy a paprika, nyugtatni tekintetét a búzatenger 
hullámain. Amikor azután feljött a tanyára, rendszerint csak annyit 
mondott: elég szépek a vetések, ami azt jelentette, hogy jó munkát 
végeztem, illetve később már Vilmos fiammal együtt dolgoztunk. 
Mindkettőnknek megvan a maga gazdasága, de minden munkát 
együtt végzünk, közösek a gépek, így könnyebben beszerezhetjük 
a korszerű erőgépeket meg a kapcsolható eszközöket, és jobban 
kihasználjuk őket a mintegy 130 holdon, amit művelünk.

Ez pedig azt jelenti, hogy folytatódik, a tanyával együtt apáról 
fiúra öröklődik a gazdálkodás.
– szeretem Orompartot, a tanya meg a termőföldek éltetnek, 

pedig nagyon úgy látszott, hogy kiszakadok ebből a békés környe
zetből. szüleim, nagyszüleim kora gyermekkoromtól megtanítottak 
minden mezei munkára, az állatok körüli teendők végzésére, mert 
valamikor gazdag állatállománya volt a tanyának, közben arra buz
dítottak, hogy nyitott szemmel járjak a világban, ami Oromparton 
túl kezdődik, s tanuljak. Nem volt szükség a biztatásra, s ezt a tanu
lást nem úgy éltem meg, hogy meneküljek a tanyavilágból, a tanyai 
életformától, mert aki ebbe beleszületik, ha későbbi hivatása vagy 
szakmája révén időközben ki is szakad ebből a közösségből, lelke 
mélyén mindig tanyai marad, „másodállásban” földet művel, vagy 
legalább tenyérnyi gyümölcsös köti ősei hivatásához. Elindultam 
az élet ismeretlen dűlőútján, hogy most elmondhassam magamról: 
okleveles gazda vagyok – fűzi vallomásszerűen a szót Boros Gyevi 
Vilmos, aki a gépek világában érzi otthon magát. – Akkor kaptam az 
első pofont az élettől, és kérdeztem magamtól, hogy érdemes volte 
tanulnom, amikor az 1990es évek elején az adai Potisje szerszám
gépgyár ösztöndíjasaként munkára jelentkeztem gépészmérnöki 
diplomámmal, de nem volt rám szükség. Mehettem vissza a tanyára, 
s akkor úgy éreztem – persze azóta másként gondolom –, nem volt 
érdemes évekre kiszakadnom a mezőgazdaságból.
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Minden fiatalnak világmegváltó tervei vannak, és érthető, hogy 
választott hivatásában szeretne bizonyítani, s ha alkalmat kap, 
teszi is, amire az elutasítást követően megadatott a lehetőség. 
– Az akkor még a Vajdaságban azt hiszem utolsóként üzemelő 

zentai kendergyárban az üzemmérnöki teendőket végeztem, közben 
a „második műszakra” meg jövedelemkiegészítésre ott volt a föld, 
a nem túl sok kézi munkaerőt követelő búza és kukoricatermelés. 
Édesapám biztatására két hold fűszerpaprikát vetettem, ez 1995
ben történt, s amikor leszállítottam a termést, többet kaptam érte, 
mint az egész évi kendergyári fizetésem volt! Másnap visszaadtam 
az irodám kulcsát. Felsőhegyen élünk, három gyermekünk van, s a 
faluból azóta is naponta járok ki a tanyára, a körülötte és a közelében 
elterülő földekre – a munkahelyemre.

Időközben nem próbált más munkahelyet találni? 

Boros Gyevi Vilmos: A tanári hivatás helyett 
a mezőgazdaságot választottam
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– Nem. A kanizsai Mezőgazdasági szakközépiskolában tanári 
állást ajánlottak fel, gondolkodás nélkül elutasítottam. Elégedett 
vagyok azzal, amit a mezőgazdaságban megvalósíthatok, üzemmér
nökként ennek a felénél sem tartanék. Van ennek a gazdálkodásnak 
egy előnye, amit semmilyen jól fizetett munkahely vagy vezetői állás 
sem nyújthat: ez pedig az önállóság, a mérhetetlen szabadság a mun
kámban, ami önbecsülésre és a természet tiszteletére is megtanít. 

A mérnöki precizitás a gazdálkodásban is megnyilvánul? 
– Nincs az leírva meg felesleges is hangoztatni, amikor minden 

mezőgazdasági termelő jól tudja, hogy a paraszti gazdálkodásnak 
is a racionalitás és a pontosság a fő jellemzője. Persze nem lehet 
mindent előlátni, abszolút pontossággal kiszámítani – főleg az 
időjárás alakulását és a remélt nyereséget sem. Ez az ágazat nem tűri 
el a rögtönzést, így pl. a növénytermelésnek megvannak a maga, 
természet által behatárolt íratlan törvényei, ezeket kell betartani. 
Elég gyakran megtörténik, hogy az ember figyelmen kívül hagyja 
ezeket a törvényszerűségeket, túlbecsüli képességeit, tudását, azután 
az időjárást okolja, ha nem olyan termést takarít be, mint várta. Itt 
van pl. a kukoricavetés ideje. A régi jó öregek nem beszéltek ápri
lisi optimális vetési időről, a talajhőmérsékletet sem mérték, mint 
napjainkban, hanem úgy mondták, hogy: „akkor lehet kezdeni a 
vetést, ha az eperfa levele már egérfül nagyságú”, vagy: „amikor a 
gyerekek mezítláb futkároznak az út porában”, tehát április dereka 
felé, amikor fölmelegedett a talaj is meg a levegő is. Elmosódtak 
az évszakok közötti határok, korán beköszönt a meleg idő, s már 
március vége felé megjelennek a vetőgépek a határban, de ha visz
szatér a hideg idő, a mag csak sínylődik a földben, ha meg kikel, 
megtörténik, hogy fagyok semmisítik meg. 

A korszerű gazdálkodás megköveteli a munkát könnyítő és 
gyorsító nagy teljesítményű gépeket, melyekből nincs hiány a 
gazdaságon. 
– Ahogy növeltük a földterületeket, úgy bővítettük a gépállo

mányt, hogy minden munkát egyedül végezhessünk el, ne kelljen a 
bérmunkáért fizetni. Nem lehet itt „élére rakni a pénzt”, folyamatos 
a beruházás, amit jószerivel önerőből végzünk. Mivel öntözéses 
gazdálkodást folytatunk, 800 méterről vezetjük a vizet több par
cellához, s még az áramot is kihúzattuk, hogy ne drága gázolajjal 
kelljen üzemeltetni az öntözőberendezéseket. 

A köztudatban élő földes szobájú, petróleumlámpás tanyákat, 
bármilyen romantikus képet is fest róluk a képzelet, hiába 



■   Gyökerek   ■ 89  ■

keresnénk a vajdasági rónán, így az Oromparton is, takaros, 
többnyire korszerű lakóépületekké lettek a „házak”, s csak a 
mellettük sorakozó gazdasági létesítmények, a gépek árulkodnak 
a tanyajellegről. A tanya változásával változott az élet, vagy akár 
azt is mondhatnánk, hogy a fejlődés megváltoztatta a tanyai 
életmódot, a szokásokat? 
– Téves az a tanyai embert megbélyegző (bár az az utóbbi évtize

dekben alaposan megkopott) „maradi” jelző, hogy görcsösen ragasz
kodik a múlthoz, a megszokotthoz, elutasítja az újat. A gazdálkodási 
viszonyok változása bizonyítja, hogy egy lépésre sem maradunk le a 
falusi vagy városi gazdák mögött, de a legtöbb tanya lakberendezése 
is vetekszik az urbánus környezet lakberendezéseivel, úgyhogy ta
nyánk élete is megváltozott a közel fél évszázad alatt – magyarázza 
Boros Gyevi Mária, a gazdaasszony, s amikor azt kérdezem, hogy mi 
jelentette a változás, egyben a fejlődés alapkövét, nyomban rávágja: 
– A villany! Amikor 1968ban megkezdődött Orompart villamosí
tása, s egy évvel később az Alsó sor végén is kigyulladtak a lámpák, 
új élet kezdődött. Tudja hol éreztük elsőként a villany áldását? 
Dehogyis a konyhában, a háztartási gépeken – hanem a kúton! Az 
igaz, hogy amint kigyulladt a villany, nyomban megvettük a tévét 

Boros Gyevi Ferenc és Mária Vilmos fiukkal 
az oromparti tanya udvarán
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meg a rádiót, de kutat is fúrattunk, rá a hidrofort, hogy ne kézzel 
kelljen pumpálni naponta a több száz liter vizet az állatok itatásá
hoz. Hamarosan megérkezett a villanydaráló is, itt a tanyán egyedül 
darálhattuk a takarmányozáshoz szükséges gabonát, nem kellett már 
a faluba vagy a városba szállítani „vámőrlésre”. A tüzelős sparheltet 
nagyon gyorsan felváltotta a villanytűzhely, a mosóteknőt pedig a 
mosógép, mert közben a fürdőszoba is megépült, majd korszerű 
bútorok kerültek a szobákba. Hogy mi történt a régi bútorokkal 
és használati eszközökkel? Egy része a padlásra került, egy része 
pedig a tűzre. Régi. Minek őrizgetni? Nem láttuk értékét. Ahogy 
belegondolok, nem is fejlődés volt az, hanem a divat megsemmisítő 
szele. Látjuk a korszerű városi lakásokban, de egyegy tanyán is a 
múltra emlékeztető rézmozsarat, néhány csuprot vagy köcsögöt, a 
kanapét, de az már csak oda nem illő dísz, élettelen tárgy.

A villany megváltoztattae a tanyavilág közösségi életét? 
– Igen. Eltávolította egymástól az embereket. Nem választott 

szét, csak eltávolított bennünket egymástól. A szomszédolás, a pet
róleumlámpa vagy a gyertya pislákoló lángja melletti beszélgetések 
(már az a félhomály is meghittséget sugároz) megritkultak. Ha téli 
estéken átmentünk a szomszédba egy kis beszélgetésre, dehogyis 
kellett bejelentkezni, csak bámultuk a tévé képernyőjét, és nagyo
kat hallgattunk, most „jó” műsor fut, azt nézzük, beszélgetésre 
meg bármikor lesz időnk. Nem lett. Mintha elfelejtettünk volna 
egymás szemébe nézni. A beszélgetésnek éppen az a varázsa, hogy 
a tekinteten keresztül bepillanthatunk egymás lelkébe.

Vannake ünnepek a tanyán? 
– Már hogyne lennének! Vallásos és a vallást tisztelő emberek 

vagyunk, ahhoz illő módon emlékezünk meg a karácsonyról meg a 
húsvétról, de pl.: a gyertyaszentelő, a pünkösd, meg Nagyboldog
asszony napja, ami egyben Orompart napja is, amikor találkozunk 
az innen elszármazottakkal, nagyon jó alkalom, hogy egymás felé 
forduljunk. számomra azonban az a legnagyobb ünnep, amikor 
gyermekeinkkel, unokáinkkal együtt üljük körül a családi asztalt, 
és azt hallom valamelyiktől: jó hazajönni! Vilmossal, akinek itt a 
munkahelye, naponta együtt vagyunk, családjával is kikijönnek, 
de Márta lányomék csak látogatóba járnak haza. Nézegetjük a 
gyerekek, az unokák fényképeit.

Az elmúlt tízegynéhány évben divatos lett a tanya, nem a tanyai 
életmód és gazdálkodási forma, hanem csak az akár   státusszim
bó lumként szolgáló, korszerűen berendezett szállás, de az   ag
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rárturizmus kibontakozása is ráirányította a figyelmet. A   múlt
ba visszakívánkozó embert szívélyes vendéglátás, jó falatok, 
elfelejtett ízek kábítják el, s ha egykét fityók kisüsti mögött 
még a tambura is megszólal – mert a vendéglátásra berendezett, 
berendezkedett tanyákon elmaradhatatlan a muzsikaszó, mintha 
ez szavatolná, hogy jól érezze magát az odalátogató –, teljes a 
varázs, ami nem egyéb, csak délibáb. A gazdatanya más életet él. 
– A tanyai emberek életformaként élik meg a tanyát, míg az 

agrárturizmus a szórakoztatásra, a gasztronómiai élvezetre, egy
szóval élménynyújtásra épül. A régi ízeket keresőket (bár meglehet, 
hogy nem is tudják, melyek az egykori parasztételek) elkápráztatja 
a gyöngytyúkleves, a kacsasült vagy a kemencében rotyogtatott 
sólet, számunkra ez természetes. Azonban ne higgyük, hogy a 
tanyai ember mindig ételektől, italoktól roskadozó asztal mellé ül, 
hogy zeneszóval búcsúztatja a napot! Mindennek megvan a maga 
ideje, így az ünnepi asztalnak is. A tanyai menyecskéknek azonban 
nemcsak a tűzhely mellett kell helytállniuk, jut számunkra a férfi
munkából is. Nem is olyan régen még megmosolyogtak bennünket, 
ha a traktor nyergében ültünk, de napjainkban természetes, hogy 
traktort, autót vezessünk valamennyien, zsebünkben ott lapuljon 
a mobiltelefon, aminek különösen a fogós munkák idején vesszük 

Egy kis beszélgetésre a legnagyobb munkák idején is 
jut idő
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hasznát. Visszatérve a paraszti ételekre, nincs mindig idő többfo
gásos ebédet készíteni, megteszi olyankor a kolbászos krumpli
paprikás, télidőben a kocsonya vagy a töltött káposzta. Reggelire 
meg az kerül asztalra, amit a tanya kiad, vagyis tejtermékek, azután 
főleg füstölt házi szalonna, kolbász, mert azért a disznóölésekről 
sem szoktunk le! Kell az erő a határi munkákhoz.

A termőföldet tisztelő és szerető tanyai ember termelési eredmé
nyeivel, gazdasága fölszereltségével, de még tájékozottságával 
sem marad le semmiben urbánus környezetből gazdálkodó 
társától, ám életében ott van az óvatosság, a bizalmatlanság. Ez 
nem is annyira embertársai, inkább a társadalom, a „rendszer” 
irányában nyilvánul meg. Veleszületett tulajdonsága ez, vagy 
rákényszerült? 
– Én védelmi mechanizmusnak nevezném, ami a fennmaradás 

harcában alakult ki – magyarázza Boros Gyevi Ferenc, majd kérdés
sel válaszol: – Melyik rendszer kényeztette a parasztot? Egyik sem! 
Lekicsinylően kihasználta inkább béketűrését, a sértő „tudatlan” 
jelzővel bélyegezte meg. És itt álljunk meg: a természettel együtt élő 
egyszerű ember igenis gazdag tudással rendelkezett, s ezt a tudást, 
ami segítette gazdálkodásában, megfigyelései alapján szerezte. Ve
lem is megtanították, hogy az állatok viselkedéséből, a szél irányá
ból, a fecskék repüléséből, az eperfa könnyezéséből következtessek a 
várható időjárásra. A könyv is mindig nagy becsben volt családunk
ban, így van ez a mai napig, s nemcsak a Kincses Kalendárium! Itt 
az Oromparton valamikor könyvtárunk volt, és édesapámmal egy 
télen, amikor csak az állatok körül akadt munka, minden köny
vet kiolvastunk, több mint százat, s esténként a petróleumlámpa 
világánál is lapoztuk a könyveket! Ami pedig a bizalmatlanságot 
illeti, nem gazdatársai iránt volt fenntartással, hanem a rendszernek 
nem hitt, de hogyan is higgyen, amikor az megfosztja vagyonától. 
Az agrárreform, a beszolgáltatás, a kulákká nyilvánítás (anélkül 
hogy tudták volna annak valódi jelentését, akik vagdalóztak ezzel 
a fogalommal), azután a földmaximum korlátozása – mindmind 
hozzájárult a társadalom iránti bizalmatlansághoz, és állítom, hogy 
egyik sem szolgálta a fejlődés meg a mezőgazdaság javát. 

Megélték a konfiskálást? 
– Nem fosztottak meg bennünket a földtől, mert nem volt annyi, 

hogy elvegyék, s a tanyáról sem kellett elmennünk, de a beszolgál
tatást megéltük. Édesapám 1949 kora tavaszán két lóhátas rendőr 
kíséretében hajtott be zentára 10 disznót, szinte teljesen kiürült 
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az éléskamránk, és a padlásunkon gabona sem maradt. Hát nem 
megalázó, hogy a szárkúpban kellett rejtegetni a szalonnát meg a 
zsírosbödönt? Kukorica meg zab úgy maradt a lovak abrakolásához, 
hogy édesapám az istállóban, a jászol alatt elásott néhány mázsát, s 
a tavaszi munkákhoz ez biztosította a lovak erőnlétét. szűkösebben 
éltünk, de nem éheztünk, mert a tanya padlásán százával fészkeltek 
a galambok, a maroknyi vadócok, sertés, liba és kacsa híján ezek 
biztosították a tanya hússzükségletét. A padlássöprők többször is 
megjelentek a tanyánkon, ha nem is volt már mit elvinniük, s amikor 
meglátták a tetőn tollászkodó rengeteg galambot, bosszúsan fogták 
vallatóra édesapámat: „Illés, azt mondtad, hogy nincs búzád meg ku
koricád, közben ennyi galambot tartasz! Hol rejtegeted a gabonát?” 
Édesapám káromkodott egyet magában, különben békés természetű 
volt, majd fogai között szűrte a szót: „Nem én etetem őket. A másén 
élnek, éppen úgy, mint ti is!” Más világot élünk, veregetik a paraszt
ember vállát, hogy milyen jól termel. Munkához szoktunk mi, nem 
a dicsérethez. Meg kell hagyni, hogy az utóbbi években nemcsak 
elvesznek tőlünk, hanem támogatást is kapunk. Gépesítünk, hogy 
könnyítsünk a munkánkon, meg persze a „több” reményében. Van 
értelme? Ha lesz, aki átveszi és folytatja a munkánkat, vállalja a 
tanyai életformát és gazdálkodást (de nem jobb híján) – enyhül a 
parasztember sérelme, s rábólint, mint jómagam is: érdemes volt.

Ez az egyben kérdésválasz „érdemes volt” kísér bennünket, mi
közben kapaszkodunk fel a „partra”, a tekintélyes (de hiszen az 
Oromparton valamennyi tanyára ráillik ez a jelző) Baloghtanyára, 
ahol Balogh Mátyás él feleségével, Veronkával. Csendes a rendezett 
tanyaudvar, nem szokott az ilyen süket csendhez a tanyai ember, a fé
szer alatti gépek nem követelőznek, vagy éppen nyugodtan pihennek, 
mint egykor a gazdag állatállomány. Mert az ólak, az istállók – bár 
üresen állnak – magyarázat nélkül is beszélnek a virágkorként is 
emlegetett időszakról, ez alig 2025 éve volt, amikor az Oromparton 
még mutatóban sem lehetett állatállomány nélküli tanyát találni, s 
az volt a legtermészetesebb, egyben legbiztonságosabb is, hogy a 
növénytermelésre és állattenyésztésre épüljön a tanyai gazdaság, ami 
a parasztember örök érvényű igazságát is megerősíti, mely szerint: 
„ha nem hoz az egyik, majd hoz a másik!” A tanya hűsében aztán 
már nemcsak erről az egymásrautaltságról, a mezőgazdaságnak írott 
és íratlan törvényszerűségeiről esik szó, hanem a gazda teremteni 
akarásáról, ami magában foglalta megkezdett munkájának folytatá
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sát, és a „hogy maradjon, meg a gyerekek könnyebben induljanak” 
gondolatát is. Ma sincs másként, hiszen a szülői háttér képezi a leg
biztosabb alapot az új gazdaság kialakításában, amit a lehetőségekhez 
mérten bővíteni, fejleszteni illik (mert ha nem teszi, mit szólnak az 
ősök?), ezt sulykolta a parasztemberbe az élet íratlan, néma törvénye. 
Az írott pedig megannyi akadályt állított az előrelépés elé, amit 
kerülgethetett a sorsába beletörődni nem akaró ember, aki pedig 
belefáradt az akaratot is megtörő bizonygatásba, vállát megvonta 
a „nekem mindig lesz elegendő!” terhe alatt. Talán ide vezethető 
vissza a tanyai gazdaságok téves „önellátó” jelzője is, hiszen a néhány 
holdas gazdaságon is termett annyi gabona, állatállományban sem 
szűkölködtek, hogy jusson abból a hetipiacra, amit pénzzé tehetett a 
gazda, hiszen az adót nem tudta búzában törleszteni, a boltban meg 
a petróleumot, a gyufát, a sót sem mérték gabonáért. 

– Ami a kezdetet illeti, szüleink gondoskodtak róla, hogy ne a 
semmiből kelljen indulnunk, csak az volt a kérdés, hogy a tanyai 
életformát választjuke, vagy a várost. Persze hogy csábító volt a 
tanyánál kényelmesebbnek tűnő urbánus környezet, hiszen ott van 
az iskola (mert előre kell gondolni a gyerekekre), a bolt, de az 1960
as, sőt még az 1970es években is csábították a sorsával elégedetlen 
parasztembert a munkaerőt váró állami vállalatok, hiszen ott biztos 
fizetés várta, nem úgy, mint a gazdaságán, a termőföldön, ahol az 
időjárás meg a gazdaságpolitika a meghatározó. Amikor 1958ban 
megnősültem, egy évre rá a Hevértanya lett az otthonunk – kezdi 
fonni a beszélgetés szálát Balogh Mátyás, határozottan állítva, hogy 
ez a gazdálkodási modell és életforma, ami a fejlett mezőgazdaságú 
országokban mindig becsben volt, a társadalmigazdasági fejlődés 
alapjául szolgálhatott volna, csak hagyni kell a földhöz ragaszkodó 
és a szántókat becsülő embert, tegye a dolgát, amihez leginkább ért. 
–  Bevalljuke vagy sem, de mi mindig agrárország voltunk, ma is 
a mezőgazdaság a gazdaság alapja, csakhogy ezt annak idején nem 
ismerte fel a gazdaságpolitika, a parasztban államellenséget látott. 
Csak ezzel magyarázható a mezőgazdasági reformok végtelen sora, 
miközben az ágazat szekere a lejtőn lefelé tartott, nem mintha 
napjainkra sikerült volna teljesen lefékezni. Megfeledkezünk róla, 
hogy az elmúlt évtizedekben a mezőgazdaság, vele együtt a paraszt
társadalom hányszor húzta ki az állam sárba ragadt szekerét. Kicsit 
keserű szájízzel hallgattam az élcet a paraszt szívósságáról, hogy ha 
este kopaszra nyírják is, reggelre kinő a haja. Más szóval: munkával 
mindig van ereje szerezni.
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Vissza kell kanyarodnunk a Baloghgazdaság megalapozásához, 
ahhoz az időszakhoz, amikor nem hogy állami támogatást, ha
nem még bankhitelt sem kaphatott a földműves. Az igazsághoz 
tartozik, hogy nem is nagyon érdekelte a bank pénze, magára 
hagyatkozott, ha lassúbb léptekkel is, de biztosabban haladha
tott előre. A szülők, mint a legtöbb esetben, a kezdő gazdaságnál 
is derekasan helytálltak. 
– Nem a semmiből kellett kezdenünk a gazdálkodást, mert 

amikor 1958ban Veronkával összekerültünk, hozománya 10 hold 
jó szántó volt, amihez az én 8,5 holdas hozományom párosult, így 
már bőven megvolt az akkor engedélyezett maximum. sok öreg 
gazda sem rendelkezett ennyivel, mi meg mindjárt „fönt” kezdtük, 
munka nélkül. Az nem számított, hogy a szülői gazdaságon nem 
igen kímélték a gyereket, különösen, ha benne a tanya továbbélését, 

A tanyaudvaron üldögélve olykorolykor felidézzük 
a múlt emlékeit: Balogh Mátyás és Veronka
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a paraszti életforma folytatóját látták. szóval a föld, a legértékesebb 
vagyon megvolt, fiadzik az, csak tudni kell vele bánni, ezenkívül 
egyegy lovat is kaptunk, egy fejőstehén meg egy anyakoca is került 
a gazdaságunkra. Gépesítés? Ráfos kocsi, eke, borona, fogas, henger, 
no meg a kapa és a kasza, mert nagyon sokszor megnéztük, hogy 
messze vane még a dűlő vége. A két lóval sietség nélkül el lehetett 
munkálni a 18,5 holdas szántót. Kiszámítottam, hogy egy hold 
felszántása során legalább 15 kilométert kellett ballagnom az eke 
szarvát fogva a lovak után, de hogy egy holdat felszántsak, már 
hajnalban a barázdában kellett állnom. Kissé irigykedve, de inkább 
vágyakozva hallgattam a traktor dohogását a közeli birtokon, s ami
kor 1965ben megvásároltuk az első traktort – igaz kéz alól –, a 339 
jelzésű kis Fergusont, nem akartam elhinni, hogy mennyire meg
könnyebbült és fel is gyorsult a munka, s úgy éreztem, hogy annyi 
szabadidőm van hirtelenében, amivel nem is tudok mit kezdeni...

Persze hogy tudott... 
– Ott volt a szaporodó állatállomány, ami egyre több munkát 

igényelt, mert a fejőstehénállományt 20 egyedre szaporítottuk, 
ciklusonként 30 növendékmarhát hizlaltunk, de 15 anyakocát is 
tartottunk, megtermett a takarmány, azok malacait felhizlaltuk. 
Nem kellett már beszolgáltatástól tartani, szép pénz rejlett a me
zőgazdaságban, csak dolgozni kellett, mi meg nem sajnáltuk ma
gunkat. 1973ban éreztem először, hogy a fejlesztésben nem vagyok 
teljesen a magam erejére utalva. A zöldtervhitelből – ez volt az 
akkori Jugoszláviában, a szocialista társadalomban az első, kizárólag 
a mezőgazdaság, illetve a parasztgazdaságok fejlesztésére irányuló 
nemzetközi bankhitel – jó gépeket vásároltam. Így került a tanyai 
gazdaságra új traktor, a kétsoros kukoricakombájn, az öntözőrend
szer. sok gazdatársam nem azt kérdezte tőlem, hogy hogyan mertem 
eladósodni, miből fizetem vissza a hitelt, hanem hogy bemennéke 
velük a szövetkezetbe, ők is szeretnének új gépet vásárolni. Azután 
a cukorgyár is kedvező feltételekkel kínált föl traktorokat, aminek 
értékét répában törlesztettük, s amikor megjelentek az új, bőtermő 
fajták meg hibridek, nem kellett bennünket győzögetni azok előnyé
ről, állítom, hogy új fejezet kezdődött gazdálkodásunkban. Nagyon 
fontos, hogy egymástól tanuljunk, de azt tapasztaltam, hogy nem 
szabad egymásra várnunk és figyelnünk: hogyha a szomszéd jól jár 
egyegy haszonnövény termelésével vagy az állattenyésztéssel, akkor 
én is belevágok –  mert az már lépésvesztést jelent. Az ingatag piac 
is bizonytalanságot és bizalmatlanságot szül, de a parasztembert 
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kitartással áldotta meg a Teremtő, s ezért voltam világéletemben 
híve annak, hogy ha van ára a búzának, ha nincs, ha kell a tej vagy a 
hús, ha nem, dolgozni és termelni kell, a folyamatos munka előbb
utóbb meghozza az eredményét. Amikor úgy öt vagy tízévenként 
visszatekint a gazda – bár állandóan a mezőgazdaság sarokba szorí
tottságáról beszélünk –, azért csak van mit felmutatnia. Bár csak hét 
osztályt végeztem, mert jobban szerettem a földet, mint a könyvet, 
nagyra értékelem az agrártudományt, és azt gazdálkodásomban 
nagyon szépen párosítottam az elődök tapasztalatával. Igyekeztem 
elsőként alkalmazni az újításokat, az újdonságokat. Így volt ez az 
öntözéses gazdálkodással meg a csemegepaprikatermeléssel, és 
nem túlozok, amikor azt állítom, hogy Orompart napjainkban a 
zöldségnövénytermelés egyik fontos központja. Gazdáink tudnak 
és akarnak is termelni, csak legyen, aki felvásárolja, és becsületesen 

Balogh Mátyás:  A mezőgazdaság olyan, hogy ha haladni 
akar az ember, magát nem kímélve látástól vakulásig 

dolgozik, míg bele nem rokkan a munkába. Én szó szerint
„vakulásig” dolgoztam, mert elvesztettem a szemem világát
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meg is fizeti a terményt. Termeltünk mi az 1990es években, abban 
az inflációs időben is, amikor három márkát sem kaptunk a búza 
mázsájáért, az üzérek éppen ennyit kértek a gázolaj literjéért, vagy 
amikor a leszállított havi tejmennyiség értékén – pedig az több ezer 
liter volt – egy láda almát vehettünk. Túléltük, magam sem tudom, 
hogy miként, de túléltük anélkül, hogy eladtunk volna egy hold 
földet is, vagy felszámoltuk volna állattenyésztésünket. Tudja, ha 
egyszer a „nincs” kikezdi a gazdaságot, az egyre nagyobb léket üt 
rajta, és elsüllyed, mint a jéghegynek ütközött hajó.

Amikor a gazda számára már hosszú a dűlő, amikor az állatok 
ellátása is kezd nehezére válni, ha nehéz szívvel is teszi, de át kell 
engednie a gazdaság irányítását, esetleg megszívlelendő, „én így 
csinálnám” tanáccsal részt vállalhat a munkából. 
– Úgy érzem magam, mint 1968, Orompart villamosítása előtt. 

Vaksötétben járok. A szó legszorosabb értelmében véve. Elveszí
tettem a látásom. Pontosabban valami dereng, úgy félhomályban, 
mint amikor az est árnyai már ránk telepszenek. Csak hallomból 
tudom, hogy milyen szépen fejlődik a vetés, hogy olyan jó a búza 
vagy a kukoricatermés, hogy alig győzi a kombájn a munkát. A szél 
irányából meg zúgásából próbálom kibogozni, hogy esőfelhőket 
hoze. Jó hallgatni az esőcseppek koppanását. Hiányzik a természet 
színparádéja, de a munka – mert bírnám még – talán jobban. Jó 
kezekbe került a gazdaság, Béla fiunk vette át, aki zentáról jár ki nap 
mint nap a tanyára. Azt szerettem volna, ha tanul, a föld megvárja, 
de talán korán megismerte és meg is szerette a mezőgazdaságot, 
a gépeket, ezt a mérhetetlen szabadságot. Nem kényszerítettük 
iskolába, de jó hallani az emberektől (mert azért sokan befordul
nak a tanyánkra), hogy jól gazdálkodik. Azért csak azt mondom 
én, hogy könnyebb lenne innen a tanyáról, mert ugye itt vannak a 
földek, itt a teljes gépállomány is, nem mintha félteném a tanyát, 
mi lesz vele egy napon, de azért csak jóleső érzés lenne hallanom a 
fiunktól: kiköltöztünk... 

– Ezt teljesen a gyerekekre és a közös döntésükre bízzuk, nem 
úgy, mint a mi esetünkben, amikor összeházasodtunk, hogy a tanyai 
gyökerek nem téphetők el. Én nagyon szerettem volna a városban 
élni, Mátyás meg a tanyáért élthalt, s a szüleink – akik jól értettek 
a gazdálkodáshoz – a pártját fogták, így tanyai menyecske lettem, s 
bár ma is szívesen bekocsizok a faluba vagy a városba, az intéznivalók 
rám várnak, hazatérőben jóleső érzéssel fordulok rá a nyárfákkal 
szegélyezett oromparti útra. Olykorolykor úgy érzem, hogy jobb 
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lenne bent lakni Felsőhegyen vagy zentán, ott legalább közelebb 
lenne az orvos, de ha ez az egyetlen előnye az urbánus környezetnek, 
akkor nincs miért elhagyni a tanyát – veszi át a szót Balogh (szüle
tett Hevér) Veronka, amikor pedig a tanya története kerül szóba, 
mosolyogva mondja: – Öregebb ez, mint az országút! Dédszüleim 
1880 körül építették a vert falú lakóépületet, ami fél méter vastag 
falaival még most is fölvehetné a versenyt a téglából meg betonból 
épített korszerű házakkal. Akkor épültek meg a gazdasági épületek, 
az ólak és az istállók, valamint a fészer és a góré is. A szüleim meg 
a nagyszüleim is úgy mesélték, hogy a lakóépületnek fazsindelyes 
teteje volt, amit 1910–1911 során cseréppel cseréltek fel. Arra az 
időszakra pedig magam is jól emlékszem, hogy a mázolt földes szo
bába rongypokrócot terítettünk, petróleumlámpával világítottunk. 
Ennek a tekintélyes tanyai lakóépületnek nem sok köze volt a népi 

Van, aki folytatja a tanyai gazdálkodást, bár Balogh 
Béla a városból, Zentáról ingázik az oromparti tanyára. 

Balogh Mátyás, Veronka és Béla az oromparti tanyán 
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építészethez, a helyiségek klasszikus elhelyezéséhez és funkciójához, 
mint a kisebb tanyákon, ahol az első, vagyis a tisztaszoba főleg a 
mindenre kíváncsi gyerekek számára olyan rejtélyes volt, pedig nem 
lapult abban semmi boszorkányság, csak őszidőben a szekrények 
tetején illatozó birsalmák, a fehér terítővel leterített almáriumon 
őrködő feszület meg a szentek szobrai árasztották azt a tiszteletet 
és varázst, amit már nemigen találunk meg, hiszen átalakultak, 
átépültek a tanyák. A tisztaszobába nem lehetett mindennap be
menni, csak különleges alkalmakkor nyitották ki. Mondhatnám 
azt is, hogy az élet sorsfordulóiról tudnának mesélni ezek a szobák, 
hiszen ha tanyán tartottak lakodalmat, a tisztaszobában fogadták 
a vendégeket, a tanyai menyecske ott feküdte a gyerekágyat, de a 
tisztaszobából kísérték utolsó útjára a tanyagazdát vagy a feleségét 
is. Régen nem temetnek már a tanyáról, divatját múlták a sátoros 
lakodalmak is, az esküvő után meg nászútra mennek a fiatalok. A 
mi időnkben tudja hova mentünk nászútra? Ki a határba. Kapálni 
meg aratni. Meg ellátni az állatállományt. 

Ezt lehetette pótolni a későbbiekben, vagy teljesen a munkába 
temetkeztek? 
– A munka, a tanyai gazdaság fejlesztése mindig a fő helyen állt, 

de nemcsak szomszédolni jártunk télidőben, utazgattunk is, főleg 
a magyarországi fürdőket látogattuk. Mátyás egyszer a tengeren 

Egykori tanyai lakodalom
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is járt, a szövetkezet a legjobb termelőket tengerparti nyaralással 
jutalmazta, s amikor hazajött, mesélt a tengerről, de én nem vágya
koztam rá, hogy elutazzunk. Különben mindketten szeretjük még 
ma is a társaságot, s 38 éves koromban megszereztem az autóvezetői 
jogosítványt, hogy szükség esetén – mert ilyenre is volt példa – én 
üljek a volán mögé. Most meg különösen sokat ér az autó, igaz, 
csak kis Yugónk van, nem kell a gyerekekre várni, hogy bevigyenek 
bennünket a városba akár az orvoshoz, akár a hivatalba. Hosszabb 
utakra most már nem vállalkozom, esetleg egy kicsit a múlt, az 
emlékezés útjait rovom...

Valahol olvastam, hogy „a múltat nem lehet megváltoztatni, de 
tanulni lehet belőle”. S kell is belőle tanulni, különösen, ha soha 
begyógyulni nem akaró sebeket takargat... Az ember különben 
is egész életében diák marad. 
– Tekintélyes, jómódú családban nevelkedtem, mert mint a 

legtöbb parasztcsalád, ilyen volt az oromparti Hevér család is, mi
közben arra tanítottak, hogy ne a külsőről ítéljek, hanem az emberi, 
a keresztény értékeket próbáljam megtalálni embertársamban. 
A   társadalom, a társadalmi érvényesülés – különösen napjainkban 
– viszont ennek az ellenkezőjét példázza. Máig sem értem, hogy 
közvetlenül a háború utáni időszakban miért kellett vagyonától 
megfosztani és megalázva megsemmisíteni az előremutató, a haladó 

Ez maradt a Karjadi úti Miskei fürdőből,  Miskei Antal 
kilenc évtizeddel ezelőtt valóra vált álomvilágából
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gazdatársadalmat, csak azért, mert száz vagy kétszáz holdon gazdál
kodtak, hogy embereket foglalkoztattak. Nem tudok belenyugodni 
a vállvonogatással kísért válaszba: mert a szocialista fejlődés, az 
egyenjogúság és egyenrangúság úgy diktálta. Ötven évnek sem 
kellett eltelnie, hogy ismét száz, sőt ezer holdakat műveljen valaki, 
s a társadalomnak eszébe sem jut felvetni a kérdést: miből szerezte, 
hány nemzedék verítéke áztatja ezt a vagyont. 

Ezt a megsemmisítést családjában is megélték? 
– Megéltük apai meg anyai ágú családunkban is. És túl is éltük. 

Azt csak én tudom, hogy gyerekfejjel is mennyit imádkoztam a 
jóistenhez, hogy ha viszik is a földet, az állatokat, csak mi marad
junk meg, ne űzzenek el bennünket otthonunkból, innen a Hevér
tanyáról. Nem űztek el bennünket, de el kellett tűrni a senkikből 
lett hatalmasságok sértegetéseit. Akkor ők voltak az urak, s amikor 
elvégezték piszkos munkájukat, nem volt rájuk szükség, de mondha
tom, hogy addig sem jártak emelt fővel, eltűntek az akkori politika 
süllyesztőjében. Megcsonkították gazdaságunkat is, de anyai ágú 
Miskei Antal nagyapám esete még ma is összeszorítja a torkomat.

A Karjadi úti Miskei fürdő tulajdonosáé, ahol az 1930as években 
még gyógyulásban reménykedő mozgássérült külföldiek is meg
fordultak, ahol időnként társasesteket rendeztek, és Zentáról 
fiákerrel szállították ki a vendégeket? 
– Annak a Miskei Antalnak az unokája vagyok. Az utóbbi   évek

ben emlegetjük a falusi meg a tanyai turizmust, de nagyapám, aki 
mintegy 100 láncon gazdálkodott, jóval megelőzte a korát, hiszen 
1933ban, amikor rájött, hogy gyógyvíz bugyog a gazdaságán, a 
földet és az állatállományt továbbra is nagy becsben tartva épí
teni kezdte újabb álmát, a fürdőt, amit 1936ban ünnepélyesen 
fel is avattak. Dehogyis akart eladósodni, inkább eladott 25 lánc 
földet, hogy tervét: a kádas fürdőt, amihez 30 × 30 méter méretű 
fürdőmedence is párosult, megvalósítsa. Mint ahogyan virágzó 
gazdaságot vezetett, a fürdő is virágzott. A felszabadulással és az 
újabb impériumváltással minden addigi munkája megsemmisült. Az 
új hatalom népellenséget látva a vállalkozószellemű gazdában – de 
nemcsak a vállalkozókban, hanem mindazokban, akiknek több volt 
–, rátenyerelt a Miskeigazdaságra a fürdővel együtt. 1947ben a 
kulák jelzővel megbélyegezve ítélték háromévi börtönbüntetésre, 
a tanyára vissza sem térhetett többé. Édesanyám úgy mesélte, hogy 
az új hatalom némileg kárpótolni akarta nagyapámat, a tekintélyes 
gazdát és fürdőtulajdonost, s felkínálták neki a zsidó származású 



■   Gyökerek   ■ 103  ■

Bergel Gyuszi tanyáját, aztán bent zentán egy kisajátított zsidó 
házat, de sírva utasította vissza: „Nem kell! A másé akkor sem kell, 
ha az utcára kerülök!” A saját sorsát látta a felkínált vagyonban, 
másét dehogyis akarta elvenni. Édesanyám és Julianna nagyanyám 
a börtönben meglátogatták, s kérték, írja alá a papírt a cseréről, de 
hajthatatlan maradt, inkább szenvedett, vele együtt a család is, de 
akkor sem nyújtotta ki a kezét más tulajdonáért. A börtönbüntetés 
letöltése után 13 hold földet visszakapott a család, elégedjünk meg 
ennyivel. senkinek sem mertünk szólni, meg hiábavaló is lett volna 
a kérelmünk. Beletörődtünk a  sorsunkba. 

Megpecsételődött a fürdő sorsa is, ami pedig még inkább felvi
rágoztathatta volna az oromparti tanyavilágot? 
– Aki munkájával nem teremtett, hanem másét sajátítja ki, az 

nem is tudja azt becsülni és kellően kezelni. Így lett ez nagyapám 
gazdaságával és fürdőjével is, ahonnan 1948–1949ben utolsóként 
még 30 birkáját is elhajtották. Azután pedig, amikor már a kutyák 
sem maradtak meg a tanyán, kezdődhetett a rombolás. A kádakat 
leszerelték és a zentai fürdőbe szállították be, a tanya vagyonát pedig 
egy szempillantás alatt széthúzták, még puszta falak sem jelezték az 
elárvult tanya helyét. Nem az enyészet lett a lakó és a fürdőépület 
meg a gazdasági objektumok sírásója, hanem az ember, még a tanyai 
ember is, aki pedig nem tette kezét máséra! Megvakultak az ablakok, 
egy reggelre cserép nélkül maradtak a tetők, messzire hallatszott az 
egymásba kapaszkodó gerendák recsegése a fejsze erőszakos, meg
semmisítő csapásai alatt. Aztán a falak is sorra kerültek, a téglákat is 
elvitték. Tanyai emberek gazdaságán is találnánk még Miskei Antal 
tanyájának tégláiból... Ezt hozta a felszabadulás, a szabadság. sem
mi egyebet, csak egy kétsoros kapálóekét sikerült megmentenünk, 
meg nagy könyörgés és veszekedés árán egyetlenegy fürdőkádat. 
A kapálóekét nem használjuk, nem is használhatnánk, mert a 
traktorokhoz másfajta gép kell, hanem ereklyeként őrizzük nagy
apám emlékére. A tanya és a fürdő emlékét pedig (hatalmas sírra 
emlékeztetve) átjárhatatlan bozót őrzi. A fürdőmedence beomlott, 
szeméttelep lett belőle. Innen a tanyánkról odalátni a Karjadi útra, 
az erdőre hasonlító zöld folt alatt nyugszik nagyapám, Miskei Antal 
gazdaságának emléke.

Mintegy negyven évnek kellett eltelnie, hogy az aktuális ha
talomban felébredjen a lelkiismeret, hacsak nem a tömegeket 
megnyerő politikai poénszerzés volt a cél, hogy illene jóvátenni 
az igazságtalanságot, megkövetni az érintetteket. A vagyon
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visszaszármaztatási törvény, bár hivatalosan senki sem kért 
bocsánatot a meghurcoltaktól és kisemmizettektől, illetve azok 
leszármazottaitól, de lehetőséget teremtett az elkobzott vagyon 
visszaigénylésére. Ezt a lehetőséget kihasználtáke? 
– Törvénytisztelő emberek vagyunk, de nem hittünk benne, 

hogy mindaz, amiért szüleink, nagyszüleink keményen dolgoztak 
egy életen át, s attól a vagyontól egy tollvonással megfosztják őket, 
valaha is örökségünk része lesz. Nem vártuk vissza a kisajátított 
földeket, inkább azon igyekeztünk, hogy erőnkre támaszkodva 
fokozatosan gyarapítsuk gazdaságunkat, ebből nőjön ki fiunk 
gazdasága is, ha már a mezőgazdaságot választotta – hangsúlyozza 
Balogh Mátyás, majd nyomatékosan teszi hozzá, hogy volt mit 
visszakövetelni az államtól, de a mai napig csak részlegesen történt 
meg a visszaszármaztatás. – Amikor 1991ben, ha nem csal em
lékezetem, hatályba lépett a vagyonvisszaszármaztatási törvény, 
beadtuk igényünket, és a Miskeigazdaságból 34 holdat vissza is 
kaptunk. Amikor kezdték visszaadogatni a termőföldeket, az egy
kori tulajdonosok közül sokan nem érhették meg ezt a jóvátételt, így 
az utódoknak – sok esetben a mezőgazdaságnak, tanyánakfalunak 
már hátat fordított örökösöknek – jutott a föld, de azzal egyszerűen 
nem tudtak mit kezdeni, potom áron eladták. Jó alkalom volt ez a 
szemfülesebb parasztgazdaságok megerősödéséhez, hiszen akkorra 
már a 10 hektárban meghatározott földmaximumot is eltörölték. 
Nem kellett hirdetni, hogy „föld eladó”, meg sem száradt a tinta a 
visszaszármaztatásról szóló papíron, már kopogtattak is az érdeklő
dők, megvennék a földet. Ha megegyezünk. Engem is megkérdez
tek, eladnáme a földet, nagyon szép összeget lehetne érte kapni, 
rendszerint két tehén ára volt egy hold föld értéke. Mondom: milyen 
az a parasztember, aki eladja a termőföldet, még ha örökségként is 
csöppent az ölébe, ahogyan sokan mondogatták, mert jó ára van. 
Hát semmilyen, szűrte meg a szót, aki szerette volna megkaparintani 
a visszakapott szántóinkat. No, akkor megegyeztünk, mert én nem 
akarok ilyen semmilyen parasztember lenni! Annak idején elvették 
szüleinktől, nagyszüleinktől a zsíros termőföldeket, aztán negyven 
évig a fiatalabb gazdanemzedéket is korlátozták fejlődésében, fej
lesztésében, persze hogy nem volt mindegy, de a föld tisztelete és 
szeretete, amihez a szerzési vágy is párosul, lelkünkbe van ültetve, 
s akár a tarack a földbe, kapaszkodik belénk, onnan nem lehet 
kiirtani. Őseink vagyonából, a Hevér örökségből még 73 holdat, 
amit két részre osztunk, visszavárunk. Tudja, milyen szép terület 
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ez? Innen a tanyánktól a Piszártanyáig hat dűlő hosszan terült el a 
80 holdas parcella, még húsz hold pedig a Hagymástanyánál volt. 
Itt a tanyavilágban mindig úgy volt, hogy a földet meg a tanyát is 
– örömtől meg egy kis fájdalomtól vegyes érzésekkel – a gyerekére 
vagy az unokájára íratja a kiöregedett, erejét vesztő tanyagazda. 
Nagyszüleinket, illetve szüleinket megfosztotta a társadalom ettől 
az örömtől, hogy lássák a megkezdett munka folytatását.

S a fürdő meg a tanya elhanyagolt területe visszakerüle a család 
birtokába? A gyógyvízforrás „kigyógyíthatóe”? 
– Nincs annak már gyógyírja... Magát a fürdőt ugye annak idején 

államosították, azért is semmisült meg, nem kaphattuk még vissza, 
de ellenértékként felkínáltak érte egy 3,5 holdas gyümölcsöst, szóval 
a másét, de Miskei Julianna visszautasította a csereajánlatot. Azt 
várjuk, hogy a bíróság előbbutóbb csak megítéli számunkra a fürdő 
meg a tanya helyét, megtörténik a jóvátétel. De hogy mit kezdünk 
vele, nem tudom. Embert próbáló munka lenne kiirtani a bozótost, 
s ha meg is tennénk, nem teremne meg azon a földön semmi, de nem 
is azért kellene ott egy kis rendet tenni, hogy bővüljön a gazdaság, 
termeljünk rajta, hanem a tisztelet jeléül. Fürdőt építeni? Még ha 
lenne is rá pénzünk, akkor sem tehetnénk, hiszen ahogy hallom, 
idegenek tulajdona a föld kincse, a nafta meg a gyógyvíz, hiába 

Régi gazdálkodás emlékét őrzi a rozsdamarta vetőgép 
a Szügyitanyán
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bugyog az az én gazdaságomon! Gondolkodom rajta, hogy azért 
csak meg kellene jelölnünk, talán kopjafával, hogy ott nyugszik egy 
derékba tört élet, egy megsemmisített álom. Tanúságként.

A tanya (megtartó) ereje minden időben azt jelentette, hogy a leg
több esetben három nemzedék élt egymás mellett, egymásért – egy 
fedél alatt. Ez a modell a gazdasági, gazdálkodási tudnivalók, a ta
pasztalatok átadása mellett – ami elsősorban a férfiak, az „emberek” 
hatáskörébe tartozik – a szokások, a hagyományok továbbéltetésé
hez, tiszteletéhez és megtartásához is jó alapul szolgál, még ha nem 
is beszélhetünk archaikus népéletről. A tárgyi néprajzi emlékek és 
értékek zöme megsemmisült ugyan a fejlődés, a másságra törekvés 
viharában, a szellemi értékek azonban, ha esetleg meg is fakultak, 
de bármikor fényesre csiszolhatók, és alkalmanként beépíthetők a 
megváltozott, korszerűnek mondott életformába, amely életforma a 
múlt megtagadásaként is értelmezhető, közben „csak” veszteséggel 
járó alkalmazkodást, követést jelent. Talán utánzást is. A korszerű 
lakóépülethez korszerű lakberendezés illik, akárcsak a gazdálko
dási eszközök sorában a munkát könnyítő gépek láttán csak azt 
mondhatja még az azok erejét nem ismerő kívülálló is: „Ez igen, le 
a kalappal előtte!” Dehogyis a lovaira, a lóerőkre büszke a korral 
lépést tartó gazda. Ismeretlen fogalom az Oromparton a „ha az 
őseimnek jó volt, nekem is megteszi”. A szügyitanyát is a folyama
tos fejlődés és fejlesztés jellemzi, aminek gyökerei közel hatvan év 
mélyére nyúlnak, abba az időszakba, amelyben a falusi gazdák nagy 
része legfeljebb az aratást követő csépléskor találkozott az udvarába 
beálló cséplőgéppel és az azt üzemeltető „tüzes masinával”, szövet
kezeti gazdaságon vagy a mezőgazdasági birtok parcelláin látta a 
traktorok munkáját – véleményét sem kendőzve: „Agyontapossák a 
földet!” A vélemény és a szemléletváltás késedelme minden időben 
lemaradást, mások utáni kocogást jelent, de azok előnyét nagyon 
nehéz behozni. 

– A parasztember egész élete – mindegy hogy tanyai vagy falusi 
gazdáról beszélünk – a föld, az állatállomány meg a mezőgazdasági 
gépek közé ékelődik, bár újabban a termőföld meg a gép jelenti a 
gazdaságot meg a gazdagságot is, mert mindkettő vagyont ér – 
hangoztatja szügyi József, amikor a tanya lakóépületének tágas 
nappalijában (kisebb városi lakás a területe) a kezdeteket bogoz
gatjuk az emlékezetben. – Én a szomszédos tanyán, nagyszüleim 
tanyáján születtem, ott is nevelkedtem, de amikor már két családnak 
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szűkös lett nagyapámék szerény otthona, szüleim megvásárolták 
Milorad Borđoški mellettünk lévő tanyáját (nem nagyon akad 
olyan kedvező pillanat, hogy valaki is szomszédos tanyát vagy föl
det vásároljon), s 1970ben átköltöztünk. Nem volt valami tágas a 
három helyiségből álló épület, ami az oromparti Tanyamúzeumra 
hasonlított, de a magunkéban laktunk, ahogyan szerettük is volna, 
az állatokat meg a gépeket sem kellett összezsúfolni, mert a tanya 
mögötti szántókból mindig lehet lekanyarintani, amit még szükség 
esetén sem nagyon szeret a parasztember. 1986ban azután összejött 
a pénzünk (merthogy akkorra már megnősültem), hogy átépítsük a 
tanyát, azután 2002ben, hála istennek!, bővíteni kellett, úgyhogy 
ez már igazi szügyitanya – úgy is említik –, ahol három nemzedék 
él együtt, ami pedig az itteni emberek elismerését jelenti, pedig a 
tanyai ember fukar ám a dicsérettel, mint ahogyan dicsekedni sem 

Három nemzedék "legényei" a Szügyitanyán



■ 108 ■ Gallusz László ■ 

szeret. Ha a munkája meg amit szerez élete során nem dicséri eléggé, 
a szavaknak nincs hitele!

Irigylésre méltó mezőgazdasági gépállománnyal rendelkeznek, 
ami nemcsak a gépek jelentőségét, hanem szeretetét is tükrözi. 
A korhoz illően a gépeknek mindig megvolt a helyük a gazda
ságon? 
– Az 1950es években, de részben még a 60as években is minden 

kisgazdaságon ott találtuk a lovakat, a ráfos kocsit, amit az 1960as 
évek végén a gumikerekű kocsi, a „spediter” váltott fel. A gépesítést 
az eke, a fogas meg a borona képezte, a tehetősebb gazdák vetőgéppel 
is rendelkeztek. Nem tudom, hogy nagyapám és édesapám hány 
holdat műveltek, de aratógépük is volt, olyan lóvontatású ponyvás 
gép. sokkal gyorsabban ment vele a munka, mint a kiskaszával. 
Nem kellett hajnalban, harmaton a búzaföldre menni és ott kötelet 
kötni a nedves búzából, ami a kévék bekötésére szolgált, mert az 
aratógép „manilával” bekötötte a kévét. Igaz, lazább és kisebb is volt 
az a kéve, mint amilyent a kézzel aratók készítettek, de könnyebb 
volt keresztbe rakni meg azután behordáskor a kocsira dobálni, 
majd kazlat rakni belőle. 

A traktorok mikor jelentek meg az oromparti tanyákon? 
– Oromparton 1959ben került parasztgazdaságra az első   trak

tor, s azt, a K25 zetort a szüleim vásárolták. 1962ben a közeli 
birtokon újították a gépállományt, onnan vásároltak egy jó állapot
ban lévő zadrugart is. Maga a traktor nem sokat ér, ha nincsenek 
hozzá megfelelő kapcsolható eszközök, márpedig azt az ekét vagy 
fogast nem lehetett a traktorra akasztani, amit valamikor lovak 
vontattak, így megkezdődött a traktorhoz alkalmas gépek vásárlása, 
ami kiadással járt ugyan, de nagyon gyorsan megtérült. szüleim 
mindössze 8 holdon gazdálkodtak, ekkora területen pedig nem 
lehet gazdaságosan kihasználni a gépeket. Bérmunkát vállaltak, s 
mivel itt a tanyavilágban nem voltak még gépek, esetleg valamelyik 
traktorista a birtokról feketén felszántott néhány holdat, édesapám 
alig győzte a szántást, a vetést, és idényenként jómagam is több 
időt töltöttem a traktor nyergében, mint amennyit gyalogoltam. 
Érzi is a gerincem azoknak a 20 órás napoknak a következményét, 
a rázkódást! Amikor 1982ben megnősültem és önállóan kezdtem 
gazdálkodni, nem azon igyekeztem, hogy minél több földet összeka
parjak (de hiába is akartam volna többet, 10 hektár, vagyis 17 hold 
volt a megengedett maximum), hanem hogy minél több és jobb 
gépem legyen, egyre több munkát vállalhassak a szántástól a vetésig 
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és aratásig, más növényi kultúrák betakarításáig. Egy időben három 
kombájnom is volt, hát azok csak úgy falták a búzatáblákat! 

Úgy mondják, hogy a gép segíti és megkönnyíti a gazda munkáját, 
mígnem rabul ejti, a munka rabjává. Ilyen veszélyt nem érzett? 
– Dehogynem! Néha olyan fáradtan szálltam le késő este a trak

torról, hogy aludni sem volt erőm, de hajnalban folytattam a mun
kát, mert ha én nem fogadom el, akkor más kapja. Hiába mondta a 
feleségem, kapcsoljak kisebb sebességre, jó lenne elutazni valahová, 
hiszen volt rá pénzünk. Az igen, csak időt nem tudtam, bevallom: 
nem is nagyon akartam szakítani a pihenésre, nagyon jól éreztem 
magam a traktor vagy a kombájn zúgásának ringatásában. Az ilyen 
iramot nem sokáig bírtam volna, de nem is volt rá szükség, ugyanis 
egyre több tanyai gazdaságon jelentek meg a traktorokkal együtt a 

Szügyi József: Amikor azt kérdezik tőlem, 
hogy volte értelme az embert próbáló munkának, 
azt mondom, hogy volt, mert van, aki tovább élteti 

a tanyai gazdaságot
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korszerű gépek, maguk végeznek szinte minden munkát a gazdák. 
Vannak drága, speciális gépeink, mint pl.: a cukorrépagépsor, a 
pasztinákkombájn, ezekkel továbbra is végzünk bérmunkát, de nem 
kell már a fáradtságtól szunyókálnunk a traktor nyergében. Hogy 
hány traktorunk van? Négy: a 140 lóerős zetor, a 95 lóerős Belarus, 
és egyegy 60 meg 42 lóerős IMT. Ahhoz, hogy gazdaságosan vé
gezzünk egyegy agrotechnikai műveletet vagy a termelési ciklus 
valamely részét, ahhoz megfelelő vonóerőt alkalmazunk. A 140 
lovas zetorral nem érdemes vetni, mert négyszer több üzemanya
got használ, mint az IMT. A 42 lóerős IMTre hiába akasztanám 
fel a három vagy négyvasú váltvaforgató ekét, a szántást meg sem 
kezdve már a barázda elején a földbe ragadna. Nem luxusból tartjuk 
a traktorokat, hanem hogy dolgozzunk velük. Most már a fiunk 
vezeti a gazdaságot, én már csak „úgy módjával” kapcsolódok be 
a munkába. Azt azért mindig örömmel mondom el, hogy voltak 
olyan évek, amikor holdanként 4,5 tonnás búzatermést arattunk, 
kukoricából 9 tonna is termett, a répa hozama pedig megközelítette 
a 60 tonnát, s így még az esetleges gyönge ár ellenére sem dolgoz
tunk veszteséggel.

Az a legtermészetesebb, hogy a fiúgyerek – íratlan törvény sze
rint – a tanyán maradjon, vagy legalább a mezőgazdaságban, és 
folytassa ősei megkezdett munkáját. Ezt a törvényt itt a Szügyi
ta nyán is tiszteletben tartják. 
– Még nem indultam iskolába, de engem le sem lehetett zavarni 

a traktorról. Micsoda élmény volt, amikor édesapám ölében ülve én 
irányítottam a gépet! Azt hiszem, hogy ez az az időszak, amikor a 
gyerek szövögetni kezdi álmait, amikor formálni kezdi a követendő 
példaképet. Nem látja még a paraszti, vagy mondjam inkább: tanyai 
életforma „sűrejét”, az időnként embert próbáló munkát, a kiszol
gáltatottságot, csak annak maradandó élményeket nyújtó szépségét, 
s nem is kell gondolkodnia a „mi leszek, ha nagy leszek?” kérdésen, 
mint teszik azt az urbánus környezetben, távol a mezőgazdaságtól 
élők. Játéknak tűnik még minden, de hát maga az élet is egy nagy 
játék – vallja a gazdaságot irányító szügyi Roland, a fokozatosan 
feltörő fiatal gazdanemzedék képviselője, s szavai szerint nem is volt 
olyan egyszerű a pályaválasztás, az életnek ennél az első határkövénél 
kellett megvívnia első harcát, mégpedig a családdal. – soha nem 
riogattak azzal, hogy „tanulj, különben paraszt maradsz”. Hallomból 
tudom, hogy inkább a múlt század derekán, úgy a hatvanas évek
ben élt ez a jelszó, amikor kézlegyintéssel intézték el egyegy fiatal 
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élethivatását: „jó lesz parasztnak!” Ne csodálkozzunk rajta, hogy 
megannyi pejoratív, megalázó jelző kíséri ezt az életformát, amelyek 
azonban lassan lekopnak rólunk. Tanultam meg dolgoztam, már 
amennyit egy gyerek elbír, lehet, hogy néha többet is, és minden 
álmomvágyam az volt, hogy gépszerelő legyek. Autómechanikus! 
szüleim azonban nem így gondolták. A kanizsai mezőgazdasági 
szakközépiskolának gazdáink előtt mindig nagy tekintélye volt, 
akárcsak ma is, oda szerettek volna irányítani, én meg az adai mű
szaki szakközépiskolához, a gépek világához ragaszkodtam, és hiába 
győzögettek, kikötöttem: ha oda nem iratkozhatok, nem tanulok 
tovább. A szülői autoritás megtört, így lettem én gépszerelő.

