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A H Ó D M E Z Ő V Á S Á R H E L Y I T A N Y A I N É P 
É L E T E . Irta: Simándy Béla. 

ACÍM N E M F E D I teljesen a cikkben elmondandókat, mert a 132.620 
katasztrális holdon elterülő Hódmezővásárhely óriási tanyavilága 
egymástól távoleső részeinek életében bizonyos árnyalati különbsé-

gek határozottan fellelhetők. Viszont a vásárhelyi határnak az a keleti 
darabja, amely Békés megyébe, Orosháza és Tótkomlós közé ékelődik, s ahol 
három évig, mint tanyai tanító működtem, lakóinak odaszármazásánál, 
összetételénél fogva talán a legérdekesebb. Másrészt pedig egész alföldi 
tanyavilágunk élete nagyjából olyan egyforma, hogy ami érvényes az egyik 
vidékre, az áll a másikra is, csakugyan csak árnyalati különbségek észlelhe-
tők ott. 

Tudjuk, hogy az egész magyar tanyavilág új keletű, a török hódoltság 
alatt szükségből jöt t létre, s bajai ma is megvannak, mint egy szükség-
alakulatnak. Kulturális szempontból ma is egészségtelen viszonyok vannak 
a tanyavilágban és ezeken csak lassan és csak kis részben tud segíteni minden 
áldozat, munka, fáradtság, amelyet megjavítására fordítanak. 

A számok látszólag nagyon szép eredményt mutatnak és nyomukban 
csakugyan kulturális haladás mutatkozik. Csakhogy vannak it t olyan nehéz-
ségek, a kulturális elmaradottságnak olyan okai, amelyekkel megküzdeni 
szinte lehetetlenség. 

Hódmezővásárhely külterületén negyvenkét tanyai iskola van, s ezek 
között számos olyan is, amely többtanerős. Talán nincs is olyan tanya az 
egész határban, hogy három kilométernél messzebb esnék a legközelebbi 
iskolához. Ötvenkét olvasókör van a határban, melyeknek mindegyikében 
van valamelyik minisztériumtól ajándékozott népkönyvtár. Sokban kettő is 
és a körök évről-évre a maguk erejéből is gyarapítják néhány mű vásárlásá-
val könyvtárukat. A téli hónapokban élénk az élet — a kulturális is ! — 
az olvasókörökben. Mindegyikben legalább hat népművelési előadást tarta-
nak. Erre kötelezi őket a népművelési bizottság. De sok olyan kör is van, 
amelyekben a népművelési előadások száma a tizet is meghaladja. Az elmult 
télen ötszáznál több népművelési előadást és négy népfőiskolai tanfolyamot 
tar tot tak a hódmezővásárhelyi határban. Az előadók, tanítók, orvosok, állat-
orvosok, akik gazdasági, egészségügyi kérdésekről beszélnek, de előadásaik-
nak gyakran van történelmi vagy irodalmi tárgya is és a tapasztalat azt 
igazolja, hogy ezeket talán a legszívesebben hallgatják. Ujságokat is járat-
nak az olvasókörök, de a gazdák között is sok van, aki ujságelőfizető. A tanyai 
állomásokra egész halom ujság érkezik, de sokkal több jönne, ha volna egy 
jó néplapunk. A tanyai ifjúság gyakran tar t műkedvelő előadásokat, amelyek 
díszleteit is sok helyütt maguk festik és olyanok játsszák a szerepeket, olya-
nok festik a díszleteket, akik még soha életükben színházban nem voltak, 
színészeket nem láttak. Nagy kár, hogy az egyre romló viszonyok között 
a súlyos adóterhekkel ezek a tanyai körök megküzdeni nem tudnak és így 
mind ritkábban tartanak műkedvelő előadásokat. 

Egészségügyi téren se lehet komoly kifogást emelni a hódmezővásár-
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helyi határban. Három tisztiorvos, s ugyanannyi állatorvos működik ott 
és van Stefánia-Szövetség is. 

