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Az Alföld településeinek életritmusa 
A Föld forog tengelyén, kering ei Nap körül' és tengelye 66.5°-ot zár_be 

¡pályasükíávaü. Ez okozza a nappalokat, az éjjeleket, a különböző hosszúságú 
nappalokat és éjjeleket; a különböző éghajlatú Földöveket, nlákumk a tavaszt, 
a nyarat, az őszit és a telet. 

A Föld minden élőlénye reagál erre; ha másként nem1, azzal, hogy 
"kerüli, vagy keresi a napfényt. Az élővilág legtöbb faija azonban! követi azt 
a ritmust, amelyet a Föld mozgásaival miegad, sőt még] a természet élet-
télen része is bekapcsolódik ebbe az óriási lüktetésbe. A sziklák morzsoló-
dása^ hegységek pusztulása, a folyóvizek jiánása; 'tengjenek; óoeáüok áram-
lásai, a légkör rengeteg jelenségei, stb., sfb. mind kapcsolatban valninato ezzel1. 

A növény- és állatvilág szembetűnően' követi ezt a ritmust. .Az áliat-
világbaini óriási vándorlások indulnak meg szinte szabályszerű pontossággal. 
Vannak fajok a kétéltűektől az emlősökig, amelyek átvegetáljáfc, átalusszák 
a nekik kedvezőtlen! időszakot. 

Az élettelen viliág, a növény- és -állatvilág egyedei, fa ja i különböző-
.faéppen kapcsolódnak be a Föld életritmusába. Enlnefc módjá t (környezetük 
.szabja- meg, egyik elősegíti, másik hátráltatja; de mindegyik módosítja a köl-
csöriha-tásámak megfelelően. Azonos környezetben, miliőkben egyforma; har 
eofnlóbain hasonló lesz az életritmus. A környezetek azonossága azonban a táj 
•fogalmával azonos, tehát beszélhetünk a táj életritmusáról is. 

A legtöbb -tájiba beletartozik az ember ds, de az ember se nincsen még 
azon a fokon, hogy teljesen függetlenítse magát a Föld életritmusától), csupán 
módosíthatja azt, de módosításába belejátszik a t á j hatása is, tehát i t t is a 
kölcsönhatások mérve lesz a determináló. 

A tájaknak, tekintet inélkül arra, hoigy van-e emberi tagjuk vagy sem, 
megvan a napi és évi életritmusuk. Az egyiket létrehozza a, Föld tengely-
.forgása (nappalok, éjjelek), a másikat a Nap körüli keringése, de' minidkettő-
höz hozzájárul a tengely ferdesége (Földövek, a nappalok tar tamának válto-
.zásai térben! és időben). 

A Földi tá jak különböznek egymástól és életritmusuk ds az szerint lesz 
más-más. Gondoljunk csak 'egy norvégl és egy olasz t á j életére. De Iha még 
-ugyanazon Földövön belül ds választjuk a példát, égy ¡norvég és egy szibériai 
tá jat hasonlítva/ össze, lényeges különbségeket találtunk. 

A világvárosi tájak, a Föld 'minden részén fellelhetők. És bármilyen 
ellentétes helyen is épültek, éltetritmiusukban sok hasonlóságot találunk. A 
'közös vonás bennük az, hogy a napi életritmusuk dominál az évi ritmussal 
szemben, míg a legtöbb más tájiban (kevés Ikívéteülel) az évi riltmuis az igazán 
-jeMielgzetes. •> 

A világvárosok életében is megtalálható az évi ritmus, de a legtöbben 
•csak éLmlosódva vagy egészén gyengén. A települések ranglistáján lefelé ha-
ladva, mindig jobban élőtérba nyomul az évi ritmus jeMtegó is, míg aztán 
a falvaknál iez lüktet legintenzívebben. Ez természetes is, hiszen minél kisebb 
a település, árinál jobban ki' van téve a természet hatásainak. 