Foglalkoztatotte valaha is a kérdés, hogy szüleid miért ragasz
kodtak annyira a mezőgazdasági középiskolához? 
– Nem, de most már megértem, hogy édesapám abban látta a 

biztonságát, hogy visszatérjek a tanyára. Amikor megszereztem a 
középiskolai oklevelet, szétnéztem én az autómechanikusok, a szere
lőműhelyek között, de láttam, hogy nem ott a helyem. Orompartról 

Amikor együtt a család
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utazzak naponta zentára vagy Adára, amikor földjeink 80%a a 
tanya körül terül el, rájuk lehet látni a tanyaudvarból, karnyújtásra 
lehet a munkahelyem? Meg azután van a gazdaságunkon annyi gép 
(persze hogy még most is több a régi, mint az új), hogy azok kar
bantartása, esetenként javítása egy mestert igényel. Fel is ajánlotta 
édesapám, hogy ha úgy gondolom, havi fizetésért dolgozok, többet 
ad, mint bármelyik gépszerelő műhely, de nem kötöttünk ilyen 
egyezséget. Egymás tenyerébe csaptunk: gazdálkodjunk együtt, 
ne kelljen duplázni a gépeket, de én lassacskán alakítgatom a saját 
gazdaságomat, ami mára elérte a 60 hektárt, s azon azt termelek, 
amit jónak látok, de ugyanez érvényes az ő földjeire is, a gépeket 
meg én tartom karban, esetleg közösen vásárolunk egyetegyet. 
Felesleges tagadni, hogy minden fiatal önállóságra vágyik, egy kicsit 
a bizonyítani akarás is fűti, persze, minden szülői segítség sokat ér 
ennek az önállóságnak a megalapozásához, s állítom, hogy sok fia
tal azért menekült el a mezőgazdaságból, a szülői gazdaságról (ma 
sincs vége a lemorzsolódásnak), mert azt hallotta: „ha meghalok, 
tiéd lesz a gazdaság”. Annak a fiatalnak, aki dolgozni akar, szülei, 
nagyszülei nyomdokaiban járni, nem ilyen ígéretekre van szükség, 
hanem valós támogatásra, amit előbb megkaphat a családtól, mint 
a társadalomtól, bár nem állíthatom, hogy az állam csak elvenni 
tud, adni nem, mint megélték azt az idősebb gazdák, mert vannak 
támogatások, pályázati lehetőségek, gazdaságfejlesztési programok, 
csak élni kell a lehetőséggel, hogy ne araszolgassunk a fejlesztésben. 
Persze merni is kell legalább egy kicsit eladósodni, amit az idősebb 
nemzedék még mindig fejcsóválva fogad.

S az iskola, a képzettség, az agrártudás? 
– A fiatalabb gazdák között alig találni olyant, akinek ne lenne 

legalább középiskolai végzettsége. s ez így van rendjén. Hallom, 
hogy Nyugaton nem is alapíthat gazdaságot az, aki nem tudja felmu
tatni a mezőgazdasági középiskola elvégzéséről szóló bizonyítványt. 
Nem éreztem soha hátrányos megkülönböztetést vagy akár kikö
zösítést is kortársaim részéről csak azért, mert tanyai parasztgyerek 
vagyok. Meg azután az udvarlásnál, a párválasztásnál sem volt ez 
hátrányomra. Nem sok tanyai legény, de még falusi parasztlegény 
sem dicsekedhet azzal, hogy tanárnő a felesége! Azt vallom, hogy az 
emberen múlik, milyen igényt támaszt elsősorban önmagával és az 
életével kapcsolatban. De hogy csak az agrártudásnál, a szakmánál 
maradjunk: mi képezte valamikor a gazda tudományát? Az elődök
től örökölt tapasztalat, a megfigyelés, meg a „hallom”. Ma már az 
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információrengetegen kívül a szakirodalom is segítségünkre van a 
minél eredményesebb gazdálkodásban, nem hiányzik a tanyáról a 
számítógép, ami egyben munkaeszközként is szolgál, nem isme
retlen számunkra az okostelefon sem. Lassan a műholdvezérlésű 
gépekre, illetve munkákra is rátérünk. Télidőben a gazdaképzőkön 
hallhatunk a mezőgazdasági újdonságokról, külföldön tekintélyes 
farmokat látogatunk. Ezek ismeretében igazán senki sem sütheti 
ránk a „tudatlan” jelzőt. 

Mennyire él jólétben és biztonságban a gazda? 
– A jólét az viszonylagos fogalom, inkább azt mondom, hogy 

befektetett munkánk alapján nem szűkölködünk, emberhez méltó
an élünk. Tágas, korszerűen berendezett otthonunk van, gépkocsin 
bármikor eljuthatunk távolabbi vidékekre, amit időközönként meg 
is teszünk. Nagyobb gond a biztonság – mind a termelési, mind az 
értékesítési biztonság – hiánya. sajnos egyikre sem hathatunk ki, 
esetleg mérsékelhetjük azok negatív hatását. Hányszor kértük szép 
szóval meg fenyegetéssel is a szaktárcától munkánknak legalább kis 
elismerését az árakon keresztül, meg sem hallgattak bennünket. Az 
állam meg mossa kezeit: „Piacgazdaság!” szóval nem tudni, hogy 
az agrárpolitika vagy az időjáráse a nagyobb ellenlábasunk. 2011
ben jégverése semmisítette meg minden vetésünket. A tanyaudvart 
20 cm vastag jégréteg borította, a kukoricavetés meg úgy nézett 
ki a jégverés után, mintha valaki hatalmas fogpiszkálókat tűzdelt 
volna nyílegyenes sorokba a parcellába. Bátorítottak bennünket, 
ígérgettek, támogatást kapunk, lesz miből megalapozni egyelőre 
legalább az őszi vetést, tavaszig pedig van idő megoldást találni. 
Nemhogy támogatást, de még egy jó szót sem kaptunk. Befektet
tünk a következő termelési ciklusba a nincsből, de 2012ben olyan 
elemi csapás méretű aszály semmisítette meg a kukoricatermést, 
hogy betakarításkor nem néhány tonna volt a holdankénti hozam, 
hanem néhány szalmahordó kosárnyi kukoricát böngésztek össze 
az emberek. Nem marad el a segítség, harsogta a politikum, s ha jól 
emlékszem, az akkori kormányelnök még a bankokat is megpróbálta 
jobb belátásra bírni, de megint csak magunkra maradtunk. szóval, 
ne segítsenek, támogassanak már bennünket ennyire, majd elleszünk 
valahogyan egyedül is.

A „régi jó öregeknek” a földszerzés volt minden álmukvágyuk, a 
termőföld biztonságot jelentett, s ha negyed vagy fél holdanként 
is bővült a gazdaság, mégiscsak bővült. Ez a földszerzési vágy 
milyen mértékben él a fiatalabb gazdákban? 
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– Nem vagyok híve a „mindenáron szerezni” elvnek. Meg nincs 
is nagyon eladó föld, a parasztember őrzi a megszerzettet, de még 
bérelni sem igen lehet. Az egekig szökött a föld ára, holdanként 
80009000 eurót is kérnek a jó minőségű szántókért, én ennyit nem 
tudok fizetni érte. A községben a bolondját járatták velünk az állami 
tulajdonban lévő földek bérlési lehetőségével, s ahelyett, hogy az 
itteni termelők között osztották volna szét akár 20 hektáronként 
is (mert azért mindannyian szeretnénk minél nagyobb területet 
művelni, kihasználni a gépeket), rátenyerelt a száz kilométerrel 
távolabb élő nagy húsfeldolgozó mágnás, szőröstülbőröstül meg
vásárolta a birtokot. Közben a földtörvényben az áll, hogy kizárólag 
helybelieket illet a föld. Melyik? Talán az a 2×1 méteres parcella, 
ahová a szent Mihály lován visznek bennünket? 

Azért csak nem törődik bele egykönnyen a gazda, hogy van 
amennyi van, ebből kell megélnünk!?
– Olyan gépesítéssel rendelkezünk, hogy nem a meglévő 100 

hektárnyit, amennyivel rendelkezik a családunk, hanem ennek 
kétszeresét is megerőltetés nélkül művelhetnénk. Ha már nem bő
víthetjük szántóink területét, más megoldás után néztünk: évenként 
kétszer vetünk és kétszer aratunk, szóval két termést takarítunk be 
ugyanarról a parcelláról. Levélzöldség, spenót, kapor az első kultú
ra, s amikor ezeket betakarítjuk, rövid tenyészidejű kukorica meg 
szója kerül a helyükre. Az egész termőterületet öntözhetem, nem 
kell attól tartani, hogy a szárazság miatt nem fejlődnek kellően a 
növények, bár az esőnek van igazi értéke, nemhiába nevezik „égi 
áldásnak”, a májusit pedig „aranyat érőnek”. Legegyszerűbb lenne 
csak búzát meg kukoricát termelni, kézzel hozzá sem kell érni a 
terméshez, minden munkát elvégeznek a gépek, no de annyi is a 
nyereség. Ezért választottam a munkaigényesebb kultúrákat, ame
lyek termelésénél kombinálhatom a gépi és a kézi munkaerőt, ilyen 
pl. a paprika, a póréhagyma, a pasztinák meg a cukorrépa, van velük 
munka, de ha megfizetik a terményt, érdemes csinálni.

Megosztjáke a munkát, mivel a tanyai gazdaságon, a tanya körül 
mindig van teendő. 
– Ha akarunk, mindig találunk munkát magunknak, de amióta 

nem foglalkozunk állattenyésztéssel, nem vagyunk egész nap leköt
ve. Most már jobban elkülönül az „asszonyi” és az „emberi” munka 
– mondja mosolyogva szügyi Ottilia, a Törökfaluból Orompartra 
került gazdaasszony, és magyarázza is az „asszonyi” és az „emberi” 
elkülönült jelzőt, bár nem szorul az külön magyarázatra, hiszen 
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már a Bibliában (Mózes I. 2,23) is találkozunk vele „asszonyem
ber” megjelöléssel. – Volt olyan időszak, amikor húsz bikát is 
hizlaltunk egy ciklusban, az istállóban öt fejőstehén várta, hogy 
ellássuk. Amikor férjem naphosszat a gépeket „lovagolta”, mármint 
a határban dolgozott, rám hárult az állatok ellátása, de 1996 óta 
üres az istálló, a karámoknak a helye sem maradt meg. Többször 
is megtörtént, hogy dolgoztunk a semmiért, s amikor ismételten 
annyit sem kaptunk a leszállított vágóállatokért, amennyit beléjük 
etettünk, többé nem láttuk értelmét, hogy erőltessük a munkát. Meg 
azután a gyerekek is cseperedtek, egyre több figyelmet követeltek. 
A gyereknevelést nem lehet elintézni azzal, hogy anya vagy apa 
fáradt, menj most játszani, vagy újabban nézd a tévén a rajzfilmet, 
ott van a számítógép... Persze hogy szükség van ezekre a műszaki 
újdonságokra is, de észre sem vettük, hogy éppen ezek fordítottak 
el bennünket egymástól, befelé tekintgetünk, dehogyis kifelé, meg 
azután nagyon rövid idő alatt a beszélgetést is elfeledtették velünk. 
Elég sok időt töltöttem a gyerekekkel, most meg az unokák jelentik 
számunkra az örömet, s bármiről lehet és kell is beszélgetni velük, 
szélesre tárni az érdeklődés kapuját. Milyen érdekes a nyiladozó 
tekintetű gyerek számára, hogy tegnap még csak zöldbe burkolóztak 
a gyümölcsfák, ma pedig már fehér virágdíszben az ágak, hogy a 
fecske az eresz alatt rak fészket, s azt onnan „leverni” nem szabad, 
hiszen mi sem szeretnénk, ha elűznének bennünket otthonunkból. 
A végtelen miértekre sohasem lehet „csak” vagy „azért” a válasz. 
Akkor holnap már nem kérdeznek. 

Így, hogy most már kevesebb a munka, a szabad időből több jut 
esetleg pihenésre, kedvtelésre? 
– Rajtunk múlik, hogy mennyi időt fordítunk magunkra. Az 

igaz, hogy mindig a munka volt az első, ha nem a magunkét, a másét 
művelte a férjem, mert azért vannak a gépek, hogy azok jövedelmet 
hozzanak a tanyára, de bármikor szakíthattunk időt pihenésre, még 
hosszabb utazásokra is. Én még a tengeren is jártam. A férjemet 
nem tudtam rábeszélni – mindig talált kifogást, hogy most aratni 
kell, most itt az ugarolás ideje –, esetleg néhány napos gyógyfürdői 
pihenésre, ami egyre inkább ránk is fér. szóval „tanyást”, aki ugye 
felügyeli a tanyát, ellátja az állatokat távollétünkben, bármelyik 
szomszédban találtunk volna. Most meg már itt vannak a gyerekek, 
beoszthatjuk magunknak, hogy ki mikor megy „évi szabadságra”.

S a tanyai meg a tanya körüli „asszonyi” munkák? 



■ 116 ■ Gallusz László ■ 

– A tanya mögött van a veteményesünk, egész évben ellát ben
nünket friss zöldségfélékkel, dehogyis kell a piacra mennünk, azt 
rendezgetem, besegít különben munkaviszonyban lévő menyünk 
is, munka közben beszélgetünk olyan „asszonyi dolgokról”. Ren
dezgetjük a virágoskertet. Persze a főzés! szeretjük az egyszerű 
parasztételeket, s szívesen készítek sóletet, télidőben kocsonyát, 
időnként kenyeret is sütök. Nem, nem kemencében, mint valamikor, 
mert elbontottuk, amikor újjáépítettük a tanyát, most meg azért 
jó lenne a téli estéken a padkáján üldögélve melegíteni a hátunkat.

A tanyai életbe bele kell születni, s ha valaki nem születik bele, 
meg kell tanulnia élni ezt az életformát. Nehéz lecke? 
– Ez pontosan olyan, mint az iskolai feladat: meg kell tanulni, 

különben megbukik az ember. Amikor Rolanddal összeházasod
tunk, többen is fölvetették a kérdést, hogy akkor minek tanultam, 
ha tanyára kerülök, mert meg voltak győződve róla, hogy földrajz
tanári oklevelem a fiókba kerül. Időnként kijártunk mi zentáról 
az oromparti tanyákra, de az csak jó kirándulásnak számított, még 
érdekes, romantikus is volt az akácok hűvösében üldögélni, friss 
gyümölcsöt szakítani valamelyik gyümölcsfáról, inni a kerekes kút 
vizéből. Ez is hozzátartozik ugyan, de a tanyai életforma ennél több, 
mindenekelőtt munka, és egymás elfogadása, vállalása. Itt jobban 
kifejezésre jut az egymásra utaltság, az egymástól való függőség, mint 
faluhelyen vagy a városban – magyarázza szügyi Beatrix tanárnő, 
Roland felesége, azt pedig nem kell magyaráznia, hogy a fiatalabb 
nemzedéket nem választja el egymástól a hivatás, tanyán vagy 
faluban, esetleg városban él az ember, könnyen megtalálja a közös 
nyelvet. – Nem divatos már a „földet földdel házasítani” modell, „a 
fiatalok meg majd összeszoknak” íratlan elv. Minden előítélet nélkül 
vállaltam: éljünk a tanyán. Ha valamikor, a nagycsaládi rendszerben 
háromnégy nemzedék megvolt egy fedél alatt, miért ne próbálnánk 
ki ezt a közösségi életformát, amikor csak két nemzedéknek kell 
alkalmazkodnia egymáshoz, pontosabban mindig a fiatalabbaknak 
az idősebbekhez. Beigazolódott, hogy egymás tiszteletével kiválóan 
működik, s most már három nemzedék él egy fedél alatt a szügyita
nyán, ugyanis időközben két fiúgyermekkel „gazdagodtunk”. Dávid 
és Dániel fiunk nemcsak nekünk jelentenek határtalan örömet, ha
nem a nagyszülőknek is, foglalkoznak is velük bőségesen. Játékosan 
„dolgozgatnak” a maguk módján, s biztos vagyok benne, hogy ez 
az az időszak, amikor megalapozódik a közösségbe tartozás és a 
majdani életforma. Igyekszünk tudatosítani a gyerekekkel, hogy itt, 
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Oromparton kezdődik ugyan az élet, de a világ sokkal tágabb ennél 
a szűk közösségnél, s amikor csak tehetjük, utazgatunk. 

Mi történt a tanári oklevéllel?
– Nem került az íróasztal fiókjának aljára! A menyecske már 

régen nem jelent „még egy munkaerőt” a tanyán, szóhoz juthat. 
Mielőtt összeházasodtunk, beszélgettünk, tervezgettünk, de azt 
hiszem, hogy így van ez minden fiatal életében, még az is szóba 
került, hogy külön tanyára költözhetünk, de Roland ragaszkodott a 
szülői tanyához, én meg csak annyit mondtam, hogy a hivatásomban 
szeretnék dolgozni, még az esetleges utazást is vállalva. Dehogyis 
akarok kibújni a tanya körüli teendők alól, s ha szükség mutatkozik 
rá, a szántókra is kimegyek, segítek a határi munkákban. A szülők 
ránk bízták a döntést, amelyben nem volt helye a győzögetésnek, 
így a hivatásomban dolgozhatok, földrajzot tanítok a zentai meg 
a gunarasi általános iskolában. Nem fárasztó a napi utazás, de tél
időben egy kicsit félek a csúszós utaktól. Az idősebbek, akiknek 
emlékezetében még élénken él a tanyai iskola, sokszor mosolyogva 
mondják: „Megváltozott a világ. A mi időnkben a városból járt ki a 
tanyai iskolába a »kisasszony«, a tanítónő, most meg a tanyáról jár a 
városi iskolába!” Amikor két nappal az esküvőnket követően, Nagy
boldogasszony napján, az oromparti napon orompartivá fogadtak, 
nem tudom, hogy komolyan gondoltáke ezt a bírók, vagy csak a 
régmúlt érzései és emlékei mozdultak meg a lélek mélyén, de esküt 
kellett tennem, hogy vállalom a tanyai iskola „felélesztését”. Azóta 
már az oromparti nap is eltűnt a dombok mögött, de gyerek is alig 
van a mintegy hét kilométeres tanyasoron, s a gazdatanyák mellett 
az agrárturizmussal kacérkodó vendéglátó tanyák is megjelentek, 
a Karjadi úton meg lovastanya várja a múltba visszakívánkozókat, 
még ha azok nem is az Orompartról röppentek szerte a világba. Ez a 
kétsávos betonút túl keskeny ahhoz, hogy visszafelé is meginduljon 
a forgalom, így az iskola újjáélesztésére adott szavamat (ami pedig 
minden pecsétes írásnál többet ér a tanyai ember előtt!) nem tu
dom teljesíteni, legfeljebb az iskolákban, ahol tanítok, a szülőföld 
szeretetét és tiszteletét próbálom elültetni a gyerekekben, akárcsak 
gyermekeink szívében is.

Ráérősen araszolgatunk a kétsávos betonon, amit helyenként a nyár
fák földből kikívánkozó, mintegy szabadulni vágyó derékvastagságú 
gyökere hullámoz. Vajon jobblétet remélve így próbál kiszakadni 
az ember is természetes környezetéből? Nézem a felszínre tört 
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gyökereken a horzsolásokat, a benőtt sebeket, dehogyis takargatja 
azokat lapulevél vagy a puszta szélén büszkélkedő, lila virágját már 
elfelejtett szamártövis, s azt látom, hogy egyegy sebzett gyökér már 
nem a földből, a földtől való szabadulást, ugyanakkor pusztulását 
jelentő napfény felé tör, hanem mélyen a betonsáv alá húzódva 
eltűnik, éltetve a ki tudja hány éves fát. A tanyai ember is így pró
bálkozik kitörni rászabott életformájából, hogy gyökerei utána még 
mélyebbre fúródjanak, éltetve a tanyát, s amikor gyermekei – akár a 
gyökérsarjak – megjelennek, nem kell aggódnia, lesze, akire rábíz
hatja az életet jelentő földet. Mert soha nem azt kérdezte, hogy „mi 
lesz velem, velünk, amikor már nem bírjuk a munkát”, hanem hogy 
lesze aki gondját viseli a termőföldnek, az állatállománynak, s ezt 
akár tisztes távolságból is elégedetten figyelheti. Ennek reményében 
építi újjá, „korszerűsíti” a tanyát, s nemcsak a lakóépületet, esetleg 
új ház nő ki a földből, de a régit sem bontja le, hiszen van elegendő 
hely a portán, „jó lesz az még valamire”. 

Az Oromparton alig néhány évvel ezelőtt új tanyaépület jelzi a 
fiatal gazda, Horváth Kátai Ervin és családja maradási szándékát. 
Az idősebb orompartiak sem igen emlékeznek rá, hogy mikor ala
pítottak errefelé legutóbb tanyát, építettek olyan házat, rendezték 
be úgy itt a szántók ölelésében, hogy azt bárki, legyen az falusi 
vagy városi, megirigyelhetné. Horváth Kátai Ervin nem tősgyö
keres oromparti, csak tanyai születésű, mégis orompartinak vallja 
magát, teszi ezt büszkén, hiszen segítőkészen befogadta, egészen 
pontosan: orompartivá fogadta az itteni gazdatársadalom – nagy 
szó ez! –, amiről ünnepélyes keretek közepette még „papírt” is ka
pott a Nagyboldogasszonynapi oromparti ünnepségen. De hogy 
miként vált orompartivá a zentai Tópartdűlő tanyai legénye, azt 
már ő maga tárta fel. Megjegyzésemre, hogy szorít most a munka, 
hamarosan a népes állatállomány is ellátásra vár, elégedett mosollyal 
válaszol: – Itt vannak a gyerekek, a fiúk (!), s bár még csak 14 meg 
10 évesek, de ha kell, már helytállnak a határban is meg az állatok 
körül is. Önállóságra meg a föld tiszteletére nevelem őket. szükség 
esetén a feleségem is kiveszi a részét a napi munkából, de hogy most 
éppen csöndes a tanya környéke, azzal magyarázom, hogy szabad 
délutánja van, családlátogatóba ment.

Régen nem jellemzője a tanyai embernek, különösen a feljövő
ben lévő fiatal gazdanemzedéknek a magába fordulás, a „csak 
rám tartozik” elutasító viszonyulás, amit ott a Tópartdűlőben 
tanulgatott Horváth Kátai Ervin, akárcsak azt is, hogy nyitott 
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szemmel kell járnia a világban, addig szerezzen keményen dol
gozva, amíg ereje teljében van. Mert ezt látta a családban. S azt 
is, hogy akár a semmiből is föl lehet kapaszkodni. 
– Édesapám nagyapja, vagyis a dédnagyapám tehetős gazda és 

vállalkozó volt, aki Erdélyben fűrésztelepet működtetett, de ebből 
a jólétből nekünk nem jutott. Mindent elvitt a „felszabadulás”. Apai 
nagyapám kovács volt, szerezni azonban nem tudott, édesapám, 
Imre meg napszámos ugyan, de olyan „kaparós”. Amikor azután 
összekerültek édesanyámmal, Annával, akinek a családja tekinté
lyes juhászfamília volt, s a Tópartdűlőben nekivágtak az életnek, 
ahogyan édesapám mesélte, megfogadta, hogy soha többé nem 
lesz „más kezelába”, s ha félholdanként is, de szerez annyi földet, 
hogy az biztonságot nyújtson a családnak, a juhállományt meg akár 
duplázni is lehet kétévenként. Csak nem kell félni a munkától. Úgy 
is lett, s ha jól emlékszem, ott az ezredfordulón már több mint 600 
anyajuhot tartottunk, főleg merinót, de volt ott nagyon jól tejelő 
cigája is. Négyen vagyunk testvérek, négy fiú, s mindannyian tanyát 
kaptunk a Tópartdűlőben a hozzá illő termőfölddel, s amikor 
2002ben megnősültem, még 250 birka is került a hozományba, 
„legyen miből megindulni” – eleveníti fel a múlt emlékeit Horváth 
Kátai Ervin, s amikor afelől tudakozódom, hogy miért hagyták 

A Horváth Kátai család az oromparti új tanya előtti parkban: 
Horváth Kátai Ervin, Teodóra, Dávid és Roland 
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ott a Tópartdűlőt, amit a tanyákról akár Horváth Kátaidűlőnek 
is nevezhetnénk, meglepő nyíltsággal válaszol: – Asszonyi dolog 
miatt. Az anyós meg a menyecske nem fért össze. Nagyon szépen 
hangzik az, hogy több nemzedék él egy fedél alatt egyetértésben, 
meglehet, hogy akadnak még ilyen példák, de nem ezt tapasztaltam. 
A fiataloknak nyugalomra, egy kis magányra van szükségük, hogy 
összeszokjanak, a szülő anélkül is tanácsolhatja a már saját útján 
járó gyereket, hogy beleszólna az életébe. Meg sem melegedtünk a 
fészkünkben, mennünk kellett. 

Hogyan esett a választás Orompartra? Miért nem költöztek be 
Felsőhegyre? 
– Ilyen jószágállománnyal a faluba? Nincs ott elegendő hely az 

állatoknak, a takarmánynak. Meg azután reggelenként a betonon 
terelni a legelőre, törni a birkákat? Tanyán a helye a juhtenyésztő
nek, az állattartónak, ott a puszta szélén. Eladó volt az Ősz szabó 
János tanyája, olyan állapotban, amilyen állapotban, ilyenre volt 
pénzünk, megvásároltuk, és még 2003 őszén át is költöztünk. Jó 
emberek közé kerültünk. Jó emberek élnek a Tópartdűlőben is, 
innen olyan 810 kilométerre, akik amikor arra járunk vagy láto
gatóba megyünk, azért megkérdezik: „Hazajöttetek?”

Másfél évtized sem kellett hozzá, hogy új fényt kapjon a tanya, 
nemcsak a lakóépület, hanem mindaz, ami jellemzője ennek a 
gazdálkodási modellnek, a tanyának, most már Horváth Kátai 
Ervinék tanyájának. 
– Ennyi év után bevallhatom, hogy nem egy luxusszállóba 

költöztünk, ráadásul hamarosan megszületett első gyermekünk 
is, feleségem többször is fölvetette a kérdést, nem, dehogyis a ve
szekedés kirobbantójaként, csak úgy, hogy: ilyen életre vagyunk 
ítélve? Vigasztaltam, hogy a következő tavaszon, amikor eladjuk 
a bárányok egy részét és pénzhez jutunk, kitapasztjuk a falakat, 
ha meg jó lesz a búzatermés, nekünk is lesz fürdőszobánk, a tetőt 
is kijavítjuk. Amikor azután elérkezett a tavasz, előbbre valónak 
láttam, hogy hodályt építtessek a birkáknak, kényelmes helyük 
legyen, amikor pedig jól termett a búza vagy a kukorica, nem a 
fürdőszobára vagy a tetőre gondoltam, hanem hogy új gép kerüljön 
a tanyaudvarba, hogy nekikezdjek a magam sem tudom hány száz 
négyzetméter udvar betonozásához, esős időben ne kelljen bokáig 
sárban gázolnunk, de az időközben megszaporodott gépek elhe
lyezésére szolgáló félszer is előbb megépült, mint a fürdőszoba. De 
azért a tanyát is kitapasztottuk, bár most már ráférne egy nagyobb 
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javítás, a régi lakóépülettel szemben „kisházat” építettünk, ahol 
télennyáron meghúzódhatunk napközben, s a vizet is bevezettük. 

Ezt követően pedig új lakóépület, háromszintes ház nőtt ki a 
partoldalból, ami eltakarja a gazdasági épületeket a régi tanya
épülettel együtt, így megmaradt a tanya arculata, funkciója 
semmit sem változott. Már a jövőre gondolva egyegy szintet a 
gyerekeknek terveztek? 
– Dehogyis! Csak adjon erőt a munkához a jóisten, a fiaim 

megszeressék ezt az életformát, ami most úgy tűnik, hogy vonzza 
őket, mire szükség lesz rá, meglesz a maguk gazdasága. Az sincs 
kizárva, hogy valamelyik gyerek ennek a tanyának lesz az örököse, 
de akkor sem szeretnénk a terhükre lenni. A szülőket úgy is lehet 
tisztelni, ha külön élünk, külön gazdálkodunk, segítjük egymást a 
munkában, s nemcsak a munkában. Ha a fiatalok konyháján netán 
„csörren a kanál”, akkor azt ne halljuk, majd kisimítják ők maguk 
a gyűrődéseket. A hatalmas tanyaépület meg egy kicsit csalóka ám, 
mert több rendeltetésű! A földszinti részt garázsként használjuk, 
ahol az őszi munkák befejeztével az erőgépek is helyet kapnak, az 
első emeletnek látszó rész, ahová a tanyaudvarból kapaszkodó, vagyis 
lépcsők nélkül jutunk, no, az a lakóterületünk, ez fölött pedig már 
csak a gabonaraktárnak tervezett padlást találjuk. Olyan alapokra 

A juhásznak valóban jól van dolga? A Horváth Kátai család 
a juhtenyésztésben jeleskedik
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épült a ház, hogy a padláson akár 200 tonna gabona súlyát is elbírja. 
Feleslegesnek tartottam, meg nagy költség is lett volna, hogy külön 
tárolót, akár padlóraktárt, akár toronysilót építsek, hiszen valamikor 
is a padláson tárolták a gabonát. Emlegetik is az idősebb gazdák a 
„padlássöprés” időszakát, ami remélhetőleg nem ismétlődik meg.

Mintegy 100 katasztrális holdon gazdálkodik, ha az ehhez pá
rosuló juhállományról kérdezem, őszintén mondja, hogy nem 
tudja a pontos számot, de mind a növénytermelésben, mind az 
állattenyésztésben a korszerű technológiákat, illetve tenyésztési 
módszereket alkalmazza. Nemhiába mondják, hogy a korral 
haladni kívánó gazdának tájékozottnak kell lennie, s a szakmai 
jártasság valóban aranyat ér.  
– Mindig kalapot emeltem a tudás előtt, és jó, hogy egyre több 

a középfokú és egyetemi végzettségű gazda, ami ledöntötte a me
zőgazdaság és a tanyai, vagy mondjam inkább paraszti életforma 
iránti előítéleteket! A Tópartdűlőből a zentai stevan sremac   Em
lék iskolába jártam, de a nyolcadik osztály befejezése után nem 
akartam továbbtanulni. Igaz, szüleim nem is erőltették a tanulást, 
édesapám azzal bátorított, hogy mellette majd megtanulok bánni 
a juhokkal, a földdel. Azt mondogatta – s látom, hogy mennyire 
igaza volt –, a munka a legjobb tanítómester. Különben az osztály
ban egyedüli parasztgyerek voltam, s még az 1980as meg 90es 
években is eleget hallottam a lekicsinylő, sértő „büdös paraszt” 
megjegyzést. Lenyeltem. Anélkül, hogy odacsaptam volna. Nem 
erre neveltek bennünket. Hadd mondják. A gazdálkodásban azután 
a gyakorlati tudás mellé elméleti tudást is szereztem, hiszen csak 
beleolvasok a szakirodalomba, nem hiányzik a számítógép sem, a 
világhálóról értékes információkat szerezhetek, s mindez könnyít 
a munkámon, hozzájárul a jobb meg a többtermeléshez. A minél 
jobb eredmények hajszolásában azonban nem tetszik, hogy min
denáron meg akarjuk változtatni a természetet, a mezőgazdaságban 
a biológiai folyamatokat. Egyre többet hangoztatjuk a korlátlan 
műtrágyahasználat okozta talajromlást, a szerves anyag hiányát, a 
humuszréteg csökkenését szántóinkon, de nekem nincsenek ilyen 
gondjaim, mert a népes juhállomány jóvoltából elegendő szerves 
trágya kerül a földekre. A juhtenyésztés természetes biológiáját is 
megváltoztatta a tudomány, no ennek nincs helye gazdaságomon. 
Valamikor évente egyszer ellettünk, de a külföldi húshasznú fajták 
terjedésével „divatba jött” a kétévenkénti három elletés. A juhász 
mindig örült a kettős báránynak, de újabban hormonok alkalmazá
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sával már szinte természetes az ikerbárány, nem ritka a hármas sem, 
csak éppen arról nem esik szó, hogy az anyabirka szervezete hány 
évig bírja ezt a megerőltetést. Megmondom: négyöt évnél tovább 
nem. A falkámban vannak 89 éves birkák is, de olyan erőnlétben, 
hogy sajnálom őket selejtezni. 

A gazdaság az állattenyésztésre, a juhtenyésztésre alapozódik, de 
van itt tucatnyi szarvasmarha is, nem hiszem, hogy kedvtelésből 
tartják őket. 
– Mindennek, ami a tanya körül és a tanyán található – így a 

gyümölcsösnek is meg a szarvasmarhaállománynak is –, megvan a 
maga értéke, meghatározott célja. A növendék állatok mellett van itt 
hat fejőstehén, ezeket a feleségem rendezi, a tejpénz is kizárólag őt 
illeti meg. Persze, hogy nemcsak az állatok ellátása meg a háztartás 
vezetése tartozik rá, hanem ott van az almozáshoz szükséges szalma 
meg a lucernaszéna behordásánál is, és ha kell, traktort vezet, ha kell, 
rakja a bálákat a pótkocsin. Csak így lehet előrehaladni.
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Idős tanyagazdáktól hallottam, hogy a tanya körül mindig akad 
tennivaló, de ha történetesen nincs is, talál magának munkát az 
ember. Így van ez a Horváth Kátaitanyán is? 
– Van elfoglaltság az állatok körül meg a földeken is, de nem aka

runk belerokkanni a munkába, szinte minden évben görögországi 
nyaralásra megy a család. Ilyenkor „tanyást” fogadunk, megbízható 
embert, a juhászom meg felügyeli a birkákat. Rövidebb körutakat 
teszünk Magyarországon is, a gyerekek így kapnak kedvet az újjal 
való ismerkedésre. Itthon sem gubózunk be, szeretünk találkozni 
és beszélgetni az emberekkel. Könnyen szót értünk. Nekem meg 
egy kedvtelésem is van, vőfélyeskedek, s büszkén mondhatom, 
hogy a Horváth Kátai család vőfélydinasztia, hiszen mindennapi 
munkájuk mellett édesapám, keresztapám és testvéreim, akárcsak 
én is, mindig szívesen vállaltuk a vőfélyi tisztet, a lakodalom „leve
zetését”. Napjainkban már nem is annyira a hagyomány tisztelete, 
inkább a divat miatt fogadnak vőfélyt, akinek jól kell ismernie 
egyegy vidék szokásait, de még ételeit is, fújnia illik a lakodalom 
egyegy mozzanatához kapcsolódó verseket, melyeket időnként, 
az alkalomhoz illően meg is tud „fűszerezni”. Nem egy öröm vagy 
siralomapa úgy búcsúzott el tőlem az utolsó vendég kikísérése után, 
hogy: „No, Ervin, szeretném, ha az unokáim lakodalmában is te 
lennél a ceremóniamester.” Adja isten! Azután máris irány a tanya, 
a mindennapok teendőinek végzése.

Kiszakadhatott volna a tanyai életformából, nem tette. Időn
ként új tanya épül a rónán. Egy közülük az oromparti Horváth 
Kátaitanya. Pislákoló gyertyaláng. Vagy az a fontos, hogy ne 
aludjon ki? 
– Amit megsemmisítettek, mint a vajdasági tanyavilág jelentős 

részét, nem állítható vissza eredeti állapotába. Már csak azért sem, 
mert időközben kialakultak a nagyparcellák, a határrendezéssel 
elszántották a dűlőutakat, a tanyai embereket urbánus környezet
be kényszerítették, bár van, aki önkéntesen vállalta a száműzetést, 
s ha évtizedek után is idegennek érzi magát, de (kevés kivétellel) 
megszokta új környezetét. Ahhoz, hogy új tanyák épüljenek, az 
agrárpolitikába „tanyapolitikát” kellene beépíteni, infrastruktúrát, 
vagyis szilárd utakat és villanyáramot biztosítani egyegy település 
határába, ami azt jelenti, hogy a dűlőutak egész Vajdaság területén 
szilárd burkolatot kapnának, de ez utópia, mert megvalósításához 
nincs, soha nem is volt pénz, de annyit talán ki lehetne választani 
a költségvetésből, az Eus alapok pályázataiból, amennyi elegendő 
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lenne a meglévő, az élő tanyák megtartásához. A több mint fél 
évszázaddal ezelőtti iparosítás, azután a külföldi munkavállalás 
lehetősége, amit csak hallomásból ismerek, fölszippantotta a 
mezőgazdasági lakosság jelentős részét, s aki egyszer hátat fordít 
a falunak meg a termőföldnek, az csak az évek során egyre ritkuló 
látogatókba tér vissza. Esetleg megnézni a régi falusi ház vagy tanya 
helyét. Évtizedekkel ezelőtt a sok gyermek volt jellemző a paraszt
társadalomra, s amikor közülük kettőhárom esetleg továbbtanult 
vagy elhagyta a családi gazdaságot, még mindig volt, aki átvegye és 
folytassa a szülők, a nagyszülők gazdaságát. A tanyák egy részének 
sírba eresztő kötelét az egykézés fonta meg. Ha ez az egy gyerek 
is hátat fordít vagy máris hátat fordított a tanyai életformának és 
gazdálkodásnak, halálra van ítélve a tanya, és egy évtized sem kell 
hozzá, hogy csupasz falak és gyalogakác jelöljék a helyét. Amikor az 
általános iskolában „büdös parasztnak” neveztek, „csakazértisből” 
megmutathattam volna, hogy nem kell a föld, nem kell a tanya meg 
a juhászkampó, lehetek én akár betanult gyári munkás is, mint 
egykori osztálytársaim egy része. Nem, nem a „csakazértisnek” kell 
irányítani az ember életét, hanem az akaratnak, amibe belenevelték 
a termőföld tiszteletét, szeretetét. Mondtam, édesapám napszámos 
volt, de tekintélyes juhász, illetve juhtenyésztő lett belőle, s amit 
megvalósított, két kezével érte el, azután segített mindannyiunkat, 
hogy a magunk gazdái legyünk. Hát ennyit ér a mezőgazdaság, a 
föld, az ahhoz párosuló állatállomány. Hogy magunk, s ne más ke
zelábaként irányítsuk sorsunkat. Nem azt mondom, hogy a tanyai 
gyerek ne tanuljon, úgyis paraszt lesz belőle, folytatja majd ősei 
hagyományát, igenis tanuljon, de szülei mellett alakuljon ki benne 
a józan ítélőképesség, a munka becsülete és megbecsülése, lássa a 
paraszti gazdálkodásnak a buktatóit is, ne csak azt, hogy új traktor 
érkezett a tanyaudvarra, hanem például hogy a jégverés vagy a szá
razság miatt be kell érni azzal, amink van. Jó, hogy a tanyai meg a 
falusi vagy városi gyerekek között elmosódtak a különbségek, mind 
öltözködésben, mind informáltságban egy síkon járnak, itt vannak 
a gyermekeink, a felsőhegyi általános iskolába járnak, de senki sem 
parasztozza már le őket. Az ilyen gyerek egyre élesebben látja, hogy 
mit jelent a termőföld, az embert próbáló paraszti munka, de ra
gaszkodni fog hozzá, mert biztonságot lát benne. Észrevette ugye 
a nyárfáknak a betonsávok alá visszabújó gyökereit? Azok éltetik 
tovább a fát, hát gyermekeink is ilyen egyre erősödő gyökerekhez, 
a tanyát megtartó gyökerekhez hasonlítanak.



■   ■ 
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aMerre a „köVeS” VeZeT
Időutazás az adahatári tanyavilágban

Javításra szoruló, váró betonúton, az egykori Tornyospusztára 
vezető régi Tornyosi úton haladva utasítjuk magunk mögé Felsőhe
gyet, és kapaszkodunk az Orompart nyúlványának alig észrevehető 
magaslatára, ahol derékszögben törik meg az út, és sietve fúrja 
magát a messzeségbe. Bár útjelző tábla nem mutatja, Adahatár, az 
adahatári tanyavilág a betonsáv végső célpontja, de úgy, hogy a Ka
locsa völgyében – amit az ezerholdas gazda nevéről Vujićvölgynek 
kereszteltek át, s noha birtokát a „felszabadulással” nacionalizálták, 
legalább a patak völgye őrzi a nevét – fáradhatatlanul ott kanyarog 
a betonsáv, majd súrolja az egykori Piszártanya gazdaságát, amit a 

A Bóbánykereszt Adahatáron
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környék tekintélyes nagygazdáinak birtokával együtt bekebelezett a 
II. világháborút követő szocialista gazdálkodás, és állami mezőgaz
dasági birtokot alakított ki. A birtokot mindenki „kettes uprava” 
néven ismeri, s ez a mezőgazdasági birtok, illetve a későbbi zentai 
Mezőgazdasági Ipari Kombinát gazdasági egysége (is) évtizedeken 
át legalább egy szelet kenyeret (volt időszak, amikor többet is) 
biztosított az ott dolgozóknak, de az újabb birtokszerzési hadako
zásban az egyik földmágnás kaparintotta meg, hatalmas gépekkel 
művelteti a mamutparcellákat, azok ellátásához pedig dehogyis 
kell ki tudja hány munkás. A vidék mezőgazdaságának, így a falusi 
kisgazdaságoknak a föllendítését szajkózó földbérlési lehetőségnek, 
majd a birtok privatizációjának mézesmadzagját húzták el a falusi, 
a városi meg a tanyai gazdák orra előtt, akik bár tiltakoztak az új 
birtokváltás ellen, szinte észre sem vették, hogy máról holnapra a 
magánkézbe átcsúszott állami föld nélkül maradtak. Hiányozni 
fog a kisgazdaságoknak ez a termőföld, mint ahogyan hiányoznak 
a természet megbolygatott rendjéből az út menti fák, dűlőhosszan 
a tanyák, melyeket az 1969ben végzett határrendezés semmisített 
meg, amikor átszabták, „keresztbe fordították” a szántókat, új 
dűlőutakat húztak, s bár egy tagban kapta az új szántókat az ősi 
jusshoz ragaszkodó gazda, azt nem érezte magáénak. Hiányzik 
erről a tájról a tagosítás eltörölte régi Gyömrei út is, pontosabban 
megvan, csak kerülgeti óvatosan a hatalmas kiterjedésű parcellákat, 
mintha az útkereszteződésnél valamikor őrt állt Piszárkeresztet 
keresné hasztalan, majd a kukoricatáblák öleléséből szabadulva 
tűnik el Kevi irányába. A betoncsík meg újra kanyarodik, hogy 
nemsokára vadonatúj, Adahatár feliratú útjelző tábla irányítson a 
tanyavilág központjába, közben nem szabadulok a visszavisszatérő 
kérdéstől: hogyan kapta nevét és miért lett Adahatár a tanyákkal 
tűzdelt nagy kiterjedésű mezőgazdasági terület neve? Bűn József, a 
táj kiváló ismerője, aki maga is tanyai kötődésű, vállalva az útikalauz 
szerepét tárja fel a tájat meghatározó nevet és a tanyák kialakulását, 
így a dűlőutak porát rúgva már együtt merülünk a múltba. 

– A tájat nem ismerők azt gondolják, hogy ezek a szántók a ta
nyákkal együtt közigazgatásilag Adához tartoznak, innen a név, de 
az Adahatár megnevezés a zentai és az adai határt elválasztó határút 
alapján született. zentától távol esnek ezek a valamikori pusztától, 
legelőktől elrabolt szántók, melyeken megépültek a tanyák, így még 
rá is illik a név. Már a 18. században kialakultak a pusztán az állattar
tásra berendezkedett szállások, amelyeket a 19. századi térképeken 
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is megtalálunk, de akkor már növénytermelésre feltört legelők is 
párosultak hozzájuk. Mára se híre, se hamva az olcsó állattartási 
módot kínáló legelőknek, nem csoda, hogy folyamatosan hanyat
lik az állattenyésztés – hangsúlyozza Bűn József, és amint egyegy 
dűlőút a műútra kapaszkodik, már mondja is a nevét: – Ez a széles 
sor, ami teljesen kihalt, ez meg a Barna sor, ahol már csak János és 
Gergő tanyája áll, de valamikor itt, a dűlő legmagasabb pontján 
volt a híres zentai orvosnak, Vígh doktor úrnak a tanyája is, ami 
inkább kastélyra emlékeztetett, nagy kiterjedésű gyümölcsössel, 
szőlőültetvénnyel, amiből mára semmi sem maradt. Itt meg a szent 
sor húzódik, ami arról kapta nevét, hogy az itteni tanyai emberek 
minden évben kilencedet tartottak, vagyis kilenc napot töltöttek 
ájtatos imádkozásban nap mint nap más tanyán. Mélységesen 
vallásosak a tanyaiak, nem is titkolják, mint ahogyan akkor sem 
titkolták, amikor a hatalom enyhén szólva ferde szemmel nézett az 
Istenre tekintő emberekre, akik vallásosságukat keresztek állításával 
nyilvánosan is vállalták. Adahatáron három keresztet is láthatunk: a 

Itt, apai nagyapámnak, Bűn Jánosnak a fák elmúlást 
takargató tanyáján ismertem és szerettem meg a tanyai 

életet, az adahatári embereket: Bűn József
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Kalmár és a Bóbánykeresztet meg a Polgárok keresztjét. Az egykori 
Bűniskolánál állt Bűn Géza és családja keresztje, ami azonban az 
1980as években bekerült a kevi temetőbe.

S álle még az a tanya, ami az adahatári tanyavilághoz köti Bűn 
Józsefet? 
– Igen, a Papp soron még megvan apai nagyapám, Bűn János ta

nyája, de akácok takargatják lassú elhalását. A tanya melletti szántót 
a fiam műveli – állunk meg egy főhajtásra a poros dűlőúton, lassan 
megkerüljük a tanyát, miközben lassan fonódnak Bűn József tanyai 
szálai: – Bár nem itt születtem, nagyapán révén legalább egy kicsit 
adahatárinak vallom magam. Édesapám, Bűn Gellért felső ipari 
iskolát végzett, géplakatos volt a szakmája, s amikor megnősült, 
szűk lett a tanya, így az oromhegyesi Domonkos úton vásároltak 
tanyát, én ott születtem. Nagyapám tanyáját nagybátyám örökölte, 
édesapám városi házat kapott, de sokat kijártunk, szorosak voltak 
a testvérirokoni szálak, nem úgy, mint napjainkban. Gyerekként 
bebarangoltam a környéket, az egyszerű emberek meséiből elevene
dett meg előttem az adahatáriak élete. Mert a tanyai embernek nem 
volt sietős a dolga, ha a dűlőúton vagy akár kukoricakapálás idején 
a sor végén találkoztak, megálltak néhány szó erejéig. A lovakról 
meg az időjárásról mindig lehetett szót váltani. Amikor azután a 
felszabadulást követő agrárreform megnyirbálta a parasztgazdasá
gokat, majd a beszolgáltatás meg a szövetkezetbe kényszerítés ígérte 
a „jobb életet”, hallgatagabbá váltak az emberek. Magukba fojtották 
fájdalmaikat, sérelmeiket. Mint a későbbi határrendezéssel eltörölt 
dűlőutak, a tanyahelyek. 

Pedig a közelmúlt, alig néhány emberöltő távlatának történelmé
be, akár agrártörténelembe kívánkozó élet zajlott itt, az urbánus 
közösségektől távol eső tájon. 
– Mezőgazdaságból éltek a tanyai emberek, s amikor lovas 

igával meg ökrökkel művelték a szántókat, akkor is szükség volt 
„kísérő ágazatokra”, nemcsak napjainkban. Kovácsmestere volt 
Adahatárnak, kilométerekről jártak patkoltatni a lovasgazdák vagy 
ráfot húzatni, de szélmalmok vitorlái is kavarták a levegőt, és hajna
lonként nyikorogtak kísértetiesen. A Kalmár, a Rigyicki, a szarka
szélmalomban „vámért” őröltek. A Bóbány család szélmalma már 
majdnem elkészült, amikor anyagi nehézségek miatt dobra került, 
s Kovács Dobák János vásárolta meg, de mivel téglagyára volt, ott 
van a helye még ma is a Bilickitanya mögött, dehogyis volt ideje 
malmoskodni is, így előbb a Papp, majd a Gyetvai család tulajdoná
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ba került. Ha olyan jól jövedelmezett volna a vámőrlés, nem hiszem, 
hogy könnyen megváltak volna az emberek a malomtól, amit nem
sokára Máté Tapogyi István vásárolt meg, aki a szélmalom helyén az 
1950es évek elejétől már kalapácsos darálót üzemeltetett. Kocsmája 
is volt a tanyavilágnak, a szenttamási út mellett a Bóbány Vince 
kocsmája, aminek működtetéséhez az akkori Belügyminisztérium 
1924ben adta ki az engedélyt, de mivel a tulajdonos az 1920as 
évek vége felé adósságba keveredett, s azt bizonyos sikk nevezetű 
zentai ügyvéd kifizette helyette, a kocsma az ő tulajdonába került, 
így bérbe adta Lőrinc Imrének, majd pedig eladta Nagy Lajosnak 
és Csincsik Katalinnak, s ma már leginkább a „Nagy Lajos tanyája” 
megjelöléssel emlegetik, helyét azonban csak alig észrevehető domb 
jelzi. Egyik sírhalma a múltnak. Adahatárnak. 

A Bűn család tagjai: Bűn János és Bűn Anna
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De ez is el fog tűnni. Akárcsak a gondozatlan temetőbeli sírok. 
Amikor azok beszakadnak, kisimul fölöttük a föld. Adahatár
nak nincs temetője, Keviben kísérik utolsó útjára a Szent Mihály 
lovára került tanyai embert. 
– A Bóbánykeresztnél, az egykori szenttamási út keresztező

désénél – így mesélik ma is az emberek – temetkezési hely volt. 
Temető híján, kegyeletből, a kereszt közelébe temettek, s akkor is, 
amikor járvány szedte az áldozatokat. Egyesek szerint szegényeket 
temettek a kereszt közelébe, ami talán lényegtelen, de tény, hogy 
emberi csontok kerültek elő, ásatásokra azonban sohasem került sor. 

A tanyák, igaz, távol estek falutólvárostól, ritkán, esetleg ügyes
bajos dolgait rendezni járt be a lakott településre a tanyai gazda; 
más volt a helyzet, ha házat épített az urbánus környezetben, 
esetleg fordítottjaként jött létre a tanyai gazdaság, és úgymond 
„kétlakiként” gazdálkodott, de a tudást, amit leginkább gya
korlati tapasztalatból szerzett, becsülte. S az iskolát is. Nemcsak 
a falvak és a városok lakosságának volt kiváltsága az iskola, a 
tanyai gyerekeknek is megadatott a lehetőség, pontosabban 
a kötelezettség az írásolvasás tudományának megszerzésére. 
Ezzel a lehetőséggel Adahatár is büszkélkedhetett, de még azzal 
is, hogy Vajdaságban itt működött legtovább tanyai iskola, ami 
Andruskó Károlynak, a neves zentai festőművésznek a képeiről 
is visszaköszön. Nem sok tanyai iskola került vászonra, hogy 
legalább emléke ne menjen veszendőbe. 
– A följegyzések szerint az 1860–1870es évekig magániskolák 

meg zugiskolák működtek a tanyavilágban. Az 1860as években a 
tanyai lakosság – így az adahatáriak is – beadványban kérte zenta 
városától, hogy építsen iskolát a tájukon, és meg is született a ha
tározat, hogy a városhoz tartozó nagy kiterjedésű tanyavilágban 
állami iskolákat kell létesíteni, és erre kilenc helyet jelöltek ki. 1870 
áprilisában kilenc tanyai tanítót alkalmaztak, és még az év augusz
tusában megismételték a pályázatot. Határozatba foglalták, hogy 
az iskola nem lehet távolabb a legtávolabb eső tanyától, mint fél 
geográfiai mérföld, ne kelljen sokat gyalogolniuk a gyerekeknek. 
sokatmondó ez a távolságmeghatározás, ugyanis a földrajzi, vagyis 
geográfiai mérföld hossza 7421,6 méter, míg a magyar mérföld 
8353,6 méter hosszúságú a korábbi 8937,4 méterrel szemben. 
Adahatár első hivatalos tanítója soltész József volt, aki, iskolaépület 
híján, a Fajkatanyán oktatta a gyerekeket a betűvetésre, olvasásra, 
számolásra. 1881ben az „iskola” Papp Pál tanyájára költözött. 
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Önálló iskolaépület abban az időben csak a Likasi úton állt: a Gá
boriskola. zenta város tanácsa 1883ban hozott újabb határozatot 
hat tanyai iskola létrehozásáról, de mellette tanítói lakással csak 
kettő épült meg: a tornyosi Lengyeliskola, ami arról kapta a nevét, 
hogy a város Lengyel Dávidtól vette meg a szálláshelyet és épített 
rá, valamint az adahatári négyosztályos elemi iskola. Adahatáron 
Farkas János és Konkoly Mihály tanítók emlékezete él, akik, ha 
szükség mutatkozott rá, nem csak szép szóval „oktattak és neveltek”. 
Az adahatáriak határtalan szeretettel és tisztelettel emlékeznek a 
tanyavilág legendás tanítónőjére, sőregi Tusa Terézre, a Joli nénire, 
aki 1948tól 1988ig tanított a négyosztályos összevont tagozaton, 
de 2017 tavasza óta, ha zorán lélekmelengető dala szerint „kell ott 
fenn egy ország”, annak csillagszemű nebulói ismételgetik már Joli 
néni irányításával: egyszer egy az egy, kétszer egy az kettő... a, mint 
alma, bé, mint bárány... 

Amikor az egyre szűkösebb gyermekáldásról és az iskoláról esik 
szó, mindig Reményik Sándor könyörgőn figyelmeztető versso
rai jutnak eszembe: „Ne hagyjátok a templomot, / A templomot, 
s az iskolát!” Bár Adahatárnak nincs temploma, de iskolája... A 
tudás alapjainak szentélye. Szomorú látvány az enyészet hatal
mába kerítette tanya is, hát még az iskola, ahol soha többé nem 
szólal meg az iskolacsengő. Alig száz év telt el megépítése óta, 
és az 1980as években ez a sors várt az adahatárira is, a vajda
sági tanyai iskolák sorában az utolsóra. Csupán jóakaraton és 

Az adahatári iskola tanulói Sőregi Tusa Teréz 
tanító nénivel, 1958
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tiszteleten, a tanyai emberek tiszteletén múlott, hogy mégsem 
következett be. 
– 1986ban választottak zenta polgármesterévé, amikor már 

rebesgették az iskola bezárását, hiszen megfogyatkoztak a gyere
kek, egyszerűbb (?) lesz, ha azok törpebusszal utaznak Felsőhegyre 
meg zentára. Felkeresett az adahatáriak küldöttsége: Tóth szegedi 
József, Bóbány Eszter és sárvári György, járjak közbe, tartsa meg 
a község, ne zárja be az iskolát. Nem hivatalosan, hanem egyszerű 
emberi szóval adták elő kérelmüket, amiből nem lehetett nem ér
teni: „Józsi, hát te is megfeledkeztél rólunk?” Felesleges lett volna 
bizonygatnom, dehogyis feledkeztem meg, csakhogy a sors szele 
másfelé sodort. Nem ígérgettem, hogy majd utánanézek, mindent 
megteszek, ami hatáskörömbe tartozik. Nem ezt várták tőlem azok 
az emberek, akik úgy érezték, hogy közéjük tartozom. sokáig, 
nagyon hosszú időn keresztül csengett fülembe a szavuk: Józsi, 
hát te is megfeledkeztél rólunk! Nem, nem feledtem el időközben 
meglazult tanyai gyökereimet: az iskola megmarad! „Akkor jól 
van!” – köszöntek el tőlem. És megmaradt még közel húsz évig, 
viaskodva az iskolareformokkal, tűrve az észszerűsítés frázisait, 
de 2004ben mégis utoljára csöngettek ki az adahatári iskolából, 
Vajdaság utolsó tanyai iskolájából. s annak ellenére, hogy megszűnt 
a tanítás, elcsitult az iskola és környéke, a málló vakolat, a megrogy
gyant tető közelgő temetésére utalt – ezt már nem engedhették meg 
a tanyai emberek, azok, akiknek nagyszülei, dédszülei is csúszkáltak 
az olajos padlón, s palatáblával a hónuk alatt igyekeztek nap mint 
nap (már amikor nem fogták munkára őket), hogy odaérjenek a 
becsöngetésre. Az összefogás és a tenni akarás, de mindenekfölött 
a múlt előtti tisztelgés eredményeként olyan kultúrtörténeti emlék
ként áll, régi fényében ragyog ma az adahatári iskola, amilyennek 
annak idején Andruskó Károly festette meg.

Iskolamentés volt ez, s bár nem kellett műemléknek, hiszen 
annak rendbetétele, karbantartása pénzbe kerül, aminek kü
lönösen akkor vagyunk híján, amikor kultúrára kell áldozni, s 
ennek a kimagyarázkodásnak következményeként semmisültek 
meg többek között a vajdasági szélmalmok is, hogy az egykori 
kastélyokról ne is beszéljünk, de kellett, szükségük volt és van rá 
a tanyai embereknek. S ha pénzbe kerül, hát kerüljön. Zsebük
be nyúltak, de sokkal értékesebb az a munka, amit együttesen 
végeztek. Nem sietősen, kapkodva, hanem megfontoltan, mint 
ahogyan mindennapi munkáját is végzi a gazda, látszata legyen 
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annak, és örömét is lelje benne. Iskolamúzeummá éledt újjá a 
tanyai iskola, a tanítói lakásra pedig ráillik a „tanyamúzeum” 
megtisztelő jelző, hiszen a paraszti életmód és gazdálkodás olyan 
gazdag tárgyi értékeit mentették meg ezáltal, ami nagyobb kö
zösségeknek is becsületére válna. S nem azért került az egykori 
tanítói lakás kiállítótermébe a megannyi használati eszköz és 
kegytárgy, lakberendezési tárgy, mert „minek ez a régiség, csak 
a helyet foglalja”, hanem hogy figyelmeztesse az újabb nemze
déket arra az életformára, a földdel való küzdelemre, amelyből 
időközben takaros gazdaságok sarjadtak. 
– Meglehet, hogyha csak én mondom, szólamként hangzik, de 

kérdezzen meg bárkit itt Adahatáron, mindenki azt válaszolja – még 
a tizenévesek is, akik pedig már zentára járnak iskolába –, hogy 
ennek a tanyavilágnak központja és ismertetőjele az iskola, életük 
részét képezi, márpedig az ember az életét félti leginkább. Hát 
így voltunk az iskolával is, amikor a viharok megtépázta tetőt és a 
vakuló ablakokat láttuk. Félteni kezdtük. Előbb csak hallgatagon, 
magunkba temetve. Aztán már egymásnak is mondogattuk: nem 
ezt érdemelte az iskola, ami embert faragott belőlünk! – Ezt már 

A tanyai iskolamúzeummá lett utolsó tanyai iskola 
mentőakciójának kezdeményezői, az iskola egykori 

diákjai: Sárvári Nándor és Sárvári Norbert
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sárvári Norbert, az Adahatár Tanyabarátok Egyesület civil szervezet 
elnöke mondja, miközben nagybátyjával, sárvári Nándor gazdával 
készségesen invitál a „hétablakú iskola” egyetlen tantermébe, aho
gyan ablakai révén még nevezik az adahatári iskolát, ahol egykor 
50 gyerek is szorongott a padokban, s a tanterem berendezése – a 
tiszteletet parancsoló katedrával – meg hangulata egyszeriben a 
19. századba röpít vissza. A tanszerek közül a ki tudja hány éves 
számolótábla, a térképek és az elmaradhatatlan földgömb, a glóbusz 
ragadja meg a figyelmet. A padokon füzetek, tankönyvek. Mintha 
csak szünetre futott volna ki a gyereksereg, de a csönd, amit Norbert 
szavai kuszálnak össze, a valóságba zökkent vissza: – Nem nézhet
tük tétlenül, hogy a szemünk láttára rongyolódik el a tető, s akkor 
értettem meg igazán a következő gondolatot: „Az a nemzet, ki nem 
tartja tiszteletben történelmét és az őseit, nem vesz róla tudomást, 
hogy honnan jött, annak nincs múltja. Akinek pedig nincs múltja, 
annak jövője sincs.” Márpedig valamennyien azt szeretnénk, hogy 
ennek a tanyavilágnak lenne jövője. Mondom Nándor bátyámnak, 
beszéljünk a szüleimmel, javítsuk meg közösen legalább a tetőt. Hát 
beszéljünk velük, nem kerül milliókba egykét kisgerenda, cserép, 
de „susztermunka” lesz az, ha mi csináljuk, bár mint minden tanyai 
ember, ezermesterek vagyunk mi is, intett. szüleim rábólintottak: 
tegyünk valamit az iskoláért, de kérdezzük meg az embereket, most 
megmutatkozik, hogy kinek jelent valamit is, besegítenéneke a 
munkába. Körüljártuk a tanyákat, senkinek sem volt ellenvetése, 
hogy minek feleslegesen költeni a pénzt, alig van már gyerek a 
tanyákon, úgysem lesz ott többé tanítás. Nem! Inkább sürgettek: 
fogjunk munkához mielőbb, amíg nem lesz késő! És 2011ben 
hozzáfogtunk. Magam sem tudom, hogy hogyan, honnan gyűlt 
össze a felújításhoz elegendő pénz. A 130 éves évfordulóra akár 
újrakezdődhetett volna a tanítás a régi fényében pompázó iskolában, 
ma már iskolamúzeumban, de csak egy emlékező órát tartottunk 
a több mint hatvanéves padokban szorongva. Nem jelöljük már
ványtáblával az iskolaépítés, illetve újjáépítés évszámát, helyette 
egyszerű fatáblára írattuk az „akinek pedig nincs múltja” gondolat 
kiegészítéséül: „a múltunknak vannak kézzelfogható dolgai is, me
lyeket a jelenben kell megmenteni a jövő számára”. semmi egyebet, 
csak ezt tettük a megrokkant adahatári iskolával.

