A nyírségi bokortanyák „üzenete”*
260 esztendeje Nyíregyháza körül sajátos települési és mezőgazdasági régió jött létre. Ma
bokortanya övezetként ismerjük ezt a csaknem 60 tanyabokorból álló településszövetet. Gróf
Károlyi Ferenc kezdeményezésére kezdődött a békési és felvidéki szlovák nyelvű evangélikus
közösségek (tirpákok) honfoglalása. Azóta élnek ezek a földművelésre létrejött különös
bokortanyák, melyek sokáig csak nyári szálláshelyként, később lakóhelyként is szolgáltak. A
nyírségi bokortanya köztes településforma az alföldi tanyavilág egyedi szórt tanyaövezete, ill.
a falvak között.

A nyíregyházi „bokortanya régió” speciális és egyedi településszövete, melynek területét az M3 autópálya már
megbontja.
Meglévő bokortanyák:

Rókabokor
Rókabokor

Sulyánbokor
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(Hasonló köztes településformák a pincefalvak is, melyek az egyedi présház és a mezővárosi
borfeldolgozás között, a szőlőfeldolgozás harmadik sajátos módozatának helyei (mint Hajós,
Villánykövesd, Hercegkút, Györköny, stb. kb. 15-20) Ezeket a pincefalvakat szintén
honfoglalásszerűen hozták létre, de ez esetben zömében németajkú telepesek.)

