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/. Bevezetés

Békés és Csanád-Arad-Torontál vármegyék két világháború közötti mező
gazdasági viszonyait elemző, összegző jellegű munka még nem született. A 
jelen dolgozat célja - a teljesség igénye nélkül, hiánypótlóként - e rendkívül 
izgalmas időszak bemutatása.

Témánk feldolgozásához - egy eddig még kevéssé közismert, de adatok
ban rendkívül gazdag forrásanyagra, a gazdasági felügyelői jelentésekre 
támaszkodhattunk.

A jelentések sokoldalú képet nyújtanak a két vármegye birtokviszonyairól, 
szántóföldi növénytermesztéséről, állattenyésztéséről, mezőgazdasági fejlő
désének főbb jellemzőiről. Sajnos, a háborús időkből - az ijaigusztulások 
miatt - a rendelkezésünkre álló dokumentumok már meglehetősen hiányo
sak, de igyekeztünk a „fehér foltokat” eltüntetni és vázolni a vidék agrárfejlő
désének sajátosságait, főbb tendenciáit.

Dolgozatunkban arra is választ kerestünk, hogy ez a jó természeti adottsá
gokkal rendelkező vidék, amelyet „viharsarokénak neveznek, „ahol az 
elmék és a szívek sohasem tudtak belenyugodni a meglévőbe, a megvalósult 
Magyarországba”,1 hogyan heverte ki, hogy ^trianoni döntéssel-az ország 
perifériájára került és kiszakítva természetes piaci környezetéből, az addigi 
gazdasági vérkeringésből, miként tudott válaszolni az első világháború után 
világszerte jelentkező gazdasági kihívásokra, miként tudott beilleszkedni a 
„csonka ország” gazdaságába.

Miután korszakunkban ezen a vidéken a népességnek kevesebb, mint 20%- 
a élt az iparból, így vizsgálódásunk elsősorban a két vármegye agrárviszonya
inak alakulására koncentrálódott és ezen belül is mindenekelőtt azokra a 
területekre, ahol a vidék sajátosságait, az országos átlagtól eltérő vonásait 
tudtuk bemutatni.
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Az első világháború után ugyanis a magyar mezőgazdaságot is megérintette 
a változás szele és olyan - a nyugat-európaihoz hasonló, de országrészenként 
eltérő, időben is később bekövetkező, gyengébb hatásfokú - fejlődés figvel- 
hetó meg, mint a mezőgazdasági termelés intenziválódása, gépesítése, a
mezőgazdasági struktúra változása, a gabonatermelés háttérbe szorulása, az 
állattenyésztés fejlődése és ezzel a takarmányféleségek termesztésének fellen
dülése, valamint a zöldség-, gyümölcstermesztés előtérbe kerülése.

Magyarországon - mint látni fogjuk- a gabonatermelés ugyan jelentéktelen 
mértékben szorult vissza és az ipari növények, takarmányfélék vetésterüle
tének növekedése is szerényebb arányéi, de bizonyos ágazatokban mégis 
előrehaladás tapasztalható, igaz, elsősorban azokban, ahol az emberi munka
erő fokozottabb felhasználásával lehetett eredményt elérni.

A két világháború közötti magyar mezőgazdaság történetében három 
szakaszkülöníthető el. Az első-л 20-asé.vek. Ezt az időszakot az jellemezte, hogy 
a növénytermesztés - a dohányt és a fűszerpaprikát kivéve - minden állami 
korlátozás nélkül folyt. A 20-as évek második felében pedig, mint látni fogjuk, 
a térségben olyan technikai fejlődés indult meg, amely a gazdaságok egy 
részében a gépek használatát, ésa műtrágya fokozottabb alkalmazását jelentette. 
Mindez hatással volt a terméseredmények alakulására, a vetésszerkezet szerény 
változására ami ekkor még elsősorban az ugarterületek rovására történt. 
(1 táblázat)

Mindez a lassú és korlátozott technikai fejlődés Békés és Csanád 
vármegyékben a mezőgazdaság területén lényeges változást nem jelentett. 
Ebben nagy része volt a földreform után kialakult birtokviszonyoknak és a 
szintén ennek következményeként felduzzadó hatalmas tömegű munkaeró- 
feleslegnek. Ezt az egyébként kétségtelenül kedvező folyamatot azután a 
válság szinte teljesen leállította, és egyben feltárta a térség mezőgazdaságának 
minden ellentmondását, gyengéjét, az örökölt kedvezőtlen vetésszerkezettől 
kezdve a földkérdés minden következményével együtt.

A fejlődési folyamat második szakasza - véleményünk szerint - a világból 
való kilábalás időszaka, amikor az állam kedvező hatású—beavatkozási 
politikájának köszönhetően az exportképes minőségi termelés került a 
napirendre a növénytermesztésben és folytatódott intenzívebben az 
állattenyésztésben.

A vetésterületek korlátozásában is érvényesült a beavatkozási politika, de 
sajnos nem a külterjes művelést igénylő növények vetésterületének rovására.

6



1. táblázat

Az ugarterületek változása 
(1929-1939)

Ugarnak hagyottÉv
terület (hektár) szántóföld (%-ban)

CsanádBékés CsanádBékés

6889 4,7 4,31923 12 992 
12 264 
8 063 
7 312 
6 490 
5 318 
5 987 
3 772 
3 374 
5 312
2 985
3 247
2 623
3 423
4 356 
1 67 6 
3 052

1924 8060 4,5 5,2
2,41925 3927 2,9

1926 2606 2,6 1,6
1927 2189 2,3 1,3

0,51928 805 1,8
8421929 0,52,1
648 0,41930 1,3
4311931 1,2 0,3

16691932 1,8 1,0
0,41933 735 1,0

1934 559 0,31,1
2471935 0,9 0,1

1936 219 1,2 0,1
3361937 1,5 0,2

0,61938 331 0,2
1631939 0,21,1

így mindez a nagybirtokosok érdekeit szolgáló értékesítési rendszer 
átszervezésével együtt egy egészségtelen, a fejlődésnek gátat emelő struktúra 
konzerválásában játszott fontos szerepet. Ebben az időszakban ugyanis az 
állam a terményértékesítés megszervezésével, monopolizálásával tovább 
lassította a térség mezőgazdaságában is oly kívánatos változtatások ütemét. Az 
így létrehozott mesterséges piaci környezet - minden ellenkező, a változtatás 
szükségességét jelző jelenség ellenére - azt a benyomást keltette, hogy nem 
szükséges ennek a korhadó struktúrának a gyökeres átalakítása.

Az utolsó, harmadik, viszonylag legrövidebb szakaszban, amelyhez 
tulajdonképpen az utolsó békeév utáni időszakot számíthatjuk, még tovább 
erősödött és szélesebb körűvé vált az állami beavatkozás. Ennek, a 
hadigazdálkodásra való áttérés rövid időszakában átmenetileg valóban kedvező 
hatása volt a termelés fellendítésére, de a háborús kötöttségek, a nyersanyagok
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zárolása, a beszolgáltatási rendszer, a kötött árak, a termelési kényszer 
bevezetése, majd a behívások miatti súlyos munkaerőhiány végeredmény
ben a mezőgazdasági termelés szintjének romlásához, az állatállomány 
csökkenéséhez és a terméseredmények katasztrofális alakulásához vezet
tek.

Mielőtt rátérnénk annak konkrét vizsgálatára, hogy a térség természeti 
adottságai milyen alapot eremtettek a két világháború közötti mezőgazda
ság fejlődéséhez, röviden ki kell térnünk annak vizsgálatára, hogy az Al
föld jellegzetes települési formáinak, a tanyáknak, illetőleg a nagy 
tanyahálózattal körülvett mezővárosoknak milyen szerepük volt a vidék 
mezőgazdaságában.

A történelmi fejlődés során sajátosan az Alföldön létrejött települési formára 
a szakirodalom szerint az amerikai utas fejlődés speciális magyar alföldi 
típusára3 már amiatt is fel kell figyelnünk, mivel a két világháború közötti 
időszakiban a mezőgazdasági népesség jelentős része, több mint egymillió 
ember élt tanyákon.