* 
* * 

Ezek a számok szép eredményt mutatnak és a hatóságoknak, meg 
azoknak az egyéneknek, akiket sorsuk a tanyavilág szolgálatába állított, 
elismerést érdemlő munkásságáról tanuskodnak. 

Azonban ezeknek ellenére sok tekintetben mégis csak egészségtelen 
viszonyok uralkodnak a tanyavilágban. 

Ezek elsősorban közegészségügyi téren mutatkoznak. 
Tanyák között az egészen öreg ember ritka, kivált az asszonyok hamar 

megvénülnek, harminc év körüli asszonyok negyven-negyvenöt éveseknek 
látszanak. Nagy a gyermekhalandóság, pusztít a tüdővész. És mindezeknek 
a főoka a rossz lakásokban, egészségtelen táplálkozásban keresendő. 

A legtöbb tanya egy kis szobából, amelynek elég nagy részét az óriási 
kemence foglalja el, továbbá konyhából, kamarából áll. Csak ezrelékben 
lehetne kifejezni, hogy hány tanyában padlós a szoba. Mindenütt földes, 
és úgy takarítják, hogy időnként bemázolják sárral, utána homokkal vagy 
pernyével hintik be. A falak vályogból épültek, alacsonyak és olyan kicsi-
nyek az ablakok, hogy mindig félhomály van a szobában. A kemence fojtó 
meleget ad és a föld, a vályogfal kigőzölgése fullasztóvá teszi a levegőt. 
Abban a kis szobában alszik az egész család, a kis helyre zsúfoltan többen is 
egy ágyban. Télvége felé még az állatok is rontják a szoba levegőjét, mert 
sok helyen kotlókat is raknak az ágy alá, sőt, előfordul az is, hogy a kis 
csibéket is ott védik az éjszakai hideg ellen. A helyzet csak a nyár elején 
változik meg annyiban, hogy a gazda ágyát kiviszik a tornácra, hogy kint 
hálva vigyázhasson a gazdaságra, az állatokra. 

Mert az állat nagy kincs a tanyavilágban és a mai eltolódott termés-
árak mellett több jövedelmet ad a gazdának az állattenyésztés a föld hoza-
mánál. Igy aztán ha a lakására alig fordít gondot, annál büszkébb az istállóira 
és ha vendég vetődik a tanyába, az állatokat, az istállót mutatja meg neki. 

Táplálkozása is nagyon egyhangú. Mészárost csak a faluban, vagy 
a városban talál, fűszeresbolt is kevés van, tehát étkezési igényeit is csak 
a tanyán található táplálékokkal elégíti ki. Reggelije és vacsorája egész 
éven keresztül szalonna, tej és kenyér. Az ebéd sűrű leves, hús és kenyér. 
Néha metélt, először egy tál túrós, aztán lekváros vagy mákos kerül az asz-
talra. Ezt «száraztésztának» nevezik. A szombat a lepénysütés napja. Akkor 
túróslepényt esznek és néhol még lekvároskiflit is sütnek hozzá. A zöld-
főzelékeket alig ismerik. Az év nagy részén keresztül a télen levágott disznók 
megfüstölt húsát, kolbászát eszik, nyáron pedig, amikor olcsó a baromfi, 
szárnyast vágnak. Az iskolásgyerekek táplálkozása még ennél is hiányosabb. 
A nagy távolság miatt, mert van, aki három kilométernyi utat is tesz meg 
a tanyától az iskoláig, csak rövid ebédszünet megszakításával, egyfolytában 
tart a tanítás. Az ebédet magukkal hozzák és ez csak hideg étel lehet. Tej, 
szalonna, kolbász; van, aki néha bögrében hideg paprikást hoz, de a szegé-
nyebbje legtöbbször csak száraz kenyeret, esetleg egy-két kockacukrot 
vagy pár szem diót hozzá. 