S a tanítói lakásban berendezett tanyamúzeum ötlete honnan 
származik?
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– A tanyavilágon is végigsöprő fejlődés, korszerűsödés szele, amit 
én inkább a fejlődés megsemmisítő viharának, a „nejlonkorszak” 
beköszöntének mondanék, ami az 1960–1970es évektől éreztette 
igazán hatását, feleslegessé tette a paraszti gazdálkodás eszközeit, a 
használati tárgyak sokaságát. Jobbik esetben a padlásra került a ken
dertiloló, a gereben, a rokka, a famozsár, a köpülő, a szenes vasaló, 
köcsögök, tányérok sokasága, a forrázó meg a dagasztóteknő, de 
még a húrjait vesztve elhallgatott asztali citera is, azután a villáknak 
egész kollekciója, közöttük a répaszedő, a répahányó, a kévehányó, 
a szalmahányó villákkal, hosszadalmas lenne mindent felsorolni, 
„ott nem foglal helyet, kenyeret meg nem kér”, rosszabb esetben 
meg házalók vitték el a használati tárgyakat, „kinek kellenek már 

Norbert és Nándor jeleskedtek az egyedülálló 
tanyai boltmúzeum létrehozásában is
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azok”. Tanyai lakóházunk padlása igazi kincsesbányája volt a régi 
használati tárgyaknak, gyerekként szerettem ott kutakodni, magam 
sem tudom, talán valami rejtett kincset kerestem, de azt tudtam, 
hogy minden tanya padlásán értékek lapulnak, hiszen, igaz, évti
zedekkel korábban, de pajtásaimmal valamennyin megfordultam, 
galambásztunk, baglyot is szerettünk volna fogni. Körbejártam a 
tanyákat: múzeumot szeretnénk berendezni a tanítói lakásban, 
ha akadna régiség a tanyán, szívesen vennénk. Hát volt, de annyi, 
hogy hirtelenében már nem is tudtunk mindent ahhoz illő módon 
elhelyezni – vallja a tanyai múzeum alapításáról sárvári Nándor, s a 
szentképek sokaságára hívja fel a figyelmemet: – A vallás velejárója 
a tanyai ember életének, meglehet, hogy egyegy rítust szokásból 
gyakorol, „mert így csinálták szüleink, nagyszüleink is”, vallására 
pedig jobb emlékeztető nincs a szentképeknél. Nem művészi fest
mények ezek, hanem szépen kivitelezett reprodukciók, amelyek még 
nászajándéknak is megfeleltek, s nagy becsben tartva a tisztaszobá
ban lévő ágy fölé akasztották. Még oltalmi erőt is tulajdonítottak 
a Biblia egyegy eseményét megörökítő szentképeknek, de ahogy 
a régi bútorokat kiszorították a korszerű lakberendezések, ezek a 
képek már nem illettek bele a megváltozott szobabelsőbe. Kegy
vesztettek lettek. Itt a tanyamúzeumban menhelyre találtak. Hogy 
összességében hány tárgyat gyűjtöttünk be, nem tudom, de azt 
följegyeztem, hogy melyik tanyáról származik, ki adta megőrzésre, 
ha netán az utódok visszakérnék. szakember, néprajzkutató kellene, 
hogy megállapítsa a tárgyak korát, aztán katalogizálni valamennyit. 
Nem tudom, hogy sor kerüle rá.

S a kiállítás anyagának bővítése régi gépekkel? 
– Akkor lenne igazi tanyamúzeum a múzeumunk, ha bemutat

hatnánk az egykori gazdálkodási eszközöket, vagyis gépeket. Mert 
őriznek a tanyákon ráfos kocsit, különböző eketípusokat, közöttük 
még fagerendelyes ekét is, fogast, láncos boronát, lóvontatású ve
tőgépet, inkább a tanyaudvar vagy a gyep díszéül szolgálnak már 
ezek, lenne számukra hely itt az iskolaudvar gyepén, de az már külön 
felügyeletet igényelne, ám ha az emberek rábólintanak, közszemlére 
tesszük ezeket az értékeinket is.

Hogy a múltat becsülő ember számára nincs értéktelen, haszna
vehetetlen tárgy, olyan használati eszköz, ami legalább szemer
nyit emlékezteti a letűnt korokra, mi sem bizonyítja jobban, 
mint hogy még egy múzeummal lett gazdagabb a tanyavilág: a 
boltmúzeummal. Sejteni sem lehet a durva deszkából ácsolt be
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járati ajtó láttán, hogy a szebb időket is megélt, mára elhanyagolt 
szövetkezeti otthonban egykor üzemelő vegyesbolt megroggyant 
üres polcairól is üzenhet a múlt. 
– Igen, üzenhet és üzent is. Ha már megmentettük az iskolát, 

múltunk értékeit őrzi a tanítói lakás tanyamúzeuma, akkor a ta
nyaiak számára valamikor sokat jelentő bolthelyiséget se hagyjuk 
veszni, gyürkőzzünk neki és tegyük rendbe – így rendeztük be a 
boltmúzeumot, s bárki belép, egyszeriben az 1950–1960as évek
ben találja magát – magyarázza sárvári Norbert, és érzelmeit nem 
takargatva folytatja: – A fiatalok persze nem emlékeznek rá, én is 

Ifj. Polyák Lajos a szövetkezeti otthon előtt
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csak szüleim és nagyszüleim meséjéből tudom, hogy ott az 1950es 
években negyed kilogramm kristálycukorért szalasztották el a gyere
ket a boltba, vagy mákot vitt és darálta le a pultra erősített hengeres 
darálón, faládából mérte a boltos a „marmeládét”. Nagy méretű 
festett bádogdobozokban érkezett a „bonbon”, s milyen örömet 
jelentett a kacérkodó tanyai menyecskének (persze mindig tudták 
az itteni emberek, hol a határ), ha a boltos megajándékozta a díszes 
dobozzal, amiben aztán rendszerint lisztet tartottak. De hát kinek 
kellenek már ezek a használatból régen kiszorított tárgyak! Nekünk 
kellettek, így a polcokat nagyon gyorsan megraktuk soksok évtize
des üvegekkel, dobozokkal, s lényegében ezek a csomagolóanyagok 
emlékeztetnek arra, hogy mi mindent árusítottak a tanyai boltban. 
Az adahatári tanyavilág központja ma is az iskola és az 1950ben 
épült szövetkezeti otthon, ami napjainkra funkcióját vesztette, de 
a boltmúzeummal megtettük az első lépést újjáélesztéséhez. Az 
épületben kocsma is volt, ahol még táncmulatságokat is rendeztek, 
azt a helyiséget pedig a civil szervezetek számára rendeztük be, de 
úgy, hogy ne csak a neve legyen „otthon” az épületnek, hanem 
otthonosan is érezzük benne magunkat. 

– Akárcsak a százéves tanyáknak, a szövetkezeti otthonnak is 
története van, s mindenekelőtt azt a célt szolgálta, hogy innen 
irányítsák a mezőgazdaság tervszerű fejlődését, ugyanakkor szem
mel tartsák a tanyákat, amelyeket nem becsült az akkori hatalom, 
nem mintha a későbbiek során kényeztették volna a tanyai gazdát, 
segítették volna a tanyavilág életét – pergeti az emlékezés rokkáját 
Bűn József már az egykori kocsmahelyiségben, miközben figyel
met érdemlő adatokat sorjáztat: – A „mindent a közösért” jelszó 
a szövetkezeti otthon építésénél is megmutatkozott. Azokban az 
években munkaakciókban bizonyíthatták az emberek – többnyire 
a fiatalok – hazaszeretetüket, amit emberei révén figyelt a párt. Ez 
az önkéntesség a szövetkezeti otthon építésénél úgy mutatkozott 
meg, hogy minden tanyai családnak egy embert kellett adni a 
munkálatokhoz, amit persze mesterek, szakemberek irányítottak. 
Az építkezésben 600 személy vett részt a környékről, s még adai 
földekről is jöttek segíteni. Attól függetlenül, hogy túl friss volt 
még a szabadsághoz és az önálló élethez szokott tanyai ember 
lelkében a beszolgáltatás, a szövetkezetbe kényszerítés ütötte seb, 
az 1950–1960as években pezsgett itt az élet, mert a szövetkezeti 
otthon nemcsak a korszerű mezőgazdasági termelés bevezetését és 
irányítását végzők központja volt, hanem a művelődési, a társadalmi 
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élet kibontakozását is elősegítette. A nagyteremben – ahol még 
ma is megvan a színpad, az öltöző, igaz elhanyagolt állapotban, de 
csak megmaradt – színdarabokat rendeztek, a táncmulatságokon, 
bálokon pedig 400450 személy vett részt, s távolabbi vidékekről is 
jöttek vendégek. 1988ban jutott árvaságra az épület, pedig éppen 
abban az évben csillant meg a tanyavilág megmaradásának reménye: 
a műút. Kevesen tudják, hogy kiváló minőségű napraforgó terem 
ezen a vidéken, amit távolabbi olajgyárak szállítottak el feldolgo
zásra. A zombori INus étolajgyár megépítése előtt itt Adahatáron 
terveztek olajgyárat építeni, aminek megvolt a gazdasági indo
koltsága, hiszen nem kellett volna több ezer tonna nyersanyagot 
„utaztatni”, lehetőség nyílt volna a helyben történő feldolgozásra, 
s a mellékterméknek számító napraforgódarát – amit takarmányo
zásra használnak, és kétszer annyiba kerül, mint a napraforgómag, 
amiből még olajat is nyernek – nem kellene még ma is távolabbról 
ide szállítani, itt vásárolhatták volna meg az állattenyésztők. A 
gyárépítés tervét (mint sok más megvalósulatlan elképzelést) ma 
már senki sem emlegeti, meglehet, nem is tudnak róla. 

De ha tervről és építésről esik szó, Bűn Józsefnek van mivel 
dicsekednie. 
– Nem csináltam egyebet, csak tettem a munkámat, amit el

vártak tőlem az emberek. Hogy mindig egymás szemébe tudjunk 
nézni. Amikor 1986ban csak az iskola megtartását kérték tőlem az 
adahatáriak, jól tudtam, hogy ennél jóval többre érdemesültek. Évek 

Cséplés 1948ban
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óta fizették a helyi járulékot, mert ugye a fejlesztésből mindenkinek 
vállalnia kell a reá eső terhet, közben önálló helyi közösségük sem 
volt, viszonzásul mit kaptak? semmit. Már az 1950es években 
kövesút vezetett Felsőhegyről a tanyavilág peremét érintve a mező
gazdasági birtokig, ahonnan a Valkaisorra ma is porossáros dűlőút 
furakszik, s ugyanilyen tengelytörő, kátyús, esős őszökön „csizma
marasztaló” sáros úton lehetett eljutni a tanyavilág központját jelentő 
iskoláig és a szövetkezeti otthonig, majd a tanyákig. Fölvetettem 
az adahatári aszfaltút megépítésének fontosságát, megtartó erejét, 
mert azért bár senki sem űzte már birtokukról az embereket, csak 
fogyatkoztak a tanyák. Persze hogy ellenvélemények is voltak, ha 
már úgysincs a tanyavilágnak távlata, akkor kinek, minek építeni a 
sehová sem vezető utat? Kinek? Hát a még ott élőknek! 1987ben 
elkészült az út terve, igaz, csak 3 méter széles aszfaltút ez, de szilárd 
út, s 1988ban megépült az öt kilométer hosszúságú műút. sokba 
került! – mondogatták. sokba? Abban az időben az útépítés árán 
két kétszobás lakást lehetett volna venni zentán. A tanyavilághoz, 
a mezőgazdasághoz olyan görcsösen ragaszkodók ennél jóval többet 
érdemelnek. Hanem a földmunkák megkezdése előtt beszélgettem 
az útról az emberekkel, hogy a „kövestől” kezdődik az építés a 
tanyaközpont felé, de többen bizalmatlanul csóválták fejüket, jól 
ismerem a „nem lesz abból semmi” lemondó mozdulatokat, pedig 
megvolt a pénzügyi keret, a terv, és ki volt tűzve a munkák kezdeté
nek időpontja is. szúrós tekintettel nézett szemembe a tanyai gazda: 
„Akkor hiszem el, hogy Adahatárra aszfaltúton lehet eljutni, ha az 
útépítés az iskolánál kezdődik!” Az útépítőknek teljesen mindegy 
volt, hogy hol kezdik a munkát, így amikor az iskola előtt megje
lentek a földgyaluk és a teherkocsik, a gazda megenyhülten fogott 
velem kezet: „Nem azért mondtam, de most már valóban elhiszem, 
hogy aszfaltutunk lesz.” Jóleső érzéssel nyugtáztam, hogy az emberek 
„útépítő polgármesternek” neveztek el, mert még abban az évben, 
vagyis 1988ban megépült az Orompartra vezető 7,5 kilométer 
hosszú betonsávpár, majd a bogarasi bekötőút, a kevi, a buránysori 
út. Ami elszomorít, hogy ezeken az utakon egyre többen mennek, 
és egyre kevesebben jönnek.

Miközben gondolatban a múltban kalandozunk, megsárgult 
fényképek kerülnek elő, „tanyai pillanatfelvételek”, gazdasági 
udvarok, kiskaszás aratások, egykori cséplések és cséplőbandák 
emléke elevenedik meg, hagyományok, szokások rázzák le ma
gukról a feledés köpönyegéről a port, és a szózuhatagban elénk 
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tárul a múlt század derekának tanyavilága a parasztsorssal szoro
san összeforrva. „Cudar világ volt. Embert próbáló munka meg 
szegénység. Meg megaláztatás!” – cikázik a szabadjára engedett 
gondolat, ami nyomban a magyarázkodás hálójába gabalyodik: 
„Nem volt más választásunk, mint a földet túrni. Ha viszik is 
a termést, valamicske nekünk is maradjon. Fiatalok voltunk, 
bírtuk erővel.” A fiatalok jelző nemcsak a fiatal, az életkezdés 
küszöbét alig átlépő ifjú párokra vonatkozott, hanem a gyerekek
re is, akiket sokszor erejüket meghaladó munkára fogtak. Sok a 
gyerek a családban? Ahány gyerek, annyi dolgos kéz. 
– Egy 1906ban épült Gyömrei úti tanyáról kerültünk Ada

határra. A család 10 holdon gazdálkodott, s bennünket, gyerekeket 
is munkára fogtak. Alig látszottam ki a búzából, akkor a Bánkúti 
fajtát termeltük, de aratáskor már markot szedtem – eleveníti meg 
emlékeit Barsi Matild, amelyekből az aratás teljes folyamata kitá
rulkozik (s akár hiteles összehasonlítási alapul is szolgálhat a napja
inkban a különböző aratóversenyeken megelevenedő szokásokkal), 
amihez még az öltözék meg az aratóreggeli is párosul. – Hajnalban 
parasztkocsin indultunk a búzaföldre, mi gyerekek a kocsiderék
ban még egy rövidet szundíthattunk, mire a búzatáblához értünk. 
Azért kellett hajnalban kimennünk, hogy kötelet kössünk, ami a 
learatott búza kévébe kötésére szolgált, erre pedig csak a harmaton 
megpuhult búzaszalma volt alkalmas. Édesapám két félmaroknyi 
búzát húzott ki a földből tövestül, bocskorához veregette a tövét, 

Színdarab a szövetkezeti otthonban. A szereplők: Rácz Vilmos, 
Solymosi Etelka, Bóbán Eszter, Bóbán Győző, Szepcsik János
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így rázta le a gyökeréről a földet, majd a kalász alatt kötötte össze a 
fogást. Napfölkeltére el is készültek a kötelek, munkához lehetett 
látni. A kaszát nem a búzaföldön kalapálta élesre, hanem előző nap 
a tanyaudvaron; gledícsiavesszőből, amit még krisztusjajfának is 
neveznek, takarót vágott, mert állítólag ruganyossága miatt szép 
rendre teríti a búzát. Az aratás megkezdése előtt, bár templomjá
rók voltunk, nem imádkoztunk, de édesapám nem mulasztotta el 
segítségül hívni a munkához Istent: „Hát akkor Isten segítségével 
fogjunk hozzá!” Reggeliig egy előhosszan, ami a dűlő hosszának 
egynegyede, két rendet vágott, azt szedtem marokba, a rend mellé 
terített búzakötélre. Megszomjaztunk a rekkenő hőségben, szom
junkat az agyagkorsóban lévő vízzel oltottuk. Hogy minél tovább 
hideg maradjon a víz, a korsót a földbe ástuk. Magasan járt már a 
nap, amikor reggelihez ültünk. Rendszerint héjában főtt krumpli, 
szalonna, vöröshagyma került elő a kosárból, esetleg az aratás idejére 
tartogatott sonkaszelet, no meg aludttej. Egy nap alatt fél holdnál 
valamivel nagyobb területről vágta le a jó kaszás a búzát, azt fel
kereszteztük, és a tarlót is fölgereblyéztük. A búza több mint egy 
hétig is keresztekben pihent a tarlón, majd parasztkocsin hordtuk 
be a tanyaudvarra, a férfiak kazlat raktak a kévékből, úgy vártuk a 
cséplőgépet. Nagyszüleim még bivalyokkal szántottak, vetettek, 
hordták be a termést, de szüleim, meg azután mi is, amikor férjhez 
mentem, már lovakkal dolgoztunk.

Nem kívánkozott az iskolába, tanulni? 
– Hiába akartam volna tanulni, nagyobb szükség volt a tanyán 

a munkaerőre, szóval a lánygyerek is hasznosabb volt, mint hogy 
iskolába járjon. A Gyömrei úton volt a Bűniskola, de csak négyosz
tályos, összevont tagozatú, úgyhogy én Kevibe jártam, és hat osztályt 
végeztem. A lányokat nem szívesen engedték iskolába, előbb kellett 
megtanulnunk, hogy mi a teendő a gazdaságon, mint az írástolva
sást. Azután ott voltak az „asszonyi” munkák: a takarítás, a főzés, a 
mosás, a foltozás, gyerekkorban tanított minderre édesanyám, de 
még a kenyérsütésre is, mert megvolt a kemence, otthon sütöttük 
a kenyeret, hetente egyszer. Most meg bolti kenyeret fogyasztunk. 
Meg mélyhűtőből szedjük elő a lefagyasztott pecsenyecsibét, közben 
a tanyaudvaron ma is ott kapirgál a baromfi.

A lányoknak, különösen a serdülőkorba került kisnagylányok
nak, hogy nagyobb kedvvel végezzék a munkát, ígérteke valamit 
is a szülők? 
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– Ígéretek nélkül is tudtuk, hogy karácsonyra vagy húsvétra új 
kabátot vagy ruhát, esetleg cipőt kapunk, szükség is volt minderre, 
de szebben hangzott, hogy ajándékként kaptuk. Hanem amikor már 
olyan eladósorba kerültem, akkor biztatott édesapám, hogy nem 
hiába dolgozok, majd meglátom, hogy kistafíroznak. Az úgy volt 
rendjén, hogy a férjhez menendő lány a dunyhákkal, párnákkal, 
az erre járó huzatokkal és lepedőkkel együtt szobabútort meg sze
rényebb konyhabútort vigyen az új otthonba, persze ha nyomban 
különváltak a szülőktől, a használati tárgyak, edények nagy részét 
pedig úgyis nászajándékként kapjuk. Az 1950–1960as években 
már nem volt divatban az almárium, így szekrények, ágyak kerültek 
a szobába. 

– Mi a tornyosi tanyavilágból költöztünk át Adahatárra, meg   sem 
fordult gondolatainkban, hogy a faluban vegyünk házat,   ami hez 
esetleg 2–4 kvadrátos kert tartozott, de a tanyához néhány hold 
szántó is párosult, nem kellett kilométereket gyalogolni kapálás 
idején. Mert tanyai társaimhoz hasonlóan én is minden mezőgazda
sági munkát megtanultam, végeztem is, mellette meg a háziasszonyi 
teendőkbe is beavatott édesanyám – kapcsolódik be a beszélgetés
be Kaszás Teréz, majd hozzáfűzi: – A legtöbb tanyai lány, illetve 
menyecske nemcsak sütnifőzni tanult meg, hanem varrni is. Nem 

Jó így elüldögélni a tanyaudvaron: Sárvári Mária
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vagyok diplomás varrónő, de megtanultam varrni. szükség is volt a 
családban egy varrónőre, mert az ingeket, blúzokat, a női ruhákat, a 
szoknyákat egyedül készítettem el. „Ne kelljen ezért is pénzt adni” 
– hallottam nemegyszer. Az 1950–1960as években már a divatos 
készruhák is egyre jobban terjedtek, de mindig úgy számoltunk, 
hogy egynek az árából, ha mi magunk varrjuk meg, legalább kettő 
kijön, és az is majdnem olyan, mint a gyári ruha. 

Hogyan tájékozódtak a divatról, az hogyan mutatkozott meg 
az öltözködésben? 
– A falusi és a városi ember öltözete valamikor nagyban külön

bözött a tanyai ember öltözetétől. Ha néha bejutottunk a városba, 
mentünk Kevibe vagy Felsőhegyre a templomba, csak láttuk ezt 
az eltérést. A tanyai férfiak strapabíró cejg meg posztónadrágot, 
kiskabátot viseltek, a falusiak már finomabb szövetből varrattak 
maguknak öltönyt. A női öltözetben is megmutatkozott a különb
ség, főleg a téli öltözetben, aminek a tanyai menyecskék esetében 
nélkülözhetetlen tartozéka volt a nagykendő meg a fejkendő. Fa
luhelyen már rövidültek a szoknyák, a ruhák, de mi tanyaiak olyan 
féllábszárig érő szoknyában jártunk. szüleink sokáig hallani sem 
akartak róla, hogy mi is városiasan öltözködjünk. sőt azt is szigo
rúan kikötötték, hogy a lányra szoknya, a fiúra nadrág való, és nem 
is engedték, hogy nadrágot viseljünk. Úgy néz ki a nadrágban a nő, 
mint a „kanördög” – hallottam nemegyszer a megjegyzést, de lopva 
mégis ellentmondtam az apai szigornak, és varrtam magamnak 
nadrágot. Amikor azután férjhez mentem, a férjem nem tiltotta, 
apám meg nem szólhatott bele az öltözködésembe. Túl vagyok már 
a hetvenen, de ha hiszi, ha nem, nadrágban érzem jól magam. És 
még mindig varrogatok. 

– Ha a tanyai ember életformáját és munkáját nézzük, az valóban 
úgy volt, hogy az öltözet megkülönböztette ugyan a férfit a nőtől, 
de nekünk asszonyoknak is kijutott a kemény munkából. Nem is 
adtunk annyira magunkra, mint a mai lányok, menyecskék, mert 
időnk sem jutott rá. szépségszalon, masszázs, manikűr? Azt sem 
tudtuk, hogy a városban, de most már faluhelyen is akad ilyen. 
Esetleg a nagyobb ünnepekre, meg amikor lakodalomba voltunk 
hivatalosak, bementünk a faluba frizurát csináltatni. szántani nem 
szántottam vagy vetettem, azt kizárólag férfiak végezték, akárcsak 
a kaszálást, de a többi munkából kivettem a részem. Amíg nem 
kezdtek terjedni a gyomirtó szerek, kapáltuk a kukoricát meg a 
napraforgót, kézzel történt a kukoricatörés, utána szárat vágtunk, 
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legyen téli takarmánya a teheneknek, borjaknak, bár tudom, hogy a 
kukoricaszáron tartott tehén nemigen tejel – fűzi hozzá Tóth Erzsé
bet, s mint mondja, az állatok ellátása, a fejés a könnyebb asszonyi 
munkák közé tartozott. – Volt időszak, amikor tíz fejőstehenet is 
tartottunk, s amíg nem jelent meg a fejőgép, kézzel fejtünk. Most 
is van öt nagyon jól tejelő tehenünk, s bár nincs már haszon a tej
termelésben, sajnáljuk eladni őket. Itt, a szövetkezeti otthonban 
van a tejátvevő állomás, naponta kétszer hozzuk a tejet, de ha erre 
is lakat kerül, akárcsak a boltunkra, akkor nem marad más hátra, 
mint kiüríteni az istállókat. Tejhasznot készíteni? Persze hogy ké
szítek túrót, tejfölt, valamikor vajat is köpültem, de csak a család 
részére. Fiataloknak való munka a feldolgozás, de ahogy látom, 
itt Adahatáron is inkább a növénytermeléshez vonzódnak, mert 
ott mindent géppel lehet végezni, mint az állattenyésztés felé, ami 
egész évben leköti az embert. Mi úgy tartottuk, hogy a határban 
különben sincs egész évben munka, az állattenyésztéssel legyen 
téli elfoglaltságunk is, meg mindig jól jött a konyhára a tejpénz, a 
tavaszi munkákat meg – mert ekkor van a legnagyobb befektetése 
a földművesnek – sokszor úgy pénzeltük ki, hogy eladtunk egy
két növendékmarhát, sertések is voltak a tanyán, s azon a pénzen 

Valamikor bálok zajától volt hangos a kocsma, ma 
klubhelyiség, ahová olykorolykor egy kis múltidézésre 
gyűlnek össze az adahatári asszonyok: Tóth Erzsébet, 

Barsi Matild, Sárvári Mária és Kaszás Teréz
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vásároltunk vetőmagot, műtrágyát, üzemanyagot, nem kellett 
eladósodni a szövetkezetben. 

A vallás, az egyházi ünnepek ma is fontos helyet foglalnak el a 
tanyai emberek életében. Adahatárnak nincs ugyan temploma, 
de mindig úgy tartották, akkor ünnep az ünnep, ha azt a szent
mise egészíti ki. 
– Hét kilométerre vagyunk Kevitől, időnként ma is odajárunk 

a templomba, ha nem annyira sáros a dűlőút, nehogy az autó be
leragadjon, Felsőhegyre meg már aszfaltúton jutunk el. Valamikor 
lovas kocsin mentünk be a faluba, azt a mise idejére valamelyik 
ismerősnél vagy rokonnál hagytuk. Lánykoromban összebandáz
tunk, és gyalogosan mentünk be Kevibe. Divatba jöttek a rakott 
szoknyák, dehogyis akartuk a kocsin ülve összegyűrni, hogy néz ki 
az ember, ha gyűrött ruhában megy a templomba, inkább gyalo
goltunk. Hazafelé jövet már a kocsiderékban dallikáztunk. Persze 
hogy szeretnénk, ha Adahatárnak is lenne temploma, legalább egy 
kis kápolnája, de az itteni emberek megtalálták a módját a vallásgya
korlásnak. El is neveztek egy dűlőt szent sornak, ez a régi Bóbány
tanyától a valamikori szarkaszélmalomig húzódó dűlő. A nevét 
onnan kapta, hogy ezen a soron rendszeresen tartottak kilencedet, 
ez kilencnapi ájtatosságot, imádkozást jelent. szent Józsefkilen
cednek nevezik, mert József napjára kell befejeződnie. Megvan az 
előimádkozó, a „koszorúfej”, s mindennap másmás tanyán gyűltek 
össze az ájtatosságban részt vevők, hogy a termésért, az egészségért 
könyörögjenek, hogy hálát adjanak Istennek. A misztikum mellett 
külön jelentősége is volt ezeknek a közös imádkozásoknak, még
pedig a fiatalok ismerkedése. Ehhez a templomba járás is alkalmul 
szolgált, a fiatalok előbb csak titokban nézték egymást, amíg nem 
találkozott a tekintetük, de ha ezt a tekintetet puszta véletlenből 
elkapta a lányos anya is... Persze olyan eset is előfordult, amikor a 
szülőknek nem volt ellenvetésük, s nem mondom, hogy udvarlásra 
biztatták gyermeküket, de azt tudom, hogy fölhívták a figyelmet: 
„Nézd meg, milyen jóravaló fiú vagy lány, templomba is jár.” A mai 
fiatalok már más alkalmat találnak az ismerkedésre.

Itt a tanyavilágban nem szerveztek táncmulatságokat, hiszen 
ezeknél nincs jobb alkalom az ismerkedésre...  
– Inkább családi összejöveteleket, ünnepeket tartottak, a névna

pokon meg a disznótorokban megszólalt a muzsika is, leginkább az 
asztali citera vagy a harmonika, de ezeken a közösségi alkalmakon 
a család, a rokonság, esetleg a legjobb barátok vettek részt. Az meg 
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nem volt divat, hogy bejárjunk valamelyik faluba táncmulatságra 
vagy akár újévvárásra is – eleveníti meg emlékeit sárvári Mária. – Az 
ilyen közösségi alkalmak 1950 után, a szövetkezeti otthon megépíté
sét követően kezdődtek, amikor a nagyteremben táncmulatságokat 
szerveztek, s oda nemcsak a közeli tanyákról jöttek a fiatalok, hanem 
az adai meg a törökfalui földekről, de még a falvakból is. De itt volt 
a kocsmahelyiség is, hétvégeken parasztmuzsikusok csinálták a jó
kedvet. Ha jól emlékszem, Horti Vince és Géza, Varga Laci, Petrik 
János meg Rácz szabó József muzsikált. Én azért sokkal jobban 
szerettem a családi ünnepeket, különösen a névnapokat. A férjem 
neve György volt, és szent Györgynapot ünnepeltünk, amikor 
annyian összejöttünk itt a tanyán, hogy alig fértünk el. Nem volt 
abban az időben divat, hogy drága ajándékot vegyünk egymásnak, 
a férfiak rendszerint egy üveg italt kaptak, a nők meg virágcsokrot 
vagy cserepes virágot. Azt kitettük az ablakba, bár nemigen láthat
ták azt a ritkán arra vetődők, nem úgy, mint a faluban, ahol még 
meg is állnak megcsodálni a szép virágokat, és következtetnek, 
hogy valamilyen ünnep kapcsán kapta ajándékba a háziasszony. Az 
1950es évek végén, de még az 1960as években is divatba jöttek a 
„cigarettacsokrok”. A gledícsiavessző hosszú tüskéire szurkáltak kész 
cigarettát, ami azért nagy szó volt, mert a férfiak rendszerint vágott 
dohányból sodorták maguknak a füstölnivalót. Az ajándékozásnál 

Mulatozás disznóvágáson, 1981
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azt is meg kell említenem, hogy Kevibe, Adorjánra, Tóthfaluba meg 
Törökfaluba is jártunk búcsúra, ez jó alkalom volt a rokonok, a 
barátok meglátogatására is, és ha már búcsún jártunk, onnan illett 
búcsúfiával hazatérni. A templom környékét nem lepték el olcsó 
holmit kínáló bazárosok, mint napjainkban, cukrászok kínálták 
az édességeket. Rendszerint diós, mézes vagy selyemcukorkát vá
sároltunk, no meg kötelezően a zöldkeresztes erős cukrot, ha netán 
torokfájás kínozna, azt szopogassuk. Itt Adahatáron soha nem volt 
orvos, ha kellett, magunk gyógyítottuk magunkat. De nem is volt 
nekünk időnk betegeskedni, várt bennünket a munka a határban, 
a tanyaudvaron az állatok körül.

– Az adahatári vigasságoknak volt egy színfoltja, ami évti
zedekkel megelőzte a szövetkezeti otthon megépítését, illetve a 
nagyteremben szervezett táncmulatságokat, amelyekkel esetleg a 
kevi bálok vetélkedhettek – egészíti ki a társasági élet alkalmait 
hivatalos adatokkal, dokumentumokkal Bűn József. – Táborosi 
László zentai helytörténész, neves sporttörténész jóvoltából hoz
zájutottam egy 1926ból származó meghívóhoz, amellyel az év no
vemberében vigalomra hívogattak az adahatári Bóbányvendéglőbe. 
Figyelmet érdemel a meghívó szövege: „A sentaadahatári ifjúság 
szépségversennyel egybekötött vigalmat szervez. A zenét az első 
csantavéri cigányzenekar szolgáltatja.” Arra vonatkozó adatot nem 
találtam, hogy kik voltak ennek a cigányzenekarnak a tagjai, mint 
ahogyan a szépségverseny győztesének a nevét is homály fedi. Ami 
biztos, hogy a november 7én, vasárnap este szervezett mulatságra 
csak névre szóló meghívóval lehetett bejutni, hiszen a meghívón 
a következő szöveg állt: „Kívül címzett úrnak és B. családjának.” 
Jöttek még távolról is a vendégek, féderes kocsival, szekérrel, de még 
lóháton is, és hajnalig ropták a táncot a gázlámpa fényénél. Azután 
amikor a Bóbányvendéglő gazdát cserélt, a bérlő Lőrinc Imre úgy 
igyekezett vendégeket toborozni, hogy alkalmi zenekart fogadott, 
a Bóbánzenekart, akik a következő összeállításban muzsikáltak: 
Bóbán János prímás, Bóbán Jucika prímtambura, Bóbán József 
kisbőgő, Nagy Lajos nagybőgő és Bóbán Miklós kontratambura. A 
hétköznapok azonban sokkal csöndesebben, munkába temetkezve 
múltak, részben napjainkban is így van, mintsem vigasságban, s ma 
már nem is Bóbány Vince vendéglőjeként emlegetik annak helyét, 
hanem a Nagy Lajos tanyájaként.

– 1956ban apósom, sárvári János vette meg a tanyát Tóth 
sutús Vincétől, s amikor ide költöztünk a férjemmel, 6 holdon 
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gazdálkodtunk, két lóval műveltük a földet. Kiskaszával arattunk, 
kézzel törtük a kukoricát. Az 1950es években nagyon jó termésnek 
számított a holdankénti 15 mázsa búza, ma meg ha háromszor ennyi 
terem, akkor is elégedetlenek a földművesek. Cséplés után a padlásra 
került a termés, de úgy, hogy a padlást előtte szépen fölmázoltuk. 
Éppen úgy, mint a földes szobát – tér vissza a kitérő után a tanyai 
gazdálkodás témájához sárvári Mária, s szavaiból kitűnik, hogy az 
adahatáriak nem idegenkedtek a gépektől, s már az 1950es években 
megjelentek a traktorok a tanyai gazdaságokon. – Az állami mező
gazdasági birtok legalább a gépesítésben jó példát mutatott, nem 
kellett győzögetni az embereket a traktor előnyéről. Az más lapra 
tartozik, hogy a 68 holdas gazdaságon, de még a „maximumon”, a 
17 holdon is mennyire tudták kihasználni a traktort. Elég az hozzá, 
hogy az 1950es évek elején Papp István, majd nemsokára Polyák 
Vilmos vásárolt traktort. Mi Massey Ferguson 28ast vettünk, amit 
erősebb zadrugarra váltottunk, Horti Károlynak pedig Minneapo
lis traktora volt. Kezdetben a lóvontatású vetőgépet akasztottuk a 
traktor után, meg a lovas ekét alakítottuk át, hogy traktor húzhassa. 

Jól emlékezetébe véste ezeket a változásokat, amit pedig inkább 
a férfiak jegyeznek meg. 
– Ebben a munkában töltöttük egész életünket, fokozatosan fej

lesztettük fel a gazdaságot, gyermekeink is ezt a dűlőutat tapossák, 
már hogyne jegyeztem volna meg, mi könnyítette meg a munkát. 
Ötvenhatvan évvel ezelőtt azért még ritkaságszámba ment, hogy 

Az adahatáriak nem idegenkedtek a gépektől, s már az 1950es 
években megjelentek a traktorok a tanyai gazdaságokon
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nő ül a traktor nyergében, férfinak való az, gondoltuk, de azután, 
még ha nem is volt jogosítványunk, a dűlőúton eldöcögtünk. szóval 
elfogadtunk mi minden újdonságot, csak hogy haladhassunk. Egy 
dologgal azért nem voltunk kibékülve, az meg a vetőmag, a bőtermő 
hibridek megjelenése. Az rendjén, hogy sokkal többet teremnek, 
mint a régi fajták, de miért kell minden évben pénzt adni a vető
magért, amikor korábban a góréban kiválogattuk a legszebb kuko
ricacsöveket, lemorzsoltuk, és azt vetettük, búzamagot sem kellett 
a szövetkezetben vennünk. Az agronómus megmagyarázta, nem 
vagyok benne biztos, hogy megértettük, de ha a vásárolt vetőmag 
jobban terem, hát akkor vásároljuk. És valóban jobban termett. Azt 
is gyorsan megszoktuk, hogy vegyszerezéssel is irthatók a gyomnö
vények, nem kell naphosszat a tűző napon kapálni a kukoricát, a 
napraforgót. Valamikor a kapálási idényben nem hét órától háromig 
tartott a munkaidő, mint napjainkban, ha egyáltalán szükség van 
még kapásokra, hanem virradatkor már a kukoricasorban álltunk, 
és naplemente után indultunk haza. Mióta megözvegyültem, csak 
tisztes távolságból kísérem a termelést, fiainknak önálló gazdaságuk 
van, s látom, hogy azt szépen fejlesztik. A vásárolt termőföldek, a 
gépek mégiscsak azt igazolják, hogy meg lehet élni a munkából.

Hogy miként, arról már a rendezett Sárváritanyán győződünk 
meg, ami az elmúlt hatvan évben ugyancsak megváltozott, ki
bővült a háromosztatú lakóépület. 
– Aki megérzi a friss szántás vagy a frissen kaszált lucerna illatát, 

az nem kívánkozik el a tanyavilágból, esetleg kíváncsiságból – moso
lyodik el sárvári Nándor, az ötvenedik életévéhez közelítő gazda, s 
bár 1990 és 2001 között fuvarozással foglalkozott, rótta az európai 
autóutakat, soha nem próbált kiszakadni a mezőgazdaságból meg 
a tanyai életből. – Jó kereseti lehetőség volt a fuvarozás, mellette 
még besegíthettem a gazdaságon is. 2025 évvel ezelőtt még bér
munkára is volt igény, lassan meg is vásároltuk minden művelethez 
a szükséges mezőgazdasági gépet, nem számítva arra, hogy nagyon 
gyorsan gyökeresen megváltozik pl. a talajművelés, hogy egy géppel 
háromnégy műveletet is lehet végezni egy menetben. Az igazság 
az, hogy velem együtt öregszenek a gépeim is, úgyhogy a legújabb 
traktorom, a 80 lóerős Belarus is nagykorú, több mint 18 éves, a 
zMAJ 141 jelzésű kombájnok pedig 1980as évjáratúak, szeren
csére egy kis utánajárással minden alkatrész beszerezhető hozzájuk, 
s állítom, hogy ezekkel a régi gépekkel is lehet jó munkát végezni, 
csak karban kell tartani őket. Nem aratás közben a búzaföldön, 



■   Amerre a „köves” vezet   ■ 153  ■

vagy szántáskor a barázdában kell javítani az esetleg meghibásodott 
gépet, hanem a munkák megkezdése előtt ellenőrizni és szükség 
esetén megjavítani. A fogós munkák idején – ilyen a vetés, az aratás 
és az őszi betakarítás, amikor naponta akár 20 órát is dolgozom 
– minden javításra fordított perc lemaradást jelent. Azért van jól 
fölszerelt javítóműhelyem, hogy idejében fölkészítsem a gépeket.

Azt tudom, hogy állattenyésztéssel nem foglalkozik, hiába is 
keresnék szarvasmarhát, sertést a gazdaságon, de traktort vagy 
pótkocsit sem látok a tanyaudvaron. Hová tűntek a gépek? 
– Fölszámoltuk a szarvasmarhaállományt, üresen álltak a tágas 

istállók, egy kicsit átalakíttattam őket, s most állatok helyett gépek 
vannak „bekötve”.

Új gép vásárlását tervezie? 
– Új pótkocsit vásároltam, de erőgépre, új traktorra vagy 

kombájnra nem futja. A terményárakhoz arányítva drágák a me
zőgazdasági gépek, még akkor is drágák, ha a beruházás egy része 
visszaigényelhető, ami csak részben kedvező feltétel a gépvásár
lásra, ugyanis utófinanszírozásról van szó, elő kell teremteni, akár 
bankhitel révén is a kiválasztott gép teljes összegét. Nem szeretek 
adósságra vásárolni, de ha nem akarok lemaradni, előbbutóbb 
erre kényszerülök, mert a mezőgazdasági termények árából egyre 
nehezebb összerakni az új traktorra valót.

Adahatáron mindenki földműveléssel foglalkozik, a gazdasági 
udvarokból nem hiányoznak a gépek, amelyeket azonban éven
te csak néhány napot üzemeltet a gazda. Összefogással akár 
nagyobb teljesítményű traktort, kapcsolható eszközt vásárol
hatnának, s az teljes mértékben ki lenne használva. Vagy nem 
szeret közösködni a parasztember? 
– Ha szükség van segítségre, kisegítjük egymást, akár a gépet 

is kölcsönadjuk, de csak ha már befejeztük a munkát. Hogy ne 
duplázzuk a gépeket, Károly bátyámmal úgy beszéltük meg, hogy 
ő nem vásárol olyan kapcsolható eszközt, amilyennel én rendelke
zem, és fordítva. Megbeszéljük, hogy ki mikorra tervezi egyegy 
agrotechnikai művelet végzését, tanyaszomszédok is vagyunk, tehát 
nem kell dűlőhosszan üresjáratban pöfögni, s a megbeszélés szerint 
használjuk egymás mezőgazdasági gépeit. Ott van a bökkenő, hogy 
a mezőgazdasági munkákat nem lehet hetekig halogatni, például 
a répabarkó megjelenésénél a sarjadó cukorrépavetésen nyomban 
el kell végezni a vegyszeres kezelést, különben a kártevő letarolja 
a zsenge növényt. szóval mindenkinek ugyanabban az időben van 
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szüksége az adott gépre. Két gazdaság, mint ahogyan mi is tesszük, 
még könnyen egyeztetheti a munkát, a gép használatát, de ha többen 
társulnánk, a sorrend is gondot okozhatna, így inkább mindenki 
úgy fejleszti a saját gazdaságát, ahogyan ereje futja.

A gépesítés könnyített a mezőgazdasági munkákon, meggyor
sított minden munkafolyamatot, de úgy tűnik, hogy ezzel nem 
több, hanem kevesebb ideje van a gazdának, bár Sárvári Nándor 
a nagy munkák idején is tud néhány óra pihenőt tartani. 
– Nem szeretek késlekedni a munkák végzésében, ezért tűnik 

úgy, hogy sietős a dolgom, de az agrotechnikai műveletek között 
mindig akad szusszanásnyi idő a pihenésre, de még a munkák 
idején is. szívesen látogatom a gazdanapokat, a mintaparcellák 
növénybemutatóit, s ott véleményt meg tapasztalatot cserélek 
gazdatársaimmal, akár az újabb búzafajtát vagy kukoricahibridet 
is kiválaszthatom az új termelési ciklusra. Bármennyire is szorít a 
munka, vasárnap nem ülök traktorra, esetleg csak azért, hogy kör
bejárjam a határt, szemmel tartsam a növényzet fejlődését. szívesen 
eljárok a környéken a vásárokra, persze nem puszta szórakozásból, 
hanem egyegy tartalék alkatrészt is ott szerzek be a gépekhez. 
Valamikor egy tasak selyemcukor volt a vásárfia, most meg egyegy 
csapágy, tömítés, biztonsági csavar. A 100 euró értékű alkatrész elfér 
a kabátzsebben. Amit lehet, egyedül javítok a gépeken, de szükség 
esetén törökfalui, kevi, zentai mesterekhez is fordulhatok.

Régi tanyák büszkélkednek a szántók ölelésében az adahatári 
tanyavilágban, építésük idejét – kevés kivétellel – pontos do
kumentumok híján nehéz megmondani, de az emlékezetből 
leginkább százéves vagy ennél is régebbiek falai magaslanak ki. 
Több mint százéves épületek, mégis megújulva, megfiatalodva, 
akácok takarásában simulnak bele a tájba. A dűlőútról a tanyá
hoz vezető bekötőút járatossága elárulja, hogy vane még ott élet. 
De a takaros lakóépület tetején békésen tollászkodó galambok is 
jelzik, közönséges vadócok ezek, arra várnak, hogy a gazdasszony 
búzát, kukoricát szórjon a baromfi elé a tanyaudvaron, s abból 
aztán ők is csemegézhessenek. 
– A tanyánk, illetve a lakóépület építéséről nincsenek megbízha

tó adataim, csak az évszámról, amikor a Bilicki család tulajdonába 
került – mondja elégedetten Bilicki László. Van is oka az elégedett
ségre, hiszen a családfa gyökerei, az eperfák társaságában, több mint 
egy évszázad mélyre nyúlnak a tanyaudvaron. – A három osztatú 
tanyaépületet, amelyben még szabadkéményen keresztül kémlelték 
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az eget, dédnagyapám, Bilicki Mihály vásárolta meg Dobák János 
adahatári téglagyárostól 1886ban, majd fia, vagyis nagyapám, 
Bilicki Mihály örökölte, a tanyai gazdálkodást pedig fia, azaz 
édesapám, Bilicki Péter folytatta, s innen a tanyáról rukkolt be a 
Jugoszláv Néphadseregbe. Nem is gondolt rá, hogy mire leszerel, 
kifosztott tanyai gazdaságra tér vissza, és nem lesz egyéb választása, 
mint a megszokott életformát akár összeszorított fogakkal is, de 
folytatva megpróbálni talpra állítani a gazdaságot, vagy összepa
kolni az új hatalom pusztítása után megmaradt kis szegénységet, 
és más vidéken keresni a boldogulást. Az történt ugyanis, hogy 
nagyapám 1950ben nem tudta leszállítani a beszolgáltatással kirótt 
gabonamennyiséget, amiért meghurcolták, és fél év börtönbünte
tésre ítélték. Amikor letöltötte büntetését és gyalogosan hazaért a 
tanyára, a nincstelenség, az üres ólak és istállók, a lesöpört padlás, a 

Négy nemzedékünk köti életét 
Adahatárhoz: Bilicki László és Lenke
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kiürített éléskamra fogadta. Ezt az időszakot nevezik az adahatáriak 
a „szépmatildos” éveknek, lévén hogy bizonyos szép Matild vezette 
tanyáról tanyára az igazságot tevők csoportját, amikor pisszenni 
sem lehetett a kommunista hatalmat képviselők önkényeskedésével 
szemben. A hatalom szerencsére nem tenyerelt rá a szántókra, s ha 
van egy darabka termőföldje az embernek, azt bevetheti, föltéve, 
ha marad annyi búza a padláson, vagy elrejtve a tanya valamely 
szegletében, ami elegendő negyed vagy fél hold bevetéséhez. Az 
megtermi a kenyérnek valót meg a jövő évi vetőmagmennyiséget 
is. Nemcsak a kisemmizettség nyomasztotta az akkori paraszttár
sadalom lelkét, sokkal nagyobb súllyal nehezedett az emberekre a 
megalázás, „a nép nevében” kihirdetett ítélet terhe, amit legtöbben 
életük végéig hordoztak.

Amikor édesapja, Péter leszerelt, és a „nincsre” tért vissza a 
tanyára, egyáltalán mi tartotta itt Adahatáron? 
– Azt hiszem, mint mindannyiunkat: a termőföld tisztelete. Úgy 

mesélte, hogy amikor nagyapám megkérdezte tőle, nem kellenee 
elköltözni innen, nemmel válaszolt. Itt vannak a szántók, hová 
menjenek, majd lesz valahogy. Egymást kisegítették az emberek 
félzsáknyi kukoricával meg búzával, összefogtak a munkák idején, 
így maradhattak meg, így maradhattunk itt. Aki 1952–1953ban 
kilépett a szövetkezetből, ha többet is adott be, legfeljebb 10 hektár 
termőföldet szakíthatott ki a közösből, igaz, nem is sokkal többet 
adtak be, az önálló gazdálkodásban csak gyorsabban haladhatott. 
Azonban ha valaki nagyobb területet szeretett volna művelni a 17 
holdas, vagyis a 10 hektáros maximumnál, nem lehetett. Csak 1990
ban nyílt lehetőség a birtokbővítésre, a felső határ nélküli bérlésre. 
Úgy érzem, megkéstünk a korlátozó törvények eltörlésével, s ez is 
hozzájárult, hogy mezőgazdaságunk nem tud felzárkózni a fejlett 
országok mezőgazdaságának szintjére.

Bilicki László itt született a tanyán. Egyértelmű volt, hogy tanyai 
is marad? 
– Családunkban az úgy van rendjén, hogy örököse legyen a 

tanyának, meg persze a hozzá tartozó termőföldnek, valaki foly
tassa a nemzedékek megkezdett munkáját. Apai ágon én vagyok 
a negyedik generáció, aki ezt az életformát választotta, lányunk 
pedig az ötödik a sorban. Azzal is eldicsekedhetek, hogy a Bilickiek 
négy nemzedéke járt az adahatári iskolába. szóval nem volt rá 
okom, hogy hátat fordítsak a tanyának, a mezőgazdaságnak. Azt 
nem mondhatom, hogy készen kaptuk szüleinktől a gazdaságot, 
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keményen dolgoztunk a feleségemmel, amíg fölfejlesztettük, és 
most 45 hektáron gazdálkodunk. Az volt a legfontosabb, hogy 
megvolt az alap, amire építkezhettünk, dolgozni meg akartunk, 
mert volt miért. A parasztot sohasem kényeztették a terményárak
kal, az 1970es évek elejéig gazdasága fejlesztéséhez sem hitelt, sem 
támogatást nem kapott, boldoguljon úgy, ahogy tud. Annyi pénzt 
azért összerakosgatott a család, hogy 1972ben átalakítsa, kibővít
se a tanyát. Azt hiszem, hogy 1972–1973ban jelent meg az első 
mezőgazdaságfejlesztési hitel, a zöldtervhitel, de nem emlékszem, 
hogy valaki is igényelte az adahatáriak közül. Mi sem használtuk 
ki a kínálkozó lehetőséget, mert a hitel csak addig jó, amíg nem 
kezdődik a törlesztése. Akkor már nem magának dolgozik az em
ber, hanem a banknak. Kiszámíthatóbb volt 4045 évvel ezelőtt 
a termelés, mint napjainkban. Tudtam, hogy aratáskor mennyit 
kapok a búzáért, annak a pénznek egy részén új mezőgazdasági 
gépet vásárolhatok. Vagy ha eladom a hízott bikákat, traktort ve
hetek. Összeraktuk a pénzt, s mindent önerőből vásároltunk meg. 
Illene már korszerűsíteni a gépállományt, de a kamat nélküli vagy 
alacsony kamatú bankhitelek ma sem vonzanak, inkább a pályá
zatokat nézegetem, s nem akarok hinni a szememnek, amikor azt 
olvasom, hogy a beruházásnak akár a fele is visszaigényelhető az 

Az adai Nagyútra megérkezett a villanyáram, 1968
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államtól. Ha már kínálják a pénzt, azt el kell fogadni, s meglehet, 
hogy öntözőberendezést vásárolok. Ismétlődnek az aszályos évek, 
s azt hiszem, hogy ezt a gépet lehet legjobban kihasználni, hogy a 
műeső segítségével akkor is legyen termésünk, amikor elkerülnek 
bennünket az esőfelhők. Különben eléggé jó minőségű szántók 
vannak errefelé, jó években holdanként megtermik a több mint 
négy tonna búzát, a héttonnányi kukoricát, a három tonnát meg
közelítő szóját, olajrepcéből is 22,5 tonnás termést takarítok be. 
Egy kis gondot jelent, hogy nem itt helyben adhatjuk át a termést, 
szerencsére a műúton gyorsan bejutunk Felsőhegyre, zentára, az 
őszi esők sara sem béklyóz meg bennünket. 

Ha a tanyavilág életében mérföldkőnek, ugyanakkor megtartó 
erőnek számított az 1883ban megépült iskola, az 1950ben 
átadott szövetkezeti otthon, az 1988ban kiépült műút, a sorból 
nem hagyható ki a tanyák villamosítása, az áram sem. Mondo
gatják is az emberek, hogy ha nem lenne szilárd út meg villany, 
könnyen összeszámolhatnánk az élő tanyákat. 
– Attól függetlenül, hogy az áram megváltoztatta a tanyai 

emberek életét, hiszen nem kellett esténként a petróleumlámpa 
pislákolásánál vakoskodnunk, megjelentek a villanymorzsolók 
meg a darálók, ami megkönnyítette és meg is gyorsította az abrak
takarmány elkészítését az akkor gazdag állatállomány számára, de 
kevésnek bizonyult az ittmaradáshoz. A tanyavilág fölvirágzásá
hoz. Nincsenek pontos adataink arról, hogy a korábbi időszakban 
Adahatáron hány tanyán gazdálkodtak, de 1970ben 115 tanyát 
vettünk nyilvántartásba, közülük 101re bevezették az áramot. 
A Pobeda Mezőgazdasági Birtokról érkeztek az akácfa oszlopok, 
vagyis a villanykarók, s minden tanyai gazdaságnak ötöt oszlop
helyet kellett kiásnia. Persze hogy örültünk, amikor tanyánkon is 
kigyulladt a villany, pedig a szobában csak egy negyvenwattos égő 
„ontotta” a fényt. 

Miért nem villamosítottak minden tanyát? 
– Akadt néhány gazdaság, ahol nem tudták előteremteni a 

szükséges pénzt, mert ugye nem csak a bekötést kellett megfizetni, 
hanem előzőleg villanyszerelőt fogadni, aki a falban elhelyezte a ve
zetéket. Tanyánk vert falú, s miközben dolgozott, többször is meg
jegyezte, hogy könnyebb a téglát vésni, mint a kőkemény vert falat. 
Amikor 1972ben újjáépítettük a tanyát, ezért nem is bontottuk le a 
falakat. Voltak olyanok is, akik azzal utasították el az áramot, hogy a 
bekötés árán több petróleumot vásárolhatnak, mint amennyit egész 
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életükben elfogyasztanak. Ha a villamosításhoz nyomban párosult 
volna a műút, most nem beszélnénk a tanyavilág alkonyáról, amit 
nem szeretek ugyan hallani, de a számok magukért beszélnek: nem 
egész ötven év alatt megfeleződött a tanyák száma. Bátorító, hogy 
vannak fiatalok, akik nem kívánkoznak el a tanyavilágból. 

A Bilickitanya mellett, a szomszédban, a tájba simuló tetsze
tős, ha úgy tetszik: modern új lakóépület hívja fel magára a 
figyelmet, meglehet, hogy évek múlva a tanya magja lesz, most 
még csak a környékét rendezgetik. Az 1980as évektől negyed 
századot kellett várni, hogy új tanya, illetve legalább új ház 
épüljön Adahatáron. 
– Amikor lányunk 2013ban férjhez ment, előzőleg megkér

deztük a fiataloktól, hol terveznek élni, hol keresnek maguknak 
munkahelyet, lévén, hogy képesítésben jóval fölénk nőttek, vejünk 
informatikai mérnök, lányunk meg kertészmérnök, s bevallom, 
hogy lélekmelengetőbb választ nem kaphattunk volna: ha van hely, 
akkor itt a tanyán, és mezőgazdasággal szeretnének foglalkozni. Ha 
ez így van, akkor új házat építünk a mi több mint százéves  tanyánk 
mellé, ha szükség mutatkozik rá – de ugyan melyik kezdő gazdának 
nincs szüksége tanácsra, egy kis „hátszélre” – itt vagyunk, segítünk. 
Mint ahogyan annak idején szüleink is fölkaroltak bennünket, 
persze lehetőségükhöz mérten.

2016ban elkészült a tanyaépület, Bilicki Amanda és Sós Ár
pád otthona. Az épület korszerű beosztása és lakberendezése 
a fiatalok életszemléletét is tükrözi: a kényelem nemcsak az 
urbánus környezet jellemzője és előnye. S a munkahely kérdése 
sem mellékes. 
– Nem volt kérdéses, hogy a mezőgazdaságban találok megél

hetést, az általános iskola befejezése után ezért is választottam a 
kanizsai mezőgazdasági középiskolát, majd pedig a budapesti szent 
István Egyetem zentai tagozatán, a kertészmérnöki szakon folytat
tam tanulmányaimat, és állok a diplomálás küszöbén – kezdi vázolni 
a mezőgazdasághoz s a tanyai élethez kötődését sós Bilicki Amanda, 
de arra is kíváncsi lettem volna, hogy férje, a városi gyökerű árpád 
a műszaki főiskolán szerzett oklevéllel hogyan lett gazdálkodó, de 
halaszthatatlan dolga akadt valamelyik távolabbi szántón, mivel 
alkalmanként bérmunkát is végeznek, ami pedig nem várhat, így 
csak a fiatal gazdaasszony vallomását jegyezhettem le. – Itt nőttem 
fel a tanyán, nem tudnék elszakadni ettől a tájtól, különben is olyan 
időket élünk, hogy nem várja munkahely a frissdiplomásokat, mint 
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évtizedekkel ezelőtt. A zentai kertészeti vállalkozásorientáltsága ré
vén egyébként az önálló gazdálkodásra, az agrárvállalkozásra készíti 
fel hallgatóit, s bár most még csak szántóföldi növénytermeléssel 
foglalkozunk, lehetőséget látok az alternatív növények termelésé
ben, a gyógynövénytermelésben és feldolgozásban is. sokat jelent 
a szülői támogatás, enélkül nem hiszem, hogy megtehettük volna 
a kezdő lépéseket a gazdálkodásban. Édesapáméknak megvan a 
mezőgazdasági gépállományuk, azt bármikor használhatjuk, be is 
segítünk egymásnak a munkákban, de azt szeretnénk, hogy látható, 
kézzelfogható legyen a saját gazdaságunk fejlődése, így pályázaton 
nyert pénzből permetezőgépet vásároltunk, amit természetesen 
közösen használunk. Egymást érik a pályázatok, visszaigényelhető a 
befektetett pénz jelentős része, de nem célunk az eladósodással járó 
mindenáron való gyors fejlesztés, ki kell gazdálkodni az önrészt, a 
törlesztőrészleteket, ugyanakkor a termelésben meg kell tartani a 
magas szintű, de költséges agrotechnikát, ami alapja a bő termésnek. 