A vasúttól és járható utaktól távol, a külvilágtól távoli tanyákon a szállítási 
nehézségek nem kedveztek az olyan belterjesebb kultúrák fejlődésének, 
amelyek gyors értékesítése ilyen módon megoldhatatlannak tűnt. így ezek, a 
kapitalizálódás lehetőségét rejtő „szigetek” az egyre kedvezőtlenebbé váló 
feltételek között néhány kivételtől eltekintve jelentéktelen tényezővé, 
mondhatni a térség perifériáivá váltak. Ehhez képest kivételt jelentett a békési 
tanyákon folyó cirok- és kendertermelés és a kétségtelenül jelentős 
eredményeket elérő baromfitenyésztés".

A térség másik sajátos településformája a mezőváros, amely legbelsőbb 
városias központjától eltekintve falusias hangulatúak voltak és mezőgazdasági 
tevékenységet folytatott az őt körülvevő tanyarendszerrel együtt. Ezek a 
mezővárosok, mint Békéscsaba, Orosháza, Békés, Makó kétségtelenül fontos 
szerepet játszottak ajiszántúl e déli sarkának életében.

A továbbiakban vizsgáljuk meg, hogyan befolyásolták a térségtalajviszonyai 
és éghajlati viszonyai az itt folytatott mezőgazdasági művelés lehetőségét és 
színvonalát.
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II. A térség természeti adottságai

A két vármegye az ország délkeleti sarkában, a Maros, Tisza, Körösök és 
Berettyó által határolt területen fekszik. A trianoni békekötés után Csanád 
vármegye területe 297 931 kát. holdról 249 852 kát. holdra, azaz 15,4%-kal 
csökkent. Az 1923. évi 34. te.1 rendezte a megcsonkított megyék területét és 
Csonka-Csanádot Arad (5 község, 44 485 kát. hold) és Torontál (9 község, 45 
826 kát. hold) megmaradt területeihez csatolták, így jött létre Csanád-Arad- 
Torontál közigazgatásilag egyesített (k. e. e.) vármegye, amelynek székhelye 
Makó lett.G. sz. melléklet)

A magasabban fekvő területek talajára, az „alföldi lösz”-re és ennek 
könnyű, laza, homokos változataira (alföldi csernozjom) az átlagosnál vasta
gabb lösztakaró és a mélyebben elhelyezkedő talajvízszint a jellemző. A 
mélyebb fekvésű részeken az agyagos képződmények és ezek iszapos jellegű 
változatai (réti csernozjom) találhatók.

Az Elek-Újkígyós-Orosházától délre fekvő sávot - az egyik legtennéke- 
nyebb, sötétszürke, feketés színű - réti csernozjom, Orosháza-Kondoros- 
Gyoma környékét alföldi mészlepedékes csernozjom, az Orosháza-Szarvas- 
Gyoma közötti területet pedig sós, réti csernozjom borítja.2

Az agyagos réti talajon - az Alföld eme jellegzetes talajképződményén - 
száraz állapotban a szántás rögös és megfelelő magágy is nehezen készíthető, 
ezért van óriási jelentősége az őszi szántásnak és a mélyművelésnek. A 
helytelen talajművelés következtében a talaj tömődötté válik, a levegőtlenség 
pedig gátolja a baktériumok kedvező tevékenységét, ami nemcsak a humusz
anyagok minőségének romlásához vezet, hanem így a talaj - a rossz vízelve
zető-képesség miatt - hajlamossá válik vízállások képzésére. Helyes talajmű-
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velés esetén azonban a legtöbb gazdasági növény eredményesen termeszthe
tő. így, kedvező körülmények között jó termést adhat a búza, őszi árpa, zab, 
kukorica, napraforgó, takarmányrépa, cukorrépa, vöröshere, kender, lucerna 
stb.3

A földek átlagos aranykorona-értéke szempontjából a szántóföldek minő
sége Békésben az orosházi járásban, Csanád-Arad-Torontál vármegyében - 
Makó és környékét, valamint a központi járást kivéve - a 21 aranykoronától 
kezdődő kategóriába tartozik, tehát nagyon jó. A központi járás és Makó 
környéke, a 18-20 aranykorona-értékű, a gyulai járás pedig a 15-17 aranyko
rona-értékű kategóriába tartozik. A térségben csak a szeghalmi járásban 
található gyenge minőségű föld.4 (2. sz. melléklet)

A jó talajadottságok ellenére a gazdálkodás eredményességét az .éghajlati 
tényezők sokszor negatívan befolyásolhatják. Ezen a vidéken a napsütés éves 
alakulása ugyan kedvező, de a negatív vízháztartás miatt jelentős a vízpárolog
tatás, kevés a lehulló csapadék, illetve annak eloszlása bizonytalan. A júliusi 
hőségek gyakran aszályosodáshoz vezetnek. A térségben a Körösök vidéke a 
legaszályosabb. Itt főleg a talajaszály jellemző, míg a hátsági részeken inkább 
légköri aszály tapasztalható.

Az évi csapadék mennyisége Szentes-Gyoma környékén a legkevesebb, 
Szarvas környékén még az 500 mm-t sem éri el, és Makó-Mezőhegyes- 
Mezókovácsháza közötti sávban a legtöbb, helyenként a 600 mm-t is megha
ladja.

A szélsőségekre hajlamos időjárás, a szárazabb, ill. csapadékosabb idősza
kokban komoly bajokat okozott a mezőgazdaságban. A száraz periódus 
legszárazabb éveiben, 1934-35-ben Orosházán 459 mm, majd 438 mm, Tót
komlóson 536 és 492 mm csapadék hullott. Ez az országos átlagtól 80 mm-rel 
maradt el.

Az 1939- évvel kezdődő nedvesebb periódusban Orosházán 770 mm, 
Tótkomlóson 1008 mm csapadék is hullott.5

Az időjárási szélsőségek Békésben 1934-ben, Csanád-Arad-Torontál vár
megyében pedig 1935-ben okozták a legtöbb kárt. (2. táblázat)6
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2. táblázat

Elemi csapások által elpusztított területek (hektár) 1923-39

Év Összes terület Bevetett terület Elemi csapás folytán 
kipusztult terület a bevetett 

föld %-ban
Békés BékésCs.-A.-T. Cs.-A.-T.

hektár hektár Békés Cs.-A.-T.

289 567 
287 298 
287 112
287 150
286 976
288 641
287 965
289 980 
289 860 
289 399 
289 479
289 449
287 585
290 3Ю 
289 311
288 928 
287 816

165 644
163 474
164 946 
169 948
164 595 
162 469
165 633 
167 035 
167 817 
167 078 
167 352 
167 904 
167 420
166 976
167 093 
167 046 
169 205

276 575 
275 334 
279 049
279 838
280 486
283 323
281 978 
286 208 
286 468
284 087 
286 494 
286 252 
284 962
286 887 
284 955
287 252 
284 764

0,41923 158 755 
155 414 
161 019
161 342
162 406 
161 664
164 791
166 387
167 386
165 409
166 617
167 345 
167 173 
166 757 
166 757 
166 715 
169 042

1,0
1924 0,6 2,6
1925 0,1 0,3
1926 0,41,0
1927 0,1
1928 0,2
1929 0,2 0,1
1930 1,1 0,1
1931 0,51,0

1,41932 0,2
1933
1934 1,7 1,2
1935 7,50,8
1936 0,4
1937 0,1 0,3
1938

0,41939 0,7

A súlyos_ aszály főleg a kisgazdaságokban pusztított, mivel a kellően 
trágyázott és művelt uradalmakban a növények jobban bírták a szárazságot. 
„Az elmúlt esztendő igazán megmutatta azt a különbséget, ami a jó és 
okszerűen művelt föld és a helytelenül kezelt szántóföld terméseredményei 
kötött jelentkezik. Mert az a gazda, aki mindig gondját viselte földjének, azt 
rendesen művelte, trágyázta, még ebben az abnormálisán kevés csapadékú, 
szomorú emlékeket hagyó esztendőben is a körülményekhez képest 
tisztességes aratáshoz jutott.”7
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III. Földreform

A két világháború közötti magyar társadalom és gazdaság egyik legégetőbb 
problémája a földkérdés megoldatlansága volt. A Tanácsköztársaság után 
berendezkedő új rendszer is - felismerve ennek a szociális szempontból is 
óriási jelentőségű kérdésnek a megkeriilhetetlenségét - az elsők között
kezdett hozzá a birtokviszonyok megváltoztatásához. Különös jelentőséggel 
bírt a nincstelenek földhöz juttatása a Tiszántúl nagy népsűrűségű két agrár
megyéjében is.