A betegek gyógykezelése terén is nagy az elmaradottság a tanya-
világban. Nagy baj az, hogy ez a kisbirtokos társadalom sehogyan sincs 
megszervezve orvosi gyógykezeltetés szempontjából. Ha valaki megbetegszik 
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a tanyában, a maga költségére kell, hogy orvost hozzon, gyógyszert vásá-
roljon. Ezt a mai nehéz viszonyok között a végső esetre hagyja és sokszor 
megesik, hogy későn érkezik az orvos. Akinek valami kis földje van, ingyenes 
kórházi ápolásra se a maga, se a családtagjai részére szegénységi bizonyít-
ványt nem kaphat. Hosszabb betegségeknél így aztán nem is küldhetik kór-
házba a beteget, mert — pénzük nem lévén — csak úgy tudnák az ezzel 
járó költségeket fedezni, ha súlyos adósságba keverednek, vagy földet adnak 
el miatta. Ez pedig az egész család további életét fenyegetné összeomlással. 
Igy aztán a beteg — gyakran a tüdővészes apa vagy anya — ott él a népes 
családdal az egy tanyaszobában és terjeszti gyermekei között a vészt. De ön-
és közveszélyes őrültek is élnek a tanyákon, akiket az elmegyógyintézetek, 
a családfő kártérítési kötelezettséget vállaló nyilatkozata ellenében, engednek 
haza, mert tudják, hogy az állandó ápolási díjat a család nem tudja meg-
fizetni. 

Súlyos veszedelem a rossz ivóvíz is. Az Alföldön alig van jó ivóvíz 
és a nyitott tetejű gémeskutakban még az állandóan behulló por, piszok is 
rontja azt. Az iskoláknál most már mélyfúrású kutak vannak és a közelebbi 
tanyákról oda is járnak ivóvízért. A távolabb lakók azonban rákényszerül-
nek gémeskútjaik rossz ivóvizére. 

* 
* * 

A tanyai ember életére százszorosan áll az, hogy az ő háza az ő vára. 
Szomszédtalanul él. Tanyája földje közepén van és ha nagyobb darab a földje, 
a szomszédja elég messze van tőle. Igy aztán, kivált dologidőben sűrűn 
megesik, hogy háznépén kívül hosszú heteken keresztül senkivel se érintkezik. 
A piacozás a legjobb alkalom az emberekkel való találkozásra. Olyankor 
a reggeli órákban hosszú kocsisorok hajtanak a község felé, viszik a tejet, 
túrót, vajat, baromfit a piacra. Ez azonban nagyon gyakran csak ürügy arra, 
hogy úgy a gazda, mint az asszony emberek közé kerüljön, ujságokat halljon. 

Ezek az alföldi óriásfalvak mind városi jellegűek és ennek folytán 
alakulhatott ki az Alföldön a tanyai embernek a típusa. Kint a pusztán 
a legkisebb falu népénél primitívebb társadalmi életet kell élnie, amikor 
pedig bemegy a községbe, ott városi életet él. Kávéházban billiárdozik, 
ügyvédekkel, ügynökökkel tárgyal, megurazzák, otthonosan érzi magát 
mindenütt. 

Nincs népviseletük. Az idősebbek még csizmában, fekete ünneplő 
ruhában járnak, nem kötnek nyakkendőt ingjük puha gallérjába. A fiatalab-
bak közül azonban már sokan angol szabású színes ruhát is hordanak. A fiatal-
asszonyok között, ha az idősebbek megszólják is őket érte, egyre többen akad-
nak, akik divatos ruhákat, rövid hajat, kalapot is viselnek. Gyermekeiket 
városiasan kezdik öltöztetni olyan családok is, amelyekben az anya még csak 
kendőt hord, az apa lábán pedig csizmán kívül még nem volt más lábbeli. 
Tanítványaimnak legalább a fele városi ruhában járt. 