Amikor a tanyai élet és az önálló gazdálkodás mellett döntöttek, 
az ismerősök nem kommentálták, hogy „ezért nem kellett volna 
tanulnotok”? 
– Voltak ilyen megjegyzések is, de a többség jó döntésnek 

tartja, hogy itt igyekszünk boldogulni, s úgy érzem, ahogyan 
dolgozunk, úgy látjuk hasznát. Nem jobb híján kell a mezőgaz
daságban ragadni, hanem fejlődési lehetőséget látva az ágazatban 
céltudatosan választani ezt a hivatást. Meggyőződésem szerint a 
parasztemberek – különösen a tanyai emberek – sohasem voltak a 
társadalmi ranglétra legalsó fokán, mint ahogyan az a köztudatban 
megkövesedett, oda az aktuális politikai hatalom juttatta őket, de 
részben visszahúzódottságuk, beletörődésük is. Nézzünk csak meg 
egy növénytermelőt, mi mindenhez kell értenie: mindenekelőtt jó 
közgazdásznak kell lennie, még ha nincs is oklevele, hogy ráérezzen, 
mely haszonnövények termesztése a legjövedelmezőbb, meteoro
lógusi ismeretei is kell hogy legyenek, amit nem tankönyvekből, 
hanem a természet változásából, az állatok, madarak viselkedéséből 
tanult. Talajtani ismeretei is fontosak, hogy megállapítsa: milyen 
minőségű talajon milyen növényi kultúrát termelhet legeredmé
nyesebben, milyen annak a talajnak a tápanyagellátottsága, de a 
mezőgazdasági gépészethez is értenie kell, s mindehhez ért is az idős 
gazda. szóval, lenne mit tanulni tőlük. Egyre több az egyetemi vég
zettségű gazdálkodó, a középiskolai végzettség meg természetessé 
vált. De szükség is van a tudásra, ami az idősebb gazdáknál a gazdag 
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tapasztalatot jelenti, de a fiatal termelők elméleti tudást szereznek 
a szakirodalom forgatásával, a gazdanapokon és a gazdaképzőkön 
pedig megismerkedünk az új termesztési technológiákkal. Alig akad 
tanya, ahol nem találunk számítógépet, ami pedig ontja az infor
mációkat. 2004ben kaptam az első számítógépet, amikor még nem 
sok tanyai gyerek dicsekedhetett azzal, hogy a világhálóról szerzi be 
az információkat. 2010 óta internetelérhetőségünk is van a tanyán, 
tehát szó szerint kapcsolatban állunk a világgal.

Úgy hallottam, hogy nagyon szereti a gépeket. 
– Az én nemzedékem már csak hallomásból ismeri a lovas igás 

paraszti gazdálkodást. Túlzás nélkül mondhatom, hogy a mezőgaz
dasági gépek között nőttem fel, s ahogyan szüleim mesélik, négyöt 
éves voltam, amikor édesapám magával vitt a búza aratására. utána 
már le sem bírtak parancsolni a kombájnról, a traktorról. Meglehet, 
hogy nem is akartak, csak látszólagos volt a szülői szigor. Akkor 
játékként fogtam fel a gépeket, a határban végzett munkákat, s 
most már megértem, hogy így játék közben szerettem meg ezt a 
világot. Az csak természetes, hogy tízéves koromban már traktort 
vezettem, alig fejeztem be a nyolcadik osztályt, önállóan kombáj
noztam a búzát. Nem csodálta meg ezt senki, hiszen minden tanyai 

Évtizedek múltak el, mígnem új tanya épült 
Adahatáron: Sós Amanda az új tanya előtt
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gyerek, de nemcsak tanyai, hanem falusi parasztgyerek is traktort 
vezet, még mielőtt jogosítványt szerezne, s abban sincs semmi 
különös, hogy aratáskor ott izzadok a kombájn fülkéjében. Persze 
nem ment simán a gépkezelés, a kombájnvezetés elsajátítása, mert 
egy alkalommal megakasztottam a mezsgyekaróban a vágóasztalt. 
Fejmosás helyett édesapám nyugodt hangja bátorított, bár nem 
hiszem, hogy bensőjében is olyan kimért lett volna: „Most szépen 
behajtod a kombájnt a tanyaudvarra, és közösen megjavítjuk a vá
góasztalt.” És megjavítottuk, egyetlen zokszó, zsörtölődés nélkül, 
s figyelmeztetés sem kellett hozzá, jól megjegyeztem, hogy hol van 
leásva a mezsgyekaró.

Az egykori tanyai közösségi életből, a közösségi alkalmakból 
maradte valami az utókorra? 
– Annak a petróleumlámpás, búbos kemencés tanyavilágnak 

a hangulatát már hiába keressük, bár a szomszédolás szép szokása 
megmaradt, de ez többnyire télidőre korlátozódik, amikor már 
nincs munka a határban, esetleg csak a tanyaudvarban az állatok 
körül. Minden tanyán megtalálható a színes televízió, a rádió, a szá
mítógép, ami észrevétlenül is eltávolított bennünket egymástól. Azt 
hiszem, hogy a Tanyabarátok civil szervezet sokat tehet a közösségi 
élet megpezsdítése érdekében. Itt van a szövetkezeti otthon üresen 
pangó nagyterme, amit ugyanolyan összefogással, mint ahogyan 
az iskolát mentettük, rendbe lehetne hozni, s miért ne próbálnánk 
meg mulatságot szervezni, vagy mint teszik azt több faluban is, 
hogy a tavaszi vetés küszöbén meghívják a vetőmagforgalmazókat, 
a bankokat, a növényvédőszerkereskedőket, hogy mutassák be 
kínálatukat, mi is fölkínálnánk egy ilyen lehetőséget. Hallatni kell 
a hangunkat, hogy Adahatár él! Az emberek gyorsan megszoknák 
ismét a találkozási alkalmakat, mert ez hiányzik az életünkből. 

– Évtizedekkel ezelőtt egyszerűbben éltünk, távol falutólváros
tól, de jobban megadtuk a módját a családi ünnepeknek is meg az 
egyházi ünnepeknek is, mint napjainkban. Akkor az ember állt a 
gyújtópontban, az egymásra figyelés, most meg az ajándékozás. A 
parasztember egyik legnagyobb ünnepe a búza aratása, az egész évre 
való kenyérnekvaló begyűjtése volt, amikor pedig már hidegre for
dult az idő, Andrásnap körül, akkor a disznóölés – fűzi a közösségi 
alkalmak sorához sárvári Mária, megelevenítve annak valamennyi 
mozzanatát. – szinte minden családban akadt férfi, aki el tudta vé
gezni a bölléri teendőket. soha nem volt sietős a munka, különben 
meg mindig több segítőtársa akadt a szükségesnél. Íratlan szabály 
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szerint különült el a női munka a férfimunkától. Reggelire sült 
vért és tokaszalonnát tettünk az asztalra, majd miközben a férfiak 
a böllér irányításával a szalonnát és a sonkát „szabták”, válogatták a 
kolbásznak való húst, vagdalták a tepertőnek való szalonnát, és az 
abalébe került a hurkának való belsőség a zsíroshúsos falatokkal 
együtt, az asszonyok a belet mosták, amibe a böllér a hurkát és a 
kolbászt töltötte. Közben a paprikáshoz is összeválogattuk a húst. 
Azért olyan ízletes a disznótoros paprikás, mert a sertés minden 
részéből került a lábasba. A kolbászhús darálása, majd fűszerezése 
és töltése rendszerint ebéd után történt, akárcsak a hurka és a 
svargli, azaz a disznósajt betöltése. A zsírt rendszerint férfi sütötte 
ki, ügyelve, nehogy odaégjen, és a tepertő is szépen megpiruljon. 
Disznótoros kóstolót, kisebb szál hurkát és kolbászt, egykét szelet 
karajt küldtünk a legközelebbi tanyaszomszédoknak, mert ha egy 
dűlőre is volt a legközelebbi tanya, akkor is szomszédnak szólítot
tuk. Amikor azután ő vágott disznót, viszonozta a kóstolót. Az esti 
disznótorra ott maradtak a napközben segédkezők, de rendszerint 
a rokonok is hivatalosak voltak megkóstolni a frissen sült kolbászt, 
hurkát. A disznótorok elmaradhatatlan hívatlan vendégei voltak a 
kántálók, a vacsora után előkerült a zeneszerszám is. A böllér vé
gezte el a szalonna, a sonka, a bordák, a csülkök sózását, hogy 4–6 
hét múlva füstre kerüljön mindez, s erőforrásul szolgáljon a fogós 
tavaszi munkákhoz, de a húsvéti asztalra is jusson belőlük. Amióta 
megvan az áram, a hűtőszekrényben meg a mélyhűtő ládában is 
tárolunk friss hurkát, kolbászt, és nyáridőben is vágunk disznót, 
ha kiürült a mélyhűtő. 

Könnyű most a fagyasztóládában frissen megőrizni a húst, a 
disznótoros falatokat, de hogyan tették ezt abban az időben, 
amikor még áram sem volt ezen a vidéken? 
– A sonka, a szalonna, a kolbász füstre került, így tartósítottuk. 

Akkor senki sem beszélt arról, hogy a füstölt hús rákkeltő hatású. A 
karaj egy részét még a disznóölés napján megsütöttük, és a frissen 
kisült zsírba helyeztük. A tepertő egy része is a zsírba került, ami 
másnapra már megfagyott, és így tartósította ezeket a termékeket. 
szükség szerint olvasztottuk ki a zsírból és fogyasztottuk. Dehogyis 
került mindennap hús az asztalra, mint arra lehetőség van napjaink
ban. Hétfő, szerda és péntek tésztás nap volt. Palacsinta és kelt kalács 
váltotta egymást. A kész tésztát nem is ismertük, még a levestésztát 
is magunk gyúrtuk, s a főzésre kerülő tésztát is. A karácsonyi böjti 
ebédhez ma is gyúrt tésztából készül a mákos csík. 
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Az ünnepek közötti időszakot a szorgos munka, annak sorában 
a természet rendjének tisztelete tölti ki a tanyavilági paraszti 
gazdálkodásban, ami a legtöbb esetben az ipari termelés szintjére 
kapaszkodott. Nemzedékek kitartó, türelmes munkája kellett 
ehhez, s egy kis dac is, a paraszttársadalom megsemmisítésére 
irányuló agrárpolitikával szembeni „csak azért is”. A fiatal gaz
danemzedéknek csak azért kedvezőbb a helyzete, mert egyegy 
gazdaság az elődök munkája nyomán sarjadzott, s ha azt szor
galommal ápolják, növekszik, terebélyesedik és gyümölcsözik 
is, mint a kerteket díszítő alma vagy körtefák.  
– A kanizsai mezőgazdasági iskola befejezése után hiába kilin

cseltem volna munka után, a szülői gazdaság meg szinte kínálta a 
biztos munkahelyet, így nem is gondolkoztam azon, hogy kivárom 
a megfelelő alkalmat, és hátat fordítok a tanyavilágnak. Együtt 
gazdálkodok a szüleimmel, mert ha történetesen szeretnék is önálló 
gazdaságot alapítani, arra szülői támogatás nélkül semmi esélyem 
sincs – vallja sárvári Norbert azt is hozzátéve, hogy a mezőgazdasági 
szaktárca igaz, hogy jelentős eszközöket biztosít támogatás címén a 
gazdáknak, de ezek a pénzek a pályakezdők számára elérhetetlenek, 
ugyanis jelzáloggal kell szavatolni a pályázaton nyert összeg törlesz
tését, az agrárhitelek időben történő visszafizetését is, márpedig az 
út kezdetén álló fiatalok többsége nem rendelkezik saját birtokkal 
– kivéve, ha a szülők, nagyszülők ajándékaként önálló gazdaságot 
vezet –, hogy igénybe vehesse a támogatásokat. – Hallom az idő
sebb gazdáktól, hogy abban az időben, amikor 17 katasztrális hold 
volt a megengedett maximum, a fiatalok kéthárom hold földet 
kaptak hozományként, induláshoz elegendő volt, s fokozatosan 
növelték a birtokot, de napjainkban ez kevés az önállósuláshoz, 
arról nem szólva, hogy a műveléshez gépek is kellenek. Ezért volt 
jó a nagycsalád, én úgy nevezném, hogy szociális és gazdálkodási 
modell, amelyben több nemzedék élt egy közösségben, az idős, a 
munkát már nem bíró gazda mindig számíthatott gyermekeire, 
akik eltartották, gondoskodtak róla, és a gazdálkodást is folytatták.

A korszerű tanyai gazdaságok régen túlnőttek az önellátó gaz
dálkodáson, többségük az egykori földmaximum többszörösét 
műveli, de mivel a termőföld területe nem növekszik, ez a 
birtoknagyságnövekedés a gazdaságok számának csökkenését 
tükrözi, vagyis évről évre kevesebb a parasztgazdaságok száma, 
óhatatlanul megjelenik a hirdetés: „föld eladó”. Másnapra már 
el is kelt, tehát keresett a termőföld. 
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– Látszatra megnőtt a szántók becsülete, amit a holdankénti 
7000 euró körüli érték is bizonyít, de nem minden esetben mező
gazdasági termelő a vásárló, hanem jó szimatú vállalkozó, befektető, 
aki vásárlás után nyomban bérbe is adja a földet, a bérleti díjnál pedig 
jobb kamatot nem lehet elképzelni. Nincs errefelé annyi eladó föld, 
hogy válogatni lehessen belőle, hiszen mindenki ragaszkodik az ősi 
jusshoz. A tanyai ember nem is ad el földet, esetleg bérbe adja azt. 
Ha esetleg fél vagy egy holdat kiszakítani kényszerül birtokából, 
az a gazdálkodásának a végét jelzi. Én csak hallomásból ismerem az 
1950es évek szólamait, amikor a város csalóka fénye, az iparosítás 
elindította a deagrarizálódást, majd az 1960as években a külföldi 
munkavállalás pedig folytatta, miszerint „a gyár a munkásoké, 
a föld a parasztoké”, csakhogy a gyári munkás lehetett kétlaki, 
birtokolhatott néhány hold földet, és az jövedelemkiegészítőként 
szolgált, de a parasztembernek egyedül a föld volt a jövedelemfor
rása, meg az ehhez kapcsolódó állattenyésztés. A parasztember nem 
változtathatott munkahelyet, de a városi, a falusi gyári munkás a 
mezőgazdaságban talált magának újabb munkahelyet, amikor az 
1990es évek kezdetétől egymás után omlottak össze az állami 
vállalatok, és elindult a munkanélküliség lavinája. A gyár senkié 
lett, a föld meg mindenkié. s ha már kereslet van a termőföldre, az 
elindította az árak fokozatos növekedését is, amit egyre nehezebben 
tud megfizetni a termelő. Valamikor csak a parasztember vásárolta 
a termőföldet, most meg az, akinek van pénze, és földben próbálja 
megőrizni a tőkéjét. Talán szerencse, hogy nincs eladó föld, nem 
csonkulnak a gazdaságok.

Nem lehet nem észrevenni, hogy feljövőben van az új, a képzett 
gazdanemzedék, mára érvényét vesztette a „tanulj fiam, külön
ben paraszt maradsz” szülői biztatás, a gazdálkodók táborában 
szép számban találunk egyetemi képesítéssel rendelkezőket is. 
Céltudatos választás lenne a mezőgazdaság valamely ágazatában 
bizonyítani? 
– Igen, céltudatos választás. A korral haladó, illetve haladni 

kívánó gazda már nem egyszerű termelő, hanem agrárvállalkozó. 
A nyugati országokban nem véletlenül tették kötelezővé a közép
iskolai végzettséget azok számára, akik mezőgazdasági termeléssel 
kívánnak foglalkozni. Nálunk még mindig nem készült ilyen tör
vény, az más kérdés, hogy a családi gazdaságok valamelyik gyermeke 
beiratkozik a mezőgazdasági középiskolába, majd a mezőgazdasági 
vagy a közgazdasági egyetem befejeztével visszatér a gazdaságra, 
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ahol már nemcsak termelőként dolgozik, hanem a gyakorlati ta
pasztalattal rendelkező szülők mellett irányítóként is. Itt kellett 
volna már régen érvényre juttatni „a föld a parasztoké” elgondolást, 
hogy csak megfelelő képesítéssel rendelkezők foglalkozhassanak 
mezőgazdasági termeléssel, ne a „jobb híján” elv érvényesüljön. Ez 
is egyik oka, hogy lemaradtunk a fejlett mezőgazdaságú országok 
farmereitől. Nem általánosítható, hogy vannak olyan jól felszerelt 
és nagy termőterületet művelő, a legkorszerűbb agrotechnikát 
alkalmazó gazdaságok, sertéstenyésztő meg tejtermelő farmjaink, 
amelyeket a nyugati farmerek is megirigyelhetnének, amikor a kis
gazdaságok jelentős része fejlődésképtelen. Úgy érzem, nagy árat 
fizetünk a mezőgazdaságra ráerőszakolt reformokért, a magántulaj
don semmibevételéért, a tanyavilág, a tanyai gazdálkodási modell 
tudatos megsemmisítéséért, ez utóbbi szerencsére nem járt sikerrel. 
Hogy felvirágzike valaha is a tanyavilág? Nem hiszem. Pedig van 
villanyáramunk, műutunk, nem ismeretlen a tanyai ember előtt a 
számítógép, a korszerű lakberendezés, a tanyaudvaron a traktor 
mellett ott van a személygépkocsi is, úgyhogy az ilyen tanyák irány
mutatóak lehetnének: érdemes ezt az életformát választani. Mi, 
akik itt születtünk, választottuk, vállaltuk is, de vajon az utánunk 
jövők követike példánkat? Gazdasági vagy lelkiismereti kérdés? 
Úgy érzem, hogy nemcsak az iskolára korlátozható az a gondolat, 
amit a fatábla őriz: „A múltunknak vannak kézzelfogható dolgai 
is, melyeket a jelenben kell megmenteni a jövő számára.” Ilyen az 
adahatári tanyavilág is.

Az adahatári adatok elgondolkodtatóak: 1970ben 115 tanyát 
vettek nyilvántartásba, ma ennek a felét sem találjuk már. Elcsönde
sedett a Bűntanya, pusztulásra ítélve a Csabai, a Barna, a Borsos, 
a Kazinci, a Rácztanya is. Vajdaságszerte megannyi tanyahelyet 
fölszántottak. Kegyelet nélkül. Még akkor is, ha a tanya helyén em
beri sorsok, nemzedékek emlékét őrző, egyre laposodó sírhalomra 
emlékeztet a megújulni már erőtlen termőföld.
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a beTleheM-puSZTa pereMén

Amikor sövényházi László 2000ben tanyát, pontosabban házat 
vásárolt a padéi Betlehempuszta szélén, gyermekkori dédelgetett 
álma teljesült be. A faluban több tucat ház között is válogathatott 
volna, de a kényelmes, korszerű családi ház mellett minek még egy 
az urbánus környezetben, bár az előretekintő ember, ha nem is 
mondja ki, de lelke mélyén, egy kicsit a szerzéstől is vezérelve úgy 
érzi: jó lesz majd a cseperedő gyereknek, s nem is gondol rá, hogy 
megkötie a falu az utódot, akárcsak őt, vagy pedig magával sodorja 
az idő forgataga. sövényházi László azonban tanyát akart, bármilyen 
állapotban lévőt is, de tanyát, ám közöttük nem válogathatott. Nem 
azért, mert nem volt eladó, hanem mert időközben Padé környé
kéről (is) eltűntek a tanyák. Néhány száz méterre a falutól, a nagy 
kiterjedésű puszta peremén egyetlen lakóház, dehogyis gazdatanya, 
csak szerény lakóépület várt új gazdára, Bicók József ácsmesternek, 
a baptista temető egykori gondnokának a háza, így magától érte
tődő, hogy mögötte húzódik a temető, ezt jelzi napjainkban is az a 
néhány, az utódoktól elfelejtett sír. Hiába került a ház ablakába az 

Sövényházi László: A pusztára birka való
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akár segélykiáltásként is értelmezhető „eladó” feliratú tábla, ugyan ki 
vásárol házat távol a falutól, amit csak sárosporos, kátyús dűlőúton 
lehet megközelíteni, ráadásul a temető mellett, még ha egyholdnyi 
föld is jár hozzá?! 

– Nem voltak előítéleteim, mert mindenáron tanyát szerettem 
volna, s úgy gondoltam, ha csak lakóépület is árválkodik a telken, 
igazi, gazdálkodásra alkalmas tanyává változtathatom. Amikor 2000
ben alkut kötöttem Bicók József fiával, Bicók Lajossal, az épület 
meg a föld örökösével, és 8500 márkáért az enyém lehetett a puszta 
szélén álló ház, persze hogy záporoztak a megjegyzések: házat venni 
a temető mellett, de ennyiért!, meg hogy ezen a pénzen a faluban 
akár kettőt is vásárolhattam volna. Olyanok is akadtak – persze hogy 
nem néztek a szemembe –, akik azon rágódtak: minek neki, van szép 
háza a faluban... Nem szálltam vitába, értelmetlen is lett volna, jól 
tudtam, miért választom a libalegelőnek is nevezett pusztát.

Ami azonban gyermekkora óta gyökeresen megváltozott. Eltűn
tek a környező tanyák, velük együtt a nyájak, a gulya, de még a 
ménes is, ugyanis a följegyzések szerint valamikor még ménes 
is járt a Betlehempusztára. Ez az idillikus kép nem törlődött ki 
emlékezetéből, ez éltette a vágyat, hogy egy napon saját tanyája 
legyen? 
– A nyugalmat árasztó tanya meg a pusztán békésen legelésző 

nyáj vagy gulya képe – mindez távolról szemlélve nem egyéb déli
bábnál, s ha valaki csak ezért a látványért akar életformát váltani, 
ez a kép könnyen darabokra törhet. Aki még látogatóban sem járt 
tanyán, nagyon nehezen tud azonosulni annak életvitelével, aki soha 
nem legeltetett a pusztán, vagy akár csak egyre mélyebbre került ott 
a szikes növényvilágától bódultan, nem érzi, hogy megpróbáltatások 
várják. Pillanatok alatt fordul az idő: vihar, eső, jégeső elől nincs 
hová menekülnie. Gyermekkoromban mindezt átéltem, s azt is lát
hattam, hogy egyebek mellett ez edzette a tanyai embert kitartóvá, 
törhetetlenné, mindig volt ereje még az újrakezdésre is. A gyerek 
példaképet keres, azonosulni akar vele. Én ezt Ambrus János nagy
bátyámban találtam meg, akinek a Tisza mellett, a Nagypeszérben 
volt a tanyája. Igaz, nem ő építette, 1971ben Farkas Mihály tanyáját 
vásárolta meg 10 hold földdel. Azt tudni kell, hogy ott vannak a 
legjobb földek, ugyanis a Tisza szabályozása előtt árterület volt, s a 
folyó kiöntése minden alkalommal táplálta is az egyébként kötött, 
szurkos szántókat. De gondját viselte azoknak a gazda is, hiszen 
annyi haszonállat volt egyegy tanyán, így nagybátyám tanyáján is, 
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hogy napjainkban a faluban egy egész utcában sem lehetne annyit 
összeszedni. A tanyának mára helye sem maradt.

A Harmadik katonai felmérés térképein (1869–1887) pontosan 
be van jelölve a Betlehempuszta, ami határos a Tisza patkószerű 
kanyarulatában elterülő Peszér határrésszel, az meg a Bátkai
réttel és a Kérabarával. A gémeskutak jelképei a pusztán iga
zolják, hogy gazdag volt a vidék állatállománya, az év nagyobb 
részében a legelőn tartott állatoknak vízre is szükségük van. S 
a tanyák? 
– Amikor tanyáról beszélünk, az magában foglalja az állattenyész

tést és a növénytermelést, de Padé környékén, a pusztán, a legelőkön 
szántóföld híján nem foglalkozhatott növénytermeléssel a gazda, így 
a tanya fogalma is két részre tagolódik: a klasszikus tanyára és az állat
tenyésztő, állattartó tanyára, amire a térkép bejelölése és a „hodaja”, 
vagyis hodály (gazdasági épület, juhakol) megnevezése alapján kö
vetkeztethetünk: Lád hodaja, sulymos hodaja, Nyuricsányi hodaja, 
Konczhárd hodaja, a Barnahát határrészben pedig, közel szajánhoz 
a Miloš hodaja és a selište hodaja. A mai Padétól délkeletre húzódó 
Morotvapusztán, a Kis és a NagyMorotván, ami a Tisza holtágá
nak a megfelelője, a Lajosszállás, a Peszérben meg az Imremajor, 
Diván György utódainak birtoka hívta fel magára a figyelmet, a 

Esőben, sárban naponta kijárok a faluból a tanyára. 
Sövényházi László a Betlehempuszta peremén lévő 

tanyaudvaron
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pusztától északra pedig shulhoff Lajos 2000 holdas birtoka, fele 
szőlővel betelepítve, s az uraság még Franciaországba is szállított 
bort. A világháborút követő államosítás és a szocialista gazdaságra, 
gazdálkodásra áttérés ezt a példás gazdaságot is megsemmisítette, 
de néhány évvel ezelőtt – nem a vidékünkről való befektetők jóvol
tából – újjászületett a kastély, luxusszállóvá alakították át, szőlőt is 
telepítettek. Magas szintű gazdálkodás volt a jellemzője minden 
urasági birtoknak, munkások, béresek végezték a munkát, akik, 
én nem mondom, hogy fényűzően éltek, de megéltek. Most talán 
különb a helyzet a néhány hektáros parasztgazdaságokon? Nem 
sokan emlegetik már az uradalmakat, az uraságokat, pedig Diván 
György építtette templomunkat, vele szemben a kis kastélyt, amit 
csak „kiskastély”nak nevezünk, alig tudván építtetőjét.

A majorságok már településbe szerveződést mutatnak az urasági 
birtokon, minél közelebb legyen a munkás a sok száz holdas ter
mőföldhöz, ehhez hasonlóan a paraszttanyák is a saját birtokon 
létesültek, azzal, hogy leginkább csak 10–15 holdas gazdaságok 
voltak, a pusztából nem volt érdemes elszántani, nem termett 
meg abban a gabona. 
– Nem tudni pontos számát a Padé környéki tanyáknak, de em

lékezetből, meg az idősebb gazdák elmondása alapján több mint 30 
tanya pontos helyét és tulajdonosának nevét jegyeztem föl – mondja 
sövényházi László szálkás betűkkel, kézzel írott névsort tartalmazó 
megsárgult papírlapot simítgatva, mintha nem létező gyűrődéseket, 
ráncokat próbálna egyenesítgetni, hasztalan. – A Morotvapusz
tán – itt alakult ki tulajdonképpen Padé, s innen telepítették be 
az Arankán túli területre – ott találjuk a Peko, az árpádfi meg a 
Midžatanyát, amelyek a Morotva és a Gólyasziget közötti török 
sáncra épültek, lévén, hogy török fennhatóság alatt is volt ez a 
terület. A Divánban volt az Ilijaševtanya, a Gólyaszigeten meg a 
szállás, s ezt a határrészt ma is Telečkigyepként ismerik. A vasúti 
híd meg az Aranka szögletében helyezkedett el a Dósatanya. Mivel 
a Peszérben voltak a legjobb földek, ott létesült a legtöbb tanya, így 
a Raffaitanya, Fehér sándor úri paraszt tanyája, Csúrog sándor 
tanyája, amely határrészt ma is Csúrogi rámpaként emlegetünk, az
után Megadja Mihály tanyája, aki zentáról járt ki művelni a földet, 
s a gazdaság fiára, majd Ferenc unokájára maradt, de itt büszkélke
dett a Mohácsi és a Lázártanya is, meg ott volt Matajić földesúr 
birtoka is, aki a faluban építtetett raktárt gabonája tárolására, amit 
tájékozódási pontként ma is Matajićraktárként emlegetünk. Far
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kas Mihály tanyája is a Peszérben volt, s mint említettem, 10 hold 
szántóval Ambrus János nagybátyám vásárolta meg. Mellette, úgy 
fél dűlőnyire helyezkedett el Győri István tanyája. Amikor a tanya
gazda az 1980as években bekerült a faluba, ezzel megfonta a tanya 
sírba eresztő kötelét is, és a klasszikusnak nevezhető tanyák sorából 
ez tűnt el utolsóként. Most már csak a Betlehempuszta szélén álló 
tanyám – s mondhatom, hogy álmaim megvalósulása – emlékeztet 
az egykori padéi tanyavilágra. 

A szerény lakóházat 2000ben vásárolta, s ezzel kezdte lehelyezni 
a szó legszorosabb értelmében vett tanya alapjait, ahonnan nem 
hiányoznak a jellegzetes gazdasági épületek, a gazdag állatállo
mány, de még a gémeskút sem.
– Mélyebbre nyúlnak a tanyaalapítás gyökerei, mint hogy veszek 

egy pőrén álló házat a falu szélén, vagy akár kint a határban, és gaz
dálkodásra alkalmassá kezdem alakítgatni. Nekem a nagyszüleim is 
ezen a vidéken gazdálkodtak. Az 1920as években nagyapám még a 
Gresch uraság birtokán negyedéből művelte a szőlőt. A családban 
én vagyok az első tanult ember, építkezési vállalkozóként egy időre 
kiszakadtam ugyan a mezőgazdaságból, de sohasem feledtem el, 
honnan indultam az életbe. Ha egyéb nem is, de szerény madár
tenyészetem mindig emlékeztetett a természetre, a pusztára. Való
jában az 1999es évi NATObombázás idején kanyarodtam vissza 
a mezőgazdasághoz. Padé minden időben, még a beszolgáltatás 
idején is gazdag és változatos állatállománnyal dicsekedhetett, de 
az újabb háború okozta bizonytalanság és a kilátástalanság – még el 
sem feledtük az alig néhány évvel korábbi háború ütötte sebeket, és 
meggyőződésem szerint ezek sohasem gyógyulnak be teljesen – arra 
kényszerítette a gazdákat, hogy bármi áron is, de szabaduljanak az 
állatállománytól, ne fogyassza a gabonát, a parasztember aranytar
talékát. Délebbi vidékekről jöttek a viszonteladók, dehogyis volt 
akkor szigorú ellenőrzés, potom áron vásárolták meg és vitték ka
mionszámra a kiváló tenyészállatokat, a fejősteheneket. Nem nehéz 
elképzelni, mit érezhetett az a parasztember, aki egész életét olyan 
törzsállomány kialakítására áldozta, amelyet bárki megirigyelhetett, 
és azután máról holnapra kiürülnek az istállók, amelyek soha többé 
nem telnek meg, esetleg a fecskék térnek vissza a fészkükbe. Elég 
az hozzá, hogy mondom az embereknek, ne adják el az állatokat, 
csak nem tart örökké ez az eszeveszettség, szükség lesz még rájuk. 
Válaszként megtörten hallgattak. Mondom nekik, megvásárolom 
én a teheneket, többet fizetek, mint a kupecek. Magam sem tudtam 
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ugyan, hogy mit kezdek velük, azt meg talán mondani sem kell, 
hogy ennek az üzletelésemnek a feleségem örült a legkevésbé, de 
az volt a lényeg, hogy legközelebb üresen távoztak a faluból a más 
rendszámú kamionok.

Valóban nem tudtak mit kezd az állatokkal?  
– Nem. De csak kezdetben nem. A falusi ház szűkös, rendezett 

portáján már alig fértek el a tehenek, a növendékmarhák, zsákszám
ra vásároltam a takarmányt, ne bőgjenek, s akkor született az ötlet: 
valamikor szent Györgynaptól az első fagyokig a Betlehempusztán 
legeltették a falu gulyáját, miért ne lehetne most is kihajtani a tehe
neket, hiszen a természet nem vett tudomást a NATObombázásról, 
szinte kínálta a gazdag legelőt, így harminc év után újra megjelent a 
gulya a pusztán. A beteleléssel volt egy kis gond, de amit az ember 
képtelen megoldani, megteszi azt helyette a Teremtő, persze ha 
kérik. Hát én kértem. És meghallgatott. A következő évben már 
az enyém volt a Bicókház, az építőbrigádom meg nekilátott az 
istálló és a karám építéséhez, a helyi közösséggel pedig – mert a 
2700 holdas legelő, a puszta a falu tulajdona – szerződést kötöttem 
a legeltetési jogról meg a kaszálásról, már ahol annyira megnő a fű, 
hogy az szénának is megfeleljen. Jóleső érzés volt látni a legelőről a 
tanya felé poroszkáló teheneket, de nem tudtam igazán örülni ennek 
a szép látványnak, hiszen nem én neveltem fel őket, készen kaptam, 
csak tartottam őket. Hanem amikor az első borjú világra jött a tanya 
istállójában, annak már tudtam örülni. Jó ára volt akkor a tejnek, 
lényegében a tejtermelésre épült a tanyai gazdaság, mert a holstein 
és a szimentáli fajta is nagyon jó tejelő marha, csak a szimentálinak 
szebbek, robusztusabbak a borjai, jobban el lehet őket adni. 

De nem állapodott meg a szarvasmarhatenyésztésnél. 
– Amikor csak a lehetőségeket látja az ember, erejét meghaladó 

munkába kezd. Így voltam, részben még vagyok is az állattenyész
téssel. Itt a pusztán valamikor 3000 birka legelt, János bátyám télen 
is kint tanyázott a nyájjal, de a juhok is eltűntek a legelőről! Bir
kákat vásároltam, s szép cigájatenyészetet alakítottam ki, de mivel 
a piac csak a bárányra tart igényt – pedig én jól emlékszem arra az 
időszakra is, amikor megbecsült volt a birkatej, a gyapjú, most meg 
ínyencfalatként emlegetik a birkatarhót, a sajtot –, a húshasznú 
francia ile de france fajta is tenyésztésre került. Tisztelője vagyok 
az őshonos állatoknak, így magyar szürke marha és mangalica ser
tések is találhatók az állatállományban. Nem hallgatom el, hogy 
alaposan megcsappant a szarvasmarhaállomány, ami nemrégen 
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még több mint 150 különböző kategóriájú egyedet számlált, s a 
napi tejtermelés megközelítette az 1000 litert. Tudja, mennyi tej ez 
éves szinten? Egy kisebb fürdőmedencét lehetne megtölteni vele, 
de régen nem fürdik már tejbenvajban az állattenyésztő gazda, 
hiszen egy liter tej árán fél üveg sört sem lehet vásárolni, egy palack 
ásványvízért meg két liter tej értékét kell fizetni. Meglehet, hogy 
nálam is kiürülnek az istállók. Már nem fejünk, szopjanak a borjak 
annyi ideig, ameddig kedvük tartja, addig sem kell őket takarmányra 
fogni. Nem kellett ehhez a leépítéshez NATObombázás, megtette 
a magáét a tejüzemek viszonyulása meg az agrárpolitika. 

Több mint másfél évtized kitartó munka után csak úgy egysze
rűen abba lehet hagyni? 
– Nem. Meg nem is akarom abbahagyni, csak éppen váltásra 

van szükség. A juhtenyésztés került előtérbe. Nemcsak azért, mert 
tekintélyes támogatás jár a tenyészjuhokra, hanem mert egyszerűbb, 
és nem annyira költséges a kitartása még az intenzív fajtáknak sem, 
mint a szarvasmarháké. Az anyajuhok száma már megközelíti a 300
at, de mint említettem, itt a pusztán valamikor 3000 birka legelt. 
Mellettük megtartom és szaporítom az őshonos állatokat, a szürke 
marhát, a mangalicát, valamint a magyar racka juhot. A cigáját már 
törzstenyészetben tartom. Üres hodályokkal és istállókkal már nem 
lenne tanya a tanya. Így is gyakran hallom a kérdést: szükségem van 
lekötnöm magam a mezőgazdaságban, az állatokkal vergődnöm? 
szükségem van rá, hogy naponta lássam a pusztát, ahová olykor
olykor kilovagolok, de inkább csak a terepjáróval kerülök egyet. 
Innen a széléről szemlélve is csodálatos látvány a tiszai gáttal, vagy 
ahogyan mi mondjuk: a töltéssel és az „égig érő” fákkal szegélyezett 
táj, különösen tavasszal, amikor üde zöldben és mezei virágdísz
ben virít a legelő, de menjünk csak be néhány száz métert, s nem 
tehetünk egyebet, mint hallgatagon csodálni a természet rendjét, 
ugyanakkor elismernünk tehetetlenségünket. Gyermekkorom óta 
ismerem a pusztát, megismertem megújuló és megújító erejét. 
Gyakran megtörténik, mind gyakrabban, hogy már júniusban 
fölég a legelő. Eső hiányában kiszárad. Alig talál szedegetni valót a 
birka, a tehén, de megeszi a száraz füvet is. Meglehet, azt gondolja, 
hogy széna. Hanem essen csak egy kis eső, egy hét alatt újjáéled a 
növényzet, még bujább, mint tavasz elején! Pedig nem folyik itt 
legelőgazdálkodás. Meglehet, hogy jó is, hogy az ember legalább 
itt a pusztán nem szól bele a természet rendjébe, nem rombolja azt 
műtrágyázással, vegyszerezéssel.
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Úgy mondja, hogy kilovagol a pusztára… 
– Igen, kilovagolok. A parasztember mindig büszke volt a lo

vaira, mert minden gazda azon igyekezett, hogy jó lovai legyenek. 
Munkabírók. Most a traktoraikkal dicsekszenek. Én nem dicsek
szem a lovaimmal, csak nagyon szeretem őket, vagy másfél tucat 
különböző fajtát tartok. Megmosolyogtak, minek tartom őket, ha 
nincs belőlük hasznom, nem dolgoznak, csak fogyasztják a takar
mányt. Ez itt a baj, hogy mindent a pénzen keresztül nézünk. Lovat 
meg nem is tarthat az, aki nem szereti az állatokat. Mert megérzi a ló, 
hogy ki az igazi, az állatszerető gazda. Vannak a ménesemben lipicai 
fajták, tiszta nóniusz és nóniusz meg lipicai keresztezése, azután 
angol telivér, s egy nagyon különleges fajta, az appaloosa, amit az 
amerikai indiánok tenyésztettek ki a 18. században. A kedvencem 
egy osztrák, Tirolból származó fajta, a haflingi ló, amit leginkább 
„Haflingerként” emlegetünk, ami tulajdonképpen a fajta német 
elnevezése. Vannak itt pónik is, azok úgymond díszei a tanyának.

S ha már díszeket említ, nem hagyható szó nélkül a díszmadár
kollekció, még kevésbé a párját ritkító kis állatkert. Véletlensze
rű ötlet szüleménye lenne?
– Gyerekként madarászni jártam a Tisza menti füzesekbe, 

az Aranka nádasában pedig meglestem a bíbic meg a vadkacsa 
fészkelőhelyét, csodáltam azt a rendet, ahogyan a vadludak meg a 
darvak húztak el fölöttünk, s mondhatom, nagyon rosszul esett, 
amikor a vadászok a vadludak közé durrantottak, pillanatok alatt 
összetört a szabályos V betű, de hangos gágogással máris újraszerve
ződtek, s tűntek el az alkonyulatban. szóval szerettem és megszeret
tem a madarakat, és arról álmodoztam, hogy egyszer összegyűjtöm 
a világ minden madárfajtáját, persze hogy sejtelmem sem volt róla, 
hány ezer fajtát kellene ehhez összefogdosnom, illetve beszereznem. 
Magam sem tudom, hogyan, de egyszerre csak szaporodni kezdtek 
a madarak, a madárfajták. Nem, az még nem a tanyán történt, de 
amikor alakítani kezdtem a tanyát, csak úgy magamban gondoltam 
el, mivel van elegendő férőhely, kedvtelésemre egy kis állatkertet 
is kialakíthatok, s jó lenne minden földrészről valamilyen állatot 
vagy madarat beszerezni. Azt hiszem, hogy mára már nincs olyan 
világrész, amelyik ne képviseltetné magát kis állatkertemben. Ma
dárból, vízi szárnyasból van a legtöbb, hosszadalmas lenne felsorolni 
is őket, de pl. gerléből van vagy fél tucat fajta a balkáni gerlétől az 
örvös galambig és a kacagó gerléig. Olyan vadludaim is vannak, 
amelyek még a nagy állatkertekben sem láthatók. Itt van az arany 
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ásólúd, a bütykös ásó lúd, az ausztrál tyúklúd, a kanadai vadlúd, a 
nílusi lúd, az indiai vadlúd, s egy különleges fajta: a kínai hattyúlúd, 
de helyet kapott itt megannyi vadkacsafajta, a kanalas récétől és 
karolin kacsától a mandarin récéig. Nagyon szeretem a hattyúkat, 
fehér meg fekete hattyúk is vannak ebben a madárgyűjteményben. 
Ismeretes, hogy a hattyú bizalmatlan, óvatos, párzási idejét szinte 
lehetetlen kilesni – de nekem sikerült. Csodálatos látványt nyújtott 
a násztáncuk, amit ezen a kis tavon lejtettek! Költöttek is a tojók, 
de nem élvezhettem, hogy a tojó a tó vizére vezeti a kis hattyúkat, 
vagy a hátára véve úszik velük, mert 2013ban egy éjszaka kóbor 
kutyák törtek be a tanyára, több mint 70 különböző vízi szárnyast 
mészároltak le, közöttük a hattyúpárokat, de az arany meg az ezüst
fácánnak is csak a tolla maradt reggelre. Nem tudtam visszatartani 
a könnyeimet.

A madarak, a szárnyasok csak egyik szegmentuma a kis állat
kertnek. 
– Nagyvadak meg ragadozók, valamint hüllők nincsenek kisál

latkertemben, s talán jobban ráillene a kisállatkert vagy gyűjtemény 
megnevezés. A legnagyobb futómadarak közül struccot, emut és 
nandut szereztem be. Könnyen megszokták ezt az éghajlatot, s a 
ketrecből sem kívánkoznak ki. Egyebek mellett szomáliai kecske, 

A barátságtalan és bizalmatlan strucc félmarék kukoricával 
„lekenyerezhető”
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vietnami csüngőhasú sertés, örvös sertés, láma, dámvad, watusi, 
amit a fáraók tehenének is neveznek, bivaly, antilop, mosómedve, 
törpe kenguru gazdagítja a tanya állatvilágát. Hogy honnan, ho
gyan szerzem be az állatokat, a madarakat? állatkertekből, meg 
cserélem őket.

Vannake látogatói a tanyának, a tanyai kisállatkertnek? 
– A szárnyát bontogató agrárturizmus felé kellene irányulnom, 

meg is van a lehetőség a vendégfogadásra, de nem ebben látom a 
jövőt, hanem a gazdaságban, a juhtenyésztésben. Örömmel tölt el, 
amikor óvodások és kisiskolások látogatnak ki a tanyára, s amikor 
még fejtünk, friss, habos, meleg tejjel is megkínáltam őket. Egyet 
azért nem értek: falusi gyerekek, s még ha kicsik is, de azt kérdezték 
tőlem, hogy melyik a ló meg melyik a tehén. De valójában nem is 
kell ezen csodálkozni, hiszen a parasztgazdaságok sem igen tartanak 
tehenet, a lovakat pedig régen száműzték a portáról a traktorok.

Sövényházi László egy személyben vállalkozó, állatkerttulaj
donos, gazdálkodó, tanyagazda. Megálmodta és megépítette a 
tanyát, de miután beteljesedett a gyermekkori álom, mégsem 
vált tanyaivá. Kérdezzem ennek okát? 
– Ebbe már a család is beleszólt. Tanya? Rendben van, kijárunk, 

de nem költözünk ki. Így én sem költöztem ki a tanyára, nem is 
érzem magam igazán tanyai gazdálkodónak. Ingázok a falu meg a 
puszta között. Tanyást fogadtam, nem maradhat felügyelet nélkül 
az állatállomány, kint vannak a mezőgazdasági gépek is, könnyen 
szemet vethet rá valaki. Nem könnyű megbízható, az állatokhoz 
is értő embert találni. Ha meg talál, meg kell fizetni. szóval, talál
tam. Nem kellett neki mondani, hogy nézd már meg, miért sántít 
valamelyik birka, vagy figyelmeztetni, tartsa szemmel a tehenet, 
hamarosan ellenie kell. Évekig itt lakott a tanyán, bejelentettem, 
teljes ellátást kapott. Tudja, mennyi volt a fizetése? Havi 400 euró. 
Ezen a pénzen öt bárányt lehet venni, vagy legalább öt öreg birkát, 
mert a bárány ára átlagosan 3 euró körül alakul kilogrammonkénti 
élősúlyban, a birkáért meg egy eurót sem fizetnek. Évente ez 60 
bárány, egy szép kis nyáj. Nem kért nagyobb fizetést, szó nélkül 
itthagyott. Hallom, hogy valahol Crna Gorában dolgozik ennyiért 
egy farmon, de a saját tarisznyáján él. Azzal tisztában kell lenni, 
hogy itt a tanyán nincs munkaidő, mert ha el is van végezve vagy 
befejeződtek a fogós munkák a határban, de az állatokat el kell látni, 
szemmel kell tartani. 
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Megismerte a tanyai életet, megszerette a természetet. Úgy 
mondják, hogy a természet egy hatalmas nyitott könyv, csak 
meg kell tanulni olvasni. Milyen diákja a pusztának Sövényházi 
László? 
– Ambrus János bátyám mellett megtanultam a leckét. Az egy

szerű, halk szavú emberek annak idején nem a könyvből szerezték 
a tudományt, hanem a megfigyelésekből, amelyek fontosak voltak 
munkájukban. Az időjárás meghatározó tényező a mezőgazdaság
ban, a madarak repüléséről az esőre következtettek, de ha a verebek a 
porban fürödtek vagy a szamár hempergett, az is az eső előjele volt. 
Ha pedig vörös volt az ég alja, szeles időre számíthatott a gazda, 
ha meg fényesen és magasan álltak a csillagok, a hideg, a fagyok 
beköszöntére kellett már számítani. Megismertem az állatok visel
kedését, az állatbetegségeket és azok gyógyítását is, ami hasznomra 
vált a gazdálkodás során. Így mentettem meg egy kis bivaly életét. 
Az állattenyésztők jól tudják, hogy amikor az anyja „fölnyalja” az 
alig világra jött borjat, az talpra áll, és remegő lábakkal máris keresi 
a csecset, hogy kiszopja az ellenállóságot is biztosító föcstejet. De 
bizony a kis bivaly csak állt az anyja mellett, nem szopott. szájába 
erőltettem a csecset, de hiába. Eszembe jutottak János bátyám szavai, 

Őshonos hortobágyi csavart szarvú racka juhok 
a tanyán
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hogyan ellenőrizték a pásztorok, tude szopni az újszülött bárány 
vagy a kisborjú, vagyis ki vane fejlődve nála a szopási meg a nyelési 
reflex. Elegendő, ha csak a szájába helyezem az ujjamat, megérzem, 
hogy húzzae azt, tejet sejtve benne. Megpróbáltam – semmi. Az 
állatorvos legyintett, nem lesz ebből bivaly! De hogy mégis lett, 
azt úgy értem el, hogy egy vékony műanyag csövet nyomtam le az 
állat torkán a bendőig, s azon szivárogtattam le a tejet a gyomorba. 
De mentettem már meg fölfúvódott birkát és tehenet is. Pedig nem 
tanultam. Azt a gazdag tudást, a bölcsességet, amivel a pásztorok 
meg a tanyai emberek rendelkeztek  (az idősebbek ma sem feledték), 
csak úgy lehet megszerezni, ha nyitott szemmel és füllel járunk a 
világban. És még valami: az ember legyen ember, akár tanyai, akár 
falusi, tanult vagy nem adatott meg neki ez a lehetőség. 

Időbe telik, amíg körüljárjuk a tanyát, elidőzünk a lovaknál, de meg 
kell nézni a birkákat is, a télre bekészített takarmányhegyet, majd 
tekintetünket pihentetjük a nyugovóra készülő pusztán. szótlanul. 
Míg sövényházi László töri meg a csendet: – ugye szép látvány? 
szép – válaszolom. s nem az illendőség préseli ki belőlem az elis
merő szót, közben úgy érzem, nem teljes a tanya. Mintha hiányozna 
valami az akácok jelölte mezsgyén túl. s hiányzik is: a gyümölcsös, 
meg legalább néhány tőke szőlő. A miértre nem késlekedik a vá
lasz: – Úgy terveztem, hogy egy kis gyümölcsöst is telepítek, meg 
szőlőt is, amiből bort sajtolok, legyen mivel megkínálnom a tanyára 
befordulókat. Ültettem néhány gyümölcsfát, a következő évben 
kiszáradtak. Pedig mondták, nem arra való talaj ez, de legalább 
megpróbáltam. Mogyorót talán lehetne telepíteni, Vajdaságban 
szaporodnak a mogyoróültetvények, csak nehogy úgy járjunk 
vele, mint a nutria vagy a gilisztafarmokkal! Különben meg kinek 
telepítsek? Lányunk okleveles gyógyszerész, itthon nem tudott bol
dogulni, összecsomagolt, külföldön jól fizetett munkahelye van, ő 
már csak látogatóba fog hazatérni, esetleg illendőségből kilátogatni 
a tanyára. Én pedig, ameddig erőm tartja, ingázok a falu meg a tanya 
között. A faluban ott van a kényelmes ház, itt a Betlehempuszta 
peremén meg a szép tanya, mégis gyakran úgy érzem: nem vagyok 
én sem falusi, sem tanyai ember. Hát nincsenek gyökereim? Erre a 
kérdésre nem találom a választ.
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a Tanya MegMarad
Az oromhegyesi Bata-tanya

Kígyózvatekeregve közelíti meg a műút Oromhegyest, majd a 
„hegyre” fölkapaszkodva nyílegyenesen halad át a falun, de az utolsó 
házakhoz érve, mintha csak meggondolná magát, éles kanyarral 
igyekszik elhagyni a települést, sietősen fúrja magát a megritkult, 
egyre foghíjasabb tanyavilágba. Oromhegyesről Tóthfalu, illetve 
Orom felé haladva – a szebb napokat is megélt mezőgazdasági 
birtokot elhagyva – még kapaszkodnak rá tanyák, s bár új köntöst 
öltve többnek is megváltozott a szerkezete, a funkciója, az ott élők, 
dolgozók legszívesebben mégis a „tanya” kifejezést használják. Íz

A tanyai ember is lehet sikeres vállalkozó. 
Bata Imre és Károly a mezőgazdasági 

gépforgalmazásban és gyártásban, valamint 
a nemzetközi szállítmányozásban jeleskedik
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lelgetik a múltat. „Virágzó tanya” – bólint elismerően a rendezett 
gazdasági udvart, a tanya környékét látva az ember, mert ugye a 
falusi gazdasági udvaroktól eltérően nem takarja magas kőkerítés a 
természetnek ezeket a paraszti gazdálkodás múltját őrző oázisait, 
az ott zajló életet, a lépésről lépésre történő fejlesztést dehogyis 
titkolja a tanyai ember, s ha történetesen hallgatna is róla, látszik 
a magasba nyúló és a gyepről – amit sok esetben betonos udvar 
váltott fel – már a szántók széléig kiszorult gazdasági épületeken 
munkájának mérhető eredménye. Ez nemcsak az élő gazdatanyákra 
vonatkoztatható, hanem a telephellyé, termelésszervező központtá 
átalakult tanyákra is. Ahogy magunk mögött hagyjuk Oromhe
gyest, az út mentén árválkodó fák között (hová tűnt erről a tájról 
is a fasor, az eperfák sora, amelyeket lombozatuktól annak idején a 
selyemhernyótenyésztők kopasztottak, termésükből, a fehér vagy 
a fekete eperből pedig pálinkát főzött a szegény ember?) a távolból 
fáradtan bólintanak az olajkutak pumpái, mintha a vetésekben béké
sen szedegető, hatalmas méretű gyöngyösök emelgetnék ütemesen a 
fejüket. Azután hirtelen széles kiterjedésű park ringatózik a szántók 
ölelésében, s ez a látvány nem jellemző a vajdasági rónára, különö
sen nem a tanyavilágra, hiszen a gazda a növénytermelésben látja a 
termőföld értékét, még ha szemet gyönyörködtető és léleknyugtató 
látvány is, ahogyan a dísznövények, a fák egymásba fonódva hem
peregnek a szőnyegszerű pázsiton, de hát ilyenre pazarolni ezeket 
a bőséget termő szántókat... egy, kettő vagy akárhány hektár, azon 
mennyi búza, kukorica teremhetne! s termett is még nemrégen. 
Nemrégen? Felgyorsult, mintha meg is erősödött volna a változást, 
múltat romboló fejlődést görgető szél, viszonylagossá téve az idő 
fogalmát. A tekintélyes Batatanya funkciója megváltozott, s ennek 
következménye környezetének átalakulása, átalakítása: a gazdálko
dást a szállítmányozás és a mezőgazdasági gépforgalmazás váltotta 
fel, így lett a gazdatanya a Batatrans nemzetközi szállítmányozó, 
valamint az Agrotech mezőgazdasági gépforgalmazó cég telephelyé
vé. Persze ez az átalakulás nem történt máról holnapra, mint ahogy 
annak a néhány holdnyi kiváló minőségű termőföldnek telephellyé, 
illetve parkká változtatása sem volt fájdalommentes, de „ha a gye
rekek így látták jónak”, a hagyományoshoz ragaszkodó szülő sem 
áldozatként éli meg, hogy alkalmazkodnia kell az új körülmények
hez. Távolról csak az emeletes irodaépület, s a tőszomszédságában 
kinőtt két lakóépület, a parkolóban szusszanásnyi pihenőre érkezett 
nyergesvontatók sora, a legkorszerűbb mezőgazdasági gépek mu
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tatják magukat, s csak közvetlen közelről látható, hogy a korszerű 
épület mögött, szemmel tartva a szántókat, gazdasági épületeivel 
együtt a múlt: a régi tanya őrködik.

– Az oromhegyesi határban, beljebb a szántókon több tanya is volt, 
ott épített tanyát zsoldos Lajos is a 19. század végén. Körülötte 
32 hold termőföld terült el, birtokosztással akár két családnak is 
megélhetést biztosított volna ez a terület, de mivel nem született 
gyermek a családban, a tanyát testvérére, zsoldos Rozáliára íratta. 
A tanyai gazdaságokon íratlan szabály volt, hogy a tanyát a fiúgye
rek örököli, folytatva a gazdálkodást, a lány, amikor férjhez megy, 
néhány hold földet kap örökségül, meg persze a „stafírungot”. Nem 
sok lány örökölt tanyát, mert sokgyermekes családok voltak abban 
az időben, fiúgyermeknek is örülhetett a gazda. A gyermekáldás 
nélküli tanya meg rendhagyó esetnek számított, ilyen esetben adták 
örökségül a gazdaságot a testvérnek vagy a legkedvesebb rokonnak, 
aki idős korukra gondoskodott róluk. A zsoldostanya úgy vált 
Batatanyává, hogy zsoldos Rozália férjhez ment Bata Imréhez, 
akik már gyermekeikre gondolva kezdtek új tanya építésébe, ami 
1938ban itt a Bugyidűlőben el is készült, hogy közelebb legyenek a 
főúthoz, de ez az út is ugyanolyan sárosporos volt, mint a dűlőutak 
bármelyike. A tanyához tartozott, mint ahogyan ma is tartozik az 
a 17 hold szántó, ami szilárd alapul szolgált a gazdaság fölemelke
déséhez – indítja a tanyatörténetet özvegy Bata Margit (született 
Mélykúti), és szavaiból lassan kibontakozik, hogy az építést követő
en mintegy 20 év telt el, amikor valóra vált a szülők segítőkészségre 
alapozott terve, hogy saját gazdaságuk legyen a fiataloknak. – A 
völgyesi tanyavilágból kerültem az oromhegyesi tanyára. Alig 18 
éves voltam, amikor 1958ban férjhez mentem ifjabb Bata Imréhez. 
Az természetes volt, hogy a tanyai legények tanyai lányt vegyenek 
feleségül, aki ismeri a gazdálkodás minden mozzanatát, tud kapálni, 
meg tudja fejni a teheneket. Abban az időben korán bekötötték a 
lány fejét, nem úgy, mint mostanság, különben ha sokat válogatott a 
kérők között, az évek meg peregtek, könnyen rásütötték a „vénlány” 
jelzőt. Alig haladta meg a huszadik életévét, s vénlánynak mondták. 
Egyszóval, én nem akartam vénlány maradni, de azt azért, még ha 
titkon is, de fürkésztem, hogy jóravaló, szorgos legényt találjak. 
Olyant, akivel összeillünk. Hat évet éltünk együtt apósomékkal 
ezen a nekünk szánt tanyán, minden munkát együtt végeztünk, de 
mint minden fiatal, csak szerettük volna mi is érezni, hogy mi az, 
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ami a miénk, amit mi teremtettünk, s 1964ben meg is kezdtük az 
önálló gazdálkodást. A tanyához járó 17 hold föld olyan vagyon
nak számított, amit a kisgazda, ha nem kapott segítséget szüleitől, 
ha nem örökölt, fél életén keresztül is nehezen kaparhatott össze. 
Más idők járnak már errefelé, a 17 holdas parasztember nem számít 
nagytermelőnek.

Hogyan boldogultak önállóan? 
– Idejében beletanultunk minden munkába, csak fel kellett 

használnunk azt a gazdálkodási modellt, amit szüleink, illetve 
apósomék tanyai gazdaságán alkalmaztak, és amit együtt gazdálkod
va alkalmaztunk. Abban az időben az állattenyésztésből nagyobb 
jövedelme volt a parasztembernek, mint a növénytermelésből. Nem 
is volt divat, hogy kukoricát, árpát adjon el, azt mind takarmány
ként használta fel, esetleg a búzán adott túl, de akkor sem mindjárt 
aratás idején, hanem év közben, lassacskán, ahogyan szüksége volt a 
pénzre. Az 1970es évek elejétől kezdődött a búza nyomban aratás 
utáni eladása, lassan kezdte is értékét veszíteni a kenyérgabona. De 
hogy a gazdálkodásnál maradjunk: 1964ben lovakkal műveltük a 
szántókat. Hat nagyon jó lovunk volt, ezekkel akár 3035 holdat 
is művelhettünk volna, csakhogy a birtoknagyságot 17 holdban 
szabták meg, és bérelni sem lehetett, de nem is volt tanácsos. A 
növénytermeléshez megvolt minden gépünk, még kukoricaültető 
meg búzavetőgép is. A 17 hold művelése mellett jutott erő meg idő 
is az állatok ellátására. 10 fejőstehenet tartottunk, a karámokban 
10 bika hízott, mindig tartottunk öt anyakocát is, annak malacait 
meghizlaltuk, úgy adtuk el, a baromfit meg a tejhasznot, vagyis amit 
a tanya adott, azt a szabadkai piacra szállítottuk. Rendszerint gyor
san elkelt minden termékünk, de nem azért, mert „egészséges tanyai 
élelmiszerként” reklámoztuk, hanem mert olcsóbban adtuk, mint 
a bolti áru volt. Most meg fordított a helyzet, ha valaki egészséges 
élelmiszert akar vásárolni, szóval nem agyonműtrágyázottat meg 
permetezettet, azt nem a bevásárlóközpontban veszi meg, hanem 
magától a termelőtől, s meg is fizeti. Nem volt ebben a gazdálko
dási modellben semmi különös, mert minden valamirevaló tanyán 
így gazdálkodtak. Az igaz, hogy akkor nehezebb volt a munka, 
mint most, amikor a gépek szinte kiszorították az embert minden 
növénytermelési folyamatból, de még az állattenyésztésből is, de 
sokkal kiszámíthatóbb volt a gazdálkodás, előre tudtuk, milyen 
bevételre számíthatunk, amikor eladjuk a hízott sertéseket, meny
nyit jövedelmez a piac. Ahogy a gazdáktól hallom meg magam is 
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tapasztalom – mert bár közelebb vagyok a nyolcvanhoz, mint a 
hetvenhez, még én sem vonultam nyugdíjba, csak úgy képletesen 
–, hogy a biztonság hiányzik leginkább a mezőgazdaságból. Ha 
nem a gazdaságpolitika, akkor az időjárás húzza át a parasztember 
számítását. sokan könnyen és könnyelműen mondják: nincs nyere
ség, nem érdemes csinálni. És mégis végezzük a magunk munkáját, 
amihez értünk, különben ha nem vetjük be a szántókat, ha üresek 
az istállók, az ólak, akkor miből várjunk jövedelmet?

A tanyáról soha nem kívánkoztak el? A falu vagy a város nem 
volt vonzó? 
– Nem vonzódtunk a faluhoz, mert mi a tanyai életet ismertük 

meg, a tanyai emberekkel alkottunk közösséget, még ha a szomszéd 
tanya két dűlővel távolabb is állt. Persze ez nem jelentette azt, hogy 

Ünnepnek számít, amikor Bata Margit 
együtt látja fiait
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elkerültük a falusi embereket. Megvolt mindenünk a tanyán, már 
ami ötven évvel ezelőtt meglehetett egy gazdaságon, amellett a 
természet nyugalma, amit kár lett volna otthagyni a látszólagos 
könnyebb életért. A tanyánk mellett gyümölcsös, mögötte pedig 
szőlőültetvény terült el, néhány évig még mi is szűrtünk bort, de a 
gyümölcsös is meg a szőlő is egész embert, dehogyis gazdát, hanem 
szolgát követelnek, nem lehetett becsületesen helytállni a szántókon 
meg az állatok körül, meg még a gyümölcsöst is úgy rendben tartani, 
ahogyan azt illik, így fokozatosan fejszeélre kerültek a gyümölcsfák, 
a szőlőtermelés emlékét pedig már csak néhány hordó őrzi.