A feszültségek levezetésére már, a Nagyatádi Szabó István nevéhez fűződő 
földtörvény elfogadása előtt, a kormány felhatalmazást kapott arra, hogy 
sürgős esetekben - magánegyezség útján - házhelyek kijelöléséről és kisha- 
szonbérletek alakításáról gondoskodjék.1 Mivel a törvény végrehajtása körül
ményes volt, ráadásul kevés volt a rendelkezésre álló idő is, így számottevő 
eredményt nem lehetett elérni mert a hatályba lépő 1920. évi XXXVI. te.2 
hatálytalanította is ezt a rendelkezést.

Ilyen módon jutott Medgyesegyházán 185 egyén 42 és fél kát. holdon 
házhelyhez, ahol a 400-500 négyszögöles házhelyek ára 4800-5000 korona 
volt. Medgyesbodzáson gróf Keglevich György birtokából 117 egyén kapott 
800 négyszögöles telkeket 2400-2800 korona árban. Ahol.a magánegyezség 
nem jött létre, ott főszolgabírói intézkedéssel indult meg a házhelyrendezési 
eljárás. így szerzett Battonyán 92 hadirokkant 200 négyszögöles házhelyet 
4000 koronáért, Csanádpalotán pedig 109 egyén 105 koronáért 300 négyszö
göles telkeket, míg Kövegy községben 9 egyén 200 koronát fizetett a 400 
négyszögöles házhelyekért.'

Az 1920. évi XXXVI. te.-ben előírt megváltási eljárás szintén igen körülmé-
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nyesnek és lassúnak bizonyult. Erről tanúskodik a Csanád vármegyei alispán 
jelentése is, amelyben arról ír, hogy 1922-ben ugyan megindult az eljárás, de 
csak a 20-as évek közepe táján állapították meg a jogosultak számát és „ha 
minden jól megy, akkor 1928 őszén a házhelyek valószínűleg kiosztásra 
kerülnek.”4

Nem érdektelen annak vizsgálata sem, hogy ezeken a házhelyeken hány 
lakás épült fel, mert a Csanád megyei gazdasági felügyelő már 1923-ban arról 
írt, hogy az építési anyagok drágasága miatt a házépítés lassan halad. A Békés 
megyei felügyelő pedig szintén ezt jelezte, hogy a juttatottak fele „minden 
valószínűség szerint a maga erejéből sohasem fogja házát felépíteni.”5

A kormányzat felismerve a helyzet tarthatatlanságát, létrehozta az Országos 
Falusi Kislakásépítő Szövetkezetét, hogy hosszú lejáratú építési kölcsönöket 
juttasson az érdekeltek számára. így jutottak elsősorban mezőgazdasági mun
kások és törpebirtokosok a 4%-os hitelhez. A hitelek eleinte valóban kedvező 
hatással voltak az építkezések fellendülésére, (3. táblázat),6de mivel a segély
ként nyújtott összegekből hamarosan már nem lehetett egy házat felépíteni, 
így egyéb anyagi lehetőségek hiányában az építkezések száma egyre csökkent

3. táblázat

Kimutatás a kiosztott házhelyekről és a felépült házakról 
Csanád-Arad-Torontál vármegyében

Járás neve A kiosztott 
házhely 
száma

Felépült
házak
száma

FAKSZ kölcsönt igénybe vette%

Épülőben levőFelépült

76Központi járás 
Nagylaki járás 
Kovácsházi járás 
Battonyai járás 
Torontáli járás 
Eleki járás 
Makó rt. város

45721 233 32
261 161 62 81 1

6515492381 230 21
64 184905 582 7

1561 479 2431 21
6401287 50 155 20

398

Összesen: 7116 3644.., 114551 108

V
N
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„A felépített lakások közül a legjobbak és legpraktikusabbak a FAKSZ 
kölcsönnel és ezek tervezete szerint épült házak, igen sok házhelyes egyén 
azonban csak éppen hogy férőhelynek nevezhető valamit épített fel saját 
maga, ahol éjszaka is meg tud húzódni. Sajnos ilyen kunyhók több községben 
dísztelenkednek az új telepeken, és az elöljáróságok nem tudják a házhelytu
lajdonosokat jobb építkezésre szorítani, mert azok anyagilag teljesen tehetet
lenek.”7

A nehezedő gazdasági viszonyok között rövidesen a FAKSZ hitelek törlesz
tése is gond lett, mert míg a hitel igénybevételekor 1 q búza 28-32 pengőbe 
került, és ebből könnyen lehetett fizetni az évi 112 P törlesztést, 1932-ben az 
évi törlesztés már 7-8 q búzát tett ki.8 Ráadásul a felépülő házak értéke sem 
állt arányban a felvett hitelek összegével, mert sok esetben a szabadpiacon a 
tulajdonos ennek csak 1/3-át kapta meg.

Békésben végeredményben 10 768 egyénnek 2785 kát. holdon osztottak ki 
házhelyeket, és ezeken kb. 4800 ház épült fel, ebből 950, vagyis 20% FAKSZ 
kölcsönből.9

A Nagyatádi-féle földreform végrehajtásával kapcsolatos illúziók hamaro
san szertefoszlottak, hiszen az a magántulajdon tiszteletbep tartásával és a 
tulajdonosok teljes értékű kártérítésével kívánta földhöz juttatni a rászoruló- f ' 
kát. A törvény célja a középbirtok lehető megtartása mellett az önálló, 
életképes kisbirtok szaporítása volt, ezért legfeljebb három kát. hold szántó
föld juttatását irányozta elő. Ahogyan a korszak neves agrárszakértője, Kerék 
Mihály jellemezte: „a földkérdés megoldásának legnagyobb rákfenéje az volt, 
hogy súlyos politikai feszültség kényszerítő hatására ment végbe, s így a 
gazdasági és szociális megfontolások háttérbe szorultak”.10 Ennek azután 
olyan jóvátehetetlen következménye lett főleg itt, az Alföldön. mint a birtokok 
túlzott elaprózódása, a terméseredmények hanyatlása, valamint vidékünkön 
különösen óriási gondokat jelentő agrárproletár állapotú munkavállalók szá
mának a növekedése.

A kikényszerített földreform végrehajtása ellen azonban „a birtokosoktól a 
megyei közigazgatáson át a falusi jegyzőkig szinte mindenki összefogott”.11 
Ennek ékes bizonyítéka, hogy voltak olyan községek, ahol 1923-ig még a 
törvényt sem hirdették ki, sőt szervezkedés címén az igénylők összeírását 
kezdeményező személyek ellen is eljárást kezdeményeztek.

Mivel az eljárás igen hosszadalmas volt, a megváltási ár megállapítása is

’S*«.. e-v
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elhúzódott, az emberek sok helyen abban a bitben éltek, hogy ingyen 
juthatnak a földhöz.

A két vármegyében óriási érdeklődés volt a földreform iránt és Békésben 
már 1922-ben 28 községből 18-ban be is fejezték az eljárás lefolytatását. Ennek 
során 12 ezer kérelmező 28 777 kát. hold szántóterület és 3388 kát. hold 
községi legelő kiosztására nyújtotta be igényét.

Békésben 1924-ben 13 községben meg is történt a birtokbaadás, mígatöbbi 
községben a földhöz juttatandókmegnyugtatására ideiglenes kishaszonbérle- 
tek kialakítására került sor. 1927-ben pedig már a megye összes községében 
befejezték a földbirtok-rendezést, a földek mindenütt az új tulajdonosok 
birtokába került, és megállapították a földárakat és a haszonbéreket is.

A kiosztott földek minősége meglehetősen silány volt, ennek ellenére 
1928-ban mindössze 31 kát. hold juttatott föld maradt műveletlenül azért, 
„mert ezen földek oly rossz minőségűek, szikesek és vízállásosak, hogy 
megművelésükre nem akadt vállalkozó”.12

Rosszabb volt a helyzet Csanád vármegyében, ahol a tömeges jelentkezés
sel szemben „a törvény szerint megváltható birtok kevés volt, 14 községben 
ugyanis a 26 közül megváltható birtok egyáltalán nem volt ’.13 így pl. Makón, 
Magyarcsanádon csak házhelyhez juthattak az igénylők, Pitvaros, Nagymajláth 
és Ambrózfalva községekben pedig egyáltalán nem volt kiosztható föld.

