
ÓNODI GÁBOR

Okleveles építészmérnök,
PhD, egyetemi docens, a
Szent István Egyetem
Kömyezet- és Tájgazdál
kodási Intézet Területi
Tervezési Tanszékének a
vezetője.

Áramlások

Globális mintázatok
és a tanyák
Az urbanisztika és az ökológia közötti kapcsolatot a földfelszín
mintázataival kapcsolatos kérdésekre közösen kereshető válaszok
teremtik meg. A fő kérdés az, hogy az ember alkotta környezet és
a természetes környezet viszonya hogyan alakul annak a terjesz
kedési folyamatnak a során, amelyet a bővülő népességű emberi
ség végez. Vagy éppen hogyan alakul a viszonya csökkenőnépes
ségszámú hazai és nyugat-európai körülmények között?

Az urbanisztika fogalomtárában szerepel az "áramlások tere"
kifejezés. Ez azoknak a magas helyzeti energiákkal bíró terü
leteknek a megnevezése, ahol sok ember, pénz és információ,
sűrűn és intenzíven beépített területeken, nagy forgalmú közle
kedési folyosókon, informatikai szupersztrádákon keresztül ára
molva van jelen. Ilyenek a kontinensek óceán- és tengerparti
sávjaiban elképesztő gyorsasággal növekvő "turbó-városok" és
"mega-agglomerációk", ahol nemcsak a népességszám koncent
rálódik többször 10 milliós mennyiségekben, hanem a lakósűrű

ség akár a 100 OOO fő/km:q is eléri, a gyorsvasút pedig a repü
lőtérre 500 km/óra sebességgel robog.

Ugyanakkor az urbanisztika által használt "áramlások tere"
fogalom megtévesztő, pontosításra szorul. A gyorsvasút által
szállított tömegek áramlási tereinek formálása közben számítás
ba kellene venni az emberi tevékenységektől többé-kevésbé füg
getlenül létező egyéb áramlásokat is. Figyelni kell a hurrikánok,
a szökőárak, a szelek és viharok "áramlásaira" is, hiszen életkö
rülményeink a kétfajta áramlás együttes hatásainak megfelelően

alakulnak. A tavaly New Orleansban pusztító forgószél rombolá
sát kommentáló egyik meteorológus jegyezte meg, hogya kérdés
nem az, hogy jön-e a pusztító hurrikán vagy sem, hanem csak az,
hogy mikor? Az óriási város Kelet-Amerika egyik legfontosabb,
legerősebben városiasodott, legerőteljesebb áramlású térsége, de a
trópusi hurrikánok természetes keletkezésének, száguldásának
tere is. A kétfajta áramlás katasztrofális találkozásából eredő

károk emberéletek ezreivel, dollármilliókkal mérhetőek.

A földfelszín mintázatát kevésbé erős áramlások is formálják,
akár az ember által keltett mozgásokat és területfoglalásokat,
akár a természet szelídebb eseményeit, vagy az élettelen anya
gok áramlásain túl az élővilág áramlásait és területfoglalásait
tekintjük. A mintázatok formálódnak, maguktól, illetve az áram
lások ütközései által is. A mintázatok változtathatóak az áramlá-
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sok irányításával az ütközések elkerülése érdekében. Akár úgy,
hogy ne keresztezzék egymás nyomvonalait, vagy úgy is, hogy
az áramlásaik kőzös célok megvalósulását segítsék.

A tennészet beépítése A mintázatok ember által való formálásának legfontosabb eszköze
a települések létesítése, fejlesztése, ami együtt jár az építéssel és az
egyéb tevékenységek által történő területfoglalásokkal, terület
használattal. Településeink fejlődéstörténete számos esetet mutat
az emberi élettérnek a természetestől való lehető legnagyobb mér
tékű elszigetelésére, a szegregáció mintáira. Ilyenek például a vá
rak, lakótornyok, télikertek, repülőgépek, színházak, múzeumok,
plazák. Ugyanakkor számos törekvést ismerünk az emberi tevé
kenységek által formált művi környezet és a természetes környe
zet közti kapcsolatok minél gazdagabbá, sokrétűbbétételére, az in
tegráció mintáira is. Ilyenek például a kertes házak, üdülők, városi
parkok, állatkert, tetőterasz, zöldfolyosó, biotóp hálózat.