Nincs népköltészetük. Az öregebbek mindenütt ismert népdalokat 
dalolnak, lakodalomban, mulatságon csak csárdást táncolnak. A fiatalabbak 
azonban ismerik a modern tánczenéket és a modern táncokat is, s ha alkal-
muk nyílik rá, inkább azokat járják. 

De ez a városiasodó élet csak a módosabbakra vonatkozik. A szegé-
nyebbek legnagyobb része és a jobbmódúak között is azok, akik állandó 
munkával vagyonosodásukat hajszolják, a legkisebb falu népénél primití-
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vebb társadalmi életet élnek. Rokonaikon, egy-két jóismerősükön kívül 
nem is érintkeznek senkivel. Ezek egy-egy téli estén el szoktak látogatni 
egymáshoz. Az ilyen látogatásokat «bandózásoknak» hívják. A legvégső 
lehetőségekig leegyszerűsített igényű életet élik. Sokszor az ember még csak 
pipadohányra se költ. Gyermekeiket is a legszigorúbban nevelik és ez a szigorú-
ság, ez a nagy takarékosság aztán furcsa fogyatékosságokat mutat a fiúk 
szellemi fejlődésében. Az ilyen tanyákon olvasniok sem szabad, mert az időt 
rabol el a munkától. Piacra a gazda megy az asszonnyal, de csak ha van annyi 
eladnivalójuk, amennyivel érdemes elmenni. A gyerekek otthon maradnak 
dolgozni és így aztán nem ritka eset, hogy akad fiú, aki felnőtt koráig nem 
látott falut, várost, még azt se, amelynek határában született, vonatra 
akkor ült először, amikor bevonult katonának. 

* 
* * 

Balassa Pál száz év előtti orosházi krónikájában még a vásárhelyi 
pásztorokra panaszkodott, akik rombolásaikkal akarták volna megakadá-
lyozni 1744-ben a Zombáról jött orosháziak békés letelepülését. Ma azonban 
már a hódmezővásárhelyi határnak azon darabján, amely Békés megyébe, 
Orosháza és Tótkomlós közé ékelődik, az a helyzet, hogy a földek nagyobb 
része orosháziak kezén van és ha akad itt eladó föld, azt majdnem mindig 
orosháziak vásárolják meg. 

Hódmezővásárhely a magyarság legelső letelepülései közé tartozik. 
Körülötte a török hódoltság előtt virágzó falvak voltak, amelyek szinte kivé-
tel nélkül mind elpusztultak a hódoltság hosszú ideje alatt. Két évszázadda 
ezelőtt kezdődtek meg aztán a telepítések ezekre a kipusztított területekre. 
Az orosháziak voltak az elsők ; az a hetven színmagyar család, amely a tolna-
megyei Zombáról telepedett oda. Ezt követte majdnem az orosháziakkal 
egyidőben a tótoknak nagyobb tömegekben való telepítése Békésbe. Igy 
keletkezett Szarvas és Tótkomlós is, mint jobbára tót települések. 

Valószínű, hogy nem az volt a kizárólagos oka a Zombáról útrakelt 
új települést keresőknek, hogy addigi helyükön evangélikus szabad vallás-
gyakorlásukban megakadályozták őket, hanem a sűrűn lakott Dunántúlról 
a több megélhetési lehetőséget nyujtó, lakatlan Alföldre jöttek életboldogulást 
keresni. 