A nagyobb magyar alföldi városok életében még mindég! a napi r i tmus 
uralkodik, de már jól kivehető az évi menet is. Ez nem csupán- abban) jelient-
kezifc, hogy télen a kereket felváltja a szátaltalp, hogy a téli csapadékot nem 
tüntetik el azonnal, hogy az -utcai árúslok a szezon szerint változtatják áriáikat, 
hqgy a nyári félévben a . kávéházakhoz terraisz járul, m-egnyíQmafc a kert-
helyiségek, kertmozik, a szabadiért szórakozások -dominálllnafc. Ez mind meg-
található a nagyvárosok életében is, de sajátságos jelenségek következnek 
abból,. hogy e városok lakókiak egy része a városban lakók ugyan, de nem 
városi lakos. 

A nappal tartama a Föld különböző szélességi fcöneáh másmás , de a 
Föld egy helyén (kivéve az Egyenlítőt) i® változók az év folyamán. Az előzővel 
megteremti a napi, az utóbbival az évi ritmust. 



47 

A hosiszú éjjeleik ellen világítással védekezőik az emberiség. Hazánkban 
komoly tényezőként csak a viüahy, gáz és a kőolaj jönnek ezen' a téren szá-
mításba. -Az Alföld vámosait villany világítja meg és vammiaito falvak is, albol 
— legalább részbeni — az elektromos áramot használjiáik fel, ezzel' szemben 
;a tanyavilágban még ritkaság ez a fényforrás. A különbség ennél a tételnél 
abban van a város és a falut, ' tanya között, hogy a városban van közvilágítás, 
viszont az utóbibi helyeiben nincsen. Ez alléi csak kezdetleges közvilágítással 
válik tai egy-egy község. A döntő különbség azonban az, hogy a város 
megvilágítja a munkahelyeket, a falu és tanya azonban Inem. 

A közviiágítássail, az ipartelepek megvilágításával' tehát a városi lakos-
ság zöme függetleníti és függetlenítheti magát az évi életritmusától legalább 
a világítás szempontjából, míg az Alföld mésák két településformája nem. Ez 
,a függetlenítés abban mutatkozik meg, hogy ai városi lakosság az egész év 
folyamán ugyanakkor áll munkába!, ugyanakkor fejezi' he azt, szemben a faüu 
és tanya lakosságával, amely munkahelyén a természetes megvilágításnak 
megfelelően nyáron hosszú, télen rövid, vagy semmi' időt nem tölt. 

A városi lakosság életritmusában is megvan az . évi jellegi, de a napi 
ritmus a determináló. A városok napi életében megtalálható a munka, a szó-
rakozás, a pihenés. Ez ritmikusan jelentkezik. Nagyobb gyártelepeken) ez el-
tolódhat (éjjeli munka), de általában a munka reggel kezdődik és a késő 
délután, az este marad a szórakozásnak, az é j a pihenésnek. 

A városokban munfcakezd'atkior forgalmi, konvergencia pontokat ismer-
hetünk fel. Ezek az iskolák, hivatalok, gyárak, üzemek, piac, stb. A nagyobb 
városokban a konvergencia pontokon kívül konvergencia vonalak alakulnak 
ki. Ezek képezik a városok city jellegét, ahol több az épületekben a munkai-
helyiség, mint a lakás. Ezek kiterjedhetnek egy vagy több útoárai, világ-
városokban városrészekre Az alföldi városokban ezek az útcéfc képezik a 
település középpontját, a reprezentáló városi jelleget. A nagyobb alföldi vá-
rosainkban (Szegedi, Debreceni, Szolnok, Kecskemét) már kiaüafculófoan van 
a központi konvergencia mag, a city, de itt iis felismerhető még egy-egy utca, 
vagy a tér, amelyből ez a mag kialakult. 

Az Alföld, kisebb városaiban rendszerint egy tér egyik vonala, egy utca 
képezi a konvergencia-vonalait',, amint ezt Ceglédi, Nagykörös, Kiskunfélegy-
háza), Kiskunhalas, Békéscsabai, stb. eseteiben láthatjuk. 