Kézenfekvő lenne kijelenteni, hogy a szegregációs elvű mintá
zatformálás korszerűtlen, mert az elszigetelt állapot fenntartása
sokszoros költséget, energiát igényel a természetközeli állapotok
megtartásához képest. Amellett, hogy ez az állítás igaz, mégis
egyre több és újabb, a szegregáció jegyeit hordozó "mű-környe

zet" jelenik meg körülöttünk, úgy élünk, hogy ezekre szüksé
günk van. Valljuk be, például hurrikán esetén kifejezett előny az
elszigeteltség.

Az utóbbi időben felerősödtek az integrációs törekvések is,
sokszor éppen a szegregációs fejlemények ellensúlyozására. Pél
dául az autópályák hálózatához hasonlóan formálódik az Európa
élőhelyeit összekötő ökológiai hálózat, helyenként zöld hidak
kal keresztezve azt. Agrár-környezetgazdálkodási programunk a
mezőgazdálkodást együtt kezeli a táj- és környezetvédelemmel.
Ezekkel és a sorakozó egyéb lehetőségekkel lehet településeink
tudatos, kíméletes fejlesztését, a beépítés és a "szabad" területek
mintázatainak formálását megvalósítani.

Jó példákat kínálnak azok a településformák, amelyeket az ott
lakók közvetlenül a tájban, a földeken, erdőkben végzett munká
ja és az azt szolgáló létesítményeik alakítottak ki. Ezen tevé
kenységek révén alakultak ki településeink egyedi, a helyi sajá
tosságokat hordozó jegyei. A különféle táji adottságok közt
kialakult falvak, települési szórványok - amellett hogy élelmi
szereket és nyersanyagokat termelnek - hivatottak arra is, hogy
érintkezésben tartsák az embert a természettel. A mező- és erdő

gazdálkodáshoz szükséges területek, épületek, eszközök térbeli
rendje, mintázata alapvetően alkalmazkodó kell hogy legyen,
különben saját létfeltételeit szünteti meg. Ez a szerkezeti érték
akkor is jelentős marad, ha az a tevékenység, amely létrehozta,
kivonul onnan, vagy újabbra cserélődik. A struktúrák önmaguk
ban is hordozni képesek a természettel való érintkezések lehetősé-
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geit, ezért olyan népszerűek a parasztházak, a régi falusi környe
zet az üdülők, második lakások iránti igények kielégítésére.

Az alföldi tanyák Az Alföldnek a természetes környezeti feltételekhez leginkább al
kalmazkodott településformája a tanya. Ezek a települési szórvá
nyok viszonylag távol helyezkednek el az intenzívebben használt
és "művibb" települési belterűletektől. A természetes környezet
hez való közelségük, valamint az integrációs kényszer is ebből fa
kad. A távolságuk fizikailag is, mentálisan is mérhető. Titokzatos
ságukat, különlegességüket ezek a sokféleképpen mérhető és elté
rő mértékű távolságok okozzák. Történetük során sosem volt
könnyű a "normális" közigazgatásba való beillesztésük, és ma, a
21. századi magyar jogrend sem tudja egyértelműen megfogal
mazni, hogy mi is a tanya mint települési forma, mint élettér.