Az 1850—60-as évekig meglehetősen szűk lehetőségek nyiltak a Dunán-
túlról friss energiákkal, előtörő vágyakkal érkező orosháziak számára. A tagosí-
tás után aztán a számban megszaporodott, anyagiakban lehetőségeikhez 
mérten megerősödött orosháziak minden irányban elindultak a szomszédos 
földek jórészét megszerezni. A hódmezővásárhelyi határnak ez a része különös-
képpen alkalmas volt az újabb terjeszkedésre. A határon itt keresztülhúzódó 
három országút egy-egy békési községből Orosházára vezet. Hódmezővásár-
helyre csak rossz dülőutakon juthat el a vásárhelyi gazda, amelyek az év 
nagyobb része alatt járhatatlanok és így, ha «haza» akar menni, nagy kerülő-
vel, Orosházán keresztül juthat el kocsijával a városba. Ennek a puszta-
résznek minden terményét, állatát az orosházi piac, kereskedelem vásárolja 
meg és értékesíti tovább. Vásárhely régi, önmagával szemben való mulasz-
tása is, hogy ezt a nagy határrészt járható országúttal nem kapcsolta össze 
a várossal. Igy alakult ki lassan az a helyzet, hogy kivéve azokat a vásár-
helyi tanyai gazdákat, akiket családi, rokoni kötelékek fűznek a városhoz, 
a külső pusztaiaknak csak az a kapcsolatuk a várossal, hogy oda kell az 
adójukat fizetniök. 
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Hódmezővásárhelyen, az azt körülvevő tanyákban és onnan keletre, 
egészen a külső pusztaszélig csupa vásárhelyi őslakos él. A betelepedettek 
csak itt találhatók. Ezt vallásuk is igazolja. A vásárhelyiek reformátusok és 
katolikusok. Evangélikusok azoknak a részeknek tanyavilágában nincsenek. 
Csak itt, a külső pusztán találhatók, ahol egyházuk is népesebb, mint a 
városbeli evangélikus egyház. Ezek mind orosháziak. 

A két-három emberöltőnyi együttlakás, a kétszázados szomszédság 
nem volt rájuk olyan összeolvasztó hatással, hogy azonnal meg ne lehetne 
ismerni, melyik a vásárhelyi, melyik az orosházai. Nemcsak a valláskülönb-
ségről, hanem beszédjükről is. A vásárhelyi a szegedi nyelvjárást beszéli. 
«ö»-vel ejti ki a szavakat «e» helyett. Szebb is a beszédje az orosházaiénál, 
aki «u»-val, «ü»-vel beszél. Ha valakit emleget, üróla beszél, az ötöt ütnek 
mondja, a honnan helyett hunnant mond. De természetükben is vannak 
lényeges különbségek. Az orosházai szorgalmasabb, barátságtalanabb, fuka-
rabb, önzőbb, mint a vásárhelyi, aki vendégszeretőbb, intelligensebb, a közös-
ség érdekében áldozatkészebb. 

Az ország egyik legmagyarabb része ez, amely tót szigetekkel van 
körülvéve és csodálatos, hogy ezek a tótok csak mint gazdasági cselédek, 
tanyások tudtak és tudnak hosszabb-rövidebb ideig közöttük kenyeret, 
megélhetést találni, de földhöz jutni, véglegesen megtelepedni nem tud-
tak ott. 

Józan életet élő nép. Az óriási határrészen csak egyetlen kocsma van 
és abba is inkább csak az országút utasai vetődnek, ritkaság, ha este nyolc 
után nyitva van. Családi ünnepek alkalmával, disznótorokkor, az olvasókör 
«bál»-jain fordul csak elő, hogy több bort isznak. És rendkívül nyugodtak. 
Az italozás közben más helyeken gyakran előforduló verekedés itt teljesen 
ismeretlen. Apró tyúklopásokon kívül egyéb ügyekben alig szokott dolga 
lenni a csendőrségnek. 

Az asszonyok korán hervadnak, de a férfiak között szép magyar 
típusokat lehet találni. Nevük is magyar. Legtöbb közöttük a Gombkötő 
nevű, akik mind orosháziak. Gyakori a kettős név, mint Győri Dani, Bánki 
Horvát, Tóth Horvát, Juhász Nagy. De sok a Herceg, akad Király is. Akad-
nak közöttük német hangzású nevek, mint Kersmájer, Menezdorf, Hézer, 
de ezeknek se lehet se a beszédjükön, se vonásaikon idegen származást fel-
lelni. Sőt az ellen is tiltakoznak, ha valaki nevüket idegen hangzásúnak 
mondja. A Kersmájereket mindenki Krecsmájereknek nevezi, a Menez-
dorfokat pedig csak röviden Menez-eknek hívják. 