Villánykövesd, Pincefalu

Mindkét településforma különös magyar sajátosság, melyek függetlenül attól, hogy szlovák,
ill. német ajkú telepesek alapították – hungarikumnak nevezhetők.
Ezen írás a nyírségi bokortanyákkal kíván foglalkozni, de nem azok történetével, mert azt
kiváló szakírók, kutatók már részletesen leírták.
Az írás célja inkább jövőbetekintő gondolatébresztés, meditáció arról, hogy ennek a sajátos
gazdálkodási és települési formának mi legyen a sorsa, és 260 év után milyen üzenete van
számunkra a XXI. századra. Rendelkezik-e olyan megőrzendő értékkel és fejlesztési
potenciállal, mely mai cselekvést és jövőképet inspirálhat?
A Nyíregyháza város közigazgatásához tartozó bokortanya-övezet jövőjét meghatározó
rendezési, stb. tervek agglomerizációs területként tekintenek erre a tanyavilágra, s elsősorban
lakóterületként kívánják fejleszteni, vezetékes közmű hálózattal korszerűsíteni, s maximum a
tanyasi öko-turizmus szolgálatába állítani. A régió, ill. az egyes bokortanyák gazdálkodási
hagyományainak és közösségeinek tovább éltetése, fejlesztése nem került a fókuszba, s nem
vált programmá, holott e területről valaha Budapestre szállítottak minőségi élelmiszert.
Véleményem szerint az övezet ilyen redukált jövőképe a bokortanya-világ lassú
elsorvadásához vezet. Úgy vélem, hogy nem lehet figyelmen kívül hagyni ezen sajátos
településszövet eredeti és legfontosabbnak tekinthető gazdálkodási tradícióját, mert annak
mára s a jövőre is érvényes üzenete van!
Mi ez az üzenet? S miért aktuális? Aktualitását számomra a Kormányzat vidékfejlesztési
politikája adja, mely végre felismerte a sajátos tanyasi gazdálkodás fontosságát, s erre áldoz
is, - ugyanakkor a települési szempontokkal, megfontolásokkal adós marad (pld. a
bokortanya-közösség nem pályázhat forrásokért, csak az egyes beltelek tulajdonosok). Tehát
fejlesztési (kormány) források és perspektívák nyíltak a meglévő bokortanya elemek eredeti
funkciók szerinti fejlesztésére és megőrzésére. De ezen túl a bokortanya mint település egy
fejlesztési modellt, és lehetőséget kínál az állami földek aktuálisan zajló bérleti felosztására és
a családi gazdálkodás sajátos közösségi formájára is.
A bokortanyák üzenete tehát kettős:
1) A meglévő bokortanya régió hagyományos gazdálkodási céljának megőrzése és
korszerűsítése egy mai fenntartható biogazdálkodási és turisztikai övezet lehetőségét kínálja,
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melynek feltétele az egyes bokortanyák település szintű közös programjainak egyeztetése és
korszerűsítése.
2) Új bokortanyák létesítése, melyek inspiráló mintái a meglévő bokortanyák, de XXI.
századi korszerű eszközökkel továbbfejlesztve. Az új bokortanyák az állami földek bérleti
felosztásának, s a családi gazdálkodás speciális (közösségi) formáinak alternatíváját
nyújthatják, életteret adva az önellátásra törekvő önszervező organikus közösségeknek és
választható szabad életformának.
A meglévő bokortanya-régió jövőképe
A sajátos gazdálkodási forma hagyományainak megőrzésével és továbbfejlesztésével a közel
60 tanyából álló régió korszerű biogazdálkodási övezetként javaslom értelmezhető, az egyes
bokortanyák folyamatos, konzekvens korszerűsítésével.
A jelenlegi településfejlesztési elképzelésektől eltérően ezen tanyák „hálózat-függetlenségét”
– a közút kivételével – fenn kellene tartani, és ugyanakkor biztosítani ehhez a
- megújuló energiákkal történő teljes körű önellátást,
- a helyi önellátó, alternatív közműellátást,
- az öntözéses modern biogazdálkodást (növénytermesztésben, állattenyésztésben),
- a hagyományos vetésforgó újraértelmezését,
- közös gépparkot, és bio üzemanyag helyi előállításának és felhasználásának lehetőségét
- a helyi termelés, feldolgozás és értékesítés koordinált piaci feltételeit, s ebben a tanyák
hálózati együttműködését,
- s az autonóm, organikus közösségi élet térbeli és tárgyi feltételeit (bekapcsolódva a
népfőiskolai hálózaba),
- tanyasi öko- és gazdálkodó turizmus feltételeit.
Az új, tervezett bokortanyák
A meglévő bokortanyák – modellként - inspirációt nyújthatnak új, XXI. századi, modern
bokortanyák létesítésére, olyan mezőgazdasági övezetekben, ahol egybefüggő (kb. 1,5-2,0
km2) állami földbérlet kialakítható. A földbérlet-rendszer összekapcsolható a bérlakás építési,
ill. hitelezési formával. (Ez a kapcsolat hiányzik az ócsai koncepcióból, melynek költségén kb.
4 bokortanya létrehozható lett volna, de munkahellyel együtt.) Az új bokortanyák, a meglévő
tanyákat mintaként tekintve, 16-20 beltelekből állnának, melyek legelő és erdőterület is
kapcsolódik, összesen kb. 4-600 ha. területen.
Általános teoretikus séma, melyet a helyi
ökoszisztéma tesz egyedivé
1 tanyaközpont (mag) 20700 m2(4,79
magyar hold/5748 négyszögöl)
2 kerített beltelek 4320 m2(1 magyar
hold/1200 négyszögöl)
3 erdő 18000 m2(4,16 magyar hold/5000
négyszögöl)
4 nagyállat tartás/legelő (vetésforgó)
18000 m2(4,16 magyar hold/5000
négyszögöl)
5 kisállat tartás/legelő (vetésforgó) 18000
m2(4,16 magyar hold/5000 négyszögöl)
6 szántóföld 49650 m2 (13788
négyszögöl/11,49 magyar hold)
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Az új bokortanya jellemzői: (a meglévő tanyák rekonstrukciójához hasonlóan)
-

-

teljes értékű biogazdálkodás,
teljes, önellátást és hálózat függetlenséget biztosító, korszerű megújuló energiaellátás
és helyi alternatív közmű rendszer (út kivételével),
közös géppark (helyben előállított bio üzemanyaggal működtetve),
helyi bio termékfeldolgozás és értékesítés,
közös hűtőház,
közös üvegház, keltetőház
közös halastó,
intenzív öntözéses gazdálkodás (talajvíz + szél-energia),
közös erdőterület,
közös és elkülönített kis- és nagy állattartó legelő,
autonóm organikus közösségi élet térbeli és tárgyi feltételei, um.:
- elemi (alsó tagozatos) iskola, közösségi tér és kápolna,
- sport, játszótér,
- közösségi együttélésből eredő vagyoni és személy biztonság,
- szervezett szabadidő felhasználás (szabadságolási vetésforgó),
tanyasi (gazdálkodói) turizmus befogadása, a szükséges kapacitások biztosításával,
energetikailag passzív lakóházak.