Az alföldi tanya fő ismérve természetesen nem a fehérre me
szelt, vályogból készült falazatú, nád- vagy szalmafedelű ház. Ezek
a külső jegyek csak következmények. A tanyavilág mai formájának
kialakulását alapvetően meghatározta az a tény, hogy az Alföld a
török hadsereg és közigazgatás "áramlási tere" volt 150 évig. Az
áramlások kisöpörték a terület korábbi településeinek nagy részét,
mezővárosokba, nagy falvakba koncentrálva a megritkított lakossá
got olyan mértékig, hogy az ma is mérhető, Ha a Duna-Tisza kő

zén kell átmennünk a szomszéd faluba, akkor az 10-15 kilomé
ternyi távolságot jelent, a zalai, nógrádi aprófalvak közőtt ez a
távolság általában csak fele ennyi, vagy még ennél is kevesebb.

A nagyhatárú alföldi települések külterületein, a törökök kive
rését követően először a 18. század elején "kirajzó" állattartó,
majd késóbb növénytermesztéssel is foglalkozó városlakó gazdál
kodók létesítettek tanyákat. Általában belterületi lakásukat nem ad
ták fel, tanyájukban ideiglenesen, csak a munka miatt, az állandó
ott tartózkodást igénylő időszakokban laktak. Településük rangos
polgárai maradtak, a település által kínált kulturális és civilizációs
szolgáltatások aktív részeseiként. Az alföldi tanyának ma is jellem
ző ismérve a kialakulásának történetével összefüggő kétlakiság.

Ez a közösségí kapcsolat az alapvető különbség az alföldi ta
nyák és más tájak gazdálkodóinak "farmjai" között, amelyek
eredendően efféle települési, közösségi háttér nélkül jöttek létre.
A tanyákon való életet tehát a mezőgazdaságban való munka
végzés miatt vállalták a tanyasiak, de életüket nem a külvilágtól
elszakadva kívánták élni, meg is teremtették ennek a kétlakiság
nak a kultúráját, amely a tanyavilág mai maradványában is léte
zik; a falubeli, városi ház biztonságos hátteret és kapcsolatok
sokaságát jelenti egy tanyán gazdálkodó családnak.

Tanyatörténelem A tanyai gazdaság "kivirágzása" és fénykora a 19. század végére, a
20. század elejére, az alföldi területek úgynevezett amerikai utas
birtokbavételének időszakára esik. A két világháború között az AI-
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föld területén a tanyán élők száma meghaladta az 1 milliót. A ta
nyák megítélése, kezelése különlegesen tudathasadásosnak tekint
hető a mezőgazdaság szocialista időszakában, amikor is a tanyai
magángazdálkodás politikai szempontból nemkívánatossá vált (ku
láküldözések). Mivel az ínséges lakásviszonyok közepette sem az
akkori párt, sem a kormány nem tudott mást felkínálni azok számá
ra, akik nem rendelkeztek falusi, városi lakással, a tanyai lakások
nagyrészt megmaradtak, de a körülöttük elterült termőföldek tago
sításra kerültek. Ebben az időszakban hozták létre a "tanyafalva
kat" is, a nagy, egymástól távoli, városoktól, falvaktól messze eső

területek lakói számára, falusi, belterületi életlehetőségeketkínálva.
A beköltözők azért a tanyájukat nem adták fel, sokan választották
az előnyökkel járó kétlakiságot. A "háztájizás" idején, a 70-es évek
derekán a tanya, mint birtokközpont, gazdasági kényszerbó1 mégis
csak megtartandónak, sőt egyes területeken fejleszthetőnekminősült.

A kétlakiság alapsémája kiegészült egyéb módokkal, kialakul
tak az állandó tanyán lakás mintái, közösségei is, de ezek sem
függetleníthetők a külső hatásoktól. Néhány évvel ezelőtt az
egyik nagyhatárú alföldi város településfejlesztési vitái során pél
dául felmerül t a tanyai iskola kérdése. A tanyán élő gyermekes
szülők egyik csoportja szerette volna megtartani a tanyasi iskolát,
hogy a közelbe, gyorsan eljuthasson a gyermekük. A szülők má
sik fele vállalta, hogy akár saját autóikon beszállítják agyerekeket
a városi iskolába. Végül a döntés mindkét igényt támogatta.