Akárcsak az egykori tanyai élet emlékét az ember emlékezete. 
Sokan azért hagyták el a tanyát, hogy bent a faluban könnyebben 
eljutnak az iskolába a gyerekek, mint kilométerekről a sáros dű
lőutakról, ha esetleg szükség lenne rá, közelebb lesz az orvos. 
– Mindenre lehet magyarázatot találni, jobbnál jobb kifogást, 

amivel magunkat is ámítjuk. A parasztembernek nem volt ideje 
betegeskedni, különösen a nagy munkák idején nem, szívósságával 
igyekezett leküzdeni a kórt. Nem nyeltük marokszámra a gyógy
szereket, teát ittunk, hogy másnapra talpra álljunk. Itt az iskola 
miatti tanyaelhagyásnál álljunk meg: ennél nyomósabb ok is lett 
volna hátat fordítani a tanyának és a faluba költözni, mégpedig 
hogy közelebb legyen a szülőotthon. Én a tanyán szültem, Oromhe
gyesről lovas kocsin hozták ki a bábaasszonyt. A Tóth János doktor 
úr nagyon szorgalmazta, hogy amikor elérkezik az idő, szülőott
honba kerüljenek a falusi meg a tanyai menyecskék, szüksége van a 
kismamának is meg az újszülöttnek is a pihenésre, a nyugalomra, s 
ezt a jó tanácsot lassan megszívlelték az asszonyok. A várandósság 
örömét sokáig magukba fojtották, ha kellett, derekasan dolgoztak a 
gazdaságon, ahol mindig akadt munka, s csak amikor gömbölyödni 
kezdett a menyecske, akkor kezdte magát alig észrevehetően kímél
ni. Én még a szülés előtti napon is bemotoroztam Oromhegyesre 
valamilyen halaszthatatlan ügyet rendezni. Az anyaság meg az apa
ság talán a legszebb valami a világon, amit Isten az embernek adott, 
s a várakozásnak volt valamilyen varázsa, megfejthetetlen titka, 
amitől a technika, az orvostudomány fejlődése megfosztotta a mai 
fiatal szülőket. Mi az utolsó pillanatig nem tudtuk, hogy fiú vagy 
lánygyermeket hozunke a világra. Igaz, voltak hozzáértők, akik 
a várandós asszony állásából, hogy feljebb vagy lejjebb hordjae a 
magzatot, „spiccese” a hasa, megjósolták a születendő gyermek 
nemét. Most ultrahangos vizsgálattal állapítják meg, előre tudni, 
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hogy fiú vagy lánygyermek születike a családban. Én mindig azt 
mondtam, mindegy, csak egészséges legyen, örömét leljék benne a 
szülők, a nagyszülők. Úgy érzem, hogy a fejlődés, a technika bevo
nulása az orvostudományba tompított a gyermekáldás titkán.  

Azon az érzésen azonban nem, hogy a tanyagazda örököst, 
munkájának folytatását látta az újszülöttben, s készíthette elő 
számára esetleg az új tanyát. Valamennyi tanya a gazdasághoz 
illő gépekkel rendelkezett, az 1960as években még nem trak
torzúgástól volt hangos a határ, hanem hajnalonként a lovak 
prüszkölésétől. Mikor szorította ki a lovakat a traktor? 
– A birtok parcelláin már az 1960as évek elején is zúgtak a 

traktorok, de a kisgazdaságokra csak az 1970es évek elején került 
traktor. Ne vegye dicsekvésnek, de a tanyánkra is előbb került sze
mélygépkocsi, mint traktor, igaz csak az 1960as évek végén még 
népszerű és olcsó Trabant, de mégis autó volt. Vadonatúj! Ezt 1971
ben Wartburg váltotta fel. No, ezzel az autóval beutaztuk fél Euró
pát. ugye hogy nagy szó az, hogy a tanyáról eljutottunk az európai 
nagyvárosokba? Különben ilyen utazásokban nemigen versengtek a 
tanyai emberek, de még abban sem, hogy kinek a gazdaságára kerül 
előbb traktor. Majd megnézzük előbb, hogy a szomszédnál beválte. 
Jobban megbíztunk a lovakban. Minden parasztember szerette a 
lovakat, s amikor már nem dolgoztak velük, még elég sokáig ott 
maradtak a gazdaságon, megtermett a takarmány, nem sajnálta tőle 
a maroknyi zabot, a szénát, éppen azért (még ha nem is mondja ki), 
de ha valaki valaha is szántottvetett lovakkal, amikor szóba kerül 
az a világ, valami megbizsergeti a szívét. Hát így vagyok vele én is. 
szívesebben beszélek a lovakról, mint a gépekről, a traktorról. Mert 
a traktor mellett megtartottuk a lovainkat is. Különben tíz éven 
keresztül csődörösök voltunk, pontos nyilvántartást vezettünk a fe
deztetésről, s volt olyan esztendő, amikor 70 fedeztetést végeztünk. 
Azután két versenylovunk is volt, errefelé nagyon népszerűek ma is 
az ügetőversenyek, de ezek a lovak sohasem álltak rajthoz, esetleg a 
dűlőúton kocogtattam őket. Egyszerűen sajnáltam zavarni a lovakat, 
inkább a saját kedvtelésünkre tartottuk őket. Ja, a traktor! 1972ben 
a zöldtervhitelből vásároltuk meg első traktorunkat, a zadrugart, 
ami még napjainkban is jó munkát végez. Régen eladhattam volna, 
a gyerekek inkább élcelődve kérdezik is, nem kellenee újra cse
rélni, amire azt mondom, hogy jó, ha van valami, ami az embert 
emlékezteti a múltjára, a régi gazdálkodási formákra, eszközökre. 
Különben 1972ben öt új traktor került az oromhegyesi tanyákra.
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Megritkultak a tanyák, az emberek a könnyebb élet reményé 
ben behúzódtak a faluba. A szilárd út, a „köves”, meg a vil
lany á ram hiánya is hozzájárult a tanyák elárvulásához, majd 
eltűnésé hez. A jobbra vágyó embernek nem volt türelme kivárni 
a megtar tó erőt.  
– Ha csak az infrastruktúrában gondolkodunk meg azt nézzük, 

hogy mije van a szomszédnak, gondolom a falusi embernek, ha 
nem vállaljuk tudatosan azt az életformát, amibe beleszülettünk, 
szóval semmi sem köt bennünket a tanyai életformához, könnyen 
elhitetjük magunkkal, hogy a faluban van áram, hogy nem kell 
bokáig sárban járni, hogy a gyerekek könnyen eljutnak az iskolába, 
és sorolhatnám a kitalált okokat a tanya elhagyására. 1964ben 
azért vásároltuk meg a tanyát, mert ott akartunk élni. Pedig vert 
falú lakóépület volt, a faluban meg már téglából is épültek házak, 
s petróleumlámpával világítottunk, az istállóban meg viharlámpa 
pislákolt, mégsem vágyódtunk be a faluba. Alig három év múlva, 
1967ben az oromhegyesi tanyavilágban is kigyulladt a villany. 
Az ilyen, akár ünnepnek is mondható eseményhez, ami valójában 
ünnepe is volt a tanyai parasztembernek, illett megfelelő dátumot, 
lehetőleg a munkát vagy a testvériséget, de mindenképpen a haladást 
dicsőítő dátumot választani, így 1967. május elsején gyulladt ki a 
villany. Nem tudom pontos számukat, de itt a környéken mintegy 
20 tanya volt, amikor 1967ben villamosították a tanyavilágot, 
mégis csak két tanyára vezették be az áramot: az Apró Péter ta
nyájára meg a miénkre, a Batatanyára. Az emberek nem vállalták, 
hogy részt vegyenek az önkéntes munkában, mert nekünk kellett 
kiásnunk a villanyoszlopoknak a gödröt, olyan öthat méter hosz
szú akácfa oszlopok voltak, azok között volt kifeszítve a két szál 
drót, a villanyvezeték. Később úgyis rákapcsolódhatnak a tanyájuk 
előtt húzódó vezetékre. Így is történt. Gyönge volt az áram, trafót 
kellett vásárolni, hogy azzal erősítsük fel, tudjuk is használni. A 
villanygazdaság kerek perec kijelentette, hogy ha áramot akarunk, 
akkor a trafó állításához is hozzá kell járulnunk. Mi mást tehettünk, 
mint fizettünk. s ha már itt az áram, akkor rádió, villanytűzhely, 
hűtőszekrény, nemsokára pedig televízió is került a tanyára. A mű
útra sem kellett sokáig várni. Ezek a szántók gazdag kőolajmezőn 
pihennek, s amikor gyors egymásutánban készültek a furatok, a 
kőolajgazdaság megépítette, pontosabban aszfaltréteggel borította 
be a Tóthfaluba, illetve Oromra vezető utat, ami fél dűlőre sincs a 
tanyánktól. Errefelé nem volt tanyarombolással járó határrendezés, 
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tagosítás, mégis eltűnt a tanyák legnagyobb része, mára három ma
radt, mert ha meg is változott a környéke meg a tevékenység, csak 
tanyának mondom én.

Könnyen beleegyezett, de talán pontosabb lenne, ha úgy kérdez
ném: beletörődött, hogy a lakóépületet átépítsék, kibővítsék, 
ezzel megbontva a tanya arculatát, de funkcióját is? 
– Nézze, a tanyai ember nem kötődik túlságosan a lakóépülethez. 

Jó, kell a kényelmes ház, legyen ott a család minden tagjának helye, 
nyugalma, de sokkal fontosabb volt számomra, hogy megmarad
janak a gazdasági épületek, még a góré is, a föld eladása meg szóba 
sem került. 1949ben a szüleinket megfosztották jó néhány hold 
szántótól, amit visszakaptunk ugyan, de ők nem tudtak beletörődni, 
hogy valaki erőszakkal veszi el tőlük azt, amiért keményen megdol

Bata Margit, a „Margit néni”
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goztak. Akkor én verjem dobra a földet, mert a gyermekeink nem a 
mezőgazdaságot választották, más úton járnak? Nem. Megmarad a 
tanya, még ha átalakítással is, de megmarad, s mellette a föld is. Nem 
győzögettek a gyerekek, adjam el a földet, egy gonddal kevesebb, 
nem kell félnem az öregkortól, mert tudják, mit jelent számomra 
a termőföld, hogy körüljárhatom a határt. Azt azért bevallom, 
hogy nem volt mindegy, amikor megjelentek a hatalmas teher
kocsik, és a tanya előtti szántóföldet zúzott kővel terítették meg, 
noha az udvar egy része még a férjem életében parkolóvá alakult 
át, ami utána fokozatosan növekedett, szélesedett, miközben az 
úthengerek súlya alatt nyögött a föld, én legalábbis hallani véltem 
a nyöszörgését. Mondom, ha a gyerekek így látják boldogulásukat, 
nem akadékoskodok, hogyha már én sem leszek, akkor akár négy 
sarkából is kifordíthatjátok a tanyát. 

S a park? 
– Imre férjem nagyon szerette a földet. Gondját is viselte, aho

gyan illik, akkor is, amikor lovakkal műveltük, s akkor is, amikor 
már traktor gyorsította meg a munkát. Amikor 1990 után lehetőség 
nyílt a birtoknövelésre, veszegettünk a 17 hold meg a visszakapott 
10 hold mellé még néhányat, de csak módjával. Ha életében ezt 
kérték volna tőle a gyerekek, Imre és Károly, nem hiszem, hogy 
könnyen beleegyezett volna, de talán nem is egyezett volna bele, 
hogy ekkora szántóföldet parkká alakítsanak, mert annak sem 
örült nagyon, hogy a gyep egy részét feltöltötték kőzúzalékkal, 
és teherkocsiparkolóvá változtatták. A tanyához a gyep meg az 
akácok illenek. De abban is biztos vagyok, hogy ha most onnan 
fentről nézi a megváltozott, megszépült tanyát, elégedetten bó
lint: jó utat választottak gyermekeink. Kiki fut a maga útján, én 
meg gondoskodok róla, hogy idejében be legyenek munkálva a 
szántók, ne késlekedjünk a vetéssel. Itt vannak a telephelyen ezek a 
korszerű nagy gépek, sokan azt gondolják, kiválasztok egyetegyet 
az éppen időszerű munkához, de nem megy ilyen egyszerűen, mert 
ezek a gépek, némelyiknek a nevét sem tudom kimondani, gazdára 
várnak. Ha az eke akár egyszer is a földbe merül, az már használt. 
Bármennyire is megtisztogatják, látszik rajta, hogy használták. Én 
sem venném meg. Napjainkban már nem ülök traktorra, pedig vala
mikor nagyon sokat traktoroztam, csak kifog rajtam a kor, minden 
munkát munkás végez, időnként unokáim is besegítenek, de azért 
többször is körüljárom a vetéseket, gyönyörködök a határban, a 
természetben. Ilyenkor nem siettetnek a gyerekek, hogy menjünk 
már, várja őket a munka. Megvan a gazdálkodáshoz szükséges 
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gépállományunk, még az a 45 éves zadrugar traktorunk is, ami 
sokat könnyített munkánkon, csak adja isten, hogy sokáig bírjuk 
azokat használni. 

Bata Imre és Margit úgy tervezte, hogy a tanyai gazdálkodást lesz, 
aki folytatja, de nem azzal biztatták a fiúkat, Imrét (1968) és Károlyt 
(1972), fejezzék csak be az általános iskolát, elegendő az a paraszt
embernek, várja őket a tanya, a föld, jobban megélnek abból, mint 
az esetleges gyári munkából, hanem csendes szóval irányították őket: 
attól függetlenül, hogy tanulnak, a földhöz, a tanyára bármikor 
visszatérhetnek. A véletlen, vagy inkább a sors akarta úgy, hogy nem
csak hogy nem szakadtak el a mezőgazdaságtól, így a tanyától sem, 
hanem munkahelyeket teremtve bizonyítják, hogy távol az urbánus 
környezettől is boldogulást talál a mindig többet akaró ember. A 
szemmel is látható fejlődéshez hosszú évek szükségesek, csak legyen 
ereje és türelme hordozni az embernek az ezzel járó terhet, ne a 
„majd lesz valahogy” lemondó beletörődés útját kövesse. Bata Imrét 
és Károlyt nem ilyen fából faragták. Mindkettőjüket megedzette a 
tanyai élet, ezt igazolja vállalkozásuk sikeressége, aminek egyetlen 
íratlan szabálya (mert nem titokról van szó) a kitartás, a hit. Nem az 
embernek a saját erejére támaszkodása, törhetetlen akarata a célba 
jutáshoz, hanem az a hit, ahogyan fejet hajt Teremtője előtt, és se
gítségét, áldását kéri munkájához. Mennyire, de mennyire erőtlen 
a magára hagyatkozó ember, ezt talán Reményik sándor Kegyelem 
című versének sorai érzékeltetik leghívebben: 
  

„Először sírsz.
Azután átkozódsz.
Aztán imádkozol.
Aztán meg feszíted
Körömszakadtig maradék-erőd.
---------------------------------------
Szótalanul, gondolattalanul
Mondod magadnak: mindegy, mindhiába:
--------------- ----------------------------------
S akkor – magától – megnyílik az ég
--------------------------------------------------
Álomfáidnak minden aranyágán
Csak úgy magától – friss gyümölcs terem.

Ez a magától: ez a Kegyelem.”
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– soha nem gondoltam volna, hogy valaha is vállalkozó leszek, 
hiszen a szüleink szilárd alapot teremtettek a tanyai gazdálkodás 
folytatásához. Mellettük tanultam meg a lovakkal bánni, szerettem 
meg a földet, a mezőgazdasági gépeket. Pályaválasztáskor édesapám 
biztatott: ha már annyira szeretem a gépet, tanuljam ki a gépszerelő 
vagy az autószerelő szakmát, hiszen az 1980as években rohamosan 
kezdett szaporodni a traktorok meg a személygépkocsik száma, 
s ha netán nem a gazdálkodás mellett döntök – ahogy mondta: 
„egy villáskulccsal meg egy csavarhúzóval is kenyérkereső lehetek”. 
Kitanultam az autószerelő mesterséget, de soha nem dolgoztam a 
szakmában, vonzott a föld, így inkább a gazdálkodást választottam, 
bár ezt inkább Imre bátyámnak szánta a család, hiszen a mezőgaz
dasági középiskolát követően az újvidéki Mezőgazdasági Karon 
kezdte tanulmányait – idézi emlékeit Bata Károly az irodaépületté 
átalakított tanyarészben. De hogy mégsem az idősebb fiú folytatta 
a tanyai gazdálkodást, megvan rá a magyarázat: – Alig fejeztem be 
az iskolát, behívót kaptam, s mire 1991ben, 19 évesen leszereltem, 
széthullóban volt az ország, a háború és a gyűlölet szele felénk is 
érződött, válogatás nélkül vitték a környékről az embereket, a gazdá
kat is, nem számított, hogy aratni kell, nagyon gyorsan elérkezik az 
őszi munkák ideje –  vitték őket. Imre bátyámat már nem találtam 
itthon, de nem találta itthon a katonai behívó sem. záporoztak 
a „mi lesz velünk?”, a „menni vagy maradni?” kérdések. Bátyám 
elment. Édesapám engem sem marasztalt, talán jobb lenne, ha én 
is átmennék a határon, amíg lehet. Mert a katonaköteles férfiak 
nemsokára már csak a katonai ügyosztályról kapott különleges 
engedéllyel hagyhatták el a megcsonkult és a nyomor szakadéka 
szélén álló országot. Büszke vagyok rá, hogy – bár nem voltam falusi 
gyerek, illetve akkor már katonaviselt legény – Oromhegyesen volt 
bátorságuk az embereknek felemelni hangjukat a háború ellen (mi
csoda cinizmus volt az akkori teljhatalmú államelnöknek, slobodan 
Miloševićnek a kijelentése, amit a későbbiekben gyakran ismétel
getett, mely szerint „szerbia senkivel sem áll hadban”), és a zitzer 
Club biliárdtermében 1992 májusában, amikor már Boszniában is 
dúlt a háború, megalakítani a zitzer szellemi Köztársaságot, amely
nek három hónapon keresztül a tartalékosok voltak a sérthetetlen 
állampolgárai, de úgy érzem, hogy mindannyian, akik rettegtünk a 
behívótól, akik aggódtak a család férfi tagjainak sorsáért. Külföldön 
is felfigyeltek a szellemi Köztársaságra, a józan ész segélykérő hang
ját nem lehetett még megfélemlítéssel sem elnyomni, pedig tankok 
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vették körül a falut. Amikor pedig édesapám szülői aggodalommal 
sokadszor is a mellemnek szegezte a kérdést, hogy „akkor veled mi 
lesz, miért nem mégy te is”, mást nem mondhattam, mint hogy 
maradok. Itt maradok a tanyán. És maradtam.

És nem az autószerelő hivatás, a villáskulcs meg a csavarhúzó 
éltette, hanem a mezőgazdaság.
– sajnáltam itt hagyni a tanyát, amelyen születtem, a földet. 

Pedig az átadott búzáért annyi pénzt sem kaptunk, hogy megvá
sároljuk rajta a beműveléséhez elegendő üzemanyagot. De nem is 
jutottunk gázolajhoz, mert mint minden, az is a katonaság szolgá
latába került, s ha nincsenek az üzérek, akik Magyarországról csem
pészték be az üzemanyagot, parlagon maradtak volna nemcsak az 
Oromhegyes környéki szántók, hanem egész Vajdaság termőföldjei. 
szomorú látványt nyújtott, amikor a határban ismét megjelentek a 
lovak, azokkal dolgoztak az emberek, mert nem volt mindenkinek 
annyi pénze, hogy megvásárolja a hárommárkás gázolajat. Ha már 
a tanyai gazdálkodás mellett döntöttem, nekigyürkőztem, túrtam 
a földet.

Imrétől érkezteke hírek, hogyan boldogul külföldön, az új 
környezetben? 
– Arra tanítottak bennünket, hogy a munka nem szégyen. Azt 

hiszem, hogy ennek köszönhetően tudott Imre is érvényesülni, 
mert nem válogatott a munkában. Egy műanyaggyártó cégben 
helyezkedett el, és jó érzékkel mérlegelte a lehetőségeket, hogyan 
önállósulhatna. Ezt a szállítmányozásban találta meg, és 1995ben te
herkocsit vásárolt, fuvarozott. Én a tanyán gazdálkodtam. Időnként 
találkozgattunk, azt ne kérdezze, milyen körülmények közepette, 
szóval a háború nem szakíthatott el bennünket teljesen egymástól. 
Amikor végre megszűnt az ágyúdörgés, azzal a javaslattal állt elő, 
hogy vásároljunk közösen egy teherkocsit, a szállítmányozásból job
ban meg lehet élni, mint a termőföldből. Ebben nem voltam biztos, 
de még ha többletmunkával is, legalább egy kis többletjövedelmet 
valósíthatok meg, mert akkorra visszakaptunk ugyan az államtól 10 
hold földet, de hiába műveltem becsületesen, nem volt azon akkora 
haszon, hogy fejleszteni lehessen a gazdaságot, új gépet vásároljunk, 
szóval a fuvarozást olyan mellékkereseti lehetőségként könyveltem 
el, talán ömleszthetek át valamennyit a mezőgazdaságba. szüleink 
nem szóltak bele a próbálkozásba, de azért édesapám csöndesen 
megjegyezte: „ha nem megy a fuvarozás, a földhöz bármikor visz
szatérhetsz.” Magam is így gondoltam, és álmodni sem mertem 
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arról, hogy lépést tettem a mezőgazdaságtól való eltávolodás útja 
felé. Egy régi Rába teherkocsit vásároltunk, és hirtelenében annyi 
munkánk akadt, hogy még eggyel, azután még eggyel sem győztük, 
egyre kevesebb időm jutott a szántókkal törődni, azoknak a versbeli 
álomfáknak az aranyágán új gyümölcsök teremtek, megalakítottuk 
a Batatrans szállítmányozó céget, ami 2004ig is szépen terebélye
sedett, de 2007től jegyezhető az igazi fejlődés, úgyhogy mára 140 
teherkocsival, folyamatosan újuló nyergesvontatóállománnyal 
rendelkezünk, s a kamionállományt két hűtőkocsi egészíti ki, járjuk 
egész Európát. Időközben magamat is próbára tettem, nem, nem 
a mezőgazdasági termelésben, hanem a tudásszerzésben, ugyanis 
közlekedési mérnöki oklevelet szereztem, aminek hasznát látom 
a vállalkozásban, amelyben fontos helye van a műholdvezérlésű 
GPsrendszernek is.

Az igaz, hogy csak nagyon ritkán ül traktorra, olykorolykor 
azért körüljárja a határt, a mezőgazdasággal való közvetlen 
kapcsolat közvetetté módosult. 2008ban Agrotech néven me
zőgazdasági gépforgalmazó céget alapítottak Imrével, s rövid 
idő alatt a vajdasági, a szerbiai mezőgazdasági gépforgalmazók 
élvonalába kerültek. Tudatos, célszerű volt ez a bővítés? 
– Én véletlenszerűnek tartom. A világviszonylatban is piacvezető 

országúti szállítójárműgyártó németországi Fliegl cég keletkö
zépeurópai képviselője vetette fel a kérdést: ha már fuvarozással 
foglalkozunk, miért nem próbálkozunk szállítójárműkereske
delemmel. Jól ismerjük a szerbiai járműpiacot, itt nagyon nehéz 
értékesíteni, így elutasítottuk az ajánlatot, de amikor azt a kérdést 
is felvetette, hogy van a Fliegl cégnek mezőgazdasági gépprogramja 
is, úgy gondoltuk – megpróbáljuk. Ezzel is úgy jártunk, mint a 
szállítmányozással, csak el kellett indulnunk. Még ma is kifejezett 
igény mutatkozik az erőgépek meg a művelő eszközök vásárlására, 
hiszen nagykorú, lecserélésre vár a szerbiai mezőgazdasági gépállo
mány nagyobb része, márpedig korszerű, üzembiztos gépek nélkül 
nehezen tud a vajdasági növénytermelő gazda versenyre kelni a 
nyugati farmerekkel, illetve azok termékeivel, így vágtunk bele a 
gépforgalmazásba. Nem azt tartottuk szem előtt, hogy elég vékony 
pénztárcájú piacon vagyunk, hanem hogy minél jobb minőségű 
gépeket biztosítsunk termelőinknek hozzáférhető áron, s a legis
mertebb világmárkák forgalmazási jogát szereztük meg. Járjuk az 
európai mezőgazdasági kiállításokat, s ha ott újdonság jelenik meg, 
hamarosan telephelyünkön is láthatják a gazdák. 
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Nemrégen még készpénzért is csak utánajárással és hosszú vára
kozás árán vásárolhatott traktort, kombájnt a gazda, a bankok 
nem folyósítottak hitelt a földműveseknek, most meg kínálják 
a kedvezőnek mondott agrárhiteleket, s akár egyetlen dinár ré
szesedés nélkül is a legújabb, a legkorszerűbb gépet veheti meg 
a földműves. Miért történt a bankok meg a gépforgalmazók 
pálfordulása? 
– A pénz is ugyanolyan termék, áru, mint a gabona, a gép, 

kereskedni kell vele. A nemrégi, akár 1012%os kamatok 0%ra 
törpültek, de a bank megtalálta a számítását a hitelezésben a keze
lési költségek felszámításán keresztül, ezt a megterhelést pedig már 
elviseli a lassú tőkefordulatú mezőgazdaság. Én nem mondom, hogy 
rózsás az agrárágazat helyzete, de a különböző pályázatok, a szaktár
ca támogatása, most pedig még az IPARDalapok hozzáférhetősége 
is csak jobbat hozhat termelőinknek, felgyorsíthatja a gazdaságok 
korszerűsítését, fejlesztését. Az idősebb gazdák többsége, érthető
en, bizalmatlan minden támogatással vagy kedvező agrárhitellel 
szemben, nem szereti adósnak érezni magát. A fiatalabb termelők 
már nyitottabbak, számolnak: ha nagyobb saját terület művelése 
mellett még bérmunkát is végeznek, a drágának tűnő gép rövid idő 
alatt „megkeresi a maga árát”. Megszaporodtak a hiteleket és tartós 
bérletet kínáló bankok, mezőgazdasági gépforgalmazókban sincs 
hiány, s a gazda válogathat, kivel akar üzletelni. Nem a termelő ki
lincsel már támogatásért, hanem a bank és a gépforgalmazó keresi 
fel kínálatával. Meglepő, hogy többé nem a kedvező terményárak, a 
jobb vagy a kevésbé jó termések határozzák meg a gépvásárlást, ha
nem a támogatások szintje. Jónak tartom, hogy a szaktárca is egyre 
több pénzt biztosít a mezőgazdasági gépvásárlás támogatására, s ha 
ezt a szubvencionálást folyamatossá lehetne tenni, mellé párosulna 
a földalapú támogatás visszaállítása a jelenlegi 4000 dináros szintről 
mondjuk 100 eurós értékre, amit területtől függetlenül megkapna 
a gazda, mezőgazdaságunk gyorsabban a felépülés útjára térne. 
Hogy tanyai gazdaságok vásárolnake korszerű gépeket? Persze 
hogy vásárolnak, nem akarnak ők sem lemaradni a fejlődésben. Az 
is figyelmet érdemel, hogy GPsnyomkövetővel szerelik fel trak
torukat. Olyan gépeket találunk itt a tanyavilágban is, amelyeket a 
nyugati farmerek is megirigyelhetnének.

De hogy itt a telephellyé átalakított tanyánál maradjunk, a távol
ból csak a korszerű irodaépület mutatja magát, bár azt is inkább 
tetszetős lakóépületnek gondolhatnánk, mintsem irodáknak, 
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itt vannak a hangárok, a javítóműhelyek. Valamennyi EUs 
szabvány szerint épült meg. Azonban ahogyan az épület, vagyis a 
tanya mögé kerülünk, a zárt udvarba, ahonnan csak a szántókra 
van kijárat, egyszeriben a múltban találjuk magunkat – a régi, 
az igazi tanya hangulata lebeg az akácok között. 
– Jóleső érzéssel huppanok olykorolykor a múltba. Megmarad

tak az 1938ban épített régi tanya nyáron hűvöst adó, télen meleget 
tartó vastag, vert falai, ezekhez simul az emeletes irodaépület, de 
megmaradt a nyitott veranda, a gang, az új funkciót kapott, raktárrá 
kinevezett istálló, a góré. Az istállóból még a jászlat sem távolítot
tuk el. Ki tudja, meglehet, hogy egy napon ismét lesznek lovaink. 
sem a tanyához, sem a gazdasági eszközökhöz, még a kévehányó 
villához vagy az istránghoz sem úgy viszonyultunk, hogy régi, 
minek őrizgetni. A paraszti gazdálkodás eszközeinek nagy része 
megmaradt, s ha múzeumot nem is lehetne berendezni velük, de 
egy kisebb kiállításra elegendő tárgyat őrizgetek. Különösen kedves 
számomra az a legalább 80 éves, három tagból álló fahenger, ami 
ékesen bizonyítja, hogy őseink olyan agrotechnikát alkalmaztak 
a vetéseket hengerelve, a talajnedvességet őrizve, amelyet alig tíz 
évvel ezelőtt fedeztünk fel újra. A gépbemutatókon a régi zadrugar 
traktor mögé akasztva teszek egy tiszteletkört a hengerrel, s nem 
történt még meg, hogy ne fordultak volna utána még a legkorsze
rűbb gépek tulajdonosai is. Pedig csak egyszerű fahenger. Tudom, 
hogy nem élhetünk úgy, mint a szüleink, más a gazdálkodási forma, 
de tiszteletet érdemel az a kor, az a paraszttársadalom, amelyből a 
gáncsoskodás ellenére is kinőttek a korszerű gazdaságok. 

A telephelynek a mezőgazdasági gépek, a teherkocsik, a jól fel
szerelt műhelyek nélkülözhetetlen tartozékai, végeredményben 
ezek éltetik, de igazi dísze a park. Nem egy év munkájának 
eredménye tárul az idelátogató elé. 
– Amikor nyilvánvalóvá vált, hogy nem hagyom el a tanyát, 

közben megnősültem, és a feleségem sem ragaszkodott hozzá, hogy 
beköltözzünk Oromhegyesre vagy Tóthfaluba, 2004ben lakóházat 
építettünk a tanya mellé, nem hivalkodó, hanem a tájba belesimuló 
házat, s mivel szeretem a növényeket, a szépet, parkosítani kezd
tük a környékét. De nem amúgy tetszés szerint, mert nem vagyok 
híve a „minél cifrább, annál szebb” elvnek, hanem az Európát járó 
Körmöczi Péter ismert kanizsai kertész tanácsai alapján, irányí
tásával, s ez a most már kétholdasra terebélyesedett park is az ő 
munkáját dicséri. Házunk környékét angol pázsit díszíti, ehhez a 
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díszfák, cserjék, bokrok illenek, így került parkunkba többek között 
örökzöld magnólia, szomorú díszalma, madárbirs, galagonya. Hiába 
figyelmeztetett a tekintélyes szakember, hogy a park akkor él, ha azt 
rendezik, a gazda egy kicsit legalább együtt él a dísznövényekkel, 
metszi, alakítja a bokrokat, a fákat, évente akár ötszörhatszor is kell 
metszeni, de hát erre csak a kezdeti nekibuzdulásban találtam időt, a 
fejemre nőttek a díszfák, s mondhatom, volt munkája a kertésznek, 
mire eredetiben pompázott ismét a ház körüli kert. Fokozatosan 
növeltük a pázsit területét, néhány éve pedig teljes nagyságában 
kezdett kibontakozni a park is. Körmöczi kertész nem az angolpark 
vagy a barokk stílust választotta, egyedi, lágy vonalú, ahol szükség 
mutatkozott rá, ott határozottságra utaló egyenes vonalvezetésben 
telepítette a növényeket, a díszfákat, a bokrokat. Az út mellett a 
formametszésre különösen alkalmas szibériai szilfák állnak őrt. 
Ahogy mondta, a gyertyán még szebbet mutatna, skóciában látta 
a parkokban, de az sokkal vízigényesebb, mint a szil, azért nem 
tanácsolja. sárga kőris, amerikai gesztenye, oszlopos vörös levelű 
bükk, szomorú japánakác, óriásvirágú som és magam sem tudom, 
hogy ezenkívül milyen dísznövények kerültek a parkba. szemet 
gyönyörködtető látvány, akárcsak a mellette sorakozó gépek.

Tekintetmarasztaló a park, Bata Károlyék háza, de a mögötte 
felépített egyenes vonalú új ház is. Mint a régi tanyagazdák, 
illetve most már a vállalkozók, az új nemzedékre gondolnak? 

Nemcsak a Batatanya újult meg, hanem több hold 
kiváló minőségű szántó alakult át telephellyé 

és szemetlelket pihentető parkká
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– Dehogyis! Eléggé tágas és otthonos a lakóházunk – mosolyo
dik el Bata Károly, s már magyarázza is az új ház történetét. – Imre 
bátyám a családjával együtt az elmúlt években is gyakran hazaláto
gatott, most meg az üzleti érdek köti egyre szorosabban szerbiához 
is, így Európát járva útba ejti Oromhegyest. Nem hallgatja el, hogy 
jó hazajönni. Egyik alkalommal azzal rukkolt elő édesanyánknak, ha 
megengedné, házat építene ő is, házat a Batatanya mellé. Amikor 
itthon van az egész család, ne szorongjunk. Persze, hogy örömmel 
egyezett bele édesanyám. No de ezért, hogy a szülői háznál, illetve 
tanyánál is kényelmesebb helyük legyen, nem kellett volna házat 
építeni, ha már úgy mondja, hogy „jó hazajönni”. Látom én, hogy 
nemcsak házat épített, ahová időnként betér megpihenni, hanem 
otthont, ahová mindig jó hazajönni. Amikor együtt van a család, 
és a hallgatásból is értjük egymást, csak akkor döbbenek rá, hogy 
a háború hány békés évtől fosztott meg bennünket, amikor ün
nepeinkről is alig tudtunk megemlékezni, karácsony, húsvét, az 
oromhegyesi búcsú egymás nélkül múlt el, halottak napján nem 
együtt gyújtottunk gyertyát szeretteink emlékéért. Ezek az évek 
űrt hagytak lelkünk mélyén. Tudjuk ezt akkor is, ha magunkba 
fojtjuk az érzelmeket. Mondom, megépült Imre bátyámék háza, 
angol pázsit, park övezi. Megtörténik, hogy azon kapom magam, 
nézegetem a környékét, a különleges díszfákat, a bokrokat. Talán 
nem véletlenül került közéjük az imafüzérfa.
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ha kell a TudáSoM…

Megannyi lekicsinylő, megalázó jelzőt sütöttek a parasztember, 
a tanyai parasztember gyakran ráncba görcsösödő homlokára, s 
még osztályellenségként is vádolták, amikor az agrárreformmal, 
majd a szövetkezetbe kényszerítéssel, nem sokkal utána pedig az 
idős, tekintélyes parasztemberek olyan keserűen emlegette bajusz
tépéssel és padlássöpréssel osztogatta az igazságot az új társadalmi 
rend, s nem fukarkodott a „zsíros paraszt” meg „kulák” jelzőkkel 
sem, amelyekhez még a „tudatlan” is párosult. Az meglehet, hogy 
több tanyagazda nem végzett nyolc általánost, mint aki befejezte 
valamelyik tanyai iskola négy osztályát, lévén, hogy többre nem is 
volt lehetőség a dűlőutak gyermekseregét egybegyűjtő összevont 
tagozaton. Ellenben az élet iskolájában a tapasztalatszerzés örökös 
tanulásra kényszeríti még a tudás elől menekülőt is, ha akad egyál
talán ilyen ember. Mint ahogyan érdemes lenne számba venni végre 
a meglévő vajdasági tanyákat, azt is illene feltérképezni, hogy hány 
tanyai gyerek szerzett orvosi, tanári, agronómusi, közgazdász stb. 
oklevelet, s ezeknek az adatoknak a birtokában könnyen fölvethet
nénk a kérdést: valóban sértő, lekicsinylő jelzőket érdemel a tanyai 
paraszttársadalom? Ha ezt a kérdést szegeznénk a megalázó jelzők 
bélyegzőjét hevítők mellének, minden bizonnyal szégyenkező fő
horgasztás lenne a néma válasz.

A Kishegyes és Topolya közötti műút, az E5ös jelzésű régi 
autóút mellett, a Csengettyűst meghaladva, bőtermő gyümölcsös 
s szőlőültetvény meg tuják takarásában áll a Vargatanya, amelyet 
a falubeliek is leginkább úgy emlegetnek, mint a „magiszter Varga 
Géza tanyája”. semmi különös nincs abban, hogy három nemzedék 
él egy fedél alatt, de ami megkülönbözteti (és ez a tanyaépítés, tanya
alapítás kezdetétől így van) az átlagos tanyáktól, az a tudásszerzési 
vágy, az agrárismeretek mélységes tisztelete. A 92. életévében járó 
tanyagazda, bár tiltakozik, hogy ő itt a megmondható, a gyerekek 
vették át a tanyai gazdaság irányítását, a fejlesztés is az ő terveik és 
elképzelésük szerint történik, persze a jobb vagy kevésbé jó termések 
és terményárak függvényében, szóval a 92 éves Varga Géza agrár
mérnöki, majd közgazdasági egyetemi oklevelet szerzett, amihez a 
magiszteri titulust is párosította, felesége, Katalin mezőgazdasági 
gépészmérnök, s ha már férje magiszteri címmel dicsekedhet (amit 
egyébként sohasem tett!), ő sem akart lemaradni (az emancipáció 
megnyilvánulása?): a mezőgazdasági gépészeti tudományok ma
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gisztere. A szülők példáját a gyerekek is követték: Géza vízépítési 
szakmérnök, András pedig gépészmérnök. Mindannyian emelt 
fővel vallják magukat tanyaiaknak, hiszen a szülők, illetve a nagy
szülők sem menekültek ettől az életformától. Varga Géza okleveles 
agrármérnök, okleveles közgazdász és magiszter. s tanyagazda. Pedig 
nem ilyen irányba indult az élete.    

– 1926ban itt, a Csengettyűsben álló tanyán születtem, ahol öt 
Vargatanya sorakozott alig kőhajításra egymástól. szüleim, Varga 
Péter és Fürener Mária 40 holdon gazdálkodtak, ami a felszabadulást 
követően csak gondokat okozott a családnak. Az elemi iskola alsó 
öt osztályát 1938ban Kishegyesen fejeztem be szerb nyelven, mivel 
az volt az államnyelv. Itt a főúton összeverődött a gyereksereg, és 
gyalogosan jártunk be az iskolába. Édesapám tekintélyes gazdának 
számított, volt munka bőven a tanya körül, a szántókon, amiből a 
gyerekeknek is ki kellett venniük a részüket. Gyerekfejjel lovakkal 
szántottam, megtanultam vetni, szóval minden paraszti munkát, 
s mint a legidősebb fiúnak a családban, szüleim nekem szánták a 
tanyát, közben minden vágyam az iskola, a tanulás volt, s nagyon 
szerettem volna beiratkozni a topolyai polgáriba. Nem lehet, dol
gozni kell, elegendő az öt osztály, parasztként azzal is boldogulsz. 
Nincs továbbtanulás! A szülői szóval szemben nem volt apelláta. 
szerettem én a paraszti munkát, a tanyát még jobban, hiszen ez 
volt az otthonom, de a tanyákon és a falun túli világ, a tudásszerzés 
egyre jobban vonzott. 1941ben, amikor megtörtént az impérium
váltás, már pelyhedző állú legényke voltam, 15 éves, annyit sikerült 
kikönyörögnöm édesapámtól, hogy legalább rendkívüli diákként a 
topolyai gimnáziumba iratkozzak, a tanulás mellett végzem én a ta
nyai munkákat is. A beiratkozáshoz azonban meg kellett szereznem 
a kisérettségit. Hetente kétszer karikáztam be Kishegyesre külön
órákra, s 1942 szeptemberében jelesre vizsgáztam, a gimnáziumot 
pedig az újabb határszabás és a közbejött katonai szolgálat miatt 
csak 1948ban fejeztem be. Édesapám már erővel sem tarthatott 
vissza a tanulástól. De nem is akart, visszájára fordult a világ, a 
paraszti élet, a paraszti sors is meg a tanyák világa is. „Nem élet ez 
így!” – hallottam nemegyszer a lelke mélyéről feltörő sóhaját, amit 
képtelen volt magába fojtani, hiszen 1946ban az első agrárreform 
ugyancsak megnyirbálta gazdaságunkat, s a parasztembernek az az 
egyik legnagyobb szívfájdalma, ha megfosztják termőföldjétől, ha 
elhajtják a lovait. „Nem élet ez így!” – ismételgette, amikor egyre 
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szorongatta a szövetkezetbe kényszerítés abroncsa. „Ha annyira akar, 
akkor tanuljon a gyerek, a tanyával meg majd lesz valami!” Nem 
tudott, s talán nem is akart belenyugodni, hogy azt ne a legidősebb 
fiúgyerek örökölje, s vigye tovább a gazdaságot a névvel együtt.

Valóban szélesre tárult a továbbtanulás lehetőségének kapuja, 
mint ahogyan gondolta is, hiszen szükség volt akkor minden 
profilú tanult emberre, új, korszerű ország építése vette kezdetét. 
– Ez az építés rombolással kezdődött, a jól működő paraszt

gazdaságok, a kisipari műhelyek megsemmisítésével. Hogy milyen 
lehetőséget nyújtott az új hatalom, azt a saját bőrömön tapasztaltam, 
s hogy magyar vagyok, még inkább éreztették velem. állatorvosi 
egyetemre jelentkeztem. Elutasítottak, nincs ott mit keresnie egy 
parasztgyereknek. 1948at írtak. Kulák, ráadásul magyar. De nem 
adtam fel. Újvidékre kerültem a tanárképzőbe, ahol azonban még ke
nyérjegyet sem kaptam, lévén hogy parasztszármazású vagyok. 

A 92 éves Varga Géza magiszter maga rendezi 
a tanya előtti szőlőskertet
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Így találkozott az igazságos társadalommal. Mégsem kívánko
zott vissza a tanyára? 
– Dehogynem kívánkoztam! ugyanakkor a kitörési vágy is 

égetett, megmutatni, hogy ha parasztivadék, ha tanyai gyerek is 
vagyok, semmivel sem értéktelenebb falusi vagy városi társaimnál. 
A lényeg az, hogy befejeztem a tanárképzőt, és 1954ig Topolyán 
tanárkodtam. Kerékpáron ingáztam a tanya meg a város között. 
Tanárkodtam, meg a földet műveltem. Gyűlt a gyakorlati agrárta
pasztalat, a könyvek sem voltak elérhetetlenek számomra. A mező
gazdaságtól nem tudtam elszakadni, de hogy őszinte legyek, nem is 
akartam, sőt azt is eltökéltem, hogy agrármérnök leszek. Méghozzá 
gyümölcstermelési szakmérnök. A tanári fizetésből 1954re annyit 
megtakarítottam, hogy beiratkozhattam a belgrádi Mezőgazdasági 
Egyetemre. Akkor nyílt meg az újvidéki Mezőgazdasági Egyetem is, 
de akkorra én már egy szemeszteren túl voltam, s 1957ben meg is 
szereztem a gyümölcstermelő agrármérnöki oklevelet. Nagy szükség 
volt akkor a szakemberekre, nem volt gond álláshoz jutni, mert ab
ban az időben még nem a családi gazdaság jelentette a legbiztosabb 
munkahelyet, mint napjainkban. Az új alapokon kibontakozó mező
gazdaságban, a szocialista gazdálkodás mintapéldányaiként alapított 
mezőgazdasági birtokokon nem a szakosítást nézték, hanem csak 
a végzettséget. Agrármérnök. Ez elegendő volt a munkahelyhez. A 
termelést pedig nem az íróasztal mögül irányította az agronómus, 
hanem a helyszínen, a határban, a szántókon. Meg sem száradt az 
aláírás az agrármérnöki oklevélen, 1958tól már a Gunaras melletti 
Pobeda Mezőgazdasági Birtok agronómusa voltam, lakást is kaptam, 
de azzal a feltétellel vállaltam el a munkahelyet, hogy hétvégenként 
a vállalat autójával hazavisznek a tanyára, s hétfőn hajnalban értem 
jönnek, hogy a munkaidő kezdetére a birtokon legyek, különben 
hogy tekintenek rám a munkások, ha kések. Azért mert agronómus, 
neki szabad? Akkor miért ne késhetne a traktorista vagy a műhely
főnök is? Úgy érzem, hogy a közöst részben ez a „nem az enyém” 
viszonyulás juttatta a tönk szélére. Hamarosan átkerültem a topolyai 
Dózsa György birtokra, ami csak közelebb van a tanyánkhoz, mint a 
Pobeda birtok, de amikor 1961ben megalapították a mezőgazdasági 
középiskolát, annak tanára lettem, és első igazgatójává neveztek ki. 
Ennyi év után, amikor visszaemlékezem, magam is elmosolyodok raj
ta, hogy igazgatói funkcióm ellenére kerékpáron jártam az iskolába. 
Ha esett, ha fújt, én naponta bicikliztem a tanyáról a mezőgazdasági 
iskolába. senki sem mutogatott már rám, hogy tanyai, meg hogy 
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kulákivadék. Megvolt az egyetemi oklevelem, káder lettem! Egy 
kicsit fehér holló a káderek között. Tanácsos lett volna a kommu
nista párt tagja lennem, amit elutasítottam. Nem mintha hitbuzgó 
kereszténynek vallottam volna magam, aki nem az evolúcióban, 
hanem a teremtésben és a Teremtőben hisz, hanem csupán a tudás 
megbecsülése miatt. Nem győzögettek, mert hiába is tették volna. 
Nem lettem párttag. Úgy voltam vele, ha kell a tudásom, a szakis
meretem, hát itt vagyok, de ne azért nevezzenek ki vagy adjanak 
jól fizetett, akár kitalált munkahelyet is, mert a pártkönyvecskémet 
lobogtatom. Így kerültem a topolyai község gazdasági osztályára, s 
ha már a gazdasággal kell foglalkoznom, beiratkoztam a szabadkai 
közgazdasági egyetemre, ahol oklevelet szereztem, majd úgy mele
gében a magiszteri címet is elnyertem. 1972ben már lakást kaptam 
Topolyán. Városi embert akartak belőlem faragni, de csak formálisan 
lettem topolyai.

Nem érezte úgy, hogy ezekkel a megbízatásokkal, a „kiemelé
sekkel” egyre lazulnak a tanyához kötődő szálak, s előrevetítik 
az elszakadást is? 
– A munkahelyről munkahelyre hánykolódásom látszólag 

lazulást jelentett ugyan, de a lelkem legmélyén egyre szorosabbá 
vált a kötődés. A szemem láttára semmisültek meg a Kishegyes és 
Topolya környéki tanyák, csak hogy valamelyik birtok minél na
gyobb összefüggő termőföldhöz jusson. Hát ez vár arra a tanyára 
is, amelyen születtem, emberré lettem? A Csengettyűs szerencsére 
kívül esett a birtok jó étvágyán. Édesapám 1970ben, majd édes
anyám 1972ben bekövetkezett halála csak megerősítette bennem 
az elhatározást – bár akkor már megvolt a topolyai lakás –, hogy a 
tanyáról is járhatok a városi munkahelyemre. Még ha hiányzik is a 
villany, a korszerű élet alapkövetelménye. 

Hátat fordított a kényelmes városi lakásnak, és vállalta a tanyai 
életet, ahol 1970 elején még villanyáram sem volt? 
– A szülői tanyát Péter öcsém örökölte meg, én tanyát akartam 

építeni, saját tanyámat, mert volt ott hely újabbnak is. szóval nem
csak egy egyszerű lakóépületet terveztem oda, hanem klasszikus 
tanyát a maga jellegzetességeivel. szóval, az út megvolt, de a villany 
nagyon hiányzott. Amikor az 1970es évek elején villamosították 
a kishegyesi mezőgazdasági birtok közeli gazdasági egységét, kö
rüljártam a környező tanyákat: emberek, kérjük, hogy húzzák ki az 
áramot, ha kell, megfizetjük. Nem lehetett. Így csak a topolyai lakás
ban dédelgettem tanyaépítési álmomat, de nem mondtam le róla. 
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– Nem volt egyszerű sem a tanyaépítés, még kevésbé az ismé
telten tanyaivá válás – vezeti az emlékezés fonalát Varga (született 
Ferenci) Katalin, aki a temerini határból, egy szőregi úti tanyáról 
indulva szerezte meg a mezőgazdasági gépészmérnöki oklevelet, s 
amikor frissdiplomás mérnökként, „mechanizátorként” a Pobeda 
birtokra került, nagyot néztek a mezőgépkezelők, a műhelyfőnök, 
de befogadták. Nem számtani művelettel magyarázta az eke vagy a 
vetőgép meg a kombájn beállítását, hanem ha szükség volt rá, maga 
állította be a vetőgépen a vetésmélységet, vagy a kombájnon a dob 
és dobkosár közötti rést. – A bizalmatlanság görcse feloldódott, 
amikor megtudták, hogy tanyai születésű vagyok, hogy 1965
ben édesapámmal kukoricafelvonót gyártottunk, amiből abban 
az időben nem sok parasztgazdaságon akadt. Én tanyai akartam 
maradni, ha tanulok is, de visszatérni a tanyára, de édesapám szavai 
meggyőzőbbek voltak, mint az én törékeny terveim: „Tanulj, s ha 
kell, a földből is adunk el, hogy kiiskoláztassunk. 8,5 holdon gaz
dálkodunk, ami egy családnak is kevés, nem kettőnek. Nem lánynak 
való ez a munka.” Ha már tanulnom kell, akkor orvos leszek. Nem 
vettek fel az orvosi egyetemre. Időnként fülembe csengett édesapám 
hangja: „Nem lánynak való munka ez!” Nem? Akkor a mezőgaz
dasági gépészeti karra iratkozom! Megszereztem a mezőgazdasági 
gépészmérnöki oklevelet, de hogy őszinte legyek, sem előtte, sem 
utána nem sok hölggyel találkoztam a szakmában.

Hogyan lett tanyai, illetve ismét tanyai? 
– Mondtam, hogy nem volt egyszerű! A Pobeda birtokon   ismer

kedtünk meg Gézával, és gyorsan össze is házasodtunk. Könnyű volt 
közös témát találnunk, hiszen mindketten tanyán és a mezőgazda
ságban nevelkedtünk, szerettük a hivatásunkat. Megvolt a topolyai 
lakás, gyakran kijártunk a kishegyesi szülői tanyára, s meglepett, 
amikor azzal rukkolt elő, hogy építsünk mi is a szülői birtokon, 
költözzünk ki, s a munka után folytathatnánk a második műszakot, 
mivel öt hold földet örökölt. szívem szerint gondolkodás nélkül rá
bólintottam volna, csakhogy jól tudtam, a tanyai életforma egészen 
más, mint amit a kívülálló lát, idealizálva a vakító fehérre meszelt 
tanyaépületet, a tavaszonként virágdíszben pompázó gyümölcsfákat. 
sejtelme sincs, hogy embert próbáló munkaként a földeken plusz 
teherként nyomja vállát a gyümölcsös és a kiskert rendben tartása. De 
vállaltam volna szó nélkül ezt a terhet is, ha nem kóstoltam volna bele 
az urbánus környezet kényelmébe. Nem akartam én véglegesen kiköl
tözni a tanyára, de ha a férjem annyira kötődik a tájhoz, rendben van, 
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építsünk ott hétvégi házat, a hetvenes években divatként jelentek 
meg a víkendházak, építsünk mi is, telepítsünk egy kis gyümölcsöst, 
és nevezzük azt tanyának. Egyet azonban kikötöttem: csak akkor 
fogunk az építkezéshez, ha lesz villanyáram. Mondanom sem kell, 
hogy évekbe tellett, mire lehelyeztük a lakóépület, a tanya alapjait.

– Villamosították a topolyai meg a becsei utat, de a topolyai úton 
csak a Juliska vendéglőnél volt trafóállomás, onnan pedig jó néhány 
kilométerre van a Vargatanya, költséges lett volna kivezetni az ára
mot – kutat emlékezetében Varga Géza, de mint mondja, amikor 
sor került a vasút villamosítására, felvillant a tanya, a saját tanya 
építésének reménye is. – 1979ben Péter öcsémmel és Varga ábel 
unokabátyámmal bementünk a kishegyesi helyi közösségbe, mivel 
oda tartozunk, és előadtuk kérelmünket, hogy a vasútról húzzák 
ki az áramot a Csengettyűsig, s ha kell, a költségekből a tanyák is 
részt vállalnak, mert ha abban a határrészben is kigyullad a villany, 
nem kell aggódni a tanyák sorsáért, még ha azok távolabb is esnek 
a „kövestől”. A vasútnak nem volt ellenvetése, de a villamossághoz 
értők tudtunkra adták, hogy trafó nélkül nincs értelme a hálózatra 
kapcsolódásnak. Még mielőtt bármit is szólhattunk volna, a helyi 
közösség vezetője bólintott: „Emberek, itt most a tanyák sorsáról 
van szó. A helyi közösség pénzeli a trafó építését!” szóval, mégiscsak 
lesz tanyánk, törölgettem a szemüvegem...

Katalin asszony örömmel fogadta a villamosítás hírét? 
– Amikor a férjem azzal a hírrel jött haza a topolyai lakásunkba, 

hogy kezdhetjük az építkezést, mert kivezetik az áramot, enyhén 
szólva elbátortalanodtam: gyermekkorom óta egyebet sem hallok, 
mint hogy nincs jövője a tanyáknak, akárcsak ma is szajkózzák, hogy 
nincs távlata, el kell tűnniük a kis területet művelő gazdaságoknak, 
illetve azok fölemésztik magukat, s ha ez így van, mit keressek én, 
a lassan városivá lett gépészmérnök a tanyán? Egy kisebb hétvégi 
ház még hagyján, de hogy igazi tanyát alapítsunk?! Azonban nem 
akartam meghátrálni, különösen azután nem, hogy a férjem bá
torított: mindketten értünk a mezőgazdasághoz, megmutatjuk, 
hogy igenis van jövője a tanyai gazdálkodásnak, tudtára adjuk a 
hatalomnak, hogy a tanyát nem a paraszt tette tönkre, hanem a 
társadalom, a szemellenzős agrárpolitika. Az ötholdas gazdaságot 
felvirágoztatjuk – mondja most már örömtől sugárzó arccal Katalin 
asszony azt is hozzáfűzve, hogy 1981ben beköltöztek a Kishegyesi 
szállás 99. címet kapott új otthonukba, majd megjegyzi: – Volt 
ennek a beköltözésnek egy kis szépséghibája is. A kétlakiság. Én 
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még a topolyai mezőgazdasági középiskolában tanítottam, később 
igazgatója is voltam, a városi lakásban éltem, férjem meg ízigvérig 
tanyai lett, mert azért volt mit rendezni az egyholdas telken, így 
csak hétvégeken jutottam ki, dehogyis pihenni, hanem elképzelé
sünket valóra váltani. A topolyai lakásnak az volt az előnye, hogy 
gyermekeink onnan jártak iskolába, de hétvégeken, a téli meg a nyári 
szünidőben a tanya lett az otthonunk (azért mondom, hogy tanya, 
mert a lakóépület mellett egykét gazdasági épület is megjelent a 
telken), élvezték és meg is szerették a természetet. A tanyai életnek 
az is a varázsa, hogy ott semmit sem kap készen az ember, de min
den: a szántás, a sarjadó búza, a rügyező gyümölcsfák, a gazdasági 
épületek a keze munkáját dicsérik. A készen kapott vagy vásárolt 
tanyát alakítgathatja, csinosítgathatja, de az új tanya minden szeg
letének – s ez nemcsak a lakóépületre vonatkozik, hanem egész 
lényére – a tanyagazda lelkületét, jellemét kell tükröznie. Olyannak 
kell lennie, amire fölnéznek az emberek. Megsüvegelik a tanyagaz
dát is, akit nem utánozni, hanem követni igyekeznek. Nézze meg: 
gyümölcsösünk, szőlőültetvényünk egyidős a tanyával. Hétvégeken 
együtt telepítettük a férjemmel. szóval, ilyennek képzeltem el a 
hétvégi háznak indult tanyát, amit csak nyugdíjba vonulásom után 
tudtam igazán élvezni. s hogy előremutató értéke is van, mi sem 
bizonyítja jobban, mint az, amikor megtörtént a gyümölcsös és a 
szőlő telepítése, és a termőre fordulást virágdíszbe öltözve jelezték 
a gyümölcsfák, jöttek a tanyaszomszédok, mert itt szomszédnak 
mondjuk a két dűlővel távolabbi gazdát is, szóval jöttek a Palusek, 
a siskatanyáról, ha beavatnánk őket is a telepítés, a fajtaválasztás 
ismereteibe. szívesen tettük, s már nemcsak mi bizonygattuk egy
másnak az 1980as években, hogy igenis van jövője a tanyának.

– A távlatot illetően én nem vagyok annyira derűlátó, mint har
minc évvel ezelőtt, bár azt vallom, tettem ezt egész életem során, 
hogy a tanyai gazdálkodás a mezőgazdálkodás legjobb modellje, amit 
szerencsére csak megcsonkítani lehetett, de megsemmisíteni nem – 
veszi át a szót Varga Géza, és számadatokkal erősíti meg, hogy mit 
jelentett, s mit jelent napjainkban a társadalomnak, a mindenkori 
hatalomnak a tanya: – Tanyánk most a Kishegyesi szállás 25. címet 
viseli, de amikor több mint 35 évvel ezelőtt megépült, a 99es számot 
kapta. A királyi Jugoszlávia idejében szüleim tanyája a 119., majd a 
magyarok idejében a 138as számot viselte. Kutattam a kishegyesi 
tanyavilág kialakulását, s az adatok szerint az első tanyák 1878ban, 
a határrendezés után épültek, amikor kb. 101 szállást jegyeztek fel. 
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Az 1910es összeírás szerint már 200210 tanya létezett, az 1930
as évek elején mintegy 250, míg az 1942es adatok 315 kishegyesi 
tanyát említenek. Alig fél évszázaddal később, 1997ben mindössze 
64 maradt meg. Nem tudom, hogy napjainkra maradte két tucatnál 
több tanya a környéken.

Kishegyes kataszteri község határa 8500 hektár, s kimondani 
is sok, hogy a környéken 315 tanya létezett. Ha az egész határt 
a tanyaiak művelték volna, tanyánként valamivel több mint 27 
hektár szántó jut, de ez csak irracionális számítgatás, mert ha 
minden földdel a tanyaiak rendelkeznek, mi jut a falusi gaz
dáknak. 
– Akinek 10 hold földje volt, legyen az falusi vagy tanyai, jól 

megélt belőle, s a legtöbb tanyai gazdának nem is igen volt ennél 
több. Elegendő volt azt is elművelni a szegényes lovas igával. Kis
hegyes környékén két százláncos gazdáról tudunk: Pecze Ferenc 
birtoka meghaladta a száz holdat, Kiss Károly gazdasága, a későbbi 
Verkeltanya pedig a 200 holdat. A példás tanyai gazdaságokat a 
szántóföldi gazdálkodás hozta létre, s a politika rombolta le, de 
azzal, hogy napjainkban ittott épül új tanya, pontosabban új ház 
a szántókon, távol az urbánus környezettől, még nem éled újjá a 
tanyavilág. A tanyán csak az marad, aki ott született, akinek nem 
korhadtak el a gyökerei. A korszerű élet és gazdálkodás nem kerülte 
el a tanyavilágot sem, régen nem néhány holdat művel már a tanyai 
gazda. Bár azt hangoztatjuk, hogy ma száz hektár az optimális 
birtoknagyság, de nagyon sok gazdaság 10, legfeljebb 20 hektárral 
rendelkezik. Az pedig gazdasági törvényszerűség, hogy a mezőgaz
dasági lakosság és a gazdaságok csökkenésével arányosan növekszik 
a gazdaságonkénti földterület.