A jelentkezők, igénylők számát a Csanád vármegyei gazdasági felügyelő 30 
ezerre (!) becsülte, ezek igényének kielégítésére - szerinte - az egyesített 
három vármegye szántóterületének 32%-ára lett volna szükség (azaz 90 ezer 
holdra). Ehelyett 20 ezer kát. hold került csak kiosztásra, vagyis mindössze a 
szántóföldek 6.9%-a:

házhelyet kapott 7088 egyén 2177 kát. hold 580 négyszögöl, 
földet kapott 1330 egyén 15 655 kát. hold 1542 négyszögöl, 
közlegelő céljaira kapott 873 kát. hold 653 négyszögöl, 
csendőrségnek 134 kát. hold 1265 négyszögöl, 
gazdasági iskola és faiskola céljaira 88 kát. hold 88 négyszögöl, 
vitézi székek és vitézeknek,7„l4-kát. hold 1234 négyszögöl, 
róm. kát. és ref. egyháznak 127 kát. hold 432 négyszögöl, 
egyéb célra kiadatott 63 kát. hold 757négyszögöl,

összesen: 19 827 kát. hold 147 négyszögöl terjedelemben.14



Az óriási tömegigény és tömegek csalódottságának illusztrálására idézzünk 
a gazdasági felügyelő 1928. évi jelentéséből: „A tárgyalások megkezdésekor 
általában véve igen sokan jelentkeztek házhelyre és földre, ami annak tudható 
be, hogy lelketlen demagógok félrevezették az embereket és azt híresztelték, 
hogy mindenki fog házhelyet és földet kapni, éspedig ingyen. Hogy ez a 
felfogás a köztudatba átment azt láttuk azokból a kifakadásokból, illetőleg 
megjegyzésekből, melyek az általunk adott felvilágosítások után abban 
nyertek kifejezést: ,Minek akkor a földreform, pénzért mi is tudunk földet 
venni.’ ”15

Csanád-Arad-Torontálban átlagosan 480 négyszögöles házhelyeket osztot
tak ki, és a juttatott földek nagysága is átlagosan másfél kát. holdnál kevesebb 
volt. Átlagon felül csak a haza védelmében kitűnt olyan egyének kaphattak, 
„akik vitézi és erkölcsi tekintetben, szóval jellemileg teljesen megbízhatóak és 
az utóbbi forradalmak alatt hazafias magatartásukban egy pillanatig sem 
tántorodtak meg.”16

Vizsgáljuk meg, ho^y a két vármegyében hogyan alakult a vitézi telkek 
nagysága. (4. táblázat)

4. táblázat

Összes vitézi telkekTiszti vitézi telkek Legénységi vitézi telkekVármegye
területe 

(kát. hold)
száma területe 

(kát. hold)
területe 

(kát. hold)
számaszáma

1126 1621159Csanád-Arad-Torontál 15 
Békés

495 144
1418 125 197255412 113

A tiszti telkek átlagos nagysága Csanádban 33 kát. hold, Békésben 46 kát. 
hold, míg a legénységi telkeké 7,8 és 12,5 kát. hold volt. Csanádban a tiszti 
vitézi telkek az összes vitézi területek 30%-át, Békésben pedig 28%-át tették ki. 
Csanád-Arad-Torontál vármegyében a kiosztott földek 10,5%-a, Békésben 
4,7%-a volt a vitézi telkek területe.

A földbirtokrendezés fő eredményeit vizsgálva (5. táblázat)18 óhatatlanul 
felmerül az a kérdés, hogy a közismerten gyenge minőségű földhöz juttatott 
tulajdonosok hogyan voltak képesek a mezőgazdasági termelésbe bekapcso
lódni, milyen nehézségekkel kellett megküzdeniük.
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5. táblázat
A földbirtokrendezés fő eredményei 

Békés és Csanád-Arad-Torontál vármegyékben járásonként

Járás Földhöz Házhelyhez Földbirtokoknak Házhelyeknek 
juttatott terület (kát. hold); juttatónak száma

■ Békési járás 
Gyomai járás 
Gyulai járás 
Orosházi járás 
Szarvasi járás 
Szeghalmi járás 
Békéscsaba m.v. 
Gyula m. v.

4827 422 
2 841
7 705
8 040 
6 215
9 244

5 021
1 164 
3 694 
5 113
2 863
3 578

2 113
358 88

1 117
3 546 
1 065 
1 479 
1 293

390
878i 283
576
25617651
11634150 118

41 76111 366 306921 534Vármegye összesen:

1 196 
3 306
1 487
2 964 
2 550

1 867 
4 009
2 686 
3 255 
3 649

Battonyai járás 
Eleki járás 
Központi járás 
Mezőkovácsházi járás 
Torontáli járás 
Makó m. v.

827 273
1 154 
1 121
2 241 
1 510

301
292
813

í 373

6 853 15 466Vármegye összesen: 11 502 2052

Vizsgálódásunkat kezdjük a kiosztott földek területének elhelyezkedésé
vel. Itt az Alföldön, ahol a községeknek és városoknak többnyire óriási 
határaik voltak, a földeket gyakran a határ legtávolesőbb pontjain hasították 
ki. Egy felmérés szerint sokszor ezek a földek 4-6 km-re voltak a földhöz 
juttatott lakóházától, de nem volt ritka a 10-15 km-res, sőt a 25 km-es távolság 
sem.19

Ennél is nagyobb problémát jelentett, hogy a földhözjuttatottak nem ren
delkeztek a helyes gazdálkodáshoz szükséges legelemibb szaktudással sem, 
így a gazdálkodásuk általában a legszerényebb várakozásnak sem tudott 
megfelelni. Kevésnek bizonyult az is, hogy a gazdasági felügyelők a gazdákat 
„jóakarattá gazdasági tanácsokkal látták el, és igyekeztek a helyes és okszerű 
gazdálkodást velük megismertetni.”20
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Ez a módszer azért sem bizonyult hatékonynak, hiszen a volt gazdatisztek
ből, birtokait vesztett földbirtokosokból verbuvált gazdasági felügyelők szár
mazásuktól és neveltetésüktől fogva elsősorban a nagybirtok bűvkörében 
éltek, és nem tudtak azonosulni a törpebirtokokon - ezernyi problémával - 
küszködő kisemberek gondjaival. Mivel az újbirtokosok nagy részének egyál
talán nem volt felszerelése, sőt semmilyen állata, ezért arra voltak utalva, hogy 
idegen, fogadott állati erővel műveljék földjeiket és pénzért vásárolják a föld 
megjavításához szükséges trágyát is. így érthető, hogy miért érte oly sok bírálat 
gazdálkodásukat, hiszen az így kényszerhelyzetbe kerülő birtokos a fogatos 
erő kölcsönzéséért a legnagyobb dologidőben volt kénytelen a kölcsönző 
gazda földjén dolgozni, így a sajátján vagy nem kellő időben tudta végezni a 
szükséges munkálatokat, vagy kénytelen volt azt parlagon hagyni. Az újonnan 
földhöz juttatottak termelése ezért általában ésszerűtlen volt, hiszen elsősor
ban gabonaféléket, főleg búzát termeltek éveken keresztül, s a vetésforgó 
legfeljebb búza és kukorica volt. A terméseredmények is ennek megfelelően 
általában elmaradtak a nagyobb gazdaságok eredményeitől. Pedig igyekezet
ben nem volt hiány, ahogy az a következő jelentésből is kitűnik, mert a földhöz 
juttatottak „sok esetben nagy buzgalommal ásóval igyekeztek a fogatos 
munkát pótolni.”21

Nem könnyített az újgazdák helyzetén az sem, bogy a végül elég magas 
aranykorona-értékben megállapított megváltási ár jóval meghaladta a szabad
kézből vásárolható föld árát, és ilyen helyzetben az elviselhetetlen állami 
adóterhek mellett a földhözjuttatottak még a megváltási ár kamatait sem tudták 
fizetni. így azután alig maradt más választása a földreform „boldog” részese
inek, minthogy lemondjanak a földről, vagy haszonbérbe adják közeli kisgaz
dáknak, vagy parlagon hagyják.