A tanyai lakóhelyen való kinnlakás indokolatlan kényszerű

séggé válhat, ha a gazdálkodás sikertelensége, vagy a munkára
való képtelenség esetén az ott lakóknak nincs lehetőségük elköl
tözni. A "szociálisan érzékeny" településpolitikának leginkább a
kényszerből való tanyán lakás megszüntetésével kellene foglal
kozni. Különösen pórul járhatnak azok a gyanútlanok, akik vá
rosi, leromlott bérlakásaikat "kertes családi házat" kínáló ügynö
kök közvetítésével elcserélik régi, kicsi, termőterület nélküli,
közművekkel ellátatlan tanyákra. Ök csúsznak lefelé, gazdálko
dásbeli ismeretek, külterületi életmódbeli tapasztalatok híján. A
KSH legutóbbi két népszámlálása szerint 1990-re az alföldi me
gyékben külterületen élők száma 183 508 volt, ez a szám 2000-re
177 490 főre csökkent.

Alkalmazkodó tanyák Az alföldi tanyák tájhoz és természethez való viszonya kűlönle

ges. Az a tény, hogya tanyavilág sokfajta politikai-gazdasági
kríziskorszakot át tudott vészelni, ennek a viszonynak köszönhető.

Ezt a viszonyt az alkalmazkodás jellemzi: ahol a táji adottságok vál
tozatosak, ott változatos, sokszínű gazdálkodással, egyes gazdálko
dási ágazatok okos egymásra építésével lehet csak megmaradni.

Jól illusztrálta ezt a 80-as évek elején a Csongrád megyei ta
nács- és tsz-elnökei körében végzett kérdőíves vizsgálat eredmé
nye. Abban az időben már bebizonyosodott, hogy a tanyai gaz-
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dálkodás, a tanyaépítés és felújítás általános tiltása elhibázott dön
tés volt. A megyei vezetők tájékozódni kezdtek, hol lenne
mégiscsak indokolt a tanyák "tűrése", esetleges "támogatása". A
felmérés végeredménye az lett, hogy a megye Duna-Tisza közi,
homokhátsági településeiról, szövetkezeteitől pozitív, a tanyákat
támogató válaszok érkeztek, a tiszántúli részekről pedig nem is
érkeztek válaszok, ami akkor a nemleges válasszal volt egyenérté
kű. Arrafelé a földmunkagépekkel eltolt tanyák számával arányo
san osztották az év végi jutalmat a szövetkezeti vezetőknek. Ha
megnézzük amegye talajtérképeit, láthatjuk, hogy a tiszántúli te
rületek homogén talajú, nagyüzemi gazdálkodásra igen alkalmas
területek, ezzel szemben a Homokhátság talajai, domborzata igen
mozaikos, itt az akkori termelőszövetkezeti technológiákkal nagy
sikereket elérni nem lehetett. A táj változatos struktúrája a fino
man alkalmazkodni képes gazdálkodást igényli. A tanyák ilyenek.

A kiskunsági tanyák legtöbbje kiválóan össze tudja hangolni
legelő és szántóterületeinek méreteit az ott megtermő takar
mánnyal eltartható állatok számával. Csaknem minden tanyán
kiegészül a tevékenység zöldség-, gyümölcs- és szőlötermesztés

sei is. A sokszínű gazdálkodás sokféle eleme a gazdaságon belü
li körfolyamatokká szervezhető, ami a gazdálkodásban a külső

források iránti szükségletek viszonylag alacsony szintjét, illetve a
fel nem használt melléktermékek csökkentésének lehetőségét kí
nálja. A tanyai gazdálkodásnak ez a tradicionális sokszínűsége

teljesen természetesen megfelel a "multifunkcionalitás" mára is
mét korszerűvé vált, EU-konform ismérvének, mely a természet
és környezetvédelem, a mezőgazdálkodás és kiegészítő tevé
kenységeinek összehangolását jelenti.