A tanyavilágnak, legalább is erre, nincsenek semmiféle tradíciói és 
nincsen is arra reménye, hogy ilyenek kialakulhassanak. Mert a tanyalakás 
igazában ma sem állandó. Az első tanyák nyári szállásul szolgáltak, a melyek-
ben csak a dologidő alatt éltek. Az ősz beálltával tavaszig visszaköltöztek 
lakóik városi házaikba. A város közelében levő tanyák módosabb gazdái 
most is a városban töltik a telet és csak «tanyást» hagynak kint, hogy az 
vigyázzon a gazdaságra. A tagosítás után már a várostól olyan nagy távol-
ságra is mindenfelé szétszóródtak, hogy állandó kintlakásra kényszerültek. 
Azonban a legtöbb családnak van háza a városban vagy a faluban, ahova 
időnként «hazajárnak». Az öregszülők «otthon» is laknak, akiknek a tanyán 
levő és dolgozó «gyerek» hazahordja mindenből a részt és azok ott abból 
éldegélnek. 

A tanyát sohase tekintették a lakói állandó otthonuknak, hanem csak 
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a dologidő tartamára szolgáló hajléknak. A megváltozott viszonyok között, 
a népesség elszaporodásával hosszúra nyúlt ez a dologidő. Hiszen már az 
apró gyerekeket is befogják libapásztornak, kanásznak. Tehát szinte a 
születéssel kezdődik és addig tart, amíg a gyerekek a nyakukra nem nőnek, 
családot alapítanak és leveszik a munka gondját, fáradtságát öregedő szüleik 
válláról. Otthon pedig, a városban vagy a faluban az öregszülők közben 
meghalnak és a kiürült ház hazavárja őket, a megérdemelt pihenőre, amelyre 
egy élet fáradtságos munkájával készültek. 

Úgy látom, hogy azért nem alakulhat ki olyan egyéni hangulata, tra-
díciója tanyavilágunknak, mint amilyet a legtöbb magyar faluban tapasz-
talhatunk, mert majdnem mindenki átmeneti otthonának tekinti, addig, 
amíg gyermekei a helyére nem állnak. Ez az átmeneti idő hatvan évig is 
eltarthat, de azalatt mindannyian arra a még hátralevő egypár rövid eszten-
dőre készülnek, amit majd otthon, a városban, öregen, kedvük szerint ki-
élhetnek. 

ŐSZI ERDŐ. 

Alusznak rég a tücskök. 
Oly hosszúak az árnyak. 
A távol lila füstöt 
pipál. Hull, hull a fáknak 

lomha lombja lobogva. 
A bokrok haldokolnak, 
a kökény mély-mogorva 
morcan szúr felém. Fonnyadt 

illat lebeg s mint kobra 
a kígyóbűvölőre, 
úgy fonódik rám fodra 
könnyű szalagként. Dőre 

lázzal vihog a napfény, 
úgy vicsorítja lángját, 
mint inyét fogatlan, vén 
ember, ha szép leányt lát. 

A füttyöt hűs szél fújja 
s belekotor az ösvény 
arany rojtjába ujja, 
mint kincs közé a fösvény. 

Fújja a dalt s a barna 
ág piros kendőt lenget 
s a rőt levelek balga 
vad táncra kerekednek. 

Ó szörnyű tánc, vak, béna, 
bús ideggörcs. Akár a 
bódultak szigetén a 
sok-sok megkergült, kába 

lélek, járják a lombok 
lihegve, tehetetlen 
s járja a részeg domb ott 
messze, köd-köpönyegben. 

A nóta bűvös, zengő, 
kereng az ég s a föld is. 
S úgy bokázik az erdő, 
mint egy őrjöngő dervis. Ölbey Irén. 