A konvergencia-pontok és vonalak néhány óra elteltével divergancia-
' pontokká, vonalakká vállnak. Leghamarabb történik meg ez ai változás a pia-

con, 'majd ez az átalakulás a déli' órákban indiui meg nagyobb ütemben. Is-
•kolák, üzletek hivatalok, gyárak ontják a munkából hazafelé igyekvőket. 
Ezután rendszerint elcsöndesedik még a legnagyobb alföldi városok élete is 
és csak a délután második fele és az est hozza- meg az újabb forgalmait. 
Ekkor azonban; mások lesznek a konvergencia-pontok, sporttelepek, szórakozó-
helyeik!, sétányok -lépnek előtérbe. A városoknak ez a lüktetése egész éven ét 
folyik. Kétségtelen, van különbség tél és nyár között, de ez inkább a szóra^ 
kozásofcban nyilvánul meg. Ebbe a lüktetésbe szabályosan bekapcsolódik ínég 
a vasárnapok és az ünnepnapok sajátságos élete. 

Az alföldi városaink életritmusába azonban a falu életritmusa is bekap-
csolódik. Ez a kettősség adja meg ezeknek a helységeknek sajátságos éüiet-
riltmusát. 

A város -egyben munkai- és pihenőhely, a falu túlnyomórészt pihenőhely 
és csak másodsorban munkahely, mert a tulajdonképpeni munkaterület a 
fafliun ¡kívül fekszik. Ennek megfelelően a- falu mint csomópont, másként sze-
repel, mint a város. A falúiból naponta reggel szétáramilás, kiáramlás indul 
meg és leslte történik a visszaáramlás, nem szórakozás, hanem pihenés cél-
jából. 

Ugyanezt a menetet lát juk Alföldünk 'városainak gazdálkodók által lakott 
terülietedn. 
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Az alföldi falu életritmusa lakódnak a természettel való szaros kap-
csolatából születik. A föld megmunikáHósát, a termelést 'a termésreti jelen-
ségeik szabályozzák és irányítják. Éppen ezért ma a falu életritmusa meg-
változhatatiannak mondható. Lelhet, hogy a holnap meghozza az ú jabb tech-
nikai felfedezéseket, amelyeik a gaizdáikodást függetlenítik az időjárástól és 
az évszaktól. Mindaddig) azonban a falu életritmusát, az évi menet fogja 
megszabni 

A tavaszi munkák március elejéitől vagy ¡közepétől ¡kezdődnek a tavaszi 
szántással. Uayancsak a tavaszi munkák csoportjába tartoznak és április 
végédjg) tartanak a vetések, ültetéseik és a szűHűk nyitása, metszése. 

A tavaszi miuníkálki második fele, amelyeket összefoglalóan a talajned-
vesség megőrzésére szolgálóknak nevezhetünk (kapálás, íogasoiás, boronáló*, 
hangarelés, töitögetés), május elejétől június végéig tartanak. A GZöilőben ez 
idő aiatt a nyesőzés vagy ¡karaszolás és a permetezés folyik. 

A nyári munkák a kalászosok beérésével kezdődnek. Az aratás zöme 
júliusban zajlik le, majd a szénakaszálás, hordás, cséplés, tarlószántás követ-
kezik 'augusztus végiéig. Ebben a két hónapban a szöülőben a gazolást, perme-
tezést végzik. 

Augusztus végén, szeptember elején körül sor a ¡keverő szántásra (talaj-
előkészátés az őszi vetéshez), de a valódi őszi munkák szeptember első felében 
a korai tengeri és korai burgonya szedésével ¡kezdődnek. A 'burgonyaszedés 
szeptember második felére;, a tengeritörés október elejére maradi. Októberben 
végzik a szárvágást, népaszedésit, cukorrépa, takarmányrépa, tök begyűjté-
sé t A szölliő szüretelése rendszerint október első fellében történik meg és már 
a ¡hónap második felében be is takarjiák azt. Ugyancsak ekkor szántanak az 
őszi vetéshez és az őszi kalászosokat el is vetik. Novemberire marad az őszi 
mélyszántás. 

A téli munkák a ráérő munkák. A zömét a házkörüíliefc teszik kii, ezen-
kívül a trágyabordást kell még elvégezni, erre azonban már ráér kivárni & 
gazda a fagyott uitat. 