A sokféle tevékenység összehangolása "méretezést", az egyes
összetevőkból szükséges minimális mennyiségek, méretek megha
tározását is jelenti. Meghatározható az egyes települési térségek
"tanyaeltartó-képessége" is. Sok kiskunsági település túltanyásó
dott, a földhasználat-állattartás területigénye nem biztosítható
mindegyik számára. Korábbi, a jelenlegitől eltérő gazdasági kö
rülmények között létrejött tanyák "pusztulási zónái" egyértelmű

en egybeesnek a gazdálkodás számára kedvezőtlen agro-öko
lógiai adottságú zónákkal.

Az. épített tanya Az alföldi tájhoz és természethez való gazdálkodási viszony kü
lönlegességének megfelelően a tanyák"térrendszere", lakó és gaz
dasági épületeik, a művelésből kivont udvaraik, művelt földjeik,
erdőik, útjaik szervezése is különleges, "alföldi módon" egyedi. A
hazai építési előírások szerint a tanyaépítés. illetve felújítás 1957 és
1987 között meg nem engedett tevékenységek voltak, ilyesmire
nem lehetett engedélyt kérni. Ennek következménye nem az lett,
hogy nem épültek új tanyai épületek, hanem az, hogy az újakat
maguk a gazdák, és nem építészek tervezték, építették, engedély

193



Változó tanya
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és állami támogatások nélkül. A tanyaépítésnek nem leírt szabá
lyai, hanem íratlan hagyományai vannak.

A tanya központja a tanyaudvar. A tanyaudvar közepén kút,
itató, árnyékot nyújtó lombos fa állott, a lakóépület előtt bekerí
tett virágoskert. Az udvart épületek kerítik körbe, határolják le.
Ezek általában nem érnek össze, szabad kijáratot biztosítanak a
földek felé. Az épületek az udvar körül az égtájak felé, rendelte
tésüknek megfelelően tájolva kerülnek elhelyezésre. A tanyai la
kóház bejárata általában dél felé nyílik. A többi épületnek ehhez
illeszkedő helye van az udvar körül. Az egyes épületek elnevezé
se nem mindig egyszerű. Lakóháznak ugyan nevezherunk egy
épületet, de lehet, hogy nincs benne konyha, mert az esetleg a ta
karmánykészítés helyiségeivel külön épületben van berendezve.

Az épületek szerkezetei jórészt a helyben, közelben található
anyagokból készülnek. A nagy szállítási távolságok drágítják az
építést, főleg az igényesebb, drágább elemek származtak mesz
szebbről. Hosszú, egyenes, vastag, tartós fagerenda a kiskunsági
akácból, fenyöböl. nyárból viszont nem készíthető. Legjobb volt
az ilyet a Tiszán az erdélyi, kárpátaljai erdőkből leúsztatott fe
nyőgerendák közül kiválogatni, kifűrészelni. A mestergerendába
vésett évszám a gerenda készítésének évét jelzi, ez nem esik fel
tétlenül egybe a ház építésének időpontjával. Sok ilyen mester
gerenda 4-5 házat is képes volt kiszolgálni.

A helyi anyagok felhasználásával készült épületszerkezetek
nek, építészeti megoldásoknak számos eleme tekinthető ma is
korszerűnek. A vályogból készült falazatok szilárdsága a föld
szintes épületek igényeit minden gond nélkül kielégítheti, ha a
nedvesedéstől meg tudjuk azokat óvni. Mivel a vályog nincs ki
égetve, mint a cseréptégla, magas a víztartalma, amit a levegő

páratartalmának megfelelően lead vagy visszavesz. Ha a teljes
"életciklus"-ra (gyártás, építés, használat, bontás, újrahasznosí
tás) vonatkozó energetikai elemzéseket a vályogtéglára vonatko
zóan összehasonlítjuk egyéb építőanyagokéval, igen jó eredmé
nyeket kaphatunk, igazolva a technológia mai jogosultságát is.