A kishaszonbérletek alakítását egyébként maga az 1920. évi XXXVI. te. is 
szorgalmazta, hogy ezzel is csökkentsék a tulajdonjogi alapon történő földhöz 
juttatást és védjék a nagyobb birtokok érdekeit. „Mindent meg kell tennünk, 
hogy a történelmi középosztály kezén még meglévő kevés föld jelenlegi 
állagában megóvassék, sőt ha lehet - hatósági beavatkozással is 
visszaszereztessék. ”22

A törvény a megváltás helyett a birtok tulajdonosát arra kötelezte, hogy a 
birtok bizonyos részét hosszú lejáratú, rendszerint 20-25 évi kishaszonbérlet- 
be adja ki. A részben vagy egészben haszonbérbe adott birtokok száma és a 
haszonbérbe adott területek aránya az Alföldön volt a legnagyobb a két

I

részére
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világháború között, aminek az oka a megváltható birtokok csekély számával 
magyarázható. (6. táblázat)23

6. táblázat
A haszonbérbe adott birtokok száma, területe és ezek aránya

Összes földbirtokok Ebből haszonbérbe adott birt. A bérbeadott birtokok szám 
és területi aránya az összes 

birtokhoz viszonyítva
száma területe területeszáma

kát. hold kát. hold
% %

77 547 637 052
47 046 346 429

14,7Békés megye 
Csanád-Arad- 
Torontál megye

12 483 
7 993

142 210 
68 380

22,3
15,9 19,7

A bérbeadott birtokok területét tekintve sajátos, speciális jelenség volt az 
Alföldön a 100 kát. hold alatti kisbirtokok bérbeadott területének magas, 
43,2%-os aránya.

Békésben a kisbirtokok összes területének 22%-a, Csanád-Arad-Torontálban / 
20%-a volt haszonbérbe adva. A községi birtokokat szintén az Alföldön adták. J 
a legnagyobb arányban bérbe. A 100 kát. holdnál nagyobb birtokok bérbea
dott területének pedig 37,5%-át tették ki a kisbérietek, de igen jelentős volt a 
középbérletek részesedése is (27,5%).

A megyei törvényhatóságok között Csanád-Arad-Torontál vármegye volt az 
első helyen (66,5%X.ez a vállalkozó szellemű, polgárosodó parasztság „jelen
tősebb létszámával, míg a Békés megyei magas arány (45,8%) az egyértelműen 
a nagy népsűrűségű agránnegye lakosainak földszerzési vágyával magyaráz
ható.24 A haszonbérietek árát búzaértékben számították ki, így a 20-as évek 
végétől 2-3 q búza árába került egy kát. hold föld bérlete. Ehhez járultak a 
mellékesek, mint a tojás, csirke, sőt hízó is, ezek azonban a válság idején 
elmaradtak. Békésben a haszonbér összegéhez még hozzászámították az 
adóterheket is, ami a 30-as évek közepén 12-17 P-t jelentett kát. holdanként. 
Jóval magasabb a hagymások által ugyanekkor fizetett bérleti díj 8-9 q búza 
kát. holdanként, ez a válság alatt 5-7 q-ra esett vissza, majd a 30-as évek 
második felében a gazdasági élénkülés hatására a 12 q-t is meghaladta. A
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háborús események hatására a haszonbérietek száma csökkent és így a bérleti 
ár is 1-2 q búzaértékig esett vissza.25

A földreform végrehajtásának minden negatívuma ellenére nemcsak a 
nincstelen agrárnépességben élt tovább a földszerzési vágy. A korszak neves 
agrárszakértőjének jellemzése szerint a magyar parasztnak „sokkal inkább 
vágya: minél több holdat egymás mellé ragasztani, mint a meglévőt fejleszteni, 
magasabb színvonalra emelni. Megtakarítását tehát a legtöbb esetben föld
szerzésre fordítja, noha a józan gazdálkodási megfontolás inkább egyéb 
hasznos beruházást javasolna.

Talán ezzel is magyarázható, hogy a zsidók közéleti és gazdasági térfogla
lását korlátozó 1939. évi IV. te.27 életbe lépésekor, valamint a beígért új 
földbirtoktörvény reményében - egyéb lehetőség hiányában - sokan a zsidó 
birtokok felosztásától remélték vágyaik megvalósulását

„Nagy a föld után való vágyakozás a munkásosztály körében is. Nap nap 
után jelentkeznek a felügyelőségen teljesen tőke nélküli emberek, pedig a 
helyzet az, hogy a világháború után földhöz juttatott 2-3 hold földdel rendel
kező törpebirtokosok is az utolsó két esztendő alatt a vízkárosodások és a 
rossz termések miatt teljesen letörtek és koldussorsra jutottak.

A Békésben felosztható zsidóbirtokok összterülete 16 509 kát. hold volt, és 
területileg a következőképpen oszlott meg:

Gyula 5 kát. hold,
Békéscsaba 900 kát. hold,
Gyulai járás 328 kát. hold,
Békési járás 575 kát. hold,
Szarvasi járás 3708 kát. hold,
Orosházi járás 3998 kát. hold,
Szeghalmi járás 6986 kát. hold.

”26

1~

»28

ИСг Г

Szék 2010 kát. holdat, az Országos Földhitelintézet kezelésébe került 10 337 
kát. hold és 1591 kát. holdat pedig mint 5 hold alatti törpebirtokokat osztottak 
szét.29

Jelentősebb földosztásról azonban szó sem lehetett. „A háborús viszonyok 
között a nagyobb arányú földosztás határozottan nemzetgazdasági szempont
ból káros volna. A jól kezelt és jó talajjal rendelkező nagybirtokainknak 
épségben hagyása a többtermelés szempontjából igen fontos. Jellemző a 
megye földmíves lakosságára, hogy a földéhség csak azon a vidéken élő
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kisbirtokosok körében nyilvánul meg, ahol jó talajú és jól kezelt nagybirtokok 
vannak.”30

A föld iránti vágy azonban nemcsak ekkor, hanem a korszakban végig 
jellemezte a parasztságot, ezt bizonyítják a két világháború közötti irreálisan 
magas földárak is:

1928 500-600 P,
1933 300-600 P,
1939 450-1400 P,
1942 3000-3500 P. kát. holdanként.
A 20-as évek második felében a konjunktúra földvásárlásra ösztönözte a 

gazdákat, majd a gazdasági válság alatt főleg a kényszerleadások miatt a 
földárak visszaestek. Újabb erős élénkülés tapasztalható a 30-as évek második 
felében, és ez odáig vezetett, hogy még a gyengébb minőségű földekért is 
fizettek 1800-2000 Pengőt.

A következőkben tekintsük át, hogy mi jellemezte a Tiszántúl e déli 
szögletének birtokviszonyait a földreform után, és ennek milyen hatása volt a 
két agrármegye társadalmára.

III/1. Birtokmegoszlás

"élA földreform után Békés és Csanád vármegyék birtokmegoszlását (7. 
táblázat)1 egyrészt a szélsőségek, másrészt a mezőyárospk és a nagyközségek 
körül kialakult több ezer KTsbirtok jellemezték.

A szélsőséges birtokmegoszlás bizonyítéka az 1000 kát. holdon felüli 
birtokok nagy aránya (Békésben 22,5%, Csanádban 15,7%) volt, amelyek a 
tulajdonosok alig 0,1%-ának kezében voltak. A nagybirtokok területe a gyulai 
(56,9%) és a battonyai (42,3%) járásokban volt a legnagyobb, főleg Doboz, 
Gyulavári, Újkígyós, Geszt községek határának nagyobb része volt a nagybir
tokosok tulajdonában. Kedvezőbb volt a helyzet a Csanád-Arad-Toroltál 
községeiben, ahol a paraszti és középbirtokosi tulajdon volt az uralkodó. 
Elsősorban Battonya, Medgyesegyháza és környékén, míg Békésben főleg 
Békés, Mezőberény, Endród, Gyoma, Csorvás, Tótkomlós, Szarvas községek
ben volt erős a gazdagparaszű réteg.2

A birtokviszonyok változásában egyébként a törpe- és kisgazdaságok 
számának állandó növekedése és ezzel egyidejűleg a gazdaságok átlagos
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7. táblázat

A földbirtokok birtoknagyság szerinti megoszlása

összes 5 kát. hold 5-50 
alatt

50-100 100-500 500-1000 1000- 3000-nál
3000 nagyobb

földbirtok (kát. hold)

101 457 14 262 49 562
65 082 6 366 33 375
52 795 6 757 11 177

45 631
105 504 14 720 46 120

34 73

6 642 6 637 4 248 5 290 14 816
3 980 7 948 3 449 9 964

811 2 048 1 984 12 126 17 898
5 509 9 357 9 009 17 797 3 525
7 207 9 251 10 123 15 083

11 051 15 161 8 130 28 385 12 521

Békési j.
Gyomai j.
Gyulai j.
Orosházi j. 108 492 16 664
Szarvasi j.
Szeghalmi j. 119 514 9 535
Békéscsaba

51 416 5994 27 820 6 643 5 986 2 819 2 154
32 792 3 899 17 034 3 921 3 931

m. v.
Gyula m. v. 3 907

Vármegye
ossz.: 52667637 052 79 297 268 450 45 764 60 313 39 762 90 799

76 834 7 069 18 049 4 082 10 676 4 312 2 841 29 805
48 983 6 850 20 411 4 514 7 772 3 730 1 034 4 672
72 187 11 357 33 683 4 732 6 341 3 951 1 978 9 145

Battonyai j. 
Eleki j. 
Központi j. 
Mezőkovács
házi j. 
Torontáli j. 
Makó m. v.