Egyébként ez az évszak marad a pihenésnek, a szórakozásnak. 
Mindehhez tudnunk kéül, hogy a falusi ember a Nappal kel és azzal 

nyugszik. Ebben némi túlzás van, de közel áll az igazsághoz. Reggel egész-
éven át valamivel napfelkelte előtt kel és napnyugtáig dolgozik. Délben rend-
szerint 1 óriás ebédszünetet tart és este még a világosban hazaérkezik, hogy 
állatait elláthassa. Munkaidőben ebédjét (hideget) kint költi' el, a földijén. Ez 
a szicifcás módosulóban van: a kerékpár elterjedésével ugyanis az asszonyok 
sok helyen kiiviszik' a meleg ebédet a dtol|g|oaó férfiaknak. A meleg vacsorát 
már oitithom fogyasztja el. 

Általában az év minden napjának világos óráit átdolgozza a gazdálkodó. 
Ennek megfelelően a napi ritmus áliamdióami változik a nappali tar tamának 
megfelelően. 

A forgalmon ez meglátszok. A falu reggel divergencia: magi, amelyhez 
még hozzájárul, hogy az állatok is kiivoniuinak a közös legelőre. A faluban 
tehát osak az asszonynép és az aprójószág maradt A lovak szinltén munkában 
vannak Délben a legközelebbi földiekről bejönnek étkezni. így van valamelyes, 
mozgás, amelyet a földekre törekvő asszonyok, az iskolából 'hazatartó gyer-
mekek élénkítenek. 

Este a falu konvergencia mag. A beáramlás a csordáival, kandiával kez-
dődik, majd a dolgozók érkeznek meg. 

Ez a kép .általában az év nagyobb részében. Más a helyzet télén és a 
legnagyobb munkaidőben, aratáskor és csépléskor. 

. Aratáskor szürkületben keinek és nedves szalmáiból való kötélverés után 
megkezdik a munkát. Reggel körüibélíiMi 7 órakor félórás reggeli, fél 12 óra-
kör ebéd. Ekkor a ¡nagymelegben. 2—3 órás pihenőt tartanak. DéLulbán 5 óra 
körül félórás uzöannaszüinet következik, majdl látástól) függően este 10—11 óra 
körül vacsoráznak. 
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• A cséplés munkabeosztása hasonló az aratáséhoz, d)e csak 1 órás ebéd-
szünettel. Ekkor azonban már a -nappalok rövidfüllőbén vannak, így (hamarabb 
van uzsonna- (16 éta) és vacsoraidő (20 óra). 

Télen 6—7 éra körüli taeílmefc a falusiak és 20 óraikor térnek nyugvóira-
Csak az .állatok etetése a- halaszthatatlan, munkai 

A falu életritmusának megismerése után, visszatérve az alföldi város 
életére, k i kell emelnünk azt, hogy ezeknek a városoknak gazdálkodó lakos-
sága állattartó és a városban is ta r t állatok Az állattartás pedig a városiba 
is behozza a falusi jelleget. 

A városi zajoknak is megvan a sajátságos napi ritmusuk. A reggeli 
kocsi-, viüilamosfotiglallom megindulásai, a gyárak kürt- vagy szüréhajeied, stb. 
szinte időmérő eszközül szolgálhatnak a nap folyamán. A háziállatok ritmusa 
azonban nem alkalmazkodik a városhoz. Az aprójószágok, sertéseid, szarvas-
marhák, tovafc zajai jellegzetesén jelentkeznek függetlenül' a város életétől 
és ezek a zajok a falu hangjai. EZ nem az éra állásától; hanem a napálűástól 
függ. Etetésük parancsoló szükségessége pedig még azoktól is a falu életrit-
musának bizonyos mértékiig való .átvételét követeli meg, akik ugyan (nem 
gazdálkodók, de állatot tartanak. 

A város gazdáktói lakott részel nem vesznek részt & város életében, 
hanem amikor reggelenkmt kialakulnak a forgalmi kohvergencia-pontok és 
vonalak, a gazdanegyedékből a városon kívülre áramlik ki a lakosság mun-
kabíró része. 