A második világháborút követő földreformmal, a tanyarom
bolással, a beszolgáltatással, a szövetkezetbe kényszerítéssel, 
összességében az üveglábakon álló agrárpolitikával a paraszt
embert igyekezett megsemmisíteni a hatalom, hiszen alapvető 
feltételeket sem biztosított a gazdálkodáshoz, míg a mezőgaz
dasági birtokokat, a kibontakozó kombinátokat favorizálta, s 
ennek a téves értékrendnek a következménye mezőgazdaságunk 
hanyatlása. Tiltakozni nem volt értelme? 
– Minden a nép nevében történt, dehogyis volt apelláta bármi

lyen döntéssel szemben, s meggyőződésem szerint a paraszttársa
dalom kiszolgáltatottsága, védtelensége is hozzájárult vagyonának 
elvesztéséhez. Érdekszervezet? Vajdaságszerte léteztek jól működő 
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gazdakörök, de ezeknek a szerveződéseknek a tájékoztatás, a képzés 
volt az elsődleges feladatuk, a világháborút követően pedig még ez 
is megszűnt. A későbbi szövetkezetek sem védték a parasztérdeke
ket. A mezőgazdasági dolgozóknak, azoknak, akik birtokon vagy 
szövetkezetben dolgoztak, megvolt a szakszervezetük, de az egyéni 
gazdálkodók ezen kívül rekedtek. Nézze meg: a sporthorgászok, a 
vadászok, a galambászok egyesületet alakíthattak, csak éppen a föld
műveseknek nem volt szervezetük. Amikor 1989ben megalakult a 
Vajdasági Parasztegyesület, elnöke Rúzsa Dénes volt, megmozgatta 
a paraszttársadalmat, s úgy tűnt, hogy szóhoz jutunk, meghallgatja 
a mindenkori hatalom a véleményünket, sugallatainkat, már ami 
a mezőgazdasági kérdéseket illeti. Tény, hogy a Parasztszövetség 
hozzájárult a vagyonvisszaszármaztatási törvény elfogadásához, 
határozottan követelte a mezőgazdasági termelők beleszólását a 
terményárak alakításába (ami természetesen nem tetszett sem a hata
lomnak, sem a feldolgozóknak), s attól sem hátrált meg, hogy ha ez 
nem megy szép szóval, akkor erőszakkal érvényesíti igazát. 1990ben 
tiltakozó gyűléseket szerveztünk, amire a földművesek részéről addig 
nem volt példa. Az akkori szocialista hatalom egyszerűen veszélyt 
látott a földművesek szervezetének erősödésében, s vezetői hiába 
hangsúlyozták pártonkívüliségüket, a miloševići politika rövid időn 
belül elhallgattatta a szervezetet. Nemsokára megjelent a Független 
Paraszt szakszervezet, bekapcsolódtam a kishegyesi alapszervezet 
munkájába, de sajnos ez a szervezet is az önös érdekek áldozatává 
vált. Mindig azt hangoztattam, hogy tárgyalásokkal, érveket sora
koztatva tovább jutunk, mint erőszakkal, tiltakozó gyűléseket, útle
zárásokat szervezve. Mert az ilyen megmozdulásokat is engedélyezte 
a szocialista hatalom, ígérgetésekben sem volt hiány, ez leginkább 
aratás idején, a búza árának meghatározásában, pontosabban nö
velésében nyilvánult meg. sohasem teljesültek követeléseink. De 
csak azért nem teljesültek, mert nem tudtunk összefogni, kitartani 
igazunk mellett. A parasztember egyébként sem tiltakozásra, hanem 
munkára született, s egyéb kérelme nincs is, mint hogy a társadalom 
vagy a politika, teljesen mindegy, hogy minek nevezzük, adja meg 
neki ezt a lehetőséget, ne akadályozza tevékenységében. 

Láte változást a mezőgazdaság, ezzel együtt a gazdatársadalom 
iránti társadalmi viszonyulásban? 
– Több mint fél évszázadnak kellett eltelnie, hogy beismerjük: 

agrárország vagyunk, s hangoztatja is a politikum a mezőgazdaság 
nagynagy lehetőségeit, a különböző pályázatok révén jelentős pénz
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eszközöket irányítanak az agrárágazatba, újabban a kezdő, a fiatal 
termelők is igényelhetnek támogatást, és mindezt méltányolni kell, 
de alaposan megcsappant az utánpótlás. Az elnéptelenedő falvak, a 
mezőgazdasági lakosság folyamatos csökkenése –  mert ugye a falu 
minden időben a mezőgazdaság szinonimája volt – az ágazatban 
dolgozók biztonságérzetének hiányát tükrözik. Továbbra sem jut 
kifejezésre a gazdaszervezetek érdekvédelmi szerepe, úgyhogy a 
mezőgazdasági termelő továbbra is védtelenül, a feldolgozóiparnak 
kiszolgáltatva végzi munkáját. A rosszul értelmezett piacgazdaság 
csak tovább gyöngíti a vajdasági gazda pozícióját. Azt nem vita
tom, hogy szép számban vannak Vajdaságban is olyan jól felszerelt 
gazdaságok, korszerű kertészetek, amelyeket a nyugati farmerek 
is megirigyelhetnének, de nézzünk csak körül, hány gazda szánt 
továbbra is 2025 éves vagy ennél is öregebb traktorral, vane, aki 
átveszi tőle a gazdaságot?! 

Bár Varga Géza nem földműves, de ízigvérig tanyai ember, rá
adásul agrármérnök és a közgazdaságtudományok magisztere, 
aki mezőgazdasági termeléssel is foglalkozott, s a tanya körüli 
gyümölcsösben és a szőlőskertben szeret tevékenykedni még 
napjainkban is, látta és átlátta a mezőgazdasági termelők soha 
nem könnyű helyzetét, ennek ellenére a gyerekek is a mezőgaz
dasághoz közeli pályára kerültek, ragaszkodnak a tanyához, a 
gépészmérnök András pedig a tervezőasztal, illetve gyárcsarnok 
helyett a növénytermelést választotta. 
– Engem már az is örömmel tölt el, hogy szeretik a tanyát, hogy 

együtt van a család, de hogy valóban miért is ragaszkodnak hozzá, 
azt inkább ők mondják el. 

Nem sok ideje van a földműves embernek őszidőben a beszélgetésre, 
idejében be kell takarítani a szerénynek is alig mondható kukorica
termést, a búzavetés sem várhat, ráadásul a traktorral is akkor van 
gond, amikor szorít a munka. Azután pedig amikor elcsöndesedik 
a szántók környéke, a javítóműhelyben annyi a munka, hogy alig 
győzni. Persze hogy győzi a munkát a fiatal gazda, a gépészmér
nök Varga András, aki nemcsak a javítóműhelyben, de a traktor 
nyergében a szántókon is helytáll. A tanyán – bár a gazdálkodás 
áll a gyújtópontban, a növénytermelés biztosítja a család számára a 
megélhetést – a jól felszerelt műhellyel gyermekkori álmának egy 
darabkája teljesedett be: a vas és a gépek világában élhet. Amikor a 
műszaki középiskola befejeztével a szabadkai gépészeti főiskolán a 
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mérnökképzésben a mechatronika szakot, a termékfejlesztésben az 
elektronikát, az informatikát és a mechanikát egyesítő irányzatot 
választotta, már tanulmányai során könnyen utat találhatott volna 
a hivatásban esedékes elhelyezkedés felé, Varga András mégsem az 
üzemet és a valamikor annyira vonzó íróasztalt választotta,  hanem 
a tanyai gazdálkodást. Egyike azoknak a képzett fiatal mezőgazda
sági termelőknek, akik azzal a céllal tanultak, hogy tudásukat saját 
gazdaságukon kamatoztassák. Ha már itt volt a tanya, lassacskán 
szaporodtak a földek, és a visszatérés gondolata is érlelődött az 
életkezdés küszöbén álló fiatalemberben, talán célszerűbb lett volna 
a mezőgazdasági középiskolát, majd egyetemet választania, de nem 
így történt. 

– A szó legszorosabb értelmében véve a mezőgazdasági gépek és 
a szakkönyvek között nőttem föl. Édesanyám halomszámra hozta a 
színes mezőgazdasági gépkatalógusokat a kiállításokról, nem tiltot
ták, hogy lapozgassam és nézegessem a szakkönyvek fotóit, ábráit, az 
meg mindig élményt jelentett számomra, amikor gyakorlatra vezette 
a mezőgazdasági középiskola a diákjait valamelyik birtokra, s velük 
mehettem, fölkapaszkodhattam a traktorokra. Mégsem gépkezelő, 
hanem kovácsmester szerettem volna lenni. Halasi Imre kishegyesi 
kovácsmester műhelyében láttam életemben először, hogyan szór 
csillagokat a vakító fehéren izzó vas, amint az üllőn a mester kalapá
csa alatt lassan szelídül. Nem tudtam betelni a csillagszórólátvánnyal, 
a bőrfújtatós hevítő kohó acélkék lángjával. Micsoda muzsika volt, 
ahogyan a mester csak táncoltatta a kalapácsot az üllőn! Az üllő 
mögé képzeltem magam, ott állok bőrkötényben, és kalapácsütéseim 
alatt csillagszóróvá válik a vas. Halasi mester mosolyogva vállalta, 
inasává fogad, amikor arra elérkezik az idő. Nem tarthatta be ígé
retét, mire a pályaválasztáshoz értem, elhunyt, így nem adhatta át 
a tudományát, de a vas szeretetét és tiszteletét magammal vittem 
a kovácsműhelyből – meséli Varga András gyermekkori emlékeit, 
és azt sem hallgatja el, hogy amikor otthon a kovácsmesterséget és 
az inasiskolát emlegette – persze akkor már szakmunkásképzőnek 
nevezték –, hallani sem akartak terveiről, komolyabb hivatást kel
lett választania, tanulnia, így a szabadkai műszaki középiskolába, 
majd a műszaki főiskolára vezetett az út. – Amit a gépészetről 
megtanultam, azt a középiskolában sulykolták belém. A szabadkai 
sever és a Bratstvo gyárakba jártunk gyakorlatra, ott nemcsak a 
villanymotorok gyártásának folyamatait ismerhettük meg, egysze
rűbb munkafolyamatokat magunk is végeztünk, láthattuk, hogyan 
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készülnek a vasúti tehervagonok, segíthettünk a mestereknek, de az 
emberekkel való kapcsolat fontosságát is tanítgatta velünk a nagy
betűs ÉLET. Nem volt nyugtom a kollégiumban, inkább utazódiák 
lettem, csakhogy minél többet otthon tartózkodjak, s amint akadt 
egy kis időm, irány a tanya! Már középiskolás koromban gépeket 
javítottam itt a tanyán, bár alig akadt néhány szerszám a műhelynek 
kinevezett helyiségben. Érlelődött bennem a gondolat,  ha befejezem 
középiskolai tanulmányaimat, nyomban a főiskolára iratkozok, és 
alkatrészgyártó és gépjavító műhelyt nyitok. Persze a gazdálkodást 
sem hanyagolom el, tervezgettem, Géza bátyámmal majd művelünk 
4050 hold földet, mellette foglalkozhatok a gépekkel, de saját 
mezőgazdasági gépeinket is karbantarthatom. Ebből a tervből 
annyi valósult meg, hogy napjainkban mintegy 130 hold földet 
művelünk, az évek során jól felszerelt műhelyt rendeztem be, még 
esztergapadot is vásároltam, de sohasem nyitottam meg a javítómű
helyt. Pedig, ahogy mondják, lehetett volna ebből a vállalkozásból 
pénzt csinálni, elegendő, ha szemügyre vesszük a mezőgazdasági 
gépállományunkat, javításra mindig szükség mutatkozik. Rendben 
van, szaporodnak az új traktorok, kapcsolható eszközök, azokat 
évekig nem kell mesterhez vinni, de a régi gépeknek is van gazdája, 
egyegy alkatrészt cserélni kell, szükség van a gépjavító mesterre, bár 
a kisebb javításokat maga a gazda is elvégzi. 

A kovácsmesterség mellett még egy álom foszlott szerte? 
– Én nem így érzem. Igaz, a kovácsszakmában nem szereztem 

mesterlevelet, de annyi kovácsszerszámot vásároltam és gyűjtöttem 
össze az egykori műhelyekből: üllőket, a különböző fogók tucat
jait, melyek közül a tűzfogókat kedvelem leginkább, kalapácsokat, 
közöttük profilkalapácsokat, lókörmölő és patkoló szerszámo
kat, de még fújtatókat is, hogy azokkal legalább három műhelyt 
berendezhetnék, s nem dicsekvésként mondom, de kovácsolni is 
tudok. A műhelyben bőségesen van munka, ugyanis mezőgazdasági 
gépeinkre még nagy jóindulattal sem mondhatjuk, hogy újak, de 
mivel karban vannak tartva, jó munkát lehet velük végezni. Azt a 
nézetet vallom, hogy minden gépet meg lehet javítani, üzemképes 
állapotba hozni, s ha ez így van, akkor nekigyürkőzöm és megjaví
tom. szóval, szeretem a gépeket, ez családi örökség is lehet, a régi 
gépeket is tisztelem, szinte újjá lehet valamennyit tenni. Nincs 
hiány sikerélményben. Kezdetben nem voltak olyan lehetőségek 
új mezőgazdasági gépek vásárlására, mint napjainkban, az új gép 
különben is mindig drága volt, s úgy számolgattam, illetve számol
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gattuk a családdal, hogy egy régi gépért (persze nem az olyanért, 
ami hulladéktelepre való, de azt látja a nem szakavatott szem is, 
hogy mennyire használható még), mondjuk ekéért vagy tárcsáért 
az újnak csak kis részét kell fizetni, akkor érdemes megvásárolni, s 
a munkámat nem számítva szinte újjá tudom szerkeszteni. Így vol
tunk legutóbbi régiúj nagytraktorunkkal, a 270 lóerős törzscsuklós 
IMT erőgépünkkel. A közeli mezőgazdasági birtok vásárolta, az
után 2005ben túladtak rajta, de az új tulajdonosnak nem felelt meg, 
eladta egy bánáti gazdának, aki nem nagyon tudott vele mit kezdeni, 
áruba bocsátotta. Megegyeztünk, s 2014ben, vagyis három éve 
hazakerült a traktor, rendbe tettem, s mondhatom, hogy nagyon 
jól szolgál. A hatalmas gépen ijesztőnek tűnik a négy dupla kerék, 
az idősebb gazdák úgy mondják, hogy „agyontapossa a földet”, de 
ez sem hagy mélyebb keréknyomot, mint a kisebb traktorok, hiszen 
a gumiabroncsokon jól megoszlik a gép súlya. A traktorokat nem 
ismerők azt mondják, ennek a gépóriásnak futballpálya nagyságú 
terület kell, hogy megforduljon, közben kisebb területen fordul 
meg, mint a 82 lóerős Belarus.

Varga András nemcsak a gépeket és a mezőgazdaságot szereti, 
ragaszkodik a tanyához is. 
– Nem kell azt magyarázni, hogy miért. Nemcsak a gyermek

kori emlékek és a természet szeretete láncolnak ide, mert ezekből 
önmagukban nem lehet megélni, hanem a mindig mérhető mun
ka, az önállóság. Persze, kedvvel kell végezni a munkát, különben 
gyorsan belefásul az ember, teherré válik. Belekóstoltam a városi 
életbe, budapesti cserediák is voltam, nem nekem való az urbánus 
környezet nyüzsgése, ahol ezrek meg ezrek élnek egymás mellett, 
és mégis egyedül vannak. Ahogy szüleink mesélték, nem divatból 
építették a tanyát, tudatosan vállalták szüleik életformáját, ezt 
követi a család. A mezőgazdasági termelés folyamatában nagy úr 
az idő meg az időjárás, de mivel itt terülnek el a tanya környékén a 
földek, a munkahelyünk, s bár az időjárás alakulására nem tudunk 
kihatni, még szántóink öntözésére sincs lehetőség, az időt azonban 
mi uraljuk. Alig száz méterre vagyunk a betonúttól, könnyen elju
tunk a faluba, akár távolabbi vidékekre is. Csak előnyét ismerem a 
tanyának, melyek megfogyatkoztak a környéken, de a tanyagazdák 
fiatalok (mert itt a 4045 éves termelő is fiatalnak számít), akik 
nem kényszerből választották ezt a gazdálkodási, illetve életformát, 
hanem előretekintve. 
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Mindez előrevetíti a tanya távlatát, a tanyai gazdálkodás jö
vőjét? 
– Ne ringassuk magunkat olyan ábrándokban, hogy valaha is 

százával épülnek új tanyák Vajdaságban. Megváltoztak a gazdasági 
és a gazdálkodási körülmények, az urbánus környezet új gazdanem
zedéket nevelt ki, s ez a nemzedék a nagy parcellákban és a nagy 
mezőgazdasági gépekben szemléli a mezőgazdaságot, nem pedig a 
szerényebb méretű tanyákban. Ezt a gazdálkodási modellt és élet
formát csak egyéni meggyőződésből lehet vállalni, ami azonban 
kevés a látványos újjáéledéshez. Agrárpolitikánkból egyszerűen 
kimaradt a tanyavilág. 

S a mezőgazdaság távlata? 
– szeretem ezt az ágazatot, különben rábeszélésre sem marad

tam volna benne, de megingatta hitemet, talán bizalmamat is a 
kistermelők helyzete, fokozatos lemorzsolódása, a termelést kísérő 
bizonytalanság és a gazdák kiszolgáltatottsága. Előszeretettel hi
vatkozunk a nagy terméshozamokra (bár ezek emlegetésekor jobb 
lenne, ha a kevésbé hangzatos átlagtermések kerülnének terítékre), 
a kiviteli eredményekre, s a mezőgazdaságot a nemzetgazdaság húzó 
ágazatának nevezzük. Egyetlen fejlett országban sem a mezőgazda
ság a húzó ágazat, hanem az ipar, ami hatékony támogatással képes 
eltartani az agráriumot. Elegendő, ha pillantást vetünk támogatási 
rendszerünkre, mindenekelőtt a földalapú támogatásra, láthatjuk, 
hogy nálunk milyen fontos szegmentuma a nemzetgazdaságnak 
a mezőgazdaság. Nem panaszként mondom, azt egyébként sem 
hallgatják meg, de az utóbbi másfél évtizedben nem egyszer sem
misítette meg munkánkat az elemi csapás méretű aszály, s hangza
tos ígéretekkel bátorítottak bennünket: nem marad el a segítség, 
az állam támogatása, aztán hirtelenében megfeledkeztek rólunk. 
Persze hogy bevetettük a földeket, mert az becsület kérdése, de 
hogy hogyan teremtettük elő a vetőmagra, a műtrágyára, az üzem
anyagra valót, azt jobb, ha nem kérdezi. A szólamként emlegetett 
piacgazdaság sem szolgálja a gazdák, a gazdaságok fejlődését, hiszen 
terményárainkról nem mi döntünk, de még az agrártárca sem, 
hanem a teljhatalmú feldolgozók, a gabonakereskedők. „Külföl
dön sem drágább” – halljuk az átlátszó érvelést, de arról már nem 
beszélnek, hogy a külföldi farmer milyen támogatásokat élvez. 
Ha fejlett mezőgazdaságot és versenyképes termelést szeretnénk 
kialakítani, mennyiségekben és árban is versenyképest, szükség 
van a gazdaságok fejlesztésére, a beruházásokra, s jónak is tartom a 
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pályázatokat, a különböző támogatásokat, de azok más kategóriát 
képviselnek, mint a növénytermelés támogatási rendszere. Meg
győződésem szerint nem a jelképesnek sem mondható területalapú 
támogatással kellene takaróznia a szaktárcának, hanem a gazdák 
számára elfogadható, beruházásokra is jutó terményárakkal, de hát a 
feldolgozóknak –  amelyek a malomiparon kívül minden ágazatban 
külföldi érdekeltségűek – nem érdeke, hogy többet fizessen termé
nyünkért, mint amennyiért korlátlan mennyiségben importálhat. 
Az egyedüli megoldás a jövedelmező növénytermelés felé (mert 
ez az egyoldalú gazdálkodás jellemzi mezőgazdaságunkat), hogy 
minél nagyobb területeket műveljen egyegy gazdaság, s ha kicsi is 
a jövedelem, a sok hektáron csak összejön a nyereség. Ez indította 
el a kíméletlen harcot a termőföldért, amit tisztes távolságból szem
lélek. Azt vallom, hogy nem az a lényeg, mekkora területet művel 
a parasztember – persze hogy különbség van a hektárok között –,   
hanem hogy minden munkát idejében elvégezzen, ne kelljen szé
gyenkeznie gyomos parcellái vagy a betakarítatlan termés miatt, ha 
késik a munkákkal, akkor azért ne az időjárást okolja, hanem túlzott 
étvágyát. Idős tanyai emberektől tanultam a munka becsületét, a 
föld tiszteletét, amihez itthon szüleim is jó alapot öntöttek, az ilyen 
alapra pedig nem nehéz építkezni. Nem, nem állami támogatással, 
hanem a család biztatásával és segítségével. Amikor 2014ben 
megnősültem (a telecskai Móra Andreát vettem feleségül), nem 
volt kérdéses, hogy a tanyára jövünk és mezőgazdasággal foglalko
zunk. 2017 tavaszán született kislányunk, Veronika. Mint ahogyan 
szüleink megszerettették velünk a tanyát, számunkra készítették, 
családunkban ezt szeretnénk mi is folytatni.

Ifjabb Varga Géza, a vízépítési mérnök is ízigvérig tanyainak vallja 
magát, bár folyamatosan ingázik a város, Topolya és a tanya, illet
ve a tanya és munkahelye, a becsei DTD vízgazdálkodási vállalat 
között. Nemcsak a gyermekkori emlékek, a tanyának a szeme lát
tára történt kibontakozása a kötődés egyetlen oka (a gyermekkori 
emlékek mindig szépek, vagy akár a sárguló fotók: megszépülnek), 
hanem ennek a gazdálkodási modellnek a szívóssága, a tanyai em
ber életszemléletének, bölcsességének (és nem okoskodásának) a 
csodálata. Még inkább elültette lelke mélyén a tanya tiszteletét, 
amikor 1993ban édesapjával körüljárva a környék tanyáit, majd 
Kishegyesen az egykori tanyagazdákat, vagy már azok utódaitól 
érdeklődve igyekeztek számba venni, föltérképezni az egyre gyérülő 



■   Ha kell a tudásom...  ■ 213  ■

tanyavilágot. Hogy mégsem vált gazdálkodóvá, azt a régi kataszteri 
térképekkel történt találkozása határozta meg.

– Hatalmas adatmennyiség gyűlt össze a Kishegyes környéki 
tanyákról, a topográfiai adatokhoz történetek is párosultak, egyegy 
tanya egyegy emberi sorsot tárt elénk, s amikor a kataszteri térké
peken próbáltuk beazonosítani az élő, meg csak az emlékezetben 
vergődő tanyákat, a mértani vonalak rendjében egy csodálatos világ 
tárult szemem elé, s naphosszat rajzolgattam a falut körülvevő határt, 
a szántók, a dűlőutak elhelyezkedését, s úgy éreztem, hogy vagy a 
mezőgazdaság valamely ágazata, vagy a geodézia lesz a hivatásom. A 
családi gazdaságon, a négyöt hektáros birtokon esélyt sem láttam a 
látványos fölemelkedésre (ma már nem így gondolkodom), az 1990
es évek végére a jól működő szövetkezeteket és mezőgazdasági bir
tokokat is megsemmisítették, munkahelyre nemigen számíthattam, 
szerbia 1999ben történt NATObombázása pedig szertefoszlatta 
álmaimat, hogy Magyarországon folytassam tanulmányaimat, így 
kerültem a szabadkai építőmérnöki karra, ahol anyanyelvemen, ma
gyarul tanulhattam, s a „vizes szakot” választva vízépítési mérnöki 
oklevelet szereztem – kezdi vallomását ifjabb Varga Géza, de nem 
helyezkedett el frissdiplomásként a szakmában, inkább a tanyai 
gazdálkodást ízlelgette, miként lehetne nagyobbítani a birtokot, de 
ezt már András öccsével együtt tervezgették. – András a gépek sze
relmese volt, tizenvalahány évvel ezelőtt akadt még bérmunka is, én 
meg úgy számolgattam, hogy minek fejleszteni a gépparkot, ha ahhoz 
nincs megfelelő területű termőföld, mint ahogyan az is igaz, hogy 
minek a föld, ha ahhoz nem párosulnak gépek. Lehetőségeinkhez 
mérten vásárolgatni kezdtük a földeket, béreltünk, mint ahogyan 
ma is tesszük, lépésről lépésre fejlesztve a gazdaságot. Csak olyan 
ütemben, ahogyan erőnkből futja. Meglehet, hogy nem jó ez a túl
zott óvatosság, merészen neki kellene vágni a fejlesztésnek, elfogadni 
az agrárhiteleket, a pályázati pénzeket, nem gondolva arra, hogy 
nagyon gyorsan érkeznek a törlesztő részletek, de nem vagyok híve 
a „majd lesz valahogy” elvnek. Bizonytalan ágazat a mezőgazdaság, 
hiszen átlagosan négyévenként ismétlődik a szárazság, ami jókora 
vámot vesz a gazda jövedelméből, s meglehet, hogy ezért igyekeznek 
sokan minél több földet vásárolni, minél nagyobb területet művelni.

Megvan a munkahelye, ahova naponta ingázik. Hogyan tud részt 
vállalni a gazdálkodásból?
– Csak második műszakként, illetve hétvégeken pótolva az 

esetleges lemaradást. Azzal tisztában kell lenni, hogy a tanyai 
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gazdálkodás bonyolultabb, mint az urbánus környezetből történő 
gazdálkodás, bár ellenkező vélemények is akadnak. Az minden
képpen előnynek számít, hogy itt vannak a közelben a földek, de 
más logisztikára van szükség, mint a falusi gazdaságokon, maga a 
munkaszervezés, az élet megszervezése is más. A tervezés, a vetésfor
gó kialakítása, az agrotechnika meghatározása közös munka, mint 
ahogyan a szántókon, a növénytermelés folyamatában is együtt 
dolgozunk, illetve váltjuk egymást, de András külön feladata a gé
pek karbantartása, én meg a szervezési és adminisztratív munkákat 
végzem, a gazdaság bejegyzése, a beszerzés, az értékesítés hárul rám. 
szüleink, szakmabeliek lévén, nem szólnak bele a munkánkba, de 
hasznos tanácsokkal járulnak hozzá a minél jobb eredmények eléré
séhez, ami nem pusztán a hozamokra vonatkozik, hanem a termelési 
költségek csökkentésére, a gépek karbantartására is. 

Attól függetlenül, hogy a tanyai gazdálkodást a mezőgazdál
kodás legjobb modelljének nevezzük, nem növekszik a tanyák 
száma, sőt, az elhagyott tanyák, a tanyaromok a lassú elmúlás 
legbiztosabb jelei. Visszafordíthatatlan folyamattal kell szem
besülnünk? 
– A tanyában, a tanyai gazdálkodási és életformában ne a hamis 

romantikát keressük, hanem a földdel és az időjárással való küzdel
met, az infrastruktúra hiányának korlátjait, s megértjük, hogy aki 
egyszer a tanyáról urbánus környezetbe költözött, többé nem tér visz
sza, még ha lelke mélyén vágyódik is oda. Agrárpolitikáról beszélünk, 
de ebből kimaradt a tanya. Nemzeti program és hathatós támogatás 
híján (pedig vannak külföldi követendő példák!) én úgy mondom, 
hogy a parasztember lelkiismerete diktálja, hogy kitartsone ősei 
birtokán, gyermekeit is erre nevelje, vagy pedig a könnyebbnek 
gondolt falusi, városi életmóddal váltsa fel addigi gazdálkodását. 
Hiába siránkozunk fölötte, hogy miért kellett megsemmisíteni a 
vajdasági tanyavilág jelentős részét, attól nem épülnek új tanyák. 
Ha már a gazdasági épületek, állattenyésztésre alkalmas objektumok 
építését, tenyészállatok vásárlását támogatja a szaktárca, könnyen 
ki lehetne egészíteni a szabályzatot vagy törvényt, hogy valamivel 
nagyobb támogatást kap a gazda, amennyiben tanyát létesít. Tu
dom, hogy az esetleg ebben érdekeltnek is az az első kérdése: vane, 
vagy legalább tervben vane a villany és a szilárd út. Nincs. Akkor 
maradunk a faluban. Tudja, miért nem szerette a hatalom a tanyát? 
Mert nem tarthatta szem előtt a parasztembert. Ma nincs szükség 
arra, hogy kimenjenek a helyszínre, úttalan utakon keresgéljék az 
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esetleges adókötelest, hiszen a műholdvevő egyetlen gombnyomással 
kijelzi a tanya helyét, megadva a pontos koordinátákat, s ha még légi 
felvételre is kíváncsi valaki, a világháló és ugyancsak a műhold segít
ségével még azt is láthatja, mi történik abban a pillanatban a tanya 
körül. Nem kell titkolni a termőföld területét és a terméshozamokat, 
lényegében nem is lehet, mert a nyilvántartásba vett gazdaságnak 
minden talpalatnyi területe ott van a saját kézzel hitelesített űrla
pon, bent van az elektronikus adatbázisban, ami azt is tartalmazza, 
hogy egyegy parcellába mit vetettünk. Tehát a mindenkori hatalom 
akkor is látja a parasztembert, a bankszámláját, amikor nem néz a 
szemébe. Lényegében nincs elfogadható magyarázata, miért nem 
jelent semmit a tanya az agrárpolitikánknak. Nagy a valószínűsé
ge, hogy azért, mert annak alakítói nem is ismerik, mint ahogyan 
mezőgazdaságunk velejébe sem látnak bele, de az már nem az én 
feladatom, hogy pálcát törjek felettük. 

Két magiszter a tanyán: Varga Géza agronómusi 
oklevele mellett a közgazdaságtudományok magisztere, 

Varga Katalin pedig a mezőgazdasági gépészeti tudományok 
magisztere címmel dicsekedhet
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A falusiasodás is hozzájárult a tanyavilág megrokkanásához. 
Most ezt az összeroppanást tapasztaljuk falvainkban, s a Szerb 
Tudományos Akadémia falu és mezőgazdasági bizottságának 
adatai szerint 1200 falu van eltűnőben. Részben a népességcsök
kenés, részben pedig az elvándorlás következtében néptelened
nek el utcák, házsorok. A tanyák nagy része már eltűnt. Most 
falvaink kerülnének sorra? Nem valami biztató jövőképe ez sem 
a falunak, sem a mezőgazdaságnak. 
– A depopuláció nem szolgálja sem a társadalom, sem a gaz

daság, ezen belül a mezőgazdaság javát. Családi gazdaságokat 
számolnak fel, persze nem általánosíthatunk, s irány a külföld! Az 
1960as években is volt egy ilyen elvándorlási nekibuzdulás, akkor 
a mezőgazdaságból felszabadult munkaerőt szippantotta fel a Nyu
gat ipara. Továbbra is a statisztikai nagy számok a lenyűgözőek: 
mekkora területet művel egyegy gazdaság, milyen európai szintű 
terméshozamokat jegyez, hány ember számára termel élelmet, csak 
éppen arról nem esik szó, hogy mi van az elöregedett földművesház
tar tásokkal, a néhány hektáron tengődőkkel? Odajutottunk, hogy 
a mezőgazdaság – értékteremtő feladata mellett – szociális szerepet 
tölt be: az ugyancsak megtépázott életszínvonal és a szociális béke 
legbiztosabb őre. Üres szólamként hangzik, hogy a kis területet 
művelők irányítsák gazdaságukat a munkaigényes kertészet vagy a 
gyümölcstermelés felé. A mezőgazdaság legnagyobb beruházást és 
legtöbb kézi munkaerőt igénylő ágazatáról van szó, márpedig mun
kaerőt – gondolok az idénymunkásokra – egyre nehezebb találni. 
Mert az erejük teljében lévők folyamatosan hagyják el szerbiát, 
Vajdaságot. Nem kell elítélni a jobb után vágyók próbálkozását. Ag
rárpolitikánk hiányosságának tartom, hogy rögtönzések szövik át, 
hiányzik belőle a folytonosság. Papíron megvan az agrárfejlesztési 
stratégia 2020ig, meg hallom, hogy már a 2040ig szóló fejlesztési 
projekció is készül, de milyen alapokra épülnek a tervek? Mennyire 
reálisak azok? Hogy visszakanyarodjak a nagy számok délibábjához: 
nagy hangon jelentette be a politikum, hogy Kínába akár 500.000 
tonna marhahúst szállíthatunk, százezer tonnákban mérhető a bá
ránykivitel lehetősége. Ha mindezt beszorozzuk az exportárakkal, 
komoly dollármilliárdokkal számolhatunk. Igen ám, csakhogy ott 
van a „ha lenne”! Hosszú évek szükségesek a termelés föllendülésé
hez, közben a gazdatársadalom folyamatosan öregszik. Nem vagyok 
borúlátó típusú ember, de ezeknek a tényeknek az ismeretében bi
zonytalanul mondom ki, hogy van távlata a mezőgazdaságnak, mert 
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látom, hogy nemcsak a hazai gazdák harcolnak minden barázdáért, 
hanem a külföldiek is rátenyerelnek a szántóinkra – de legalább 
meglévő tanyáinkat őrizzük meg! A Vargatanyát, szüleinkkel és 
András öcsémékkel egymást támogatva igyekszünk életben tartani.

Varga Géza magiszter 1980ban a jövőre is gondolt, amikor jó 
mélyre ásta a tanya alapjait, mélyre nyúlnak a tanyát körülölelő 
gyümölcsfák, a magasba kapaszkodó akácok gyökerei, s ha 
mindeddig túlélték a társadalom viharait is, békésen kivárhatják 
a jobb időket. 
– Ha valaki elhagyja a tanyát, az bárhova is kerül a világban, 

jóra fordul a sora – nem érzi magát otthon az új környezetben, 
gyökértelenné válik. Úgy érzem, hogy a Vargák nemzetsége nem 
akarta megismerni ezt az érzést. Már jó ideje kertészkedek, fát gon
dozok, családfánkat, amit őseim itt Kishegyes környékén ültettek 
el. Kishegyest, persze nem a mai névformájában, Mátyás király 
1462ben keltezett adománylevele említi első ízben, a falut pedig 
1769ben 81 Békésszentandrásról érkezett római katolikus család
dal telepítették be. Olyan adatokra bukkantam, melyek szerint az 
apai ági Vargák 1781ben jelentek meg, én a hetedik nemzedéke 
vagyok családomnak, de egyes leágazásokban már a 10., sőt a 11. 
nemzedék ága rügyezik újra és újra. 1200 Varga nevű ősömet ír
tam össze. Emlékük tisztelete késztet arra, hogy kétlakiként is azt 
valljam: tanyai vagyok.

Egymást érik itt a dolgos hétköznapok, s úgy tűnik, mintha csak 
a munkának élnének. A szokások, a hagyományok megtartása, 
az ünnepek milyen mértékben tartoznak hozzá a tanya életéhez? 
– számunkra minden nap ünnepet jelent, hiszen nemcsak jeles 

napokon üljük körül a családi asztalt, hanem minden áldott nap 
– mosolyodik el Katalin asszony, majd komolyra fordítja a szót: – 
A szőregi úti Ferencitanyán a szokásokban, az egyházi ünnepek 
tiszteletében nőttem fel, de amikor dolgozni kezdtem, ezek az 
ünnepek lassan eltűntek az életemből. Nem azért, mert az állami 
helyen dolgozónak nem volt ildomos pl. templomba járni, hanem 
mert fejest ugrottam a munkába. Nézzük csak meg, miből is állnak 
ünnepeink, melyeket hangzatosan ülünk meg: eszemiszomból. 
Pedig egészen másról szólnak. Az egymásra figyelésről, a tisztelet
adásról. Hogy ezt megéljük, nem kell dátumokhoz ragaszkodnunk. 
És drága ajándékok sem szükségesek. Csak a csöndes, békés emberi 
szó. Mert ez a legkedvesebb, a legdrágább ajándék. s hogy nap mint 
nap együtt ül asztalhoz a család.



■   ■ 
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TanyaMenTőben

Kavilló felől (innen indult a „világot jelentő deszkákon”, majd 
a határokon túl is már elismert Tanyaszínház alapjait megvetve 
falujának hírnevet szerezni tragikus körülmények között fiatalon 
elhunyt színészünk, soltis Lajos) a Völgypart felé haladva kavarjuk 
az aszály leöregítette kukoricásokkal szegélyezett dűlőút porát. 
Kilométerekre ellátni az embermagasságúra sem növekedett, címe
rét korán elvesztett növényzet fölött, mígnem megálljt parancsol 
a tekintetnek a semmiből kibontakozó akácos. Kiserdőt sejt az e 
vidéken járatlan, s nem is téved, csakhogy az akácos (fölbecsülni 
sem lehet, hogy hány száz vagy talán ezer, az ég felé kapaszkodó 
nyílegyenes fát ültetett ide a maga rendje szerint a természet) ren
dezett tanyát – igen, tanyát, s nem pusztán lakóépületet – takargat, 
mintha még a kíváncsi tekintettől is féltőn óvná. Féltőn? Igen. Bár 
más idők járnak már errefelé, mint amikor a társadalom (az igaz
ságot osztó egyéneket, gyakran a maguk igazságát öntörvényűen 
érvényesítőket könnyű kiegyenlíteni a társadalommal) szemet 
vetve a virágzó birtokokra, azok végrendeletét is hajlandó volt 
könnyűszerrel aláírni. Mint óbecsén, Péterrévén, szenttamáson, 
Adán, és sorolhatnánk településeink átszabott határait, foghíjassá 
téve az isten háta mögöttinek mondott tájakra futó dűlőutakat, 
pedig amelyeken ittott még kereszt (mindegy, hogy fogadalmi vagy 
hálakereszt, de minden esetben „Isten dicsőségére” emelt kereszt) 
is jelzi, hogy élet volt errefelé nem is olyan régen, még ha nem is 
urbánus közösségbe zsúfolt élet, hanem éppen olyan, mint amilyent 
a természethez szokott ember alakított magának tiszteletben tartva 
a nagy végtelenség beléoltott törvényszerűségeit, szabályait, amit így 
fogalmaz meg: csak annyit vegyél el a természettől, mint amennyit 
vissza is adhatsz neki. s hogy ez a paraszti bölcselet mennyire igaz, 
a termőföldhöz való viszonyulásban mutatkozik meg leginkább, 
amiről igencsak megfeledkezik a rekordterméseket hajszoló gazda, 
olykor még a tanyai ember is.

A szélesre tárt kapu mellett szokatlan látvány: egy kereszt. Látszik 
rajta: újonnan emelték. Vagy talán csak festették meg a pléhkrisztus 
szenvedő tekintetét, ami az égre feltekintő szemlélőnek úgy tűnik, 
mintha az „Elvégeztetett!” végső sóhaja kísérné. A tanyavilágtól 
búcsúzik vajon az amatőr festő pingálta tekintet, vagy búcsúztatja 
azt? A nagy kiterjedésű gyep a rendet tükrözi, pedig sem birkák, 
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sem libák nem „nyírják” angolpázsitszerűre a szárazság ellenére is 
üde zöld füvet, látszik, ember visel erről gondot, s hogy alaposabban 
is szemügyre vehetjük a kapun és a kerítésen belüli világot, az a ta
nyagazda egyetlen parancsszavára megenyhülő mudik és sárhegyiek 
meghunyászkodásának köszönhető. 

– Ebben a világban nem lehet magára hagyni, kutya nélkül 
tartani a tanyát. Ezek meg nagyon neszesek, egy dűlőhosszról is 
megérzik, hogy milyen szándékkal közeledik erre valaki – mondja 
Berze Tibor, a neves törökfalui fémipari vállalkozó, a tanya tulaj
donosa (de jobban szereti, ha úgy mondják: gazdája), miközben az 
akácok hűvöséből a lakóépületbe invitál bennünket, amin, szavai 
szerint, van még tennivaló, nem így az állattenyésztésre kialakított 
épületeken, de mire nyugdíjba vonul, talán a mesterek is elmennek. 
Nem kell túlságosan faggatni az ereje teljében lévő, az ötvenedik 
életévét alig meghaladó Berze Tibort (aki különben a törökfalui 
helyi közösség elnöke is), honnan, miért a tanyához ragaszkodás, 
amikor kényelmes háza van a családnak a faluban, keserű vizű for
rásként buggyannak szavai, hogy máris visszafelé folyó patakként a 
múltba merülve – innen a keserűség – beszéljen a tanyáról, s külön 
magyarázat nélkül sem nehéz következtetni: ide nyúlnak gyökerei. 
Akár a tarack, csak valamivel a földfelszín alatt tör magának utat, 
időnkénthelyenként hamvas leveleket bont, mintha csak lélegzet
vételre bukkanna fel szemügyre venni a tájat, azok jelzik a gyökér 
útját. – szüleim tanyája Adahatáron volt, nem messze az iskolától, 
aminek olajos padlóján még én is csúszkáltam, koptattam a padokat, 
s amikor sok évtizeddel később a pusztulástól megmentett iskolában 
beültem a szamárpadba, összeszorult a torkom. A határrendezés, 
a kommasszáció zúzta darabokra a tanyák sokaságát, közöttük a 
mi tanyánkat is, vele együtt pedig az ottani paraszti gazdálkodás 
biztonságát és nyugalmát. szüleim 12 holdon gazdálkodtak, lovas 
igával művelték a szántókat, s jól emlékszem, hogy gazdag állatállo
mányt is tartottak. Édesapám a malacokat és a borjakat rendszerint 
a moholi meg a zentai vásáron tette pénzzé. Jutott abból vásárfiára 
is, rendszerint bársonynadrágra, de nem azért, mert divatos volt, 
hanem mert jó tartós. Ha meg egy kicsit bővebb is volt a nadrág, 
nem baj, „majd belenő a gyerek”. Nem nélkülöztünk, mert mindent 
megtermelt a tanya, most organikus termékeknek mondanánk a 
gyümölcsöt, a kiskertben megtermelt zöldségnövényeket, s a gyepen 
meg a tanya körül annyi baromfi szaladgált, kezdve a bronzpulykától 
a kendermagos tyúkokig, hogy azokból a piacra is jutott. Gyerekfej
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jel ezt a bőséget és biztonságot láttam, meg azt, hogy amit szüleim 
teremtettek, azt munkával érték el. Azután egyik napról a másikra 
eltűnt a kert, majd a gyümölcsös. Megingott alattam a talaj, ami
kor a birtok traktorai körülszántották a tanyánkat, még a gyep egy 
részét sem kímélték. Édesapám mindenáron maradni akart, pedig 
a közeli birtok kisistene ugyancsak emlegette az édesanyját, persze 
hogy más nyelven, amit magam is hallottam, akárcsak a fenyegetést: 
„Ha nem takarodtok el innen, kifüstölünk benneteket!” Mindez 
abban az időszakban történt, amikor léptennyomon a testvériséget 
és egységet szajkóztuk. 

Meddig tartottak ki, mert végül mégiscsak menniük kellett? 
– 1974ig. Az már nem volt élet, amit ott átéltünk. Amikor a 

tyúkok meg a gyöngyösök a birtok tulajdonába került szántóinkon 
szedegettek, s éppen arra járt a birtok vezetője, éktelen káromkodás
sal és fenyegetőzéssel, a nem létező kárt meg büntetést emlegetve 
próbálta megtörni édesapámat. Nem volt értelme a maradásnak, 
hiszen az újonnan kapott szántóinkról kilométerekről kellett 
behordani a gabonát, bekészíteni a takarmányt az állatoknak. 
Édesapám magába fojtotta érzéseit, befogott, s hallgatagon kocsi
kázott a dűlőutakon, mígnem egy este bejelentette: „Beköltözünk 

A Berzetanya bejárata 
az útszéli kereszttel
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a Valkaisorra, ott talán nyugton hagynak bennünket, meg a föld
jeink is elég közel esnek a faluhoz.” A megsemmisítő fejlődés új 
életkezdésre kényszerítette családunkat. A mezőgazdasági birtok, 
vagyis a kombinát a száműzött tanyagazdáknak három lehetőséget 
kínált fel az újrakezdéshez: négykvadrátos (cca. 1600 négyzetmé
ter) telket biztosít a tanya helyett bent Adán, a Valkaisoron vagy 
Törökfaluban. Könnyebb, emberibb ott az élet. Emberibb, ahol a 
szomszéd a szomszéddal pereskedik, mert az fél méterrel beljebb 
verte le a mezsgyekarót, vagy mert a tyúk átbújt a kert drótkerítése 
alatt és megcsipkedte a salátát? Meglehet, hogy könnyebb, de em
beribbnek nem emberibb a falusi vagy a városi élet. Meg különben 
sem a könnyű élethez szokott a tanyai ember, hanem az emberihez. 
Aki beköltözött, gyökértelenné vált. Esetleg a harmadik nemzedék 
mondhatta magát falusinak, lévén hogy már nem is ismerte a tanyai 
életformát. Édesapám mindenáron tanyai akart maradni, de ez csak 
a lelke mélyén sikerült neki.

A faluba költözés megviseltee a családot, hogyan élték át? 
– Lelkileg már az összetörte a szüleimet, különösen a föld

höz ragaszkodó, a földet mélységesen tisztelő édesapámat, hogy 
a határrendezéssel elvették a félholdanként összekuporgatott 
szántókat. Hiába kapott helyettük másik határrészben azonos 
területet, azt soha nem érezte sajátjának. Azután az is megviselte, 
ahogyan körülszántották a tanyánkat, s naponta hallotta a „mikor 
takarodtok már el innen!?” fenyegetést. Az új élet megalapozása, a 
költözés, majd az új ház építése a Valkaisoron a Tito marsall utca 
14. szám alatti telken a korábbi életforma siratása volt. zötyög
tünk a ráfos kocsival, rajta, ami egy fuvarra felfért, hogy minél 
kevesebbet kelljen fordulni Adahatár felől a Valkaisor irányába a 
dűlőúton, de mintha a lovak is lassabban szedték volna a lábukat, 
édesapám nem nógatta őket, s ma is fülembe cseng a hangja: „Hát 
ezért gürcöltünk?” De nem nyúlt a pálinkásüveg után, mint sok, 
családi fészkéből elűzött tanyagazda, legalább így enyhítve ideig
óráig fájdalmát. A birtok nagylelkűen engedélyezte a tanyákról 
elköltözőknek, hogy lebontsák azt, amibe életüket építették be, 
és elszállítsák az épületanyagot. Lovas kocsival hordtuk át a falból 
kivert téglát, a használható cserepeket, a gerendákat, a horogfákat 
– lassulnak Berze Tibor emlékezésének gondolatai, s férfihoz nem 
illően keresi zsebkendőjét. Dehogyis kell külön magyaráznia, hogy 
mi történik az elhagyott, illetve elhagyatott tanyával, ami a maga 
módján védekezik a pusztítással szemben. Mintha inkább vállalná: 
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hadd vakuljanak meg ablakszemeim, szakadjon be a tető, amit leg
inkább a kémény körül kezd ki elsőként az idő, de a falakat, azokat 
ne bántsátok! A tanyaromoknál a csupasz falak jelzik legtovább – 
fokozatosan engedve az időnek, hogy gyalulja, vékonyítsa azokat, 
amíg teljesen el nem tűnnek, mintha korhadó, de tiszteletben álló 
fejfák állnának ott –: otthona volt ez valakinek még nemrég. s ha 
valaki mégis erőszakkal, fejszével vagy csákánnyal „sürgeti” leom
lásukat, védekeznek dacosan, bosszúsan és bosszúállással. Nem egy 
eset fordult elő, hogy a leomló fal maga alá temette azt, aki kezet 
emelt rá. Hát nem elegendő gyásza a tanyai embernek elűzetése, 
koporsóban kell búcsúznia otthonától? s újrafakad az emlékezés 
forrása: – Aki épített valaha is, jól tudja, hogy bár nem értéktelen 
a régi tanya épületanyaga, az újhoz új kell és illik. 

S a szomszédok? 
– Nem figyelték hallgatagon, gyanakvó tekintettel, hogy mi

ként alakul az új élet és gazdaság a számunkra tenyérnyi telken, 
jöttek: ha segítségre van szükségünk, csak szóljunk. Amikor pedig 
azt kérdezték apámtól: „Hát ti is bejöttetek?” – elcsukló hangon 
válaszolta: „Be. Mert elűztek bennünket.” Akkor még nem tudtam, 
hogy a felnőttek világában olykorolykor a részvét is megnyilvánul, 
amit segítőkészséggel juttat kifejezésre az ember. Azt viszont meg
tapasztaltam, amihez ott Adahatáron nem szoktam hozzá, hogy a 
gyerekek világa kegyetlen, fájó is tud lenni. „Tanyai, tanyai paraszt!” 
– csúfoltak, s tudatában sem voltak, hogy ők is parasztivadékok.

Ilyenkor felébredhet a nyiladozó tekintetű gyerekben a dac, a 
jól ismert „csak azért is”, és úgy vívja gyermektársaival a maga 
kis harcát. Ezt tette Berze Tibor is? 
– Fájt ez a lenézés, a kiközösítés ott a valkaisori általános isko

lában, ahová már negyedik osztályosként írattak be, ami később 
enyhült ugyan, amikor a felső tagozatra már Adára utaztam, de a 
sebek nehezen hegedtek be. Lenyeltem a sértő „tanyai” meg „buta 
paraszt” jelzőket, s megfogadtam, hogy egyszer saját tanyám lesz, 
szebb, mint bármelyik falusi ház, s nem ráfos lovasszekéren fogok 
járni, hanem traktort veszek. Egyfajta gyermeteg ábrándozás volt 
ez, akárcsak József Attila Altatójának biztatása: „Tüzoltó leszel s 
katona! / Vadakat terelő juhász!”, így ábrándoztam én is a tanyáról. 
szüleim nem kényszerítettek tanulásra, nógatás helyett is megér
tettem, hogy a „Tanulj gyerek, mert magadnak tanulsz! A föld az 
megvár, bármikor lehetsz paraszt!” egyfajta kitörési ösztönző erő, 
a közösség fölé növés első lépcsőfoka. Hát elindultam ezen az úton, 
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inkább ösztönösen, mint tudatosan. s ha már tanyára gondolok, 
akkor a mezőgazdaság felé kell fordulnom. A célját tévesztett iskola
reformban a 9. és 10. osztály befejeztével a kanizsai mezőgazdasági 
középiskolát választottam. Mire befejeztem, minden eresztékükben 
recsegtekropogtak a mezőgazdasági birtokok, a kombinátok, 
akik elűzték otthonukból a tanyasiak nagy részét, munkahelyre 
már nemigen számíthattam, nem is vettem hasznát az iskolának, 
miközben besegítettem otthon a munkákban. Azt láttam, hogy az 
elavult traktorok, mezőgazdasági gépek romlanak, egyre nagyobb 
gond és utánajárás van a pótalkatrészek beszerzése körül, s alkat
részboltot nyitottam. Megbizsergette a képzelőerőmet, hogy ha már 
ennyi alkatrész sorakozik előttem, miért ne próbálnék valamilyen 
talajművelő eszközt összeállítani, mert a gépeket, azokat nagyon 
szeretem máig is. 2000ben feleségemmel, Hargitával Törökfaluban 
megnyitottuk a fémipari műhelyünket, ami napjainkra tekintélyes 
családi vállalkozássá vált. Az az érdekes, hogy a családban egyetlen 
fémes sincs (de van tanár, fordító, közgazdász, mezőgazdasági tech
nikus), ennek ellenére külföldre is eljutnak a gépeink.

S a valamikori tanyai gyereknek ezt a felemelkedését láttáke 
egykori osztálytársai? 
– Jól ismerjük egymást a faluban, rajtam kívül nem soknak 

sikerült az ilyen kitörés, ellenben egy részük kiváló gazdává vált. 
Persze hogy nem hagyták szó nélkül, de ezek a szavak már egyfajta 
tiszteletet is elárultak: „Hogy fölverekedte magát a Berze gyerek! 
Ki hitte volna!” Én hittem magamban. 

A fémipari tevékenység, a mezőgazdasági gépgyártás külön fe
jezetet érdemelne, de most maradjunk csak a tanyánál. Hogyan 
valósult meg tanyavásárlási fogadalma, hogy most a legjobb úton 
haladjon, mígnem ismét tanyaivá lesz? 
– Amikor a feleségemnek egyre csak azt ismételgettem, hogy 

minden vágyam tanyán élni, gazdálkodni, lepisszentett, hogy nincs 
elegendő munkám a cégben, még tanya is!? Dehogy kell, még hét
végi háznak – vagy ahogyan most mondjuk: üdülőtanyának sem! 
Ha van az embernek falusi háza, ott is lehet pihenni meg dolgozni 
is a kiskertben vagy a gyümölcsösben, felesleges még hétvégi ház 
is. Persze hogy lehet pihenni a családi ház szépen rendezett kertjé
ben, de nem úgy, mint kint a tanyán, letéve a mindennapi rohanás 
terhét. szóval mégiscsak vásároltam tanyát. Amikor Faragó József 
beköltözött Gunarasba a sicó sorra, elárvult a Csíkpatak menti 
tanya. A málló vakolat, a gyalogbodza meg az útilapu megjelenése 
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a kerítésen belül jelezte: nem sok maradt a tanya életéből. Pedig 
rájár a vízre, a gyepen tartott állat ott olthatja szomját. Eladó lett 
a Faragótanya. Mondani sem kell, hogy az érdeklődők nem adták 
egymás kezébe a kilincset. Amikor beköszöntem, hogy amennyiben 
megegyezünk, megvenném, Józsi azzal csapott a tenyerembe, hogy 
akkor megegyeztünk, a többit a gyerekekkel rendezzem, s megszorí
totta a karomat: „Ne engedd meg, hogy tönkremenjen!” De hát ha 
nem lakják, előbbutóbb kikezdi az enyészet, amit már előre jelzett a 
málló vakolat. Hogy őszinte legyek, kezdetben magam sem tudtam, 
hogy mit kezdek a romlás felé tartó épülettel, de számomra az volt 
a legfontosabb, hogy teljesült az álmom, közben alig vettem észre, 
hogy az ólak, az istállók tálcán kínálják a lehetőséget. Mivel van 

Berze Tibor charolaistenyészetet alakít ki a Kavillóból 
a Völgypart felé vezető dűlőút melletti tanyán
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néhány hektár földünk is, gondoltam, megterem az alaptakarmány 
nagy része, így belevágtam a bikahizlalásba, immár két lovat nyer
gelve, pedig jól tudtam, hogy nem lehet sokáig becsülettel állni ezt 
a kétlakiságot. Tanyást fogadtam, itt lakik kint, felügyeli és ellátja 
az állatokat, egyszóval nem üres a tanya, mert az elárvultra nagyon 
könnyen szemet vetnek, egyetlen éjszaka eltűnik a tetőszerkezet, 
ablaknak, ajtónak is csak a helye marad. Most már jó ideje tart az 
újjáépítés, mert nem akartam lerombolni és teljesen újat építeni. Itt 
a verandán már családi ünnepségekre terítünk, jönnek a barátaink, 
télidőben pedig a kemence melegénél társaloghatunk. szeretek 
kijönni, akár csak körülnézni is. 

S ha egy napon valóban kiköltözik a tanyára, talál egész napos 
elfoglaltságot? 
– Erre csak nyugdíjba vonulásom után kerülhet sor, addig pedig 

bőven van idő! szeretnék gazdálkodni, meg úgy tisztes távolságból 
figyelni, hogy haladnak a gyerekek. Látom én, hogy nincs könnyű 
dolga a mezőgazdasági termelőnek, de úgy érzem, mivel fél lábbal 
azért ebben az ágazatban vagyok, hogy megannyi lehetőséget 
kínál, amivel a mi emberünk nem él. Túlságosan óvatos. Félti a 
megszerzettet, ami természetes, de azt vallom, hogy bele kell vágni. 
Lehetőleg az elsők között. Eddig is foglalkoztam bikahizlalással, 
Délszerbiából borsos áron szereztem be a növendék állatokat, de 
mivel nagy lehetőséget látok a húsmarhatenyésztésben, nem azért, 
mert most ezt szajkózza a szaktárca, hanem mert európai viszony
latban hiány van jó minőségű borjú meg marhahúsból, úgyhogy 
tenyészetet alapítok. Magyarországról kereken egy tucat kiváló 
tulajdonságú charolaisfajta tenyészüszőt vásároltam, s még 40 van 
tervben, amelyekhez a mezőgazdasági minisztérium támogatását is 
várom. Annak örülök, hogy tekintélyes állattenyésztők szegődtek 
a nyomomba. 

S a helyi közösség elnöki tisztje? 
– Addig vállalom, amíg a falunak szüksége lesz rám, a munkámra. 

Ha visszakanyarodunk az ötven évvel ezelőtti tanyarombolással 
járó határrendezésig , csak azt állapíthatjuk meg, hogy éppen 
a tanyavilág megcsonkítása járult hozzá a falvak népességének 
duzzadásához, ami részben vitatható, mert az akkor még virágzó 
ipar, az állami vállalatok is elszipkázták a falusi, a mezőgazdasági 
lakosságot, s a külföldi munkavállalás láza sem csökkent. Törökfalu 
valahogyan kívül esett ezekből a migrációs mozgásokból, bár az 
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1970es években az adai Halász József   Mezőgazdasági Kombinát 
gazdasági egységei sok törökfaluinak adtak munkát, de ők sem 
hagyták el a falut. Hiteles följegyzések tanúsítják, hogy az 1960as 
évekig Törökfalunak mindössze két utcája volt, s éppen a tanyák 
lerombolásának köszönheti fölemelkedését, hogy bár szűkös, 
gazdálkodásra nemigen alkalmas portájú, rendezett településsé 
fejlődött. Vagy tíz éve áll a helyi közösség élén, s tett is a faluért. 
Amiért azonban Berze Tibort megsüvegelik: hogy menteni igyek
szik a megmaradt tanyákat. Maga is követendő példával jár elöl, 
bár nyáron poros, őszidőben sáros dűlőúton jár ki a tanyájára, 
azt hangoztatja, hogy érdemes vállalni ezt az életformát, érdemes 
maradni, de ehhez legalább az alapvető követelményeket, az utat 
és az áramot kell biztosítani. 