Beltelek területfelhasználása
A beltelek elrendezése a hagyományokat követi. Új elem az üveg v. fólia ház és a hátsó szervizútra szervezett
gazdasági épület és gépszín.
1 lakóház( zöldtető/zsupfedés) passzív (árnyékos) oldalon 2 lakóház aktív energiatermelő (napos) oldalon 3
gyümölcsös kert 4 nyári konyha és vendég szoba 5 műhelyek, kisgépek 6 kisállattartás, kifutó 7 ólak 8 komposzt
9 fólia/üvegház 10 fúrt kút 11 tó 12 zöldséges kert 13 gazdasági épület, terménytároló, gépszín stb. 14 belső
földút
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Beltelek látványképe

Tanya”mag” területfelhasználása
1 szélkerék, víztorony, energiaközpont
2 halastó, kacsa - libaúsztató, kubikgödör
3 feldolgozó, árusító, raktár
4 közösségi épület, iskola, kápolna
5 közösségi épület II.
( turista szolgáltató ház )
6 sportpálya
7 tekepálya
8 lugas
9 játszótér
10 központi raktár és hűtőház
11 parkoló

Tanya”mag” területfelhasználása
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Tanya”mag” látványképe
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Lakóház vázlat
A hagyományos központi – étkező konyhás háromtraktusú elrendezést egyik oldalon – az új nappali, másik
oldalon egy temperált ( föld alatti ) szerviz – sáv egészíti ki, mely helyt ad a garázsnak és energiaközpontnak. Az
épület kalákában építhető passzív – vályogház, melynek teteje dél felé aktív energiatermelő felület. A tanyasi
turizmus többlet helyigénye a tetőtérben biztosítható.

Lakóház alaprajzi vázlat

Lakóház tömegvázlat
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A megvalósulás feltételei és teendői a közeljövőben
Meglévő bokortanyák:
1. A nyíregyházi bokortanyák régiójának fejlesztése a 2014-2020-as EU-s forrásokra
történő pályázattal.
2. Hiteles tulajdontérkép készítése, az aktuális földhivatali adatok teljes áttekintésével
( beltelek és szántó)
3. Egy kísérleti mintaként kiválasztott bokortanya teljes korszerűsítése EU források és
innovációs alap felhasználásával, a tanyabokor település szintű önálló pályázati
lehetőségének előzetes biztosításával.
Új bokortanyák:
1. Új, XXI. századi kísérleti bokortanya minta megvalósítása EU-s forrásokból, a hazai
földbérleti, (bér)lakásépítési hitelrendszer kombinációjával.
2. Meglévő és új bokortanyák és a szórt, alföldi tanyák bio - gazdálkodó termelési és
értékesítési, népfőiskolai hálózatának kiépítése és továbbfejlesztése, hazai és
nemzetközi védjegyként való elfogadtatása.
Új és meglévő tanyák hálózatának kiépítése + tanyasi védjegy megteremtése:
Gróf Károlyi Ferenc a meglévő tanyák bábájaként a szabad vallásgyakorlással, autonómiával,
építési faanyaggal és három éves adómentességgel biztosított „inkubátor”-t a tanyavilág
megszületéséhez. S ma a XXI. század – kétségtelen összetettebb viszonyai között – mit
tudunk tenni, milyen áldozatot (állami) vállalunk a magyar értékek megőrzéséért,
korszerűsítését, s új progresszív tanyák megszületéséért?
A bokortanyák üzenete számomra szubjektív okokból hallható. Itt születtem, és itt
cseperedtem fel. Ezért is fogalmazódott meg bennem ez a fejlesztési program, s ezért bíztam
meg saját magam – a település felől közelítve – a mellékelt terv-vázlatok elkészítésére,
melynek energetikai koncepciójában Kujbus Attila mérnökkel működöm együtt.

Bodonyi Csaba DLA
Széchenyi- és Ybl-díjas építész, MMA rendes tagja
tanyasi gyerek

* Az írás a 2014. január 31. – február 1. között Nyíregyházán megtartott „A
településfejlesztés lehetőségei 2014-2020. között – városok és vidékeik” c. településfejlesztési
konferencián elhangzott előadás szöveges változata. A konferenciát a Magyar Nemzeti Vidéki
Hálózat támogatta. Az előadás tartalmáról Dr.Kovács Ferencet Nyíregyháza polgármesterét
és Seszták Oszkárt a Megyei Közgyűlés Elnökét előzetesen tájékoztattam, akiktől biztató
véleményt kaptam. Támogató segítséget kaptam Lezsák Sándortól is. Mindezeket ezúton is
köszönöm.
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