Mindezt szembetűnően lehetne térképeken ábrázolni, ha a jellegzetes 
időpontokról elkészítetnénk a város népsűrűségűi térképeit. A város dty-je, a 
konvergencúahvonalak, pontok igén nagy népsűrűségével szemben' a gazdia-
negyedek elnéptelenednek. Tötab ilyen térkép élénken szemléltetné a napi 
r i tmust Ha azonban nem csupán egy átlag napot, hanem a különböző hó-
napok helyzetét is térképre vinnőfc, kidomborodna a nagy különbség különö-
sen. a téli és nyári hónapok között Ezeken a térképekeni felismernénk azt, 
hogy a város bélső területein nap imint nap egyformái vagy közel' egyforma 
képet nyújtana, szemben a gazdálkodók lafcterületeivel, amely nyáron ritka, 
télen aránylag sűrű népsűrűséget mutatna. 

Saijnos, azonban ezek a térképek egyelőre adatok hiányában nem ké-
szülhetnek! el. 

A városban lakó parasztság részére a város reggetenktot a maga egé-
szében divergencia mag, kivéve a heti piacokat A hetápiacas napokon a fal-
vakra is, de ¡különösen' a tanyákra nagy vonzerőt jelént a város. Még 8—10 
óraii ústtal is érkeznek gazdák a piacra! mely akkor & városi lakosság egy ré-
szének is konvergencia-pontja. Ez a beáramlás nem csupán a piac számlájára 
írható. Másik tényező a közhivatalok csoportja; ahol' ügyes-tejos dolgaikat 
intézik el a gazdák. 

A gyümölcstermő vidékeken, gyümölcsérés idején a gyorsan romló á ru t 
mindén nap szállítja a termelő. Különösen a Dunai—Tiszai-köz válrosai ilyen-
kor igen nagy vonzerőt gyakorolnak távon termőterületekre is. Ezt elsősorban 
a világhírű gyümölcspiaccal rendelkező Kecskemétnél tapasztalhatjuk. Ide 
még 40—50 kilométer távolságról is érkezik áru. Ez a gyümölosfellhozatal a 
gyümölosszezon idején egészen sajátságos ritmust ad az érdekelt városoknak. 
Már este, de nagyobbrészt éjféltől érkeznek az áruval megrakott szekerek és 
reggel 4 tea körüli már meg is nduí az üres szekerek kiáramlása a városból. 
Hét-nyolc óra tá jban a gyümölcstermelők) már el is hagyták) a városit, itehét 
a város nappali életében már nem játszanak! szerepet. 

A tanya és falu beáramlása nagyon jellegzetes vasárnapokon, ünnep-
napokon. Főleg, a tamyai lakosokat találjuk meg déWőttünfcintl a város tem-
plomaiban, majd utána a tágas tereket lepik el, hogy gondolataikat kicseréljék-
Ezeken a tereiken sűrűn sötétlik az ünneplőbe öltözött gazdák tömege. Na-
gyon érdekes ez a kép minden nagyobb alföldi városban, de különösen Debre-
cenben, ahol a református Nagytemplom előtti téren; modern1 paloták környe-

Tiszatáj 4 
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zetéhen látjuk őket népi viseletbe öltözött hortobágyi csikósok, pásztorok tár-
saságában. 

A pirosbetűs ünnepeik délutánja iá szórakozásé. A városban! faként a • 
tanyai, falusi fiatalságot lá that juk a szórakozó helyeken; azok körül és a sé-
tányokon. 

A gazdasági kapcsolóitok, a szórakozás, közoktatás és közigazgatás azok 
a tényezők, amelyek elsősorban összekötik a falut a várossal. Ezek a tényezők 
befólyássaii vannak a faiüna, de nem csupán életritmusuk bizonyos mértékben 
való módosításával, ihanem a település alakjának módosulásával is. Az a 
tény, ¡hogy a falu lakossága, vagy annak legalább egy része a városba j ámi 
kényszerül, a település a vasúti állomás irányába1 terjeszkedik. 