– Az 1970es évek elején nem volt más választása a tanyáját 
elvesztő embernek, mint hogy elfogadja a díjmentesen vagy jelké
pes összegért felkínált falusi telket, ahonnan már nem hiányzott a 
villanyáram, a víz, és betonutak hálózták be a kialakuló utcákat, ami
lyenekről a tanyaiak nem is álmodhattak. Lassan elfogytak a telkek, 
mert tartanunk kell magunkat a községi településrendezési regulá
hoz. Jöttek a helyi közösség irodájába a tanyagazdák, legtöbben a 
Nagyútról, ha lenne szabad telek, házat építenének, beköltöznének 
a faluba. Mert ugye a gyerekek maholnap iskolába indulnak, ne 
tapossák a dűlőút porátsarát, csak könnyebb lesz a faluban. Meg
hökkentem: ezeket az embereket senki sem űzi a fészkükből, mégis 
menni akarnak! Láttam már elegendő elhagyott, romos tanyát. Még 
a Nagyúton is, amit időnként salakkal, cseréptörmelékkel szórtak 
meg, de azt elnyelte az esős őszök sara. áram van ugyan a Nagy
úton, göcsörtös akácfa oszlopok tartják még most is a vezetéket, de 
a szilárd út hiánya azzal fenyegetett, hogy elnéptelenednek a dűlők. 
Összehívtam az embereket: ha betonutat kapnának, akkor is bekí
vánkoznának a faluba? Dehogyis hagynák ott a tanyát! No, akkor 
betonutat építünk a Nagyúton! Ha az adahatári meg az oromparti 
tanyavilágot a betonút mentette meg a pusztulástól, akkor 25 évvel 
később talán a törökfalui Nagyút tanyáinak is mentőövet jelenthet 
az út. Mert ezt erősítgették a tanyai emberek. A szegényes helyi 
járulék összegéből dehogyis szánhattam útépítésre, s ha nem segít 
az adai önkormányzat... – rá sem mertem gondolni a következ
ményekre. Fogadást kértem az adai polgármesternél, akinek némi 
tanyai kötődése van, s előadtam kérelmem: az emberek ott akarják 
hagyni a tanyákat, de ha betonút vezetne a nagyúti tanyák előtt, az 
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ott tartaná őket. Próbáljuk megmenteni a tanyákat, de útra nincs 
pénzünk. Van az önkormányzatnak! Ada község mezőgazdasági 
alapjába minden évben meghatározott összeget különítettek el 
útépítésre, abból cementet és sódert vásároltak az igénylő helyi 
közösségek, amit leginkább járdaépítésre vagy javításra használtak 
fel. De hogy útépítésre, méghozzá dűlőút betonozására? Ilyen még 
nem történt az adai községben! – hüledeztek az alapot kezelők, 
de ha már a polgármester úr is jó ötletnek tartja, ellenvetés nélkül 
jóváhagyták az igénylést: két párhuzamos, 3,5 km hosszúságú, 50 
centiméter széles betonsáv elkészítéséhez szükséges sódert és cemen

Berze Tibor: Fémes, mezőgazdasági gépgyártó 
szakmámnak most még csak kiegészítője a húsmarha
tenyésztés, de azt szeretném, ha  a völgyparti tanyánk 

a charolaise tenyésztésének vajdasági központjává 
fejlődne
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tet. Már magam sem tudom megmondani, hány száz köbméter sóder 
és hány vagon cement került a Nagyútra. Körüljártam a tanyákat: 
Emberek, nem kell már az út hiánya miatt beköltözniük a faluba, 
lesz betonút, igaz, csak két betonsáv, de mégiscsak szilárd út, már 
csak az építés kezdetét kell megszerveznünk. A tanyagazdák közül 
senki sem talált kifogást, hogy most éppen ekézni kell a kukoricát 
vagy permetezni a búzát, s amikor elkészült a fél dűlőhossznyi, 
mintegy 200 méter hosszúságú első szakasz, örömmel mondogat
ták: „Most már csakugyan maradnunk kell!” s maradtak. Ahogyan 
nyúlt az út, úgy kezdtek csinosodni a tanyák. Márpedig ha ezt teszi 
a gazda, csakis magának, magáért teszi.

Ezen az úton jönneke visszafelé az emberek, a fiatalok? 
– Még nem. Én nem is várok csodát az úttól, a villanyáramtól, 

a korszerű, a könnyebb, gondolom fizikai értelemben könnyebb 
gazdálkodás térhódításától, s azt is eredménynek tartom, hogy 
sikerült útját állnunk a pusztulásnak. Az utat pedig úgy őrzik, 
mint a szemük világát. Megbeszéltük: ha azt szeretnénk, hogy ezen 
az úton még az unokáink is járjanak, akkor nem közlekedhetnek 
rajta traktorok, teher alatt nyöszörgő szállítójárművek, mert na
gyon gyorsan a Törökfalut Kavillóval, illetve a topolyai községgel 
összekötő aszfaltúthoz hasonló sorsra jut ez a két betonsáv is. 
Menjenek csak végig azon az úton, olyan kátyúkat törtek rajta a 
nehéz járművek, mint amilyen kátyús dűlőutakon közlekedtünk 
nemrégen magunk is. A két betonsáv mellett futó földesutat tava
szonként, a mezőgazdasági munkák kezdetét megelőzően rendbe 
tesszük, nincsenek azon sem tengelytörő kátyúk. A két betonsávot 
is maguk tartják karban, s télidőben, amikor hó esik, bár lassan 
elszokunk a havas telektől, hótúró ekével tisztítják le az utat, hogy 
azon akár kerékpárral vagy motorkerékpárral is lehet közlekedni. 
Van a nagyúti tanyákon néhány gyerek, azok a valamivel távolabbi 
törökfalui általános iskolában tanulnak, de a szülők összefogtak, 
rossz időben autóval szállítják be a gyerekeket. Tudja, minek örü
lök igazán? Minden időben bekopogtathatok bármelyik tanyára, 
mintha hazamennék. Tisztában vagyok azzal, hogy nem lesz itt a 
Nagyúton többé sem kocsma, sem iskola, de kovácsműhely sem, de 
abban is biztos vagyok, hogy elhagyott, romos tanya sem. Ezt tette 
az út, ami ha időben elkészül, most nem kellene számolgatnunk, 
hogy a mintegy 80 nagyúti tanya közül hány élteti a tanyavilágot.

S a tanya bejáratánál őrt álló kereszt? Hogyan került éppen a 
Faragó, illetve most már Berzetanya elé? 



■   ■ 

– Az idősebb tanyai meg falusi gazdák emlékezete szerint itt a 
Nagyvölgy felé vezető dűlőúton valamikor kereszt állt, mintegy 
400 méterre a tanyámtól, amit csak úgy emlegettek, hogy a Vida
kereszt, egyfajta földrajzi meghatározó is volt, és föltehetőleg a 
tanyáról kapta a nevét, vagy pedig az emeltetőjéről. A kereszt eltűnt, 
mint olyan sok dűlőúti kereszt, de a nevét nem mosta el az idő. Az 
a mi nagy bajunk, hogy sok esetben veszni hagyjuk értékeinket. 
Ha azokat egyszer betemeti a múlt, csak siránkozhatunk rajtuk. Én 
meg nem akartam siránkozni. Fölkerestem a Gunarasban szolgáló 
Vreckó Ferenc plébános urat, lévén hogy a Nagyvölgy Gunarashoz 
tartozik, Gunaras pedig Topolyához, s mondom, hogy újra kellene 
állítani a Vidakeresztet. Támogatta az ötletet, utasított, segített, 
kihez forduljak engedélyért, beleegyezésért. Mivel az egykori kereszt 
pontos helyét senki sem tudta meghatározni, így került a tanyánk 
elé. sokan azt hihetik, hogy keresztet bármelyik ácsmester, de még 
a kevésbé ügyes, ám a fával bánni tudó is készíthet. Ez látszatra így 
van, de úgy voltam vele, hogy aki elkészíti, annak hite legyen, tük
rözze azt munkája. szügyi Károly fafaragó mesterre esett a választás, 
de korpuszt is szerettem volna a keresztre, amiben szintén Vreckó 
atya segített. A pacséri templom raktárából került a keresztre a 
bádog korpusz, amit a fafaragó mester átfestett, Krisztus szenvedő 
tekintetét ábrázolva. Nem vésettem kőtáblába, hogy ki és miért 
állíttatta a keresztet, hiszen jól tudják a környéken, hogy a tanyám 
előtt őrködik. s ez elegendő is. Amiért pedig hálás vagyok, hogy 
a Teremtő mindeddig megőrzött, erőt adott, hogy átmentsem az 
utókornak a régi tanyavilágnak legalább egy darabkáját.
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VálToZó TanyaI gaZdálkodáS
A mezőgazdasági nagyüzemmel dacolva és versengve

A tanya, a tanyai gazdálkodás és életforma gazdag tárgyi és szellemi 
értékeivel nemcsak a néprajzkutatónak és a szociográfusnak jelent 
aranybányát, hanem az agrárújságíró számára is. Évtizedeken át 
rúgva a dűlőutak porát, vagy éppen taposva csizmamarasztaló sarát, 
magam is tehetetlen szemlélője (néma részese) lehettem azoknak 
a változásoknak, amelyek a szocialista gazdálkodás és fejlődés 
agyonkoptatott jelszavával takarózva a rombolást és a pusztulást 
hordozták. A második világháború után az osztályellenséggé nyilvá
nított paraszt – legyen az tanyai vagy falusi gazda – a kulák jelzővel 
megbélyegezve évtizedeken át nem mozdulhatott a társadalom 
perifériájáról (lehet, hogy sorsába beletörődve nem is igyekezett), 
nemzedékek során összekuporgatott vagyonának nagyobb részétől 
megfosztva, a bizalmatlanság (nyomaiban még napjainkban is érez
hető) terhe alatt sokáig elutasítóan nézte, mint nyeli el gazdaságát 
a közös, a ráerőltetett szövetkezet, illetve a mezőgazdasági birtok. 
Minden időben embert próbáló munka várt a tanyai gazdálkodást 
és életformát választókra, és ez: a magára utaltság és a természettel, 
annak nemcsak áldásaival, hanem a szeszélyeivel való együttélés 
tette szívóssá a tanyai gazdát, szívósabbá falusi társánál, s talpon 
maradt akkor is, amikor az egyenlőséget hangoztató társadalom 
gyökértelenné próbálta tenni. 

Vajdaságban a második világháborút követő időszakban a min
denkori hatalom három hullámban próbálkozott megsemmisíteni 
a tanyákat, melyek mindegyike élelmiszertermelő kisüzem volt 
a maga nemében, nem beszélve környezetvédelmi szerepükről: 
az agrárreform, majd a beszolgáltatással összekötött konfiskálás 
idején (1945 és 1949), majd a földmaximum újabb csökkentése 
során (1953), s a határrendezésekkel (ami nem ölelt fel minden 
községet), a mezőgazdasági nagyüzemek mamutparcelláinak ki
alakítása során (az 1960as évek derekától az 1970es évek első 
harmadáig). Eredménytelen igyekezet volt valamennyi, melyek 
során több ezer tanya tűnt el, de a megmaradtak – melyeknek földjét 
nem kebelezte be a birtok – mintegy dacolva a korral, túlélték a 
privatizálással legyöngített és a megsemmisülés határára sodródott, 
egészen az 1980as évek végéig favorizált nagyüzemet, s ki tudja 
hányadszor bizonyították a magántulajdon erejét – így szerbia, 
ezen belül Vajdaság mezőgazdasága napjainkban a falusi és tanyai 
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gazdaságokra alapozódik. Tegyük hozzá: ezúttal is a háttérbe szorult 
tanyai gazdaságokra, pedig a rendszerváltást követő időszakban 
(2001) a tartományi és a köztársasági szaktárca is váltig hangoztatta 
a tanyai gazdálkodás újjáélesztését, szilárd utakat, villanyhálózatot 
ígérve az érdekelteknek. semmi sem valósult meg az ígéretekből, 
de hogyan is valósulhatott volna meg, amikor a tízegynéhány év 
alatt több mint egy tucat miniszter váltotta egymást az agrártárca 
posztján, s akár egyik kezünkön összeszámolhatjuk az újonnan épült 
tanyákat, melyekhez néhány mezőgazdasági gépforgalmazó, illetve 
terményfelvásárló telephely párosul. A tanyai gazdálkodás jelleg
zetessége (ez részben általánosságban vonatkoztatható napjaink 
mezőgazdasági termelésére) a termőföld, illetve a növénytermelés 
és az állattenyésztés egymásrautaltsága, szoros egysége, amit az 
1974ben életbe lépett társult munkáról szóló törvény bontott meg 
a mezőgazdaság és a szövetkezetek vakvágányra jutott átszervezése 
során. A természettel együtt élő és a biológia meg az agronómia 
törvényszerűségeit ösztönszerűen tisztelő gazda azonban továbbra 
is vállalja ennek az egymásrautaltságnak a kockázatát.  
 
Dűlőhosszan rózsabokrok díszítik az Ada községbeli törökfalui   
nagyúti tanyavilágba vezető utat. szokatlan látvány. Rózsabokrok a 
búzatáblák meg kukoricaföldek közé ékelve? Jelképesen ilyen rózsás 
lenne mezőgazdaságunk, a tanyák, a tanyai gazdálkodás helyzete, 
ez a sajátságos életforma? Az adatok birtokában aligha! 1973ig, a 
tagosításig, az adai Halász József Mezőgazdasági Kombinát nagy
parcelláinak kialakításáig közel 80 tanya sorakozott a Nagyúton, 
iskolája (a Csúz diiskola), kovácsa, de még kocsmája is volt ennek a 
tanyavilágnak. Ma 18 gazdatanya emlékeztet a virágkorra. Arra az 
időszakra, amikor gazdaságonként legtöbb 10 hektár szántó gondos 
művelése és a hozzá tartozó állatállomány jóval túlhaladta a külterjes 
önellátó gazdálkodás szintjét, utat nyitva a fokozatos fejlesztés előtt.

A poros dűlőút mellett két betoncsík vezet a nagyúti tanyavi
lágba, „hogyha fordul az idő”, akkor is meg lehessen közelíteni a 
tanyákat. Az egykor annyira jellegzetes nádtetős, földes szobájú, 
petróleumlámpás tanyákat hiába keressük a Nagyúton, ezek em
lékét néhány rom őrzi, takaros, akár falubanvárosban is helytálló 
lakóépületek, gazdasági épületek, a félig zárt udvar jelzik, hogy 
mégiscsak tanyavilágban járunk. 

Alig észrevehető dombra kapaszkodik a dűlőút, a domb tetején 
a Papptanya köszönti az erre vetődő utast. A tanyával szemben 
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szokatlan látvány: a Nagyúttól talán 100 méterre, bent, a kukorica
táblák erőtlen takarásából kereszt magaslik az ég felé, az 1894ben 
„Isten dicsőségére” emelt kőkereszt, ami túlélte a kommunizmust 
is, de a 2017 őszén, a Nagyúton végigszáguldó viharnak már 
nem tudott ellenszegülni. Honnan került a szántók ölelésébe az 
egyébként az utak mentére jellemző kereszt, s miért fordít hátat 
a tanyavilágba vezető Nagyútnak? Egyszerű magyarázatát adta az 
egyik tanyagazda: a határrendezés előtt a kereszt előtt vezetett el 
a Nagyút, s amikor megtörtént a tagosítás, talán tiszteletből, talán 
kegyeletből nem helyezték át, most meg a vihar csonkította meg, 
ki tudja, mutatjae még valaha is az utat a vándornak, aki megpi
henhetett a tövében, s tájékozódási pontként is jó szolgálatot tett. 
Ahogy furakszik a szántók közé az út, hozzásimulnak a tanyák: a 
solymosi, a romokban vergődő Kancsár, azután a Juhász, majd 
távolabb a Berényi, a Lehocki, a Banyáritanya, de a Nagyútról 
lepattanó dűlőn lehet bejutni a Bálinttanyára is.   
 

A nagyúti tanyavilágba vezető, rózsabokrokkal 
szegélyezett út
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Fejlődésével, gazdálkodásával, a földhöz való ragaszkodásával és 
tiszteletével tekintélyt parancsolóan áll a Pósatanya, ahol három 
nemzedék él: özvegy Pósa Rózsa (a tanyagazda, Pósa György 2017 
tavaszán hunyt el), Pósa zoltán és Annamária, valamint gyermekeik: 
Anikó, a budapesti szent István Egyetem zentai kertészeti szakán 
oklevelet szerzett kertészmérnök, Éva, aki a topolyai mezőgazda
sági középiskola befejezése után szintén a zentai kertészeti szakra 
iratkozott, és az általános iskola diákja, Katalin – nekik kell tovább 
éltetniük a tanyát és a tanyai gazdálkodást, nem volt véletlen az 
agrárszakemberképzés választása. Két nemzedék munkája szilárd 
alapot teremtett a folytatáshoz. Pedig amikor 1949 decemberében, 
karácsony közeledtével 25 hold szántóval együtt konfiskálták a 
tanyát csak azért, mert Pósa György édesapja képtelen volt eleget 
tenni a beszolgáltatás kivetett terhének, meg mert megtagadta a 
szövetkezetbe való betagosodást, dehogyis gondolta volna a Pósa 
család, hogy életüket örökre a tanyához, a tanyavilághoz láncolják. A 
padlássöprés és bajusztépés időszaka volt ez, ami hosszú időre meg
határozta a parasztembernek az egész társadalom iránti bizalmát, 
tette óvatossá, még körültekintőbbé, de ne szépítsük: bizalmatlanná, 
gyanakvóvá. Pósa Györggyel többször is beszélgettem életében a 
tanyai gazdálkodás derékba törésére tett társadalmi kísérletekről, a 
parasztok megalázásáról, mindennek gyermekfejjel volt szemtanúja, 
talán ez tette egész életében gyanakvóvá, magára hagyatkozóvá. 
A virágzó tanya kifosztása a szeme előtt játszódott le, csodae, ha 
a későbbiek során – amikor már egyedül markolta az eke szarvát 
úgy, ahogyan édesapjától meg az idősebb tanyai parasztemberek
től tanulta –, ha olykorolykor hivatalos személyek jelentek meg 
náluk, nem a jó szándékot látta látogatásukban. A hatalom, illetve 
a hatalmat képviselők cinizmusát tükrözi, hogy miközben az állító
lagos tartozás többszörös értékében minden mozdíthatót elvittek, 
kenyérnek való búzát meg vetőmagnak való kukoricát sem hagytak, 
közben „nagylelkűen” megengedték, hogy a tanyán maradjanak, 
de nem felejtették el figyelmeztetni a családfőt: köszönje meg az új 
rendszernek, hogy nem lakoltatják ki a családot, hogy nem vesznek 
el minden földet, pedig megtehetnék, de lássa a tanya népe, jó lenne, 
ha a szomszédok is tudomást szereznének róla, milyen emberien 
viszonyul a hatalom még azokhoz is, akik nem tesznek eleget az 
állam iránti kötelezettségüknek. A megfélemlített embernek eszébe 
sem jut legalább ösztönösen védekezni, de legalább kérdezni, hogy 
mi jogon tenyerel rá a hatalom az egész vagyonára, milyen emberi 



■   Változó tanyai gazdálkodás   ■ 235  ■

viszonyulás az, hogy két kiskorú gyermeke előtt fosztják meg mél
tóságától az addig példaképként álló családapát? Nem volt helye az 
ilyen kérdésnek, mert arra csak pofon vagy tarkón ütés volt a válasz, 
elmenőben pedig a hatalmat fitogtató szavak: „Örülj kulák, hogy 
nem kell elhagynod a tanyát, és a 25 holdas szántódból is meghagy
tunk két holdat. Műveld, termelj, különben jövő ilyenkorra az sem 
lesz a tiéd!” Persze hogy sohasem lehetett kielégíteni a konfiskálók 
jó étvágyát, megtörtént, hogy ezt a jó étvágyat szó szerint kellett 
értenie a tanya gazdasszonyának, akit arra kényszerítettek, hogy 
sebtében libát vagy kacsát tisztítson (minden tanyaudvaron volt 
belőlük elegendő), süsse meg, és illően tálalja fel. Nem számított, 
hogy órák hosszát kellett várakozni a keserűséggel készülő estebédre, 
nem volt sietős a dolguk. Amikor pedig a Pósatanyáról a három 
lóból kettőt elhajtottak, s a gazda szorongva kérdezte, miért teszik, 
gúnyos röhej kíséretében érkezett a válasz: „A két hold föld művelé
séhez elegendő egy ló is. Vagy azt szeretnéd, hogy magadnak kelljen 
húznod az ekét?!” A két ló után sorra kerültek a fejőstehenek, de a 
sertéseket sem hagyták meg. Pedig tél volt, a disznóölés ideje, Pósáék 
is készülődtek rá, hogy a tavaszi meg a nyári kemény mezőgazdasági 
munkákhoz erőt adó szalonnát, sonkát készítsék, megtöltsék a zsí

A Pósa család három nemzedéke a törökfalui 
nagyúti tanya előtt 
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rosbödönt. Kisemmizetté vált az addig biztonságot nyújtó tanya, 
gazdájával együtt. De akárcsak a tarackot, a földhöz ragaszkodó 
embert is képtelenség megsemmisíteni. Ha felébred benne a dac, a 
„csak azért is”, márpedig a megalázott tanyai emberben a hamu alatt 
ott izzik a parázs, sokszoros, újult erővel igyekszik visszaszerezni az 
elveszettet. Negyed vagy fél holdanként, kitűnő igáslóvá izmosodó 
csikónként, de kezdi visszaszerezni. Csak hagyják lélegzethez jutni.

Egészen az 1960as és 1970es években megejtett tagosításig csak 
a mezőgazdasági birtokok és kombinátok műveltek tíz, vagy egy 
tagban tíz holdnál nagyobb földterületet, amire a gépesítés is adott 
volt, míg a parasztgazdaságok, így a tanyai gazdaságok is leginkább 
fél meg egy, esetleg kétholdas parcellákon igyekeztek minél több 
termést betakarítani, ha nem az államtól függve, akkor az időjárás 
szeszélyének kiszolgáltatva.

A gazdálkodásban a Pósatanyán, akárcsak más tanyákon és pa
rasztgazdaságokon 1971ig az emberi erő lovas igával párosult. Lóval 
szántottak, ekéztek, hordták be a tanyára a gabonát, a búzát, a ku
koricát, az állatok számára a szalmát, a kukoricaszárat, a kiskaszával, 
kézzel vágott lucernát. A kis területet, a mindössze néhány holdat 
művelő gazdák ma is tartanak lovat, a szántáson, esetleg vetésen kívül 
minden más műveletet lovas igával végeznek. A talajművelésben a 
kalászos gabonák után szinte törvényszerűen kötelező volt a tarló
hántás, amit nagy munkaszélességű tarlóhántó ekével végeztek, így 
őrizve meg a talajnedvességet, egyben a gyomnövények burjánzása 
ellen is védekezve. A Pósatanyán mind a kalászos gabona, mind 
a tavaszi kapásnövények termeléséhez szántással készítették elő a 
talajt. ugarföldet nem hagyva a kétnyomásos gazdálkodást alkalmaz
ták. A búzát kézzel vetették a szántásra, majd a földbe fogasolták. 
Kizárólag a minőségéről ismert Bánkúti fajta volt termesztésben, 
melynek hozama, ha holdanként elérte a 15 métermázsát, vagyis 
másfél tonnát, elégedett volt a gazda. A kaszával aratott búzát csép
lés után a padláson tárolta, egy részét lisztért cserélte be év közben, 
vetőmagot hagyott belőle, s alkalmanként egyegy mázsát el is adott. 
A nagy hozamú, s ugyancsak jó malmi minőségű külföldi búzafajták 
megjelenése – az 1960as évek első felében – kiszorította az addig 
uralkodó Bánkúti fajtát, ki is veszett a termelésből, helyét az orosz 
Bezosztaja, illetve az olasz san Pastore és Libellula vette át, s meg
kétszereződtek a hozamok. Az állatok takarmányszükségletére még 
zabot és árpát is vetettek. 
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Meghatározó volt a kukoricatermelés. Vetőgép nem volt a gazda
ságon, így a vetés kézzel történt, amiben a gyerekek is részt vettek. 
A friss szántásban, a barázda szélén jó nagy gyereklépésre, olyan 
8090 centiméteres távolságra egymástól sarokkal nyomtak lyukat, 
és abba helyeztek két kukoricaszemet, amire a következő fordulóban 
földet borított az eke, s mire fel volt szántva a parcella, a nedves 
talajba (ami meggyorsította a mag csírázását) a vetés is megtörtént. 
Az 1960as évek derekáig a Kispesti, a fehér Maszlandi fajtákat 
termesztették, majd következett a hazai fajták, illetve hibridek 
térhódítása. Lovas ekével történt a sorközművelés, majd a kapálás és 
töltögetés következett. A törést ősszel, kézzel végezték, s a góréban 
száradó kukorica morzsolása is kézzel, egyes gazdaságokon kézzel 
hajtott morzsolóval történt, hiszen a villanyáram csak az 1960as 
évek végén jutott ki a tanyavilágba, meg is jelentek nyomban az 

A termőföld szeretete és tisztelete 
Pósa György tekintetében
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árammal hajtott morzsolók, darálók. A csutka értékes tüzelőanyag 
volt, akárcsak a szárizik. A talajerőgazdálkodásban 1970ig kizáró
lag szerves trágyát alkalmaztak, mivel az akkorra 15 holdra duzzadt 
gazdaságról nem hiányzott az állatállomány.

A hagyományos gazdálkodásban Pósa György előretekintő 
gazdatársaival nem zárkózott el az újdonságoktól és újításoktól. 
1970től folyamatosan használta a műtrágyát, 1971ben pedig 
megvásárolta az első traktort, a Ferguson 28ast, persze ahhoz 
alkalmas művelő eszközök nélkül, a gazdaságon már használatban 
lévő lóvontatású szántóekét, kapálóekét, fogast, és a szilvafa törzsé
ből készített hengert alakította át, megkönnyítve és meggyorsítva 
a munkát. Ez az időszak volt a parasztgazdaságok gépesítésének 
kezdete, amikor azonban a nagyúti tanyáknak ismét szembe kellett 
nézniük a megsemmisüléssel. De az adain kívül ez a veszély fenye
gette az óbecsei, a szenttamási, a zentai, a topolyai tanyavilágot is. 

A véletlen, vagy ha úgy tetszik: a sors mentette meg a nagyúti 
tanyák egy részét, közöttük a Pósatanyát. Meg a tanyákhoz tartózó 
szántókat, a magántulajdont és az állami nagy parcellákat elválasztó 
dűlőutat is. A tanyától néhány dűlővel távolabb, egyik oldalon a 
favorizált és minden állami támogatást élvező nagyüzem több száz 
hektáros összefüggő parcellái, a másikon a tanyai gazdaság néhány, 
legfeljebb 10 hektáros, de több tagban lévő szántói. s akinek tanyá
ja, a körülötte elterülő néhány holdnyi szántóval a birtok kijelölt 
parcellájának területébe került, mennie kellett az ősi birtokról. Ha 
nem ment szép szóval, rákényszerítették a távozásra. Előbb csak 
körülszántották a tanyát, keskeny bejárati utat hagyva a dűlőútról, 
majd az útból is szántó lett, aztán eltűntek a gazdasági épületek, az 
udvar, a gyep. soha nem kerültek napvilágra olyan termelési muta
tók és adatok, hogy a lerombolt tanyák helyét szántókká változtatva 
milyen terméshozamok születtek. De ez már nem is érdekelte a 
birtokáról elűzött gazdát: az új életkezdés, az újabb beilleszkedés 
és gazdaságalapítás csöppet sem könnyű feladata kötötte le. A ta
nyagazdák pedig, közöttük Pósa György is, figyelték, mi történik a 
kombinát parcelláin: miért tapossa a szárba szökkent búzát a traktor, 
hova tűntek a kapások a kukoricaföldekről? Aratáskor, alighogy 
a harmat fölszállt, a búzaföldek felől már nem a kasza suhogása 
hallatszott, hanem a kombájnok jó étvágyú morgása. 

Az akkori Jugoszláviában, 1972–1973ban jelent meg az első, 
a kisgazdaságok fejlesztését célzó agrárhitel, a zöldtervhitel, amit 
bizalmatlanul fogadott a parasztember, eladósodását, majd meg
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semmisítését látta a kamatokban és a jelzálogban, de akik éltek a 
kínálkozó lehetőséggel, mezőgazdasági gépeket vásároltak, annyi 
bérmunkát vállalhattak, amennyit csak győztek. A tanyai emberek 
zöme azonban inkább magára hagyatkozott, de amikor kezet fo
gott a kombinát parcelláit ellenőrző mezőgazdasági mérnökökkel, 
technikusokkal, oldódott a bizalmatlanság, hiszen első kézből 
értesülhettek az akkor legújabb hibrid vetőmagvakról, a növényvé
delemről, a talajművelésről, a gépekről. Dehogyis kellett győzködni 
valamennyi előnyéről! Persze lassan történt az átállás, meg kellett 
győződni a terméshozamokról. A szakmérnöktől kapott néhány 
kilogrammnyi hibrid kukoricavetőmag, amit nem 80, hanem 
35–40 centiméteres tőtávolságra vetettek, és kétszer annyit termett, 
mint az addig termesztett fajták, az új napraforgóhibridek, azután 
a hazai bőtermő búzafajták lehetőséget nyitottak a fejlődésre, és 
ezzel párhuzamosan a fejlesztésre is. 

Az igazi fejlődés 1979–1980ban kezdődött az addig mindösz
sze 15 holdat művelő gazdaságon. Az önellátást már addig is jóval 
meghaladó gazdaság rövid idő alatt árutermelővé fejlődött. Azóta 
kizárólag fajtaazonos, fémzárolt vetőmagot használnak, s a hazai: 
az újvidéki és zemun Poljei nemesítőintézetek vetőmagvai mellett 

A törökfalui nagyúti Pósatanya
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külföldi: a Pioneer, a syngenta, a KWs hibridjei is termesztésbe 
kerülnek. A Pósagazdaságon 1980tól alkalmazzák a vegyszeres 
növényvédelmet, ami a gyomirtásra, a növényi betegségek, valamint 
kártevők megfékezésére irányul, s 1985ben az első permetezőgépet 
is megvásárolták. 

Amikor pedig nyilvánvalóvá vált, hogy fiuk, Pósa zoltán is a ta
nyán marad, megkezdődött a mezőgazdasági géppark kialakítása. 2 
IMT, 2 Belarus és a 130 lóerős Landini traktor képezi az erőgépállo
mányt, 1996tól korszerű pneumatikus vetőgép és kombájn is van a 
gazdaságon. A 4 vasú váltvaforgató ekével gyorsabb, minőségesebb, 
olcsóbb is a munka, mint ágyekével szántva, s nemcsak a nagyüzem 
rendelkezik már kombinátorral, hanem a tanyai gazdaság is. 

A tanyai gazdaság mind a termesztési technológiák alkalmazásá
ban, mind a terméseredményekben versenyre kelt a nagyüzemmel, 
s ha a nyereséget vesszük alapul, egységnyi területre számítva túl 
is szárnyalta, hiszen nem terhelték munkabérek, adminisztratív 
költségek, különböző hitelek, így a terményárból és a vágóálla
tok értékéből bőven jutott a fejlesztésre. Ahogyan fokozatosan 
növekedett a földterület, ehhez idomították a mechanizációt. A 
birtoknagyság művelésének lehetőségét kihasználta a Pósatanya 
is, ha földet kínáltak a közelben, megvásárolták, majd 1991ben, a 
földvisszaszármaztatási törvény hatálybalépésekor 10,5 hold szán
tót visszakaptak az államtól, örököltek a szülőktől is, így napjainkra 
150 kataszteri holdra terebélyesedett a tanyai gazdaság, melynek 
irányítását zoltán vette át, de a munkában a család minden tagja 
részt vesz, alkalmanként idénymunkásokat is fogadnak, s annyi 
kukorica terem, hogy a meglévő górékba be sem fér, így kölyökgó
rét kellett készíteni. A terméshozamok így alakulnak: búza 7 t/ha, 
kukorica 9–11 t/ha, cukorrépa 65–70 t/ha, napraforgó 3,8 t/ha. A 
búzát sem a padláson tárolják már, megőrzésre adják át egy részét, 
s a számukra kedvező áron értékesítik. 

A Pósatanyán a régi paraszti gazdálkodás elveit alkalmazva 
kezdettől fogva karöltve jár a növénytermelés és az állattenyésztés. 
Évente átlag 80 vágómarha kerül vágóhídra a karámokból. A szerves 
trágya értékes tápanyaga a szántóknak, kijuttatásával csak javul a 
talajminőség és a humuszszázalék, értékes mikroelemek kerülnek 
vissza a szántókra, ennek köszönhetően jobb a termény beltartalmi, 
biológiai értéke, mint a csak műtrágya használatával termelt gabo
náké, az állatok is szívesebben fogyasztják az így termelt kukoricát, 
lucernát. A piac azonban nem a minőséget, hanem a mennyiséget 
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fizeti, s a gyakran depresszív árat egyedül a terméshozam növelésével 
ellensúlyozhatja a gazda. 

A mezőgazdasági termelés (de így van ez a gazdaság valameny
nyi ágazatában) egyre több szaktudást és közgazdasági ismeretet 
meg információt követel. Pósa zoltán előszeretettel látogatja a 
téli gazdaképző előadásokat, ott van a nyílt szakmai napokon és 
fajtabemutatókon is. Nem hiányzik a tanyáról a számítógép, így a 
világhálón értékes agrárinformációkhoz jut. Figyelmesen követi a 
tőzsdei híreket és a regionális időjáráselőrejelzést is. Alig hat év
tizeddel ezelőtt a Kincses Kalendárium volt a gazda egyik fontos 
információforrása, a fiatalabb mezőgazdasági termelők már mobil
telefonon kapják az időszerű értesítéseket. 

Bár előszeretettel hangoztatjuk, hogy a kisgazdaságok, a családi 
gazdaságok fennmaradását és jövedelmük növekedését az szava
tolja, ha a megtermelt javaknak legalább egy részét feldolgozott 
állapotban juttatják a piacra (hús, tej, gabona, gyümölcs, zöldség
növény), a Pósatanyán nem vállalkoznak a feldolgozásra, csak saját 
szükségletükre készítenek hústermékeket, használják a megtermett 
zöldségnövényeket és gyümölcsöt. Elegendő munka van a földeken 
és az állatok körül is. 

Változó, illetve megváltozott tanyai gazdálkodás. De hova ke
rültek a régi, a kezdetekre emlékeztető gépek, eszközök? Az eke, a 
fogas, a borona, a szekér? Funkciójukat vesztve ugyan, de sok gaz
daságon megmaradtak. Díszei egyegy udvarnak, kertnek, mintegy 
őrizve a paraszti gazdálkodás múltjának, agrártörténelmünknek egy 
darabkáját. Változó tanyai gazdálkodás. Ami azonban évszázadok 
óta változatlan: az a parasztember, a tanyai ember munkaszeretete, 
a termőföld tisztelete és becsülete.



■   ■ 
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karnyújTáSnyIra, MégIS TáVol 
a „köVeSTől”

Fázósan burkolózik rongyos ködsubába a táj, akárcsak a dagasztótek
nőben a kenyértészta (szinte előre érezni a frissen sült kenyér illatát), 
a természet képzelet varázsolta fűzfateknőjében is kelnek már a téli 
nyugalomra készülő szántások, egyre erőtlenebbül szusszantanak 
párát a frissen hasított barázdák. A nyarat, az őszt sirató láthatatlan 
varjúsereg éktelen lármáját igyekszik elnyomni a csend – hasztalan. 
Hirtelen szélesre, mintha újabb ölelésre tárulna a ködsuba, s ebből a 
megbolygatott, szitáló csendből, mint Nagy sívó zoltánnak a bánáti 
táj előtt tisztelgő akvarelljeiről, féltő, lágy vonalakkal rajzolódik ki a 
rónaság oázisa: a Kis Bicskeitanya. A „köves” megtörte törökfalui 
Nagyúton előbb csak a hatalmas szalma meg szénakazlak, majd a 
gazdasági épületek merészkednek elő a ködfátyolból, s szerényen
szégyenlősen csak azután a lakóépület, amely nyomokban ugyan, de 
közel száz évével is megőrizte eredetiségét. Vastag vert falai mintha 
csak mondanák: nem egy nemzedéknek épül a tanya. Arculatát le
hetett alakítani, módosítani, tették is az egymást váltó nemzedékek, 
de a falak – mint a tanyai életforma védőbástyái – sérthetetlenek. 
Betonköpönyeg borítja a lakóépület és az istállók közé ékelődő 
udvart, ne kelljen őszidőben bokáig érő sarat taposni, a hátsó udvar 
rendezettsége, de a tanya környéke is a gazdát és a gazdaasszonyt 
dicséri. Nemcsak a közelgő nagy ünnep, a karácsony szokásvilága 
alakítja ezt az íratlan szabály szerinti rendet – mert ugye karácsonyra 
illik rendbe tenni a ház, ebben az esetben a tanya környékét, szám
adást végezni, rendezni az esetleges tartozásokat, megbékélni egy
mással –, nem, ez a „mindennek megvan a maga helye” elv a tanya 
mindennapjaiban is érvényesül. Különben sincs semmi jele a termé
szetben a legfényesebb ünnep közeledtének, s ilyenkor von vállat a 
külsőségekbe görcsösen kapaszkodó ember: nem igazi ünnep szűzi 
hótakaró nélkül a karácsony. Hasonló ez, mint amikor külsőségekről 
ítélik meg az embert, szemébe sem néznek. Pedig a tekintet tárja fel 
a lélek gazdagságát, netán sivárságát. A tanyaépület ablakai, amikor 
nem csukja őket álomra spaletta, zsalugáter, engem valahogyan a 
szempárra emlékeztetnek. Még az elhagyott, az elmúlással szembe 
néző tanyák megvakult, megvakított ablakszemeiben is a múltnak 
egyre halványuló szikráját látom, keresem. Ez a szikra erőtlenül vi
lágítja meg a magába roskadt kemencét, a szoba döngölt földjéből 
egyre merészebben előtörő gyomokat, a libatopot, a széltippant, a 
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csicskurát (szerbtövist), a vadszeder kíváncsiskodó indáit. Még a 
szántókon, a vetésekben sem látja valamennyit szívesen a gazda, irtja 
is őket kíméletlenül,  a tanyaromokban azonban oltalmat találnak, 
majd úrrá is lesznek ott. Amikor épül a tanya, nemcsak a lakóépület, 
fokozatosan bontakozik ki a gazdaság, a jövőbe tekint a tanyagazda: 
ne csak egy nemzedéknek adjon otthont. Így valahogyan alakul a 
Kis Bicskeitanya élete, amiről az ablakszemek mögé ereszkedve, a 
közelgő karácsonynak az otthonos, tágas szobák szétterülő hangu
latában pattannak ki az emlékezet rügyei. 

– sorsfordulókat, négy nemzedék életét őrzik tanyánk falai – 
veti meg a beszélgetés alapjait Kis Bicskei László gazda, így illik a 
múlt előtt tisztelegni, az ősök nevét sem feledve: – Apai nagyszüle
im: Kis Bicskei Béla és Mária (született Dudás) építették, a tanyához 
tartozó tíz holdnyi szántó biztonságot jelentett a családnak, nem 
is éltette őket a szerzésvágy. Annak rendjemódja szerint szüleim: 
Kis Bicskei Vince és Mária (született Bartusz) örökölték a birto
kot, amikor pedig 1989ben megnősültem – Földi Erikát vettem 
feleségül a kevi tanyavilágból –, bár egy ideig még együtt éltünk 
szüleinkkel, rám íratták a tanyát, zoltán öcsém pedig Törökfaluban 
kapott házat, amit akkor vásároltak szüleim, amikor beköltöztek a 
tanyáról. Én a szó legszorosabb értelmében véve is tanyán születtem, 
1967ben, itt nevelkedtem a mezőgazdaságban és a természetben, s 
bár megváltozott a környék, úgy mondom, hogy elsivárult, de máig 
is ez az én világom. A miénken kívül tucatnyi tanya sorakozott itt 
a dűlőben: a szöllősi, a Véber, a Huszta szabó, a Csuzdi, a Laj
kó meg a többi, mára három maradt: a Csuzdi és a szöllősitanya, 
amelyeken senki sem várja, hogy örökölje a gazdaságot, meg a Kis 
Bicskeitanya, a mi tanyánk, s mivel két gyermekünk van, abban 
bízok, hogy lesz, aki folytatja a munkánkat. Valamikor nem emész
tette magát a parasztember, hogy lesze, aki örökébe lépjen, hiszen 
még az én gyermekkoromban is élt a nagycsaládos rendszer, egyegy 
tanyán 2–10 gyerek ülte körül az asztalt – inkább azért aggódott, 
hogy megfelelő hozományt biztosíthate a családi fészket elhagyó 
gyerekeknek. A tízegynéhány holdnyi szántóból nem sokat lehetett 
kiszakítani, de ha a fiatalok nem féltek a munkától, ha különváltak 
a szülőktől, különben is maguknak kapartak, haladhattak. 

Hogyan változott, alakult át a tanya arculata? 
– Klasszikus háromosztatú épület volt a lakóház, alacsony, mes

tergerendás szobákkal, szabadkéményes konyhával, ahonnan az első, 
a tisztaszobába és a hátsó szobába nyílt az ajtó. Nyitott gang húzó
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dott az udvar felőli bejáratnál. A tanya leginkább észak–déli irányba 
épült, az északi széltől védték a mögé épült istállók, a szérűn emelt 
szalmakazal, s keletről is ól meg istálló választotta el a szántóktól, 
körben pedig akácok szegték be a tanya több mint egyholdas terüle
tét. A lakóépület mögött terült el a gyümölcsös és a szőlőültetvény, 
hiszen minden tanyai ember örömmel tette az asztalra vendégei elé 
a maga sajtolta bort, a tanya gyümölcsösének terméséből főzött pá
linkát. Meg azután ha jöttek a szomszédok segíteni, esetleg névnapot 
köszönteni, illett őket megkínálni. 1970ben szüleim kezdték meg 
az átépítést, amikor eltűnt a konyha szabadkéménye, aztán padlót 
kapott a földes szoba, akkoriban divat volt beüvegeztetni a verandát, 
hát beüvegeztették, de a legnagyobb változást, a paraszti munkában 
a könnyítést a villanyáram bevezetése jelentette. Esténként idelát
szottak a falu fényei, de csak 1978ban húzták ki ide a dűlőútra is 
az áramot. szüleim nagyon gyorsan villanymorzsolót és darálót 
vásároltak, falusi kovács meg lakatosmesterek készítették őket, a 
következő évben már tévékészülékünk is volt. szóval, ha tanyán is 
éltünk, nem akartunk lemaradni a falusiaktól. 

S a gazdaság hogyan terebélyesedett, korszerűsödött? 

A Kis Bicskei család
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– Arra nagyon jól emlékszem, hogy két jó lovunk volt, elegendő 
is a 10 holdnyi szántó műveléséhez. A környéken minden tanyán 
foglalkoztak állattenyésztéssel, mi is tartottunk négy tehenet, azok 
borjait felhizlaltuk, de voltak sertések is. Aratás után a tarlóra haj
tottuk a jószágot, kevesebb abrakot fogyasztott. szüleim 1976ban 
vásárolták az első traktort, egy már használt Rakovicát, nem sok 
traktor volt abban az időben a környékbeli tanyákon. Mondom, sok 
állatot tartottak a gazdák, különösen a szarvasmarhatenyésztés volt 
fejlett, kellett az állatoknak a takarmány. A kukoricát kézzel törtük, s 
még a kukoricaszárat is levágtuk, télen a tehenek elé került. Igaz, nem 
nagyon tejeltek tőle, de megtelt a bendő. Amikor gazdaságunkon be
fejeztük a munkát, napszámba mentünk kukoricaszárat vágni, s egy 
idényben annyi pénz gyűlt össze, hogy újabb traktort vásároltunk. 
Amikor azután 1989ben megnősültem, nyomban önállóan kezd
tünk gazdálkodni a hozományba kapott 6,5 hold földön, amit azon 
az őszön, illetve tavasszal már nekünk kellett bevetnünk. Egyegy 
tehenet is kaptunk szüleinktől, meg ha jól emlékszem, feleségemnek 
birkát is adtak. 6,5 holdjával szerény gazdaság volt a miénk, ma a 
kétszer ekkora területet művelőket is – nem éppen hízelgő kifejezés
sel – „hobbigazdáknak” nevezik, de közel harminc évvel ezelőtt ez is 
elegendő volt az induláshoz. A lakodalomban a menyasszony meg a 
menyecsketáncon kapott pénzen földet béreltünk, traktorral könnyű 
volt elmunkálni, s ha kínáltak földet, egy vagy két holdat, megvettük, 
de olyan eset nem fordult elő, hogy valakire is rákínáltunk volna. 
Most 40 holdon gazdálkodunk, ötven szarvasmarhát tartunk, ebből 
25 nagyon jó tejelő holstein fajta, 25 meg növendékállat, amiből 
újítjuk, meg lépésről lépésre bővítjük az állományt, a bikaborjakat 
pedig meghizlaljuk – arra azonban vigyázunk, nehogy kinőjék a 
gazdaságot, kevés legyen a takarmány. Időközben minden szükséges 
mezőgazdasági gépet megvásároltunk, kivéve a búzakombájnt, amit 
nem tudnánk kihasználni gazdaságosan. Az most szépen hangzik, 
hogy megnöveltük a földterületet és az állatállományt is, de nem volt 
ezt könnyű megvalósítani, végeredményben  közel 30 évi munkánk 
gyümölcse a tanyai gazdaság. 

Földi Erika a szomszédságból, a kevi tanyavilágból került a 
törökfalui Kis Bicskeitanyára, csak bele kellett simulnia az új 
környezetbe. Hogyan emlékezik vissza gyermekkorára, gyer
mekkora tanyájára? Különbözötte a két tanyai gazdaság? 
– Az a dűlő, ahol a tanyánk állt, a Katonatanyánál álló vaske

resztnél, a Gyömrei útra járt, ami Felsőhegyről Topolyára vezetett. 
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Családunkban csak két lány volt, s Elvira húgommal minden 
paraszti munkát megtanultunk. Ott volt a közelben az összevont 
tagozatú négyosztályos Fehér Opletán tanyai iskola, amit 1977ben 
megszüntettek, így Kevibe gyalogoltunk be az iskolába – emlékezik 
vissza Kis Bicskei Erika, majd folytatja is gondolatát: – A tanya 
mögött húzódott a Csíkér, völgyében gazdag legelővel. Édesapám 
juhász volt, ott legeltette a birkákat, néha húgommal együtt őriz
tük a nyájat, de meglettek volna azok egyedül is, mert tartottak az 
éber puliktól, pedig azok nem martak bele a birkába, csak kerítve 
irányították a nyájat. Édesapám jól értett a juhászpraktikákhoz, 
a körmöléshez, felfúvódás esetén a bendőlékeléshez, de a birkák 
viselkedéséből még az idő közelgő fordulását is kiolvasta. szüleink 
vallásosak voltak, a tanyáról vasárnaponként bejártunk a temp
lomba. Amikor azután nagylányocskák lettünk, már a kevi bálba is 
elkéredzkedhettünk, dehogyis engedtek egyedül, édesanyám kísért 
el bennünket, „ne féljünk egyedül hazajönni a tanyára a koromsötét 
éjszakában”. Híres mulatságokat szerveztek az 1980as években 
Keviben, ott ismerkedtünk meg Lacival, egyre többször kért fel 
táncra, s nem kellett sokáig győzögetnie, hogy feleségül menjek 
hozzá. A lakodalmat 1989. augusztus 26án sátorban tartottuk a 
tanyán, ami ki volt világítva. Mi olyan tanyán éltünk, ahová sohasem 
jutott el a villanyáram, petróleumlámpával világítottunk. Télidőben 
korán éjszaka telepszik a tájra, ha nem mentünk szomszédolni, vagy 
nem jöttek hozzánk vendégek, üldögéltünk a félhomályban, beszél
gettünk. Édesapám többször is mondogatta, de inkább magának: 
„Ha férjhez mennek a lányok, kire marad a tanya? Hogy néz az ki, 
hogy a menyecskéhez költözik a legény? De hát ez a lányos tanyák 
sorsa.” Én másik tanyára kerültem, húgom falusi, kevi legényt vá
lasztott. szüleim 2000ben költöztek be a faluba, tanyájuknak helye 
sincs már. Mennyire igaza volt édesapámnak: ez a lányos tanyák 
sorsa. Én még azt is hozzáteszem, hogy minden olyan tanyának a 
sorsa, ahol nem oltják bele a gyerekekbe a termőföld tiszteletét, az 
ősök foglalkozásához való ragaszkodást. A Kis Bicskeitanyán más 
világba csöppentem, mint ahogyan éltünk: nem volt ez emeletes 
palota, nem is vágytam olyanra sohasem, de a tanya villamosítva 
volt, nyáridőben nem a kút hűse szolgált hűtőszekrényként, igazi 
fridzsider állt a konyhában, fürdőszobája volt már a tanyának, estén
ként a televíziót is bekapcsoltuk. s mint a fiatalok, tervezgettünk: 
milyen jó lenne, ha szűkösnek bizonyulna a tanyánk. Norbert fiunk 
1991ben, Rita lányunk pedig 1993ban született. 
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Amikor egybekeltek, nem is gondolták, milyen megpróbáltatá
sok várnak a családra, ki tudnake tartani a tanyán, érdemese 
ennyire ragaszkodni a termőföldhöz, ami egyben az életet és a 
szülőföldet is jelenti? 
– Nekem van egy rossz tulajdonságom, meglehet, hogy több is, de 

egy egész biztosan – hangsúlyozza Kis Bicskei László, és nem késik 
a magyarázattal: – Én sem az emberekben, sem a bennünket körül
vevő világban, a gazdaságpolitikában soha nem a rosszat kerestem, 
hanem a jót. Mindig bizakodó voltam, bár most már olykorolykor 
megingok. szóval, szépen kezdtünk gazdálkodni, láttuk: ha dolgo
zunk, nem marad el az eredmény. Két évig sem tartott a viszonylagos 
gondtalanság. 1991ben megkezdődött a délszláv háború, katonai 
behívót hoztak a tanyára. Ha elmegyek, ki tudja, visszajövöke va
laha is. Erika is ellenezte, hogy berukkoljak, így mint sok vajdasági 
katonaköteles, „átléptem” a szerb–magyar határon. Alkalmi munka 
is akadt a határ menti falvakban. Jól számítottam, hogy úgysem fog
nak keresni a tanyán naponta, gyorsan hazatértem. Aztán, amikor 
suttogták az emberek, hogy készülnek az újabb listák, a behívók 
(mert valahogyan csak kiszivárgott a katonai titok), már itthon sem 
voltam. Ilyenkor a feleségemre szakadt minden munka, persze hogy 
besegítettek a szülők, cseperedő öcsém, de engem nem pótolhattak, 
s ma is csodálom, hogy nem tört össze, mert nemcsak a gazdaságról 
kellett gondot vezetni, hanem a két pici gyerekről is. Néhány nap 
elteltével visszatértem én a tanyára, de addig is el kellett látni az 
állatokat, a mezei munkák sem várhattak. Tömegesen hagyták el az 
országot az emberek, tőlem is megkérdezték: „Ti miért nem indul
tok?” – Hová? Alig vártam, hogy visszatérjek, még ha nagy hirtelen 
újra is kellett indulnom, meg sem fordult a gondolataimban, hogy 
potom áron eladjuk mindenünket, és irány a külföld! Különben 
is ki vásárolt akkor becsületes áron tanyát, jószágot? Összeszorult 
torokkal biztattuk egymást: előbbutóbb csak elül a háború vihara, 
itt mégiscsak otthon vagyunk. Nem az ismeretlentől való félelem 
marasztalt bennünket, hanem a miénkhez ragaszkodás, ami ugyan
olyan bizonytalan volt, mint az esetleges új életkezdés. 

Nemcsak a behívótól való rettegés, hanem az 1993ban már 
vágtázó infláció, a nincstelenség is egyre súlyosabb teherként 
nehezedett az emberekre, a családokra, ez a Kis Bicskei családot 
sem kerülte el. Pénztelenség, üzemanyaghiány és a gazdaság 
további leépülése jellemezte azokat az éveket, amikor a termő
földek bevetése is kérdésessé vált. Túlélték. 
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– Pénzünk nem volt ugyan, de liszt mindig akadt, mert a búzát 
becseréltük lisztért, itt volt az állatállomány, baromfit is mindig 
tartottunk, úgyhogy azokban az ínséges években sem éhezett a 
család, de nem volt miből megvásárolni a mezei munkákhoz szük
séges üzemanyagot. 1993ban 2,5 hold napraforgó árán egy hordó 
gázolajat vásároltam, ez 1993ban történt, amikor a legszegényebb 
milliárdosok voltunk, felért egy vagyonnal, azt hiszem 300 márkát 
fizettem érte az üzéreknek. Nem pártolom én őket, de ha nincse
nek az üzemanyagüzérek, tényleg fölszántatlanok és bevetetlenek 
maradtak volna a földjeink. Meg kellett érnünk, hogy a föld, amit 
annyira szeretünk a mai napig, nem hoz, hanem csak visz. De így 
volt ez az állattenyésztéssel is, mert nagyon jól emlékszem, hogy 
Újvidékre kellett leutaznunk, s egy hízó áráért annyi benzint vásá
rolhattunk, hogy megtegyük ezt az odavissza 200 kilométeres utat. 
Alkalmi munkára sofőröket kerestek, ingázni kellett a darabokra 
hulló Jugoszlávia és Magyarország között, s mivel több kategóriára 
szóló vezetői jogosítványom van, elvállaltam. Volt olyan eset, hogy 
24 órát várakoztam a határon, de úgy számoltam, hogy egy fuvarért 
50 márkát kapok, azért legalább 20 liter gázolajat vásárolhatok, 
néhány litert magam is becsempészhetek a sofőrülés alatt, a tavaszi 
munkákhoz elegendő üzemanyag gyűlik össze, holdanként olyan 
2530 litert számoltam, tehát tíz hold elművelését, bevetését tíz 
fuvar kifutja. 

A család mellett nemcsak a szántókról kellett gondoskodni, ott 
volt a munkát igénylő szaporodó fejőstehénállomány is. Annak 
felszámolására sem gondoltak? 
– Nem. Ha eladjuk a teheneket és föléljük az árát, mert akadtak 

ilyen példák, ha megváltozik a helyzet, akkor miből fogunk újakat 
vásárolni? Megmaradnak a fejőstehenek, így legalább mindennap 
friss tej kerül az asztalra meg tejhaszon, s azt sem tagadom, hogy 
a tejért kapott néhány dinár nagyon jól jött a konyhára, mert a tej 
nagyobb részét a gyűjtőállomásra szállítottuk – idézi a túlélés éveit 
Kis Bicskei Erika, de a túléléshez találékonyság, annál is több fizikai 
erő kellett. – Egyre többet fizettek a tejért, ami azonban – mire 
kézhez kaptuk a pénzt – semmit sem ért, hiszen tíznapi tejpénzért 
(nem emlékszem már rá, hogy hány száz liter tejet adtunk át) egy 
német márkát vettem, mert akkor minden dinárt márkába váltot
tunk át, szóval a milliárdokat érő zacskónyi ropogós színes papírért 
egy márkát kaptam, láttam, hogy nincs értelme többé beszállítani 
a tejet. Igen ám, de mi legyen vele? sajnáltam kiöntögetni, mint 
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ahogyan a későbbi években tették az ár miatt tiltakozó tejtermelő 
gazdák, esetleg a malacokkal föletetni, hiszen értékes emberi táp
lálék ez! A fejést nem lehet abbahagyni. A fejőstehén nem olyan, 
mint a hízóbika, hogy elébe vetjük a szénát, az abrakot, megitatjuk, 
és el van vetve a gondja, hanem az etetésitatás mellett naponta 
kétszer meg kell fejni őket, ami kézzel történt, különben ha késik 
a fejés, a tehenek fájdalmasan bőgnek, talán még fájdalmasabban, 
mint amikor éhesek. Elkezdtem a tej feldolgozását, de hol adok túl a 
túrón, tejfölön, amikor Törökfaluban alig volt ház, ahol nem foglal
koztak állattenyésztéssel, Keviben meg Buránysoron még igazi piac 
sem volt, és a tornyosi is igen szegényes? Csantavért választottam, 
s piaci napokon kerékpáron szállítottam a friss túrót, a tejfölt, ami 
kelendő is volt. Dinárkötegek helyett forinttal fizettek az emberek, 
így nem kellett attól rettegnem, hogy mire hazaérek, és az üzérektől 
márkát szeretnék vásárolni, felét sem éri a pénz. Abban az időben 
nagyon sok vajdasági parasztasszony tejhasznot, mézet, mákot vitt 
a magyarországi határ menti falvak piacára, s az ottani árak szerint 
fizettek az emberek. Férjem fuvarozott, mondom neki, nézzen szét, 
nekünk is meg kellene próbálnunk a „kivitelt”. Novemberben már 
a házi készítésű sajtot vittem Kiskunhalasra, s annyi megrendelést 
kaptam, hogy el sem tudtam fogadni valamennyit. Hogy mit jelent 
a szemfülesség, a találékonyság? Ezt soha nem a magam erejének 
tulajdonítottam, hanem a gondviselő Istennek, s nemcsak akkor 
köszöntem meg gondoskodását, amikor vastag pénztárcával már 
hazafelé tartottam a piacról, hanem még mielőtt munkához fogtam, 
imát mondtam azért az erőért, amellyel éltetett, és áldását kértem 
családunkra, életünkre. Amikor 1994ben engedett a nincstelenség 
szorítása, persze akkor sem dúskáltunk a javakban, de nem felejtet
tem el, ugyanúgy a férjem sem, van kinek megköszönnünk, hogy 
némi szakadásokkal, mégis együtt maradt a családunk, túléltük az 
ínséges napokat. Rendszeresen járunk templomba, annak rendezésé
ben is részt veszek, férjem meg a tanács tagja. Jó, hogy gyermekeink 
nem emlékeznek arra a megpróbáltatásokkal teli időszakra, hiszen 
Norbert 1991ben, Rita pedig 1993ban született, s amikor néha
néha felidézzük életkezdésünket, majd a megpróbáltatásokat, jó 
tanácsként mondom nekik, mert megtapasztaltam, hogy ne csak 
önmagukra, szorgalmukra támaszkodjanak, hanem imában fordul
janak Istenhez. De nem is kell erre biztatni őket. Mekkora öröm 
volt számunkra, amikor elsőáldozók voltak, s a fél falu ott volt a 
szentmisén, azután meg vendégeket fogadtunk a tanyán, mert az 
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ilyen jeles ünnepre illik meghívni a testvéreket, a rokonokat, de a 
legközelebbi barátokat is, úgyhogy a tanyaudvaron felállított sátor
ban bőven jutott hely a több mint 50 vendég számára, és amikor 
Rita volt az elsőáldozó, még zenekart is fogadtunk. Egy kicsit divat 
íze van az ilyen ünnepségeknek, mi sem akartuk álszenteskedéssel 
megfosztani ettől az élménytől a gyerekeket. 

Az a válságos öt év (1991–1996) milyen nyomokat hagyott a 
gazdaságon, a gazdálkodásban?
– Attól függetlenül, hogy itt maradtunk, megőriztük gazda

ságunkat, az csak természetes, hogy nyomai maradtak a megpró
báltatásoknak, de ennél fontosabbnak tartom, hogy családunkon 
nem hagyott mélyebb nyomokat a háborús időszak – vallja Kis 
Bicskei László. – Nem volt mindegy itthon hagyni várandós fe
leségemet, azután a két pici gyereket, én meg ingázok. Az ember 
egész életében szeretetre vágyik, de úgy érzem, hogy a szeme lát
tára cseperedő gyerekeknek van a legnagyobb szükségük a szülői 
szeretetre, a gondoskodással kísért nevelésre, amiben feleségemre 
hárult a nagyobb teher, hiszen ő folyamatosan itthon volt velük. 
Ajándékokkal ideigóráig lehet ugyan legalább látszólagos szere
tetet nyújtani, palástolni a tehetetlenséget, azt nem állítom, hogy 
soha nem kaptak ajándékot, mert erőnkhöz mérten nemcsak az 
ünnepeken meg a születésnapokon leptük meg a gyerekeket, de 
mi nem így akartuk szívükbe vésni magunkat, hanem inkább az 
egymás iránti viszonyulással, aminek meg is van a gyümölcse. A 
gazdálkodásban, ha az idén nem vásárolok meg egy hold földet, 
majd megveszem jövőre vagy két év múlva, de a gyerekekhez való 
viszonyulásban nem létezik „majd ha jut rá idő” fogalom, nincs 
pótvizsga. Ezt nem könyvekből tanultuk, hanem az élet tanított 
rá bennünket. Nem a városban, hanem itt a tanyán. Feleségem
mel arra is törekedtünk, hogy semmiben se szenvedjenek hiányt, 
amikor iskolába kezdtek járni, ne maradjanak le a falusi gyerekek 
mögött pl. az öltözködésben, de azt, még ha nem is mondtuk ki, 
láthatták, érezhették, hogy minden mögött, amit tőlünk kapnak, 
munka áll: a földdel meg az állatokkal való törődés. Mint ahogyan 
gyermekként én megtanultam a gazdálkodás alapjait, fiunk, lányunk 
kezéből sem esett ki a kapa, bár napjainkban már a gyomirtó szerek 
végzik helyettünk a kukorica, a napraforgó kapálását. Ami pedig 
a gazdaságunkat illeti, az az öt év lemaradást hozott, ami a későb
bi években lemorzsolódott, mert a növénytermelésben a magas 
hozamokat biztosító agrotechnikát alkalmazom, az állattenyész
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tésben pedig – még ha nem is szupermodern istállókban tartjuk a 
haszonállatokat – mindig arra törekedtünk, hogy kényelmes helye 
legyen a jószágnak, jó minőségű, egészséges takarmány kerüljön a 
jászlakba. Éppen úgy, mint ahogyan a földet nem lehet becsapni 
– az állatokat sem. Mert ha a földet nem műveljük kellőképpen, 
hiányzik a tápanyag is a talajból, nem várhatunk bő termést, tehát 
az állattenyésztésben is, ha nem kapja meg a fejőstehén a megfelelő 
takarmányt, hiába várom, hogy 30 liter tejet adjon, alig felét sikerül 
kifacsarnom belőle. Vannak kényszerhelyzetek, amikor a gyöngébb 
termés miatt takarékoskodni kellene a takarmánnyal, de akkor sem 
tesszük, inkább vásárolunk hozzá, hogy átvészeljük az ínséges idő
szakokat. Időközben megvásároltunk minden, a földműveléshez és 
az állattenyésztéshez szükséges gépet, ne kelljen bérmunkába adni 
egyegy műveletet, csak a kombájn hiányzik a gépállományból, de 
nincs is tervben, hogy vásároljunk. Ha csak önmagunkra hagyat
koznánk a fejlesztésben, a visszaszorított terményárak mellett erre 
nem lenne erőnk. Nem akarom én dicsérni a gazdaságpolitikát meg 
a szaktárcát, mert a növénytermelők nem tudják megemészteni, 
hogy egyetlen tollvonással 20 hektárra faragták le a földalapú támo
gatást, és hektáronként megalázó 4000 dinárra számíthat a gazda, 
de a támogatások, az agrárhitelek csak hozzájárulnak a gazdaságok 
fejlesztéséhez. Így vásároltunk új traktort, nehéztárcsát meg fejő
gépet is. Amíg törlesztjük a hiteleket, egy kicsit szorosabbra fogjuk 
a nadrágszíjat, de ezekkel az új gépekkel csak könnyebb a munka, 
nem kell attól rettegni, hogy mikor hibásodik meg valamelyik. 