Hálózatokat, lassú és gyors áramlások tereit vizsgálva, ha egy tele
pülésforma tárgyalása, lényegének megragadása a feladat, a minő

sítés nem történhet kizárólag a környezeti elemek integrációjának
viszonylatában. A szempontok között az emberi közösségekhez
való tartozás, az emberi létezés mindenkori alapfeltételeivel kap
csolatos igények szempontjait is figyelembe kell venni.

Az utolsó népszámláláskor összeszámolt 177 490 fő "külterü
leti lakos" nem mind tanyasi, mert külterületeken máshol is lak
nak emberek. A tanyák száma az egész Alföldre vetítve talán
70-80 ezerre tehető. A kiskunsági tanyás területeken 2005-ben
végzett vizsgálat szerint a tanyaként nyilvántartott ingatlanok 14
százaléka már összedölt.' A megmaradtak 50 százaléka lakóta-
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nya típusú, állandó vagy ideiglenes ottlakással, üdülési céllal
használják, legfeljebb önellátásra való mezőgazdasági termelési
tevékenységre hasznosítják. A működő tanyák 28 százaléka me
zőgazdasági termelésre hasznosított, állandó vagy ideiglenes
ottlakással, és 22 százaléka lakatlan, használaton kívüli.

"A települések, sokszínű formációik létrejötte egy népesedő

társadalomban természetes folyamat, de felszámolódásuk is ter
mészetes lehet egy népességében fogyó, értékrendjét tekintve is
változó társadalomban."? Ez a kihívás, a fenti adatok szerint a
tanyavilágot is érinti. (Az elóbb idézett kutatás 52 pontos fel
adatlistát tartalmaz a megbízó és rajta keresztül a kormányzati
szervek számára.) 200S-ben Magyarország csatlakozott az Euró
pai Táj Egyezményt aláíró országok közé. Erre hivatkozva, ha a
tanyát nem pusztán mint külterületi lakóhelyet, nem egyszerűen

csak mint egy mezőgazdasági kis- vagy középüzemet, hanem
szervesen az alföldi tájhoz tartozó történeti-táji értéket tekintjük,
amely integráns eleme az európai ökológiai hálózatnak is, akkor
találhatunk hivatkozási alapokat a tanyák megőrzésére. A tanya
világ alakulása alapvetőerr mégis attól függ, hogy a jövőben lesz-e
ember, aki a tanyai életet fogja választani.

A még működő, 50 százaléknyi arányt képviselő lakótanyák
között nagyon sokféle van. Ezeken a tanyákon merülnek fel leg
erősebben a komfortosítás, a mára általánosan elfogadott szintű

ellátásra vonatkozó igények. Minél magasabb szintű lesz az álta
lános ellátási szint, annálordítóbbá válik a tanyavilág ellátatlan
sága. Ugyanakkor a tanyavilág lényegéhez tartozó szélsőségesen

alacsony népsűrűség mellett a közművesítés, egyéb ellátórend
szerek üzemeltetése is szélsőségesen drága. Ha a tanyaviIágot
meg akarjuk egyéb értékei miatt tartani, az ellátás sajátos. a ritka
laksűrűséghez idomuló szintjét és módját kell megtalálni.

Magyarországon a rendszerváltozás után kialakult egyik legsike
resebb civil szervezet, a "Falu- és tanyagondnokok Szövetsége" rá
talált és működtet a kis falvakban, tanyás településeken egy haté
kony ellátórendszert, a közösségformálási, szociális, egészségügyi,
oktatási, közművelődési igények kiszolgálásával. Számos korszerű

kísérlet van a kőzmű és energiaellátó rendszerek decentralizálásá
ra is. A tanya identitásához nem a közműnélküliség, hanem a de
centralizált ellátás autonómiája áll közelebb. Az intenzíven lakott
belterületeken gazdaságosan működtethető közműrendszerek (víz,
gáz, csatorna, villany) tanyás külterületeken való kiépítését csak
nagyon gazdag egyének, közösségek tudják finanszírozni.