Nagyon érdekes eredménnyel kecsegtetne ¡kikutatni a településeknek a 
vasútállomás fellé való gravitáGását, de egyben figyelemmel -keLlena lenni a 
vaisuti .állomások közelében lakók foglalkozására. Bizonyára kitűnne ezekből 
a kutatásokból' az iá, hogy a nagyobb városok közelében lévő községek na-
gyobb ütemben terjeszkednek a vasútvonal' felé. Ez bizonyíték lenne arra; 
hogy miiyen nagy hatással vannak a városok a környező falvakra. Ezit a ké-
pet befolyásolni' fogja az autób uszközlekedés. Ennek u. i. az a nagy előnye a 
vasúttal szemben, hogy míg a falu vasúti állomását a város pályaudvarához 
hozza közéi; addig az autóbusz a falu középpontját a város középpontjához 
viszi 

A 'tanyáról még nagyobb a városbaáramliás, ¡mint a faluról!. Azzal szem-
ben, hogy a falunak piaca, községházája; több szórakozióhelye van, a tanyát 
szinte mindéin 'ügy a várlosbaj szólítja, így nagyobb mértékben- alkalmazkodik: 
á város életritmushoz. De csupán alkalmazkodik; mert- a sa j á t tanyai élet-
ritmusa méginkább a természetihez kötött, mint a fálué. Ennek megtfelieilően 
a tanya életritmusa évi jelleget vesz fel. Sajátságos települési helyzeténél 
fogva minden1 tanya magára van. utalva. A forgalom táv ja i rövidek és éppen 
ezért viszonylag mozgalmasabbak. Meglvan dléUi beáramlás a tanyára; Viszont 
a tanya forgiallma sokkal több útvonalra tevődik szét, mlint a falúban; Itt 
minden tanyának megvan, a maga kis úthálózata, bár ezek az utak javarészt 
barázdák. Ezeken nem közösködik senkivel sem. MtveOi rndnideni munkájá t 
itt végezheti el, a közös útvonalak (dlüűlőutak) forgalma csekély és csak a 
városba való áramláskor van 'némi forgalom rajtuk. 

A városba özönlés a piaoos napokon történik, de mivel a szórakozást a 
városban kell keresnie, sokkal inkább, mint a falu lakosadnak, különösem 
vasárnap jelentős. 

A tanya életritmusa tehát évi jellegű, de 'kapcsolatai' -szorosabbak a vá-
rossal, mint . a. falukéi. Ezt ellensúlyozzák az utóbbi évtizedekben kialakult 
tanyaközpontok. Eziefc igyekeznek a falu jellegét felvenni; vallójában) azonban 
csak a piaoos napokon van itt is forgalom, egyébként a tanya- életét élük. 

Küllőm ¡számi visz a tanya életritmusába a városi ¡Lakosság egy részének 
a nyári félévre való kiköltözése. Főleg a tisztviselők iszeretdfc ezt megtenni, 
de sok iparos; kereskedő is követi példájukat. Természetesen a városban 
dolgoznak továbbra is, így olyan helyeken 'telepszemek- le, ahonnan valamilyen, 
j-árművel könnyen elérhetik a várost. Ezzel megnövelik -a vasúti és autóbusz-
megállók reggeli 'konvergencia- és esti divergencda-pontjait. Ez a\ „bejáró" 
csoport részben- -a tanyán éli a v-árosi riiírnust. 

Ennyi az, ami'röviden az Alföld településeinek életritmusáról eltaionidható. A 
részletes feldolgozás -több érdekességet és tanulságot is nyújt . Az életritmusok 
különbözőek és énnek következtében mások lesznek a városi táj, a falusi táj 
és a tanyai táj emberei is. A városi lakos nehezen, vagy sehogyan sem tud 
•beleilleszkedni a falu vagy tanya életritmusába, a „vidékiek" -pedig a város-
ból visszavágynak megszokott (környezetükbe. Mind ennek igeni sok bka van, 
de nem jelenitelktelein a megiszokoitt életritmus, amely merőben más a városok 
megvilágított kövezetén és más a barna földön, melyre zöld és aranysárga' 
színfoltokat ¡kell a természet segítségével teremteni. 

Wagner Richárd 