A gazda jóleső érzéssel beszél a terméshozamokról, amelyek 
az utóbbi ötven évben legalább megháromszorozódtak. Ez az 
előrelépés a Kis Bicskeigazdaság termésein is megmutatkozik?
– Gyerekként is emlékszem arra, hogy az 1970es évek elején már 

a nagy hozamú olasz meg hazai búzafajták voltak termelésben, az 
orosz napraforgófajtákat is az újvidéki nemesítésű hibridek váltot
ták fel, s a kukoricatermelés is forradalmi változáson ment keresztül, 
úgyhogy én már a nagy hozamok világában kezdtem gazdálkodni, 
de édesapám meg idősebb parasztok elbeszéléséből tudom, hogy 
még az 1950es években is holdanként 12 mázsás búzatermést 
takarítottak be, nagyon jó termésnek számított a napraforgó 15 
mázsás hozama, a kukorica meg 25–30 mázsát termett. Bár a hazai 
nemesítés is bontogatta szárnyait, abban az időben a magyar búza
fajta: a Bánkúti, az orosz napraforgó és az amerikai kukoricafajták 
voltak elterjedve. Csak azt nem értem, hogy hogyan élt meg az 
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ilyen termésekből a gazda. Azaz tudom: a növénytermelés meg az 
állattenyésztés kombinálásával. Gazdaságunkon a búza holdankénti 
átlagtermése (nem egy évről van szó, hanem többről, s nem úgy 
számítjuk ki az átlagot, hogy levágunk egy 100 négyzetméteres 
darabot, és a kapott termést beszorozzuk a teljes területtel, hanem 
amennyit beszállításkor a mázsa mér, és azt osztjuk a területtel) így 
is  meghaladja a 4 tonnát, napraforgóból pedig 2,5 tonnás átlagot 
érek el. Kukoricából 78 tonnás átlagterméseket emlegetnek, persze 
hogy száraz szemtermésben, de ha hiszi, ha nem, én nem tudom, 
hogy mennyi terem, annyi biztos, hogy sokat, mert nem mérem a 
termést, nem is szállítom le a szövetkezetnek vagy a takarmánykeve
rőnek, hanem az utolsó szemig feletetjük az állatokkal, de megtör
ténik, hogy vásárolnunk kell hozzá, mint az aszályos 2012es meg 
a 2017es évben is. Ha pedig újig, a kukoricatörésig nem is ürül ki 
a góré, bármilyen jó árat is kínálnak érte, nem eladó, aranytartalék 
ez a takarmányozásban. 

Ha a terményárnak nem is, de munkája eredményének, 
a bőséges termésnek mindig örül a gazda: 

Kis Bicskei László
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S Erika asszony készíte még tejhasznot, futjae a tanya körüli 
teendők mellett? 
– Csak a család részére. átadjuk a tejet a tejüzemnek, hűtőme

dencét kaptunk, és naponta viszi a tartálykocsi. Évente mintegy 
100.000 liter tejet szállítunk le. sok? Vannak tekintélyes farmok, 
dehogyis állami farmok ezek, ott nem kell a munkával járó tehén, 
csak a hatalmas traktor meg a föld, hanem családi gazdaságok, 
amelyek több mint egymillió litert adnak át a feldolgozónak. A 
mi szerény állatállományunkkal is megvan a munka, hát még a 
többszázas csordával! Azért szabad időt is tudunk szakítani, lá
togatóba járunk, hozzánk is jönnek a tanyára, eljutunk a magyar
országi fürdőkbe is. 28 évi házasság után 2017ben görögországi 
nyaraláson voltunk. Kedvtelésem is van: a süteménykészítés. A 
rokonok, ismerősök dicsérték a süteményeket, és inkább tréfásan, 
mint komolyan mondogatták, hogy cukrászmesternek kellett volna 
tanulnom. ugyan már, jó nekem itt a tanyán is! Hanem egyszer 
csak betoppant hozzánk az egyik ismerősünk: hallotta, hogy ízletes 
süteményeket készítek, valami ünnepségre készültek, elvállalnáme a 
süteménykészítést. Elvállaltam. Volt olyan eset, hogy 500 személyes 
lakodalomba készítettem az édességeket, 40 fajta közül lehetett 
válogatni, de húszra szűkítettem a kínálatot. szeretem, amikor az 
ünnepeken teli az asztal. Húsvétra is készítek süteményt, tudja, 
jönnek a locsolkodók, illik őket megkínálni.

A Kis Bicskeitanyán nemcsak a jeles napok jelentenek ünnepet, 
hanem minden olyan nap, amikor az egyetemista gyerekek hétvé
geken hazatérnek a tanyára, de nem pihenni, hanem hogy kivegyék 
részüket az éppen soros mezőgazdasági munkákból, besegítsenek az 
állatok körüli teendők végzésében. Önkéntelenül adódik a kérdés: 
ha oklevelet szereznek, visszatérneke? s ha igen, akkor azt az ősöktől 
örökölt hitvallással teszik, vagy végzettségüknek megfelelő munka
hely híján – kényszerből? A szülők sohasem vallották azt az elvet, 
mely szerint: „a tanyai gyereknek elegendő a nyolcosztályos iskola, 
elboldogul azzal a mezőgazdaságban, tanuljon csak meg dolgozni.” 
Dehogyis fékezték a gyerekeket a tanulásban, majd a továbbtanulás
ban, rájuk bízták a pályaválasztást, szerezzenek egyetemi oklevelet, 
azután majd eldöntik, milyen utat válasszanak: a tanyára visszavezető 
dűlőutat vagy a városba, netán a külföldre vezető „kövest”.

– A „menni vagy maradni” kérdése csak olyan mértékben foglal
koztat, hogy itt maradni a tanyán és egy napon önálló vállalkozásba 
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kezdeni – mondjuk kertészetet vagy méhészetet megalapozni, esetleg 
a feldolgozás irányába terelni a gazdaságot –, vagy képzettségemnek 
megfelelően a városban, a közgazdasági szférában munkahelyet 
találni vagy teremteni magamnak. Ismerőseim, barátaim közül 
Angliába, Hollandiába, Németországba vándoroltak ki a biztos 
munkahely és a jobb megélhetés reményében, de engem nem vonz a 
külföld. Olyan értelemben nem, hogy hátat fordítsak Vajdaságnak, 
különben persze hogy érdekel más népek kultúrája, élete, de azt 
megismerni elegendő egykét utazás is – hangsúlyozza Kis Bicskei 
Rita, az újvidéki Közgazdasági Egyetem végzős hallgatója, s szavai 
szerint minden alkalommal jóleső érzéssel tér vissza a tanyára, fordul 
be a faluba. – A törökfalui általános iskola diákja voltam, soha nem 
váltak külön a falusi gyerekek a tanyaiaktól, és sem középiskolai, sem 
egyetemi éveim során nem éreztem valamilyen megkülönböztetést, 

Nem tudom, milyen értéke lesz a közgazdasági karon 
megszerzett oklevélnek
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akár kiközösítést is csak azért, mert tanyai vagyok. Elmosódtak a 
különbségek a fiatalok között, s ha a tudás meg az informáltság az 
egyedüli mérce, akkor talán még előnyben is vannak a kisközössé
gekből érkezők, hiszen valamennyien azért iratkoztunk egyetemre, 
hogy tanuljunk, nem pedig hogy a város forgatagát élvezzük. 

S vane különbség esetleg a mentalitásban, a viselkedésben, az 
öltözködésben? 
– Azt tapasztaltam, hogy a városi fiatalok jelentős része ráme

nősebb, mint a falusi vagy a tanyai származású fiatal, telve vannak 
látszólagos önbizalommal, dominál náluk az „én és csak én”, míg mi 
kimértebbek, tartózkodóbbak vagyunk, de ez nem a félelem vagy 
a  bizalmatlanság, esetleg az elutasítás kifejezője, hanem az illemé. 
Ilyenre neveltek bennünket. Az öltözködésben is érződik egyfajta 
visszafogottság, nem majmoljuk az állítólagos divatot, a szakadozott 
farmert, a befűzetlen tornacipőt. Úgy érzem, hogy nagyon eltérő 
a szépről alkotott fogalmunk. személy szerint nagyon jól érzem 
magam pl. farmernadrágban, de színházba vagy hangversenyre, 
úgy érzem, nem illik farmernadrágban menni. Az öltözködésnek ki 
kellene fejeznie a női test titokzatosságát, sejtelmeit, de ez valaho
gyan leértékelődött. Az a ciki, ha ki vagy tetoválva, és megfordulnak 
utánad a fiúk. Én nem ezt a nézetet vallom. 

Szórakozás? 
– Nagyon tág a szórakozás fogalma. Leginkább a diszkózást, 

a nagy bulikat értjük rajta, persze, hogy időnként ellátogatunk a 
diszkóba is, de számomra egy jó beszélgetés a barátokkal, barátnők
kel, egy séta is jelenthet szórakozást, amit pihenésnek is nevezhet
nék. Mindez azonban nem mehet a tanulás kárára. Középiskolás 
koromban diszkóba indulás előtt olyan eső esett, hogy a tanyáról 
csak bokáig érő sárban juthattam volna ki a műútra, így hát otthon 
maradtam. Leginkább összefogtunk mi törökfalui fiatalok, és együtt 
utaztunk be Tornyosra, Oromhegyesre vagy zentára. Olyan eset 
is előfordult, hogy szüleim személygépkocsin bevittek a csantavéri 
diszkóba, persze hogy nem jöttek be velem, mint valamikor a 
lányokat kísérték a bálba, vagyis a táncmulatságra az édesanyák, 
hanem az autóban szunyókálva vártak rám, amíg tartott a buli. 
Nem, nem a bizalmatlanság miatt, mert féltettek, hanem mert a 
kényelmemet nézték. 

Attól függetlenül, hogy szürkében didereg a határ, a tanya 
környékét azonban a közelgő karácsony hangulata járja át. Jó 
ilyenkor itthon lenni. 
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– Minden alkalom, amikor együtt van a család, ünnepnek számít, 
de a karácsonyra készülődésnek különös varázsa van, az pedig – az 
éjféli mise mellett – az ajándékozás. Nem az olyan ajándékozásé, 
hogy „no, mit szeretnél kapni karácsonyra”, hanem hogy az a sze
retet és az egymás iránti tisztelet kifejezője legyen. Családunkban 
senki sem tudja, hogy milyen ajándékot vásárol vagy készít számára 
a másik, s nem az érték a fontos, hanem a figyelmesség. Rend
szerint olyan ajándék kerül a karácsonyfa alá, aminek gyakorlati 
értéke van. A régi világban nem véletlenül kaptunk karácsonyra 
kesztyűt, meleg sapkát, sálat, de még könyv is került az ajándékok 
közé, minderre szükség volt a mindennapi életben, s amellett, hogy 
szüleink örömet szereztek, még plusz kiadástól is mentesültek. Ma 
sincs másként. Hanem három évvel ezelőtt alaposan megleptek 
szüleim: személygépkocsit kaptam ajándékba. De nem azért, hogy 
kocsikázzak a faluban, hanem hogy ne legyek időhöz kötve az 
Újvidékre utazással, és ők se vesztegessék az időt, miközben értem 
jönnek az adai autóbuszállomásra, utána hétfőn kora reggel újból 
megtegyék ezt az utat. Csak hálás lehetek szüleimnek, de a Terem
tőnek is a gondoskodásért, hogy nem ismertem meg a nélkülözés 
nyomasztó érzését. 

Kis Bicskei Norbert: Az állatorvosi karon szerzett 
tudásnak egyszer a tanyai gazdaságon szeretném 

hasznát venni
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Békét, biztonságot sugároz a törökfalui Kis Bicskeitanya. Több 
ilyen is akad a környéken, amelyek kiállták a fejlődés viharát, nemze
dékek fejlesztik és éltetik tovább. Ezt az utat járja Kis Bicskei László 
és Erika tanyája is. A gyerekeknek igyekeznek átadni nemcsak a 
tanya történetét, hanem feltárni előttük az ősök múltját is. Rajtuk 
múlik, egy kicsit talán lelkiismeret kérdése, hogy tiszteletteljes ér
deklődéssel és kíváncsiskodással bontogatjáke a családfa gyökereit, 
majd telepszenek rá valamelyik ágára, vagy pedig puszta illemből 
hallgatják meg a családi krónikát. 

– Mindig szerettem a történelmet, szerettem a múltban kalan
dozni, és élvezettel hallgattam nagyszüleim meg szüleim meséit a 
régmúlt időkről, a paraszti gazdálkodásról, amit ők is szüleiktől 
tanultak el, s amikor gyerekes érdeklődéssel azt kérdeztem nagyma
mámtól, hogy mindig a törökfalui tanyavilágban élteke, és tagadó 
választ kaptam, utána se vége, se hossza nem volt kérdezősködé
semnek, mert érdekelt őseim világa. Gyermekkorban érdekesek 
a régi történetek, s nem is voltam tudatában, hogy a későbbiek 
során ezeknek a történeteknek a nyomán indulok vissza a múltba, 
gondolatban találkozni ükapámmal vagy talán szépapámmal. A 
szájhagyományra alapozva kezdtem nevelgetni családfánkat. – Ezt 
már Kis Bicskei Norbert, az újvidéki Mezőgazdasági Kar állatorvosi 
tanszékének végzős hallgatója, a leendő állatorvos mondja, és kissé 
sajnálattal teszi hozzá, hogy tanulmányai miatt lelassult a kutatás. 
Pedig a levéltári dokumentumok, esetleg az egyházi könyvek, a 
historia domusok szinte kínálják a lehetőséget, hogy megosszák a 
titkokat. – szüleim vonalán: tehát a Kis Bicskei (apai) és a Földi 
(anyai) vonalon egészen az 1800as évek közepéig nyúlik vissza 
a családfa gyökere. Az első Kis Bicskeiek, vagyis Kis Bicskei Béla 
dédapámék az 1800as évek derekán Tápióbicskéről érkeztek erre a 
tájra, a Földiek, Földi Károly dédapámék is ugyanabban az időben, 
csak ők Kárpátaljáról, Beregszászról kerültek Csantavér környé
kére, onnan terült szét a későbbi időkben a család. Úgy mesélik, 
hogy a Földiek nemesek voltak, csak azt kellene kikutatnom, hogy 
kutyabőrös nemeseke vagy pedig hétszilvafás, azaz bocskoros ne
mesek. A történetnek az a lényege, hogy az egyik ősöm elkártyázta 
a vagyont, de mivel Csantavér környékén – minden bizonnyal a 
pusztán – földet kaptak, itt kezdtek új életet. 

Norbertben hogyan alakult ki a tanyaszeretet? 
– Az ember gyermekkorban még ösztönösen ragaszkodik a biz

tonságot jelentő szülői házhoz, az otthonhoz, a tájhoz, s ahogyan 
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nyiladozó szemekkel megismeri környezetének életformáját, aminek 
maga is része és részese szeretne lenni, hacsak a szülők nem riogatják 
tanulásra serkentve: „Látod, mennyit kell itt dolgozni, tanulj, hogy 
ne ilyen életed legyen”, egyszóval jobb életet szánva csemetéjüknek 
így készítve a tanyáról távozás útját, de ha a gyerek nem hallja nap 
mint nap a szülőknek ezt a jóindulatúnak gondolt terelgetését, ha 
egyedül kezdi építgetni a maga kis világát, ez az ösztönös kötődés 
vált azután át szeretetre és tiszteletre. Alig látszottam ki a földből, 
de megmaradt emlékezetemben, ahogyan édesapám ölében ülve 
a traktor nyergében együtt szántottunk, de az az időszak is, ami
kor Földi nagyapámmal együtt tereltük ki a birkanyájat a Csíkér 
mentére legeltetni. Ilyenkor még nem a küzdelmes életet látja az 
emberpalánta, hanem az az élmény hatja át, hogy részese lehet a 
felnőttek világának, meglehet, hogy sok gyerek éppen ezért szeretne 
minél előbb felnőni. Nem terhes kötelességnek éreztem, amikor 
segítettem a tehenek etetésében, vagy amikor édesapám első ízben 
bízta rám a traktort, hogy a tanyabejárattól a hátsó udvarba hajtsam, 
hanem a felnőtté válás kibontakozásának. 

Mint említette, szerette a történelmet, azonban a pályaválasz
tással tudtára adta a szülőknek, hogy nem válik meg a mezőgaz
daságtól. Talán a tanyától sem. 
– A történelem máig is nagy szerelmem, de nem tudtam elkép

zelni az életemet tanárként vagy kutató történészként, én a mező
gazdasághoz vonzódtam. Mindig jóleső érzés kimenni a szántókra, 
magamba szippantani a frissen kaszált lucerna illatát, ma sem tudok 
betelni a tavaszi szélben hullámzó szőkülő árpatáblák látványával, 
de jobban érdekeltek az állatok, figyeltem viselkedésüket, s amikor 
12 éves koromban azt kérdezték tőlem, hogy „mi leszel, ha nagy 
leszel”, már nem a történelmet emlegettem, hanem határozottan 
állítottam: állatorvos. szüleim örömére így kerültem a kanizsai me
zőgazdasági középiskolába. A topolyaiba is beiratkozhattam volna, 
és utazó diákként tanulok, mert akkor már megvolt a Törökfalu és 
Kavilló közötti műút, az autóbuszösszeköttetés Topolyával, de szü
leim a kanizsai középiskolát választották, bentlakásos diák lettem, 
még ha ez költségesebb is volt, mint a mindennapi utazás. Ennek a 
választásnak később értettem meg a magyarázatát: ha már tanulni 
akarok, akkor a figyelmem a tanulásra összpontosítsam, elegendő, 
ha hétvégeken, az iskolai szünidőkben besegítek a munkákban, a 
tanyai gazdaság egyébként kiváló lehetőséget nyújtott a gyakorlat
ra, de ugyanilyen fontos volt az önállóságra nevelés, az a bizalom, 
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ahogyan szüleim útra engedtek. Továbbtanulásommal nem voltak 
elragadtatva a nagyszülők, nagyanyám fennhangon ellenezte, zá
poroztak is megjegyzései szüleim irányába: „Talán nincs elegendő 
munka a tanyán, hogy tanulni külditek”, vagy „minek vesztegetni 
az időt az iskolával, többet érne, ha munkára fognátok”, az a meg
jegyzése pedig különösen belém mart, amikor azt hallottam tőle, 
hogy „nem féltek attól, hogy elcsavarja a gyerek fejét a város? Ha 
most elmegy a tanyáról, ide már nem jön vissza!” Hát nem féltek! 
Én meg szépen elindultam az állatorvosi pálya felé. 

S a tanya? 
– Ott nyugszik életemben, tudatomban, mert hétvégeken, a 

vizsgák közötti szünetben igazi tanyai gyerekké válok, mint amilyen 
egyébként is vagyok, csak sokan nem tudják, de nem azért, mert el
hallgatom „nemesi” származásom, hanem mert nem kérdezik, s nem 
félek attól sem, hogy föltöri a villa nyele a tenyeremet, hogy meglök 
a tehén, amikor elé szórom az abrakot. Én már egy új, korszerűnek 
nevezett mezőgazdaságot és gazdálkodást ismertem meg, de tanyán
kon nemcsak láthattam, hanem a munkán és a munkaszervezésen 
keresztül megtapasztalhattam ennek az ősi gazdálkodási formának 
az előnyeit, értékeit. Nemcsak gazdasági értékekről van szó, hanem 
közösségi értékekről, az egymásrautaltságról is, habár ezek lassan 
elhalványulnak a munka, a minél többet hajszolásában. Megértet
tem, hogy a tanyai ember miért nem kívánkozik be a szűkre szabott 
falusi vagy városi telkekre, különösen akkor nem, ha tekintélyes 
állatállománnyal rendelkezik, s ha be is költözik, örökös légszomj 
gyötri. Arról túl korai lenne beszélni, hogy én vegyem át a tanya 
irányítását, szüleink hála istennek jó erőben vannak, de lassacskán 
kibontakozik egyfajta munkamegosztás: édesapám a földek és a gé
pek felé irányul, én meg, ha már az állatorvosit választottam, akkor 
az állatállománnyal foglalkozom. Nemcsak a gyógyítás az állatorvos 
feladata – akkor vagyok igazán elégedett, amikor nincs szükség az 
orvoslásra –, hanem a tenyésztési program megtervezése és annak 
kísérése. Elkészítettem a tenyésztési tervet, ami a genetika mellett 
felöleli a tartástechnológia korszerűsítését, beleértve a gépesítést, 
az eddiginél is hatékonyabb takarmányozást. Én a kiváló genetikájú 
és a kettős hasznosításra nagyon jó szimentáli fajtára voksolok, 
ez képezi törzsállományunk több mint 90%át. Nemrégen még 
a tejtermelésben látta az agrárpolitika a szarvasmarhatenyésztés 
távlatát, most meg a húsmarha és a legeltetéses tartástechnológia 
áll a gyújtópontban, közben megfeledkezünk arról, hogy a legelők 
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nagy részét feltörték, a sokat emlegetett bánáti legelők minősége 
kevés kivétellel nem felel meg a minőséges állattenyésztésre. Nálunk 
ismeretlen fogalom a legelőgazdálkodás, a legelőhigiénia. Néhány 
évvel ezelőtt a mezőgazdasági minisztérium bejelentette a minőségi 
követelményeket kielégítő legelők feltérképezését, hogy azokon, 
illetve azok közelében szervezzék meg az exportkövetelményeket 
is kielégítő állattenyésztést, mindenekelőtt a szarvasmarhatenyész
tést, de azóta sincs hír arról, hogy meddig jutottak a munkával. 
Törökfalu környékén egyébként sincsenek legelők, tehát az inten
zív tartástechnológiát kell választanom, mint ahogyan jelenleg is 
termelünk. Nem gondolkodom több száz fejőstehenet számláló 
állományban, mert annak ellátásához több száz tonna takarmányt 
kell biztosítani, ami saját gazdaságunkról lehetetlen, arról nem 
is beszélve, hogy munkaerőt is kellene alkalmazni, abból pedig 
egyre nagyobb hiány mutatkozik. Azzal is elégedett leszek, ha a 
fejőstehenek számát 50re duzzasztom, mellé még ugyanennyi 
növendékállatot, s ennek ellátását elbírja a család, és megoldódik 
az állatorvosi felügyelet is. 

Tehát már részben irányítja a tanyai gazdaság állattenyésztési 
részét. Lesze erő, esetleg idő, állatorvosi rendelőben dolgozni? 
A folyamatosan csökkenő állatállomány orvoslásában szükség 
van egyáltalán újabb és újabb állatorvosra? 
– Bármilyen furcsán hangzik, de haszonállatok gyógyítására 

szakosodott állatorvosból egyre kifejezettebb a hiány, a kollégák a 
házi kedvencek orvosi felügyeletében találták meg a számításukat. 
Kezdőként nem gondolok rendelőt nyitni, aminek felszerelése 
mellesleg nem is olcsó, esetleg valamelyik meglévő rendelőben 
vállalok munkát, és mellette irányítom tanyánk állattenyésztését. 
A Magyar állatorvosok Világszervezetének tagjaként tanulmány
utakon jártam Erdélyben, Magyarországon, szlovákiában, s láttam, 
hogy a diplomás állatorvosok –  munkahelyük mellett – hogyan 
vezetik saját farmjukat. Egyetlen szóval fogalmazva: eredményesen. 
Ha megvan a jó példa, akkor azt alkalmazni kell. Megpróbálom. 

Alig öt évvel ezelőtt (2012) esőssáros őszidőben csak bokáig érő 
sárban lehetett megközelíteni a Kis Bicskeitanyát, onnan pedig 
akkor juthattak ki legkönnyebben a „kövesre”, amikor már a fa
gyok lebetonozták a dűlőutat. Pedig ha aszfalttörmelékkel vagy 
cseréphulladékkal terítik meg az utat, meghunyászkodik alatta a 
sárhoz szokott dűlőút. Mivel ehhez Kis Bicskei László nem kapott 
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támogatást, így a zentagunarasi téglagyárból egyedül fuvarozta a 
téglagyári hulladékot, a téglatörmeléket, s mégis elkészült a másfél 
dűlőnyi, 640 méter hosszúságú szilárd út. Nem sokkal később, 
amikor naponta már tartálykocsi járt ki a tanyára a tejért, újabb 
réteg törmeléket kellett volna teríteni az útra, de ehhez sem kapott 
segítséget. Nem volt mit tennie, mint hogy zsebbe nyúljon, és 1400 
eurót fizetett, hogy zúzott kővel borítsák be a tanyától a kövesig az 
utat. Alig fejeződött be a munka, megérkezett az adai önkormányzat 
„ajándéka”: egy hatalmas tehergépkocsi zúzott kő, amire már nem 
volt szükség, de ha már kiszállították, ne vigyék vissza, ha szükség 
mutatkozik rá, megteszi majd az útjavításra. Törökfaluból így már 
nemcsak a Valkaisor, Kavilló meg Kevi irányába vezet „köves”, hanem 
a Kis Bicskeitanyára is. Hogy azon sáros őszidőben meg hófúvásos 
teleken is bármikor vissza lehessen térni a tanyára. Hazatérni.
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neMZedékről neMZedékre
Élet a törökfalui Pécskai sori Pletikoszity-tanyán

Csöndes még, reggelenként foszladozó páralepelbe burkolózik a 
határ, mintha féltőn óvná, rejteni próbálná a gazda jól végzett mun
kájának látványát, a mindig reményt keltő, zöldellő búzatáblákat, a 
tavaszi nagy munkákra, a vetésre előkészített szántókat. Bármennyi
re is hangoztatja a szaktárca az agrárágazat, a gazdák támogatását, 
nem maradnak el a termelési és kiviteli eredményeket dicsérő szavak
szóvirágok sem, de évszázadokon át jól megtanulta a parasztember, 
hogy áldozatos munkájában (mert a munkán és családján kívül 
nemigen érdekelte egyéb, közösségépítő, formáló tevékenységéhez 
mindig szűk korlátot szabott a társadalom, a hatalom) csak önma
gára hagyatkozhat. Töretlen hittel és kitartással vállalta, élte, és éli 
ma is választott életformáját, pedig az elmúlt hathét évtizedben 
hányszor megalázták, kisemmizték, ami a „csak azért ist”, a konok
ságot, a szívósságot, ugyanakkor a bizalmatlanságot, a gyanakvást is 
erősítette testébenlelkében. Az utóbbi évtizedekben megváltozott 
gazdálkodási viszonyok és feltételek (amihez hozzájárult a többet 
akarás is) elmozdították ugyan a holtpontról a gazdatársadalmat, 
de annak ellenére, hogy azonos gondokkal küzd a kistermelő meg 
a nagyobb gazda, hogy tanyán vagy urbánus környezetben él és 
dolgozik, homogenitásról nem beszélhetünk összefogást követelő és 
sürgető akcióikban, ennek híján pedig kiszolgáltatottnak érzi magát, 
s a borúlátók még a létét is megkérdőjelezik a mezőgazdaság átala
kulása során. Pedig talán Veres Péter Ha nem lehettél szálfa című 
versének bátorító sorai fejezik ki leghívebben a paraszti lelkületet:

 
Nézd a tarackot,
nem árthat annak se aszály, se árvíz, se fagy, se tűz,
hiába perzselik azt fönt, s hiába vagdalják alant.
Tavasszal nem mozdul, azt hinnéd, kihalt,
pedig azalatt, ott lenn a mélyben ágakat ereszt
--------------------------------------------------------------
Ez a föld itt a tiéd, tartsad hát erősen, magyarom,
ha nem lehettél benne szálfa, legyél csak cserje, vagy
legyél csak gyom.
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Vitathatatlan, hogy Vajdaságban szép számban vannak olyan 
gazdaságok, tanyai és falusi gazdaságok egyaránt (ez mind a nö
vénytermelésre, mind az állattenyésztésre, valamint a gyümölcs
termelésre és kertészetre is vonatkozik), melyek a legkorszerűbb 
termelési technológiák alkalmazásában fölveszik a versenyt az Eus 
farmerekkel, de a mezőgazdasági termelők zöme egyre nehezeb
ben tartja fönn gazdaságát. A mezőgazdasághoz való társadalmi 
viszonyulást a paraszti gazdálkodás legelfogadhatóbb modellje, 
az elhagyott, romos tanyák sokasága is érzékelteti. Ha nincs, aki 
átvegye az idős termelőtől a gazdaságot, véget ér a dűlőút, előbb 
csak ablakszemei csukódnak le, majd beroskad a tető, s halálra van 
ítélve a tanya. Megbízható, pontos adatok nincsenek a vajdasági 
tanyák múltbeli és jelenkori számáról, de a két világháború közöt
ti számuk több tízezerre becsülhető. Napjainkra ezek nagy része 
elnéptelenedett, romokban hever, már csak az akácok és a bodza 
jelzi helyét, meg a takarásukban meghúzódó, egyre laposodó, még 
az emlékezetbe kapaszkodó, sírhalomra emlékeztető sárgás domb. 
Maga a természet font koszorút buja növényzettel a tanyasírra, így 
hagyja nyugodni az ember is, hiszen hiába szántaná fel, nem terem 
meg annak helyén, de az udvart jelző gyepen sem gabona, legfeljebb 
pitypang, ebszőlő, csalán, a mezsgyét is régen tarack uralja már, s 
ezt az örök álmot ki tudja honnan ide került vadrózsabokrok őrzik. 
A szemellenzős, téves agrárpolitika, a mezőgazdasági nagyüzem 
favorizálása, a rosszul értelmezett magántulajdon gazdasági szerepe 
és ereje mindmind hátráltatta a mezőgazdaság kibontakozását, a 
gazdasági szempontból mindenképpen előnyös tanyai gazdálkodás 
(előszeretettel emlegetünk farmot is, de ezzel a fogalommal a tanyai, 
a természettel együtt élő ember sohasem békélt meg) térhódítá
sát. A politikaigazdaságpolitikai rövidlátóság (vagy nevezzük 
inkább tudatlanságnak?) szintén hozzájárult a tanyák ezreinek 
megsemmisítéséhez, hogy alig néhány évtizeddel később erőtlen 
és látszólagos, a politikum részéről jobbára az ígérgetés szintjén 
megrekedő próbálkozás történjen a tanyavilág újjáélesztésére. 
szerencsére azokban a vajdasági körzetekben, amelyek kívül estek 
előbb az „igazságos” földosztáson, majd a határrendezésen, elkerül
te a tájat a szövetkezetesítés meg a földmaximum zsugorítása, ezt 
követően a mezőgazdasági nagyüzem nagyparcellái kialakításának 
megsemmisítő vihara (előbb a háborút követő, majd az 1960as 
és 1970es években), megmaradtak a tanyák, a tanyasorok, bele
simultak nemcsak a tájba, de az agrárpolitikába is (mi egyebet is 



■   Nemzedékről nemzedékre ■ 265  ■

tehetnének?), jóval túlnőve már az önellátó gazdálkodáson, s akár 
útmutatói lehetnének a korszerű gazdálkodásnak, de életmódnak 
is. „Azért dolgozunk, hogy emberhez méltó életünk legyen, hogy 
az utódoknak is hagyjunk valamit” – hangzik a válasz a föl sem tett 
kérdésre. Messzire látni a fasoroktól is megfosztott vajdasági rónán, 
a szántók meg az akácok ölelésében pihennek a megmaradt tanyák, 
távolról is jól kivehető, hogy vane még ott élet, vane folytatása az 
ősök földtiszteletének. A Törökfalu és Kavilló közötti útról, ott 
a keresztnél, a szántók közé szorított dűlőútra fordulok, melynek 
végén tetszetős tanya jelzi nemzedékek munkájának eredményét: 
a Pletikoszitytanya. Nyoma sincs már a hétvégenként tisztára 
mázolt földes szobájú, mestergerendás lakóépületnek, a félig zárt 
udvart istállók és ólak helyett gabonatárolók határolják el a szán
tóktól. A népi építészet, az egykori paraszti gazdálkodás emlékeit 
hiába keresem, néhány évvel ezelőtt eltűnt valamennyi, hogy az 
ereje teljében lévő tanyagazda, Pletikoszity árpád helyükbe olyan 
gazdálkodási egységet építtessen, ami képes lesz az új nemzedékek 
megtartására. De ugyanezzel a céllal épült ezen a helyen több mint 
száz évvel ezelőtt az első tanya is, ami még az állami kisajátítást, a 
konfiskálást is túlélve nemzedékek emberi sorsfordulóinak volt 

A Pletikoszity család (nem teljes létszámban) 
a törökfalui tanya előtt
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néma tanúja, tehetetlen szemlélője, s vert falai, alig néhány éve, 
ugyanilyen tehetetlenül omlottak le, teljesen utat engedve a korsze
rű életmódnak és gazdálkodásnak, ami semmiben sem különbözik 
a nyugati farmok és farmerek olykorolykor már glorifikált (és talán 
irigyelt) életmódjától. 

Lassan bandukolva indulunk az emlékezet és az ősök tiszteletének 
több mint százéves dűlőútján. 

– 120 évet ölel fel tanyánk története, történelme, alapot teremt
ve az immár hatodik tanyai nemzedék megtartásához – mondja 
Pletikoszity árpád, majd a családfa mélyre nyúló gyökere, kibonta
kozó törzse és minden időben újjáéledni képes lombozata mentén 
rajzolódik ki a tanya és a tanyai ember küzdelmes élete. – 1898ban 
dédnagyapám, stevan Pletikosić, ákos fiam ükapja, illetve ádám, 
Luca, Dávid meg Fruzsina unokáim szépapja 10 lánc földet vásárolt 
itt. Több nem is juthatott neki, mert alig másfél évtizeddel koráb
ban osztották fel a pusztaságot a solymossy, a Mihalek, a Varga és 
a Török családok között, s mivel a Török család foglalkoztatta a 
legtöbb bérest, innen a Törökfalu tiszteletet kifejező megnevezés, 
amit 1947ben az utrine (vagyis járás, puszta – a szerző megjegyzése) 
megnevezés váltott fel. A tanya lakóépülete 1898 és 1902 között 
készült el, háromosztatú, vert falú ház volt, s hozzá párosult a ló meg 
a marhaistálló, a góré, alatta a sertéshizlaldával, az udvar közepén 
a gémeskúttal és az itatóvályúval. Nézzünk csak szét a megmaradt, 
régi tanyák között, ezt a félig vagy teljesen zárt építkezési modellt 
követi valamennyi. 

Hogyan cserélődtek a tulajdonosok, módosulás, fejlesztés idő
közben történte a tanyán? 
– Ami magát a lakóépületet illeti: nem, hiszen a parasztember 

mindig fontosabbnak tartotta a maga kényelménél, hogy jó helye 
legyen állatállományának, különösen a lovak voltak nagy becsben, 
hogy a fészer alatt pihenjen a ráfos szekér, az eke, a borona, a fogas, 
valamint a henger, a tanyai gazdaság teljes gépesítése. stevan déd
nagyapámtól fia, Jenő, tehát apai nagyapám örökölte meg a tanyát, 
de mivel két fiú volt a családban, Nándornak Csantavéren vásároltak 
házat, ő már urbánus környezetből gazdálkodhatott. Édesapám, 
zoltán, 1957ben kapta örökségül a tanyát, én itt születtem 1958. 
december elsején, s 1998ban, édesapám halálát követően vettem át 
a gazdaságot, amit Márta (1957) és Ilona (1966) nőtestvéreimmel 
osztottunk, s az természetes, hogy a juss rájuk eső részét kifizettem. 
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Ott a hetvenes években nem gondoltam, hogy egy napon a mező
gazdaság lesz a fő megélhetési forrásom, bár az lett volna a legter
mészetesebb, mivel egyedüli fiúgyerek voltam a családban, hogy 
édesapám úgy készítsen fel az életre: örökébe lépve a tanyát nekem 
kell tovább éltetnem, folytatva a paraszti gazdálkodást. Gyerekként 
is szerettem a gépeket, s amikor fölvetődött a „maradok a földnél, 
vagy tanulok” kérdése, a fémes szakmát választottam, ami megadta 
a lehetőséget a mezőgazdasággal, egyben a tanyai élettel való szakí
tásra. Ott az 1970es és 1980as években még nem jelentett gondot 
munkahelyhez jutni valamelyik jó fizetést kínáló állami vállalatban. 
A biztos havi fizetés meg a nyugdíjbiztosítás nagy szó volt mindig a 
parasztember előtt, bár abban az időben már pengették a földműve
sek nyugdíjbiztosítását, ami időközben kötelezővé vált, legyen biz
tos jövedelme a gazdának öregkorára. Azóta vannak már nyugdíjas 
földművesek, de dolgoznak továbbra is, mint tették erejük teljében, 
hiszen a szociális segélynél is kisebb parasztnyugdíj hideg vízre sem 
elegendő. De azt hiszem, hogy nem is ez az alamizsna a kényszerítő 
tényező, hanem mert benne van a vérünkben a föld tisztelete, a tenni 
akarás, amire csak jóval később jöttem rá. Alighogy befejeztem a 
fémipari középiskolát, várt a munkahely: 1978ban gépkezelőként 

A gyerekekért fejlesztettük a tanyát:
 Pletikoszity Árpád és Márta
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helyezkedtem el, hosszú évekig rakodógépeket kezeltem a kikötői 
vállalatban, s bár a tanyával, szüleim gazdaságával nem szakadt meg 
a kapcsolat, hogyan is szakadhatna meg, azért a város is vonzott, 
különben nem is kezdtünk volna építkezésbe zentán. Amikor pedig 
1998ban átvettem a 28 holdas szülői birtokot (bár kétlakiként), 
rájöttem, hogy egy időben két munkahelyen nem lehet becsülettel 
helytállni, azt meg szégyelltem volna, hogy termőföldjeimet nem a 
bő termésről, hanem az elhanyagoltságról, a gyomosságról ismerik 
fel, meg hogy szemem láttára semmisüljön meg a tanya, így inkább 
a mezőgazdasághoz pártoltam vissza.

Bevalljae vagy sem, nem volt nehéz a választás, mert ezek a szálak 
meg sem szakadtak. 
– Persze hogy nem, hiszen amikor csak időm jutott rá, irány a 

tanya, de nem pihenni, mindig akad ott munka, csak győzze a tanya 
népe! Érdekes a mezőgazdasági vagy tanyai gyökérzetű ember, mert 
ha ki is szakad az addig tápláló közegből, nem vallja be ugyan, de 
ragaszkodik a földhöz, másodállásban, erejéhez és gazdasági lehető
ségéhez mérten műveli azt, úgy mondjuk jövedelemkiegészítőként, 
de több ez annál. A lényeg az, hogy mire tanyagazda lettem, nem 
csak az örökségre alapoztam, addigra már mi is összekuporgattunk 
néhány holdnyi földet, mert 1984ben, amikor közgazdasági közép
iskolai végzettségű Márta feleségemmel összekerültünk, hozomány
ba két holdat kapott, én meg 3,5 holdat, amit azok jövedelméből, 
meg persze a havi fizetésből már a következő évben megtoldottunk 
egy holddal, s amikor senkinek sem kellett a föld, akkor bővítet
tük ki gazdaságunkat. Most meg keresett a föld, egyre szűkösebb 
a bácskai határ, az itteni gazdák bánáti földeket művelnek, én sem 
vagyok kivétel, de nem is igen lehet már szántóhoz jutni. 

Miért ragaszkodott a tanyához, hiszen Pletikoszity Árpád nem 
is parasztember, fémesztergályos a szakmája, gépkezelő. 
– Nem kell ahhoz vérbeli parasztembernek lenni, hogy valaki 

tisztelje a földet, ősei munkáját. Alig voltunk túl a háborús éveken, 
s úgy voltam vele, hogy a tanya az elmúlt évtizedek során kiállta 
az idők próbáját, mindig biztonságot nyújtott, volt olyan időszak, 
amikor nagyobbat, mint az esztergapad vagy a rakodógépek, meg 
azután egy évszázados értéket, amibe őseim életüket építették be, 
nem hagyok megsemmisülni. Eleinte azért kétközben voltam a 
gazdálkodást illetően, s az is megfordult gondolataimban, hogy 
megteszi pihenőtanyaként is, mert kétlakiakként éltünk, zentán van 
a családi házunk. Ez megkönnyítette a gyerekek iskoláztatását, de 
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nem szakította el őket a természettől, ettől a sokszor embert próbáló 
munkától. Amikor csak tehettük, jöttünk a tanyára, ismerjék meg 
a városban nőtt gyerekek a paraszti gazdálkodást, hátha megtetszik 
valamelyiküknek. A lányok sem a mezőgazdaságért, sem a tanyai 
életért nem rajongtak, így Anita a gyógyszerészetet választotta, 
zentán dolgozik, Katalin pedig kozmetikusként önállósult. Hogy 
őszinte legyek, nem tudtam, mi lesz a tanya sorsa, de amikor láttam, 
hogy gépésztechnikumot végzett ákos fiam mennyire vonzódik a 
mezőgazdasághoz, hiszen nemcsak látta ezt a munkát, hanem részt 
is vett benne, s tanúja lehetett a fokozatos fejlesztésnek, egyértel
művé vált, hogy nem a hamis romantikát ébresztő mestergerendás, 
petróleumlámpás tanya lesz a megtartó erő, hanem a korszerű gépek, 
a termőföldek tekintélyes területe. Egyszerűbb lett volna a hábo
rús években, majd az 1999es bombázást követően kimenekíteni 
innen a családot, de úgy gondolom, hogy helyes utat választottunk, 
amikor az itt maradás mellett döntöttünk. s ebben a hitben csak 
megerősödök, amikor látom tipegő kis unokámat, amint gagyogva 
hozza felém a mérőlécet vagy a játékkalapácsot, játéktraktorainak 
irányítására „kényszerít”, hogy ő a hatodik nemzedék képviselője, 
aki tovább élteti a Pletikoszitytanyát. 

A tanyán élő Ádám unokájára gondol, de van a családban még 
egy fiú, Dávid, s mi lesz akkor, ha netán ragaszkodni kezd a 
mezőgazdasághoz, majd megkedveli a tanyai életmódot? 
– Annak örülnék a legjobban! Bánátban vannak saját tulajdon

ban lévő földjeink, de bérelünk is, nagy kiterjedésű legelők veszik 
körül szántóinkat, s ha csak rajtam állna, én már építeném a tanyát 
Dávid unokánknak is, de ebbe feleségemnek is van beleszólása. A 
bánáti földek nem olyan jó minőségűek, bőtermők, mint a bács
kai szántók, ott inkább a legelőnek van értéke, s úgy látom, hogy 
érdemes lenne legeltetéses állattenyésztéssel foglalkozni. De mint 
ahogyan gyermekeinket sem kényszerítettük tanulásra, nem mi 
szabtuk meg, milyen pályán induljanak, unokáinkat sem fogjuk 
mindenáron a mezőgazdaságban marasztalni, de meg kell ismerniük 
ezt az ágazatot is, őseik foglalkozását. 

Maradjunk még egy ideig a múltban. Az idős gazdák egyre gyé
rülő nemzedéke nem feledi a „tapsikolt” földek időszakát, majd 
a padlássöprést, a konfiskálást. Kis híján a Pletikoszitytanyát 
is magával ragadta az ár. 
– Jenő nagyapám 30 láncosra növelte a gazdaságot, meg is kapta 

érte a „kulák” jelzőt, s „a nép nevében” a tanyával együtt megfosztot
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ták a családot a gazdaságtól, de mivel a tanya édesapám nevén volt 
vezetve, kénytelenek voltak visszaadni. A szántókat azonban elvet
ték. A földvisszaszármaztatási törvény életbelépésével (az 1990es 
évek eleje) a család visszakapott 25 holdat. Igazságszolgáltatás volt 
ez, s lehetett örülni neki? Dehogyis! A tanyát a szó legszorosabb 
értelmében véve kifosztották, hiszen az a pribék tetszett az akkori 
hatalomnak, aki minél nagyobbat tudott ütni vagy rúgni azon a pa
raszton, aki tegnap még kenyeret adott neki. szóval az igazságtételen 
sem a lovakat, sem a kocsit és a szerszámokat, de még a bútorokat, 
illetve azok értékét sem kapták vissza szüleim, illetve a nagyszülők. 

A kisemmizést követően hogyan tudtak talpra állni, a megma
radt néhány holdat beművelni lovak, szerszámok nélkül, s még 
a vetőmagról nem is szóltunk! 
– A nincstelenség, a közös sors eggyé tudja kovácsolni az em

bereket. Ez történt. A tanyaszomszédok, magukban káromkodva, 
de fogukat összeszorítva, vállukat egymásnak vetve tették a maguk 
dolgát. Mindezt csak édesapám és nagyapám elbeszéléseiből jegyez
tem meg, meg azt is, hogy a parasztemberre akkor van szüksége a 
hatalomnak, amikor katonai behívót kézbesít neki, kiveti az adót, 
s szavazásra invitálja. Jól emlékszünk az 1990es évek gazdasági 

Dehogyis lovak: lóerők, nagy teljesítményű korszerű 
mezőgazdasági gépek segítik a gazda munkáját: 

Pletikoszity Ákos
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zárlatára, amikor szinte mutatóban sem lehetett üzemanyaghoz 
jutni, virágzott is a feketekereskedelem, s az akkori miniszterelnök 
(Mirko Marjanović) nagylelkűen bejelentette, hogy hektáronként 
5 (!) liter gázolajat biztosítottak a gazdáknak. Ha valaki egy kicsit 
is ismeri a gépek fogyasztását, a mezőgazdaság energiaigényét, csak 
legyintett: nem egyéb ez, mint a gazdák megalázása, az élelmiszer
termelő ágazat megcsúfolása, mint történik az a hektáronkénti 4000 
dináros támogatással. De hát a mezőgazdaság olyan ágazat, amit 
vagy csinál az ember, vagy nem. Én csinálni akartam. 

Az évtizedek során a lovakat lóerők váltották fel, a fejlődéshez 
és fejlesztéshez alapul szolgáló 10 hektáros gazdaság napjaink
ra 300 hektárosra növekedett, melyen a legkorszerűbb gépek 
könnyítenek a munkán. 
– Amikor kisemmiztek bennünket, újra kellett kezdeni, s édes

apám szavai szerint előbb lovat, a Mancit, szekeret meg ekét vásárolt, 
aztán a Nosztár, majd a Csillag és a Hajnal került a gazdaságra, s 
1975ig lovas igával műveltük a földet, amikor az első traktor került 
a tanyára, az IMT 533 típusú kis traktor, azóta pedig megvan min
den szükséges talajművelő eszközünk, de a CLAAs kombájn, s egy 
160 lóerős John Deere traktor is. Hogy szükség vane a különböző 
vonóerejű traktorokra? Persze hogy szükség van, hiszen a szántást 
nem végezhetjük 35 lóerős traktorral, a vetéshez meg szükségtelen 
a 160 lovast járatni. szóval a munkafolyamat határozza meg egyegy 
gép bevetését. Nem válogatunk a munkában, nem várunk egymásra, 
ha kell, egymást váltjuk a kombájn vagy a traktor nyergében, mert 
csak így lehet haladni.

– Még ha az fájó rombolással is jár, mint történt a régi tanya és a 
tanyát körülölelő gyümölcsös meg szőlős megsemmisítése esetében 
is – magyarázza Pletikoszity ákos, a fiatal tanyagazda, aki lassan már 
telepíti a gyümölcsfákat a 2013ben felépült korszerű tanya köré, 
mert attól függetlenül, hogy a fogyasztói társadalom hullámverése 
itt a háborítatlan természetben is érződik, az iparszerű termelésen 
felül a jól értelmezett önellátó gazdálkodást igyekeznek megőrizni 
minden tanyán. – A tanyát nem szemlélhetjük pusztán mint gaz
dálkodási rendszert, melyben csak a nyereség számít. Jól emlék
szem, hogy a régi tanyánkat akácok, a róna jelképei vették körül, s 
értéket jelentettek a tanyagazdának, hiszen törzséből készítette a 
kerítésoszlopokat, górénk konstrukciója is ácsolt akácgerendákból 
készült, végső soron pedig a tüzelő egy részét is biztosította. Én a 
tanyát gazdálkodási, társadalmi és ökológiai rendszerben szemlélem. 
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szívesen hallgatom szüleim és az idősebb tanyagazdák elbeszélé
sét, hogy a tanyavilágnak megvolt a maga, íratlan szabály szerint 
működő társadalmi rendszere, ami a szolidaritásban is kifejezésre 
jutott, csakhogy ettől elszokott a kor embere. Az ökológiai rendszer 
megbontása, a fasorok megsemmisítése pedig, tapasztaljuk, hogy 
nemcsak a határ és tanyaképet rombolta le, hanem közvetlenül 
kihat a gazdálkodási eredményekre is. Elveszünk az információk
ban, mégsem méltányoljuk kellőképpen a természet és az ember 
egymásrautaltságát. Több mint száz évvel ezelőtt információk 
híján is tudta ezt a parasztember, s mintegy figyelmeztetőként ezért 
is őriztük meg azt a több mint százéves körtefát, melynek törzsét 
három ember is alig tudja körülölelni. A fa néha aggat a gépeknek, 
de mindaddig, amíg tavaszonként rügyet fakaszt, nem vágjuk ki. 

Olykorolykor nem érzik hátrányát a tanyai életnek? 
– Nem. Megvan minden kényelmünk, nem vagyunk a világ 

végén. Jó néhány évvel ezelőtt cukorgyári mészkőhulladékkal 
szórtuk le a kövesig vezető 3,5 dűlőhossznyi kátyús, sáros utat, 
bármikor közlekedhetünk rajta, ha meg hó vág el bennünket, föl
kapcsolom a hótúró ekét, s a legkeményebb hófúvás is utat enged. 
Hogy a tudomány miként jut el gazdaságunkra és alkalmazzuke 
az agrárújdonságokat? Enélkül nincs eredményes termelés, így 
résztvevői vagyunk a gazdaképzőknek, a világháló pedig folyama
tosan szállítja az értékes információkat. Ükapám, ha élne, bizonyára 
elcsodálkozna, hogy az utóbbi években mennyire szorgalmazzuk 
a talajművelésben a hengerelést, közben ő száz évvel ezelőtt eperfa 
törzséből készített hengerrel simította el a vetést. 

Az természetes, hogy a tanyai ember mindig a munkát helyezte, 
helyezi előtérbe, de a társadalmi életnek is megvan a maga helye 
és ideje. 
– A jeles napok, az emberi sorsfordulók megállásra, de csak na

gyon rövid ideig tartó megállásra intenek, amikor, bármennyire is 
szorít a munka, elodázzuk azt. A tanyai ember nem sokat ünnepelt, 
az ajándék pedig az egymásra figyelés – vallja Pletikosztity Márta 
asszony, árpád gazda felesége, majd így folytatja: – Névnapot, szü
letésnapot nem ünnepeltünk olyan látványosan, mint napjainkban 
divat, de unokáink születésnapja fölött mégsem tudunk csak úgy 
átsiklani, s azt illő ebéddel és ajándékkal tesszük emlékezetessé. Az 
ajándékozás, persze csak mértékkel, az 1980as években kezdett 
divatba jönni, a gazda sohasem ajándékra gyűjtögetett, hanem hogy 
befektessen. A húsvét, a karácsony meg augusztus 15i templombú
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csúnk, Nagyboldogasszony napja a mi igazi ünnepünk. Az ember 
túlságosan önző lény, a maga erejének tulajdonít minden sikert, 
de nem árt néha az égre tekinteni, mert van kinek megköszönni 
életünket és sikereinket. A nemzedékek során sorsfordulókban 
sem szűkölködött a tanya, hiszen 1984ben itt kötöttünk házas
ságot árpáddal, s szüleink igazi sátoros lakodalmat csaptak, de 
fiunknak és Anita lányunknak is itt a tanyán volt a lakodalma, igaz 
nem sátorban, hanem az éppen felépült hangárban. Később jöttek 
a falubeliek, adjuk ki lakodalmas teremnek. Nem adtuk. Majd ha 
nősülnek fiúunokáink, vagy férjhez mennek a lányok, akkor szól 
ott ismét a muzsika.

Sok tekintetben rendhagyó, egyben utat mutató a Pletikoszity
tanya. A gazdasági, gazdálkodási eredmények, a felszereltség 
magától értődő, de a képzettség az már más! Árpád fémeszter
gályos, Márta asszony közgazdász, Ákos gépészeti technikumot 
végzett, a tanya fiatal gazdasszonya, Beáta pedig tanítónő. 

Itt és így kezdődik a mezőgazdaság/tanya szeretetének 
kialakítása: Pletikoszity Ádám, a hatodik tanyai 

nemzedék tagja
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– A tanya sohasem volt idegen számomra, hiszen nagyszüleim 
törökfaluiak, s gyakran kijártam látogatóba zentáról. Amikor 
azután összeházasodtunk ákossal, sokan fölvetették a kérdést: 
tanítói oklevéllel a tanyára? Ezért kellett tanulnod? Ezért, mert 
most osztálytanító vagyok Törökfaluban. De ha történetesen nem 
is kaptam volna munkát, a tanya környéke rendezésre vár, azután itt 
vannak a gyerekek, ádám és Luca, van velük elfoglaltság bőségesen, 
a nagyszülők segítségére is szükségünk van – mondja mosolyogva 
Pletikoszity Beáta. – Azt hiszem, hogy ezt a természet nyújtotta 
békességet sehol nem érezheti úgy át az ember, mint itt, a hatalmas 
térségben, amikor rádöbben, milyen parányi porszeme a teremtett 
világnak, s hogy mennyire érezzük magunkat otthon benne, csak 
rajtunk múlik. 

Az ősök és a régi tanya emlékét a több mint százéves 
körtefa őrzi
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– Meggyőződésem – vallja Pletikoszity árpád –, hogy itt a 
természetben érzi igazán az ember Isten közelségét, s ha így van, 
illik fejet hajtani előtte. Ezt tette Jenő nagyapám is, amikor alapos 
részt vállalt a falu templomának, a szent Gellért tiszteletére emelt 
templom megépíttetéséből. Ennyivel a közösségnek is tartozunk.

A korán érkezett tavaszban (vagy talán nem is volt tél) a pacsirta 
trillázását, mintegy az énekes lágy hangját túlharsogó nagyzenekar, 
traktorzúgás nyeli el – két különböző világ pillanatnyi, megsemmisí
tő találkozása. A dűlőúton a „köves” felé tartok, mögöttem a virágzó, 
az immár hatodik nemzedéknek az otthon melegét és biztonságát 
nyújtó Pletikoszitytanya mintha búcsút intene százéves körtefájá
val. A második dűlőbe sem érek, s úgy érzem, gyalogakácok állják 
utam, pedig nem, csak odahúzódtak az út mellé, mint a gyalogos, 
hogy illőn helyet engedjen a ki tudja hova siető szekérnek. Gyalog
akácok, halálra ítélt tanyát takargatnak, a serkenő fűből már emelgeti 
fejét a gyermekláncfű, az árvacsalán, közöttük mintha ördögcérna 
tövises ágaiból font kötél lebegne: a természet fonta. 

Míg az elárvult tanyát nézem, szenti Tibor A tanya című cso
dálatos könyvének sorai jutnak eszembe: 

„Most nyílnak a mező virágai, amelyek bekerültek népünk 
díszítő művészetébe, dalaiba és meséibe egyaránt. A pipacs 
piros foltja a búzatáblában, a szarkaláb lila csomója, a bú
zavirág kékje, a margaréta sárgafehér feje, vagy a kikirics 
és a tocsogós rétek gólyahírének sárga szirmai, elválaszt
hatatlan, eleven díszítői ennek a hatalmas hímzésnek, ami 
előttem elterül a kékesen rezgő ég alatt. 

Ezt a nagy terítőt a természet varrta ki, az ember csak 
az arányokat szabta az utóbbi évszázadokban, és gondos 
kézzel elhelyezte benne a szántások feketebarna foltját, 
a vetések zöldjét és a tanyák messzire világító fehér falát. 

Ezt a tarka kendőt sokan alakították, sokszor tudato
san, többször öntudatlanul. Néha közömbösen tapostak 
rajta, vagy elmentek mellette egy életen keresztül, hogy 
végül magukra terítsék, aláfeküdjenek... Nem a múltat 
sajnálom. A múltból nem a régi világot, hanem a sokat 
szenvedett embert sajnálom... A paraszti lét csendje halkul 
körülöttem.”
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 ■ GALLUSZ LÁSZLÓ

TANYÁK, 
SORSOK –
TANYASORSOK

A tanya sajátos jelensége a magyar tájnak, kialakulása a XVIII. század má-
sodik felére tehető, amikor a paraszti gazdálkodás – az állattenyésztés és a 
földművelés a maga szoros egymásrautaltságában – egyre nagyobb területe-
ken vált meghatározóvá. Jellegéről többet elárul a másik elnevezése: a szállás. 
A paraszt a falujától egyre távolibb területeket vont művelés alá, s ezáltal az 
otthonától oly messzire került, hogy már nem érte meg számára a naponta 
történő hazatérés, teremtett hát magának ideiglenes szálláshelyet, ahol meg-
húzhatta magát. Ebből alakult ki az a kétlakiság, ami a XIX. század második 
felétől oly jellemző volt a magyar Alföldre, s amely az idők során eredendően 
átalakította a paraszti kultúrát is. Gallusz László Tanyák, sorsok – tanyasorsok
című könyvében a hajdan virágzó, mára már lényegesen módosult formájá-
ban létező közép-bácskai tanyarendszernek állít emléket. Munkája egyszerre 
történeti és szociográfi ai jellegű: Felsőhegy, Orom, Völgyes, Adahatár, Kevi, 
Kavilló és a környező települések tanyáinak lakói ma már élvezik a modern 
világ minden adottságát, hagyományaik sorában azonban még fellelhetők az 
elmúlt századok emlékei. A Habsburg Birodalom 1806–1869 között készült 
katonai térképén már Zentaer Tányen és Adaer Tányen elnevezéssel jelzik a 
vidék földrajzi szerkezetének tagoltságát. E történeti följegyzések mellett a 
magyar irodalomban – Szabó Zoltán szerint – csábító romantikájával Petőfi  
költészete révén került a magyar tanyavilág az érdeklődés középpontjába, 
hogy az első világháború után a népies írók műveiben már a pusztulás, a 
paraszti elszegényedés jelképévé váljon. Gallusz László tényfeltáró és oknyo-
mozó riporteri eszközökkel, kellő beleéléssel igyekszik bemutatni a falutól és 
a várostól elfordult tanyasiak életét.

Mák Ferenc