55 670 7 822 24 203 4 908 10 072 6 555 2 110
46 566 10 506 19 010 4 585 10 137 2 628 1 046
46 189 5 222 29 798 5 275 3 376 623 1 895

Vármegye 
ossz.: lr346 429 48 480 145 154 28 096 48 374 21 799 10 904 43 622

t

nagyságának csökkenése már korábban is megfigyelhető, de a földreform ezt 
meggyorsította, mert míg 1895-ben a kisgazdaságok aránya Békésben 62,2% 
volt, 1935-re már 64,8%. Ugyanekkor a 100 kát. hol alatti birtokok átlagos 
nagysága 20,3 kát. holdról 17,2 kát. holdra csökkent.3

A vidék másik sajátossága, hogy az egyes birtokkategóriák között azokat, 
hold alatti birtokok száma is igen magas (Békésben 73,6%, Csanád-Arad- 
Torontálban 76%) volt, de ezek az összterületnek mindössze 12,4, illetve.14%- 
át tették ki. A törpebirtokosok igazi hazája főleg a sarkadi (41%), a battonyai 
(37%) és a gyulai járás (37%) volt.

Ezen birtokkategória jelentős részét alkották az 1 kah holdnál kisebb
4—J
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birtokosok (37,7 és 39,2%), többségük csak a háznál levő belsőséggel rendel
kezett, Békésben 71,3%-uk, Csanádban 60,2%-uk nem rendelkezett szántó
földdel, így nagy tömegeik a földnélküli agrárproletárok amúgy is jelentős 
létszámát növelték, kivéve az orosházi és battonyai járásban élő kertészeket, 
akik általában jobb helyzetben voltak.

Meg kell jegyeznünk, hogy az egyes birtokkategóriák megkülönböztetése 
attól is függött, hogy adott birtok a szeghalmi szikes, rossz minőségű földeken 
vagy az orosházi járás kitűnő földjén terült el, mert hiszen a jobb földeken 
kisebb területen is jobb eredményt lehetett elérni.

így az orosházi járásban már 15-20 kát. holdon is lehetett valaki jómódú, 
míg Szeghalom és környékén 30-40 kát. holddal is alig érte el a középparaszti 
színvonalat.

Nemcsak a talaj minősége befolyásolta nagymértékben a gazdaságok 
életképességét, hiszen a birtokok ilyen arányú elaprózódása - a korszakra 
mindvégig jellemző kedvezőtlen hitelviszonyok és adóterhek - egyben a 
birtok jövedelmezőségének állandó romlásához vezettek.

Igaz ugyan, hogy az első világháború után azCelaclósodás mértéke is 
háromszor olyan gyors volt, mint a háború előtt. 1931-ben egy 5 kát. hold alatti 
gazda 1 kát. holdra 45P, a 100 kát. holdas 38,8 P, a 100-1000 kát. hold közötti 
23,2 P és a nagybirtokos 17,7 P adósságot fizetett 4. 1929-ben Pest és Fejér 
megyed után Békés volt a legnagyobb jelzálogkölcsönnel megterhelt megye. 
Matolcsv Mátyás - a korszak neves agrárszakértőjének számításai szerint jóval I 
nagyobb volt a Fispa7rlasapoknr sújtó frn7tprhpk пленке к A kisgazdaságok 
ugyanis 40,8%-kal több jövedelemadót, 13,8%-kal több vagyonadót, 34,2%- 
kal több földadót és 614,9% (0-kal több házadót fizettek, mint a nagygazdasá
gok.5 A házadó egyébként tényleg jóval magasabb, 21,87 P volt Békésben, 
mint pl. Bács-Bodrog vármegyében, ahol 12,47 P.6

Az adósságok végeredményben a kisgazdaságokban a bevételek 23-44%- 
át is jelentették, míg a nagyobb gazdaságokban csak 7,79%-át7

Ráadásul a paraszti gazdaságok tényleges bevétele sem volt túl magas, így 
ennek következtében a gazdaságok fogyasztóképessége csökkent. 1933-ban 
- Kerék Mihály számításai szerint - „családonként napi 79, fejenként 14 fillér 
volt a lehetséges fogyasztás felső határa.”8
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III/2. Mezőgazdasági népesség

Nézzük, hogy a földbirtokviszonyok változása az életképtelen kisbirtokok 
számának növekedése milyen módon befolyásolta a mezőgazdasági népesség 
összetételét.

Miután a két vármegye megőrizve agrárjellegét a lakosság több mint 60%- 
a dolgozott a mezőgazdaságban, és a nagyobb népsűrűségű dunántúli me
gyékkel szemben a magas népsűrűség (Csanádban 66,2%, Békésben 62, l%)itt 
a projetariátus magas (Csanádban 48%, Békésben 44%) arányával járt együtt, 
a birtokmegoszlás ismeretében már nem csodálható, hogy az agrárnépessé
gen belül tovább nőtt és korszakunkban végig magas maradt az a,grá[proletá
rok létszáma.

Ez pedig szinte a végsőkig feszítette az amúgy is tú 1 кíná 1 atosjminkaerójoi- 
acjot és a mindig rendelkezésre álló, olcsó, kiszolgáltatott muhkaefcT ném- 
csak konzerváló hatással volt az egyébként is korszerűtlen, egészségtelen 
birtokstruktúrára, termelési technikára, hanem óriási szociális problémát 
jelentett.

Erre vonatkozóan számos adatot találtunk, hiszen már a Békés megyei 
gazdasági felügyelő már 1923-ban arra panaszkodott, hogy „a kisgazdák és 
középbirtokosok legtöbb helyen aratógépekkel végezték az aratási munkála
tokat, dacára a vármegye alispánjának, a főszolgabírók és polgármesterek 
többszöri felszólítására, hogy aratási munkálatoknál az aratógépekkel való 
aratást mellőzzék.”1 Ennek megelőzésére azt kérte a tárcától, hogy rendelettel 
tiltsák el az aratógépek használatát. Ez a probléma egyébként az egész 
korszakban végigkísért, és 1931-ben, amikor Békésben 12 633 fő maradt 
aratási és cséplési munka nélkül, a főispán körlevélben szólította fel az 
illetékeseket, hogy „csak ott engedélyezzék az aratógépek használatát, ahol 
a kézi aratást a rendkívüli természeti körülmények, avagy a munkások mun
kamegtagadása teszi lehetetlenné.”2

E nagy létszámú munkavállaló egy részét a nagyobb birtokkal rendelke
ző parasztok és helybéli uradalmak tudták foglalkoztatni. Ez sem ment 
azonban mindig zökkenőmentesen, mert gyakran volt konfliktus az olcsó 
bérek miatt.

„Az aratási és cséplési szerződések kötésének elején egyes helyeken
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vonakodtak a szerződés megkötésétől, számítva arra, hogy egy előnyösebb 
szerződéskötésre bírják a birtokosokat, de látva, hogy célt nem érnek, s a 
józanabb elemekre hallgatva mégis idejében leszerződtek.”3

Persze az érdekképviselettel nem rendelkező mezőgazdasági munkaválla
lóknak nem is volt nagyon más választásuk, mert vagy nem kaptak munkát, 
mint azok a békéscsabai munkások, akik „oly horribilis bért követeltek, hogy 
azt a munkaadók megadni képtelenek voltak”, vagy az a 72 békéssámsoni 
aratómunkást, akik Wolfinger Miksa gazdaságában szüntették be a munkát a 
rossz ellátás miatt, a főszolgabíró 30 napi elzárásra ítélte őket.4

Ha szervezkedni próbáltak, akkor az uradalmak válaszként máshonnan 
hozhattak embereket, mint gróf Wenckheim László Békésen, aki Vas várme
gyéből szerződtetett le 600 munkást mezőgazdasági munkára.5 A mezőhegyesi 
ménesbirtok is ezt a megoldást választotta, hiszen sokkal könnyebb volt a 
dolga a környezetükből kiszakított idénymunkásokkal, mint a környékbeliek
kel, akik hamarabb hazaszöktek, és emiatt jóval fegyelmezetlenebbek voltak 
a más országrészből leszerződtetett társaiknál. így azután érthető módon 
korszakunkban a leszerződtetett summások több mint 60%-a mindig távoli 
megyékből érkezett Mezőhegyesre.

A földművelésügyi tárca egyébként maga is fellépett azok ellen a törekvé
sek ellen, hogy a helyi közigazgatási hatóságok arra kötelezhessék a helybeli 
gazdákat, hogy csak helybélieket foglalkoztassanak.6 Békésből, Csanádból is 
minden évben jó néhányan elszerződtek aratási, cséplési munkákra, cukorré
pa és takarmánynövények kapálására, betakarítására Pest, Somogy, Heves, 
Fejér megyébe. Számuk a terméseredményeknek megfelelően állandóan 
változott, de a válság idején majd a cukorrépa-termelés egyezményes csök
kentése, a vetésterületek korlátozása a répamunkákban foglalkoztatottak 
számát tovább csökkentette.

Az alföldi agrárnépesség másik jellegzetes rétege a kubikosság, melynek 
több mint a 90%-a mindig is itt az Alföldön, Békés megyében Endrőd, 
Békésszentandrás, Békés és Gyula környékén élt. A mezőgazdasági munka- 
vállalók tömegét gyarapították az időről időre rendszerint életképtelen, vesz
teséges birtokok tulajdonosai és családtagjaik is, így a meglehetősen felduz
zadt létszámú mezei munkásság nemcsak az itt folytatott gazdálkodás színvo
nalát, hatékonyságát befolyásolta, hanem a mezőgazdaságban fizetett bérek 
alakulását is. Létszámuk - a vizsgált időszakban - már fogyóban volt és 
jelentőségük is egyre csökkent. Helyzetüket a nagy mu nka e rő-t ú 1 kínál at

:
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tovább rontotta, hiszen a hagyományos mezőgazdasági munkákból is kiszo
rultak.

Az állandó munkanélküliség rémétől állandóan fenyegetett agrárproletá
roknál valamivel jobb, legalábbis biztosabb helyzetben volt a mezőgazdasági 
munkásság másik rétege, a gazdasági cselédség. Számuk a földreform után 
valamelyest csökkent, hiszen közülük is többen szintén földhöz jutottak. Nagy 
részük (59,6%-uk) 5 kát. hold alatti földhöz jutott és nagy volt köztük az 1 kát. 
hold alatti birtokkal rendelkezők aránya is.

A gazdasági cselédségnek nem volt túl jó a korabeli megítélése. Egja Géza 
szerint „a mezőgazdasági népesség minőségileg leggyengébb rétege”7, mert 
mindent eltűrnek és mindenről lemondanak. Őket igazolja azonban, hogy 
biztos helyzetük és fizetésük kiemelte őket a mezőgazdasági népesség állandó / 
nagy létbizonytalanságban élő rétegéből.

A 20-as évek végén a gazdasági cselédek létszáma 4500 körül mozgott és 
bérük is elérte az évi 1200 Pengőt. Számuk a válság alatt ugyan valamelyest 
csökkent, mégis rengeteg volt „a gazdasági cselédnek való ajánlkozó, s ma 
fölmondás cseléd részéről csak szórványosan fordul elő. Mindenki ragaszko
dik ahhoz a kicsi, de biztos kenyérhez, ami a szolgálatban létellel biztosítva 
van.”8

Ez érthető is, hiszen bár bérük az egyes vidékeken eltérő volt, mégis 
helyzetük még a gazdasági válság idején sem romlott olyan mértékben, mint 
a mezőgazdasági munkásság más rétegeié, vagy akár a kis- és törpebirtokoso
ké.

A 30-as évek közepétől létszámuk Békés vármegyében 3700 fő körül 
mozgott és évente 800 P bért kaptak, ha figyelembe vesszük, hogy a Gazda
ságkutató Intézet számításai szerint országosan átlagban 1925-ben 962 P, 1929- 
ben már csak 648 P, 1934-ben 253 P, 1938-ban 507 P volt az éves cselédbér,9 
akkor nyilvánvalóvá válik, hogy vidékünkön a cselédbérek jobban voltak az 
országos átlagnál.

A gazdasági válság idején vált a munkanélküliek helyzete olyan tarthatat
lanná vált, hogy a vármegyei közigazgatás ínségmunkák szervezésével igye
kezett az „emberpiacokon” álldogálókat foglalkoztatni.

A helyzet csak a 30-as évek második felében javult, (8. táblázat) mert 1937- 
tól már lehetőség lehetőségük nyílott arra, hogy külföldre, elsősorban Néme
tországba menjenek dolgozni.
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8. táblázat

A munkanélküliek száma és aránya Békés megyében 1935-38 között

év mezőgazdasági
munkásság

összesen (férfi) munkanélküliek
számaránya

országos
aránya

35 607
36 802 
36 578 
39 974

36,5%
27,1%
23,5%
20,8%

22,4%
18,2%
15,1%
12,5%

1935 13 013 
9 974 
8 591 
7 902

1936
1937
1938

Ekkor összesen 909 fő ment mezőgazdasági munkára: Gyuláról 64, Békés
csabáról 97, a gyulai járásból 119, a békésiből 144, a gyomaiból 50, az 
orosháziból 288 és a szeghalmi járásból 147 fő. Ez a létszám azután évről évre 
nőtt és ez aggodalmat keltett a gazdák körében, mivel sokan a kiutazás 
reményében nem kötöttek szerződést mezőgazdasági munkára. „Végül is 
1600 fő utazott el, bár a jelentkezők száma többszörösen meghaladta az előírt 
létszámot és a hatóságoknak komoly gondot okozott a jelentkezők helyes 
kiválasztása.”11

A katonai behívások, a visszaszerzett területeken szervezett vasút- és 
útépítések, valamint az iparban fizetett jóval magasabb bérek komoly szívó
erőt jelentettek, így a háborús időkben már komoly munkáshiánnyal kellett 
számolni, ezért a mezőgazdasági munkák folyamatosságának biztosítására 
munkásszázadok felállítását rendelték el Békésben. A 460 főből álló két 
munkásszázad a vármegye uradalmaiban „közmegelégedésre látta el szolgá
latát.”12

Akét világháború közötti magyar mezőgazdaságban az állandó munkaerő
túlkínálatnak nagy szerepe volt abban, hogy a munkabérek végig alacsony 
szinten maradtak.

A kormányzat már a 20-as évek elején kénytelen volt olyan munkabér
megállapító bizottságokat felállítani, hogy ahol szükséges volt, ottmegállapítság 
a mezőgazdasági munkavállalók és családjuk minimális megélhetését biztosító 
legkisebb munkabéreket.13 Ennek az intézkedésnek a hatására a napszámbérek 
hamarosan kezdték meghaladni a háború előtti béreket, de az agrárolló miatti 
jóval magasabb iparcikkárak már ekkor is gondot okoztak a mezőgazdasági 
dolgozók számára.
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A válság idején a munkalehetőségek csökkenése maga után vonta a bérek 
folyamatos csökkenését, mert míg 1928-ban egy férfi napi napszámbére 
Békésben még a 8-10 P-t is elérte, addig 1932-ben már csak 2,70 P körül 
fizettek a nyári munkák idején.

Javulás csak a 30-as évek második felében tapasztalható, főleg 1938-tól, 
mivel a háborús konjunktúra hatására már több volt a munkaalkalom és így 
20-23%-kal javultak a bérek, ezért 1941-ben már a 3,50/05,20 Pengőt is elérte 
a férfiak nyári napszámbére. Ekkorra már ugyanis a katonai behívások és az 
iparban fizetett jóval magasabb munkabérek miatt a két vármegyében súlyos 
munkaerőhiánnyal kellett számolni, ezért a kormányzat újabb 20%-os 
béremelést engedélyezett, de egyben megállapították, a mezőgazdaságban 
fizethető maximálisbéreket is.

Az ipari és mezőgazdasági árak közötti óriási különbségek azonban továbbra 
is elégedetlenségre adtak okot. „A drága iparcikkek beszerzési nehézsége 
következtében a mezőgazdasági munkások a megállapított és rögzített 
munkabérekért nem hajlandók munkát vállalni...”14-panaszolja jelentésében 
a gazdasági felügyelő.

A következő években a kisgazdák, mezőgazdasági munkások rossz ruha- 
és lábbeliellátása okozott komoly fennakadást a termelésben, mivel számukra 
már ekkorra elérhetetlenné vált egy munkásbakancs megvásárlása is. Ennek 
pedig főleg az őszi munkák elvégzésénél volt komoly következménye, mert 
a melegebb ruha és lábbeli hiánya következtében teljesen visszaesett a 
munkateljesítményük.15

A várva várt földreform tehát a birtokok olyan fokú elaprózódásával járt, 
ami -az egyre lehetetlenülő közgazdasági viszonyok között- inkább extenzíven 
termelő, az alacsony mezőgazdasági árak miatt egyre kevesebb bevételből 
gazdálkodó, emiatt gyorsan eladósodó, életképtelen kisbirtokok tömegét 
hozta létre, megnőtt az olcsó munkaerőt jelentő nincstelen rétegek aránya.

A táj természeti adottságai mellett tehát elsősorban a földreform és az utána 
kialakuló birtokviszonyok voltak döntő befolyással a 2 vármegye 
növénytermesztésének és állattenyésztésének alakulására.
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IV Növénytermesztés

Békés és Csanád-Arad-Torontál vármegyében az összterületek több mint 
90%-át a mezőgazdasági területek foglalták el. A táj növénytermesztési 
struktúráját ezen területek művelési ágak szerinti megoszlásában követhetjük 
nyomon. (3. sz. melléklet) Ebből egyértelműen az derül ki, hogy ezen a 
vidéken a szántóföldi növénytermesztés dominált az első világháború utáni 
időszakban.

A Tiszától keletre, Szolnok és Gyula közötti és alatti területeken általában a 
85-90%-ot is meghaladta, az ettől északra eső területeken, az eleki és szeghalmi 
járásokban ennél kisebb volt a szántóföldek területe.

A szántóföldi növénytermesztés aránya ebben az időszakban lényegében 
nem is változott. A szántóföldek túlsúlya mellett jóval jelentéktelenebb volt és 
egyébként is fokozatosan csökkent a legelők és rétek területe.

A vizsgált vármegyék összterületének 0,6 és 0,5-át kitevő szőlőterületek is 
további 30% körüli csökkenést mutatnak. Nem túl jelentős növekedés figyelhető 
meg az ennél valamivel nagyobb (1,5% és 0,86%) erdők területében. A 
nádasok területe szintén gyarapodást mutat, de annak ellenére, hogy Csanádban 
a kétszeresére nőtt, összességében mégis jelentéktelen maradt a nádasok 
aránya.

A következőkben röviden tekintsük át, hogy milyen tényezők befolyásolták 
az állattartás színvonalát nagymértékben meghatározó legelőgazdálkodást 
vidékünkön.



VI/1. Rét- és legelőgazdálkodás

A két világháború között az állatállomány alakulása szempontjából igen 
nagy jelentőséggel bírt, hogy a két vármegyében kevés volt a legelő, és ezek 
minősége is általában gyenge volt. „A Tiszántúl legelői általában szikes 
talajokon fekszenek, régi ártereken, kopár szikes padokon. Ezen a tájon 
tulajdonképpen nem hagytak meg legelőnek mást, mint szántóföldnek feltör
hetetlen szikes talajokat.” így jellemezte a vidék legelőit a szántóföldi termelés 
és állattenyésztés üzemi tájait taglaló egyik legfontosabb korabeli munka is.

Az itteni átlaghoz képes jelentősebb területű, de közepes minőségű legelő
vel rendelkezett a gyulai járás és Gyula városa, valamint Makó város. Nagyobb, 
de gyenge minőségű szikes legelőterület volt a szarvasi és a szeghalmi 
járásokban.

A kedvezőtlen talajviszonyok miatt tehát többnyire rossz és az állatállo
mányhoz mérten aránytalan kis területű legelők álltak rendelkezésre. (9. 
táblázat)2

1

9.táblázat

A legelő megoszlása talaj és fásítottság szerint járásonként

homokos szikes
talajon fekvő (kát. hold) 

fásítatlan fásított fásítatlan

másféle

fásított fásított fásítatlan

Békés vármegye

Békési járás 
Gyomai járás 
Gyulai járás 
Orosházi járás 
Szarvasi járás 
Szeghalmi járás 
Békéscsaba mv. 
Gyula mv.

68 383 5 466
675 5 622

31 1697
275 4110

1135 4 958
2410 2 720

1 007 
130 2 393

1 892
2 342 
4 565

7

26 44 8767
5 21 3 298

1103 14 290
20 1 365

129 3 602
6 7422

142

40Vármegyei összesen 108 1327 31 230 5113 27 973

30



9. táblázat folytatása

A legelő megoszlása talaj és fásítottság szerint járásonként

homokos szikes
talajon fekvő (kát. hold) 

fásítatlan fásított fásítatlan

másféle

fásított fásított fásítatlan

Csanád-Arad- 
Torontál vármegye

16 1 976Battonyai járás 
Eleki járás 
központi járás 
Mezőkovácsházi járás 
Torontáli járás 
Makó vm.

117
51 51 1958

89625 5 383 
1 004

29
2 8 13 172
5 25973 5531972 107

555 3 78583

657 1426 14 659Vármegyei összesen: 284 20148

Agyenge minőségű, ritka gyepezetű legelők ráadásul az időjárás viszontag
ságai miatt rendszerint gyorsan kisültek és az év nagy részében nem tudták 
ellátni a kihajtott állatokat, ezzel is súlyosbítva az - egyébként is állandó
takarmányozási gondokkal küzdő - állattenyésztés helyzetét. Mivel a legelő
állománynak csaknem a fele közös legelő volt, vagyis a népies állatállomány ; 
eltartására szolgált, érthető, hogy az állattenyésztési szmvonálattovább rontot
ta, hogy ezek a legelők igen elhanyagolt állapotban voltak. A községek is a 
legelők jövedelmét sokszor más célokra (Végegyháza kútépítésre, Dombegy
házán községháza és tisztviselői lakások építésére) használták.

„A kezdet nehézségeivel meg kell még ugyan küzdeni, mert a gazdák 
legtöbbjének sehogy sem megy a fejébe, hogy a legelőt, mely pihent föld, 
trágyázni, ápolni és újítani kell.”3 A földművelésügyi tárca a legelőgazdálko
dásban a legeltetési társulatoknak szánt komoly szerepet, ezért a közös 
legelőkről szóló 1913. X. te.4 értelmében szorgalmazta közös legelők tulajdo
nosainak társulattá alakulását. A társulatok megalakulása azonban meglehető
sen nehézkesen ment, 1928-ban Békésben még mindössze két legelőtársulat 
alakult meg.5

A minisztérium emellett a legelők állapotának feljavítására elsősorban a
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legelőtársulatoknak nyújtott államsegélyeket és kölcsönöket legelőberende
zések beszerzésére, és a legelők gyepesítésére, fásítására. Л gyepesítési mun
kák elterjesztése a járási székhelyeken „a gyepet alkotó növények és mester
séges takarmánynövényeknek az illető vidéken való használhatóságát” ismer
tető és bemutató füveskertek létesültek.6

A legelőkhöz hasonlóan Békésben és Csanácl-Arad-Torontálban a rétek 
nagysága is az összes mezőgazdasági területhez viszonyítva 5% alatt volt, mert 
a réteket korábban feltörték és legelőként használták. 1935 után a részterüle
tek aránya még tovább csökkent, bár a rétgazdálkodásnak igazában nem is 
volt hagyománya ezen a vidéken. Az alacsony színvonalú rétgazdálkodás a 
rétek gyengébb minőségével is magyarázható, hiszen Békésben csak Békés
csaba és környékén volt jobb a rétek minősége, jobb volt a helyzet - a torontáli 
járást kivéve - Csanád-Arad-Torontál vármegyében. A Körösök völgyében 
ugyan a vízellátás jó volt, de a