A tanya eredeti értelmének megfelelő mezőgazdasági termelő

tevékenysége miatt az említett 28 százaléknyí. mezőgazdasági

termelésre vagy egyéb gazdálkodási tevékenységre, állandó vagy
ideiglenes ottlakással hasznosított tanya az, amelyeket leginkább
tanyának nevezhetünk. A több lábon állás stratégiáját vállalók
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azok, akik a gyorsan változó piac konjunktúra-zuhanásait át tudják
vészelni, gazdaságuk működtetéséhez a természet- és környezet
fenntartásért járó kifizetéseket fel tudják venni. Szép példáit lát
hatjuk annak, hogy több kicsi, régi tanya egyesítésével, azok ko
rábbi térbeli struktúráját megtartva, megújítva miképpen lehet a
mai jövedelmezőségi igényeket biztosító családi gazdaságot fej
leszteni. A gazdaságok a látogatók számára is vonzóvá tehetők,

akár "horgász tanya" vagy "lovas tanya" formájában. A külföldi
egzotikus tájakon való üdülésre egyre több pénzt költ az emberi
ség gazdagabb része. Indokolt volna megteremteni a tanyavilág
ban való üdülés itthoni kultuszát is.

A legtöbb tisztázatlan lehetőség abban a 22 százaléknyi hasz
nálaton kívüli tanyában van, ami a kutatók tipológiája szerint
"lakatlan tanya". Ezeknek még vannak udvaraik, felújítható épü
leteik, erdőik a tanyaudvar körül. Ez a strukturális értékük ak
kor is jelentős, ha a tevékenység, amely létrehozta őket, kivonult
onnan. A meglévő példák szerint jól hasznosíthatók ezek, de a
legnagyobb izgalmat az jelenti ezekkel kapcsolatban, hogy kiala
kításuk, fejlesztésük szinte megszámlálhatatlanul sokféle, egyéni
lehet. Számos lehetőség rejlik a különféle típusú, egymás közelé
ben fekvő tanyák együttműködésénekmegszervezésében is.

A tanyavilág mintázatának formálási lehetőségeit mérlegelve meg
kell hallanunk a regionalizmus kérdéseivel foglalkozók figyelmez
tetéseit, amelyek visszavezetnek a globális mintázatok kérdései
hez, és azokkal összefüggésben segítenek értelmezni a tanyavilág
jelentőségét. "A korlátozó, önmagába és a múltba forduló, nosztal
gikus lelkületű regionalizmussal a helyek szellemeit és kulturális
hagyományait, a legkorszerűbb vívmányokat integráló, felszabadí
tó regionalizmust kellene szembeállítani." Nem áll ellentétben ezzel
az az igény sem, amely "a regionalitáson túl létező, pontosabban
annak mélyén rejlő univerzalitás, a világegyetem természetével
összefüggő egyetemesség iránti fogékonyságot kéri számon","

A tanyavilág népének szellemiségét, vallásosságát belülró1 is
merő lelkipásztor a következőket írta: "A tanyavilág teológiájá
nak fölvetésével e nép teljességre irányuló, a természet egészére,
a krízishelyzetekre és a transzcendens értékekre nyitott gondol
kodás-módjára szeretnénk rálátni. A tanyavilág hagyományos
gondolkodása a személyi érettség felelősségével fel tudta és fel
akarta dolgozni a természet jelenségeit, a társadalom és az em
ber legalapvetőbb krízíshelyzeteit.?"

A tanyavilág nem pusztán a művi és természetes környezeti
rendszerek sajátos integráltságát, hanem azzal szervesen össze
függően univerzális üzeneteket, szellemi, lelki tartalmakat, ta
pasztalatokat is hordoz. Ez a tény avatja a földünk felszínén for
málódó globális mintázatok közé illeszthető lokális, de fontos,
megőrzendő elemmé.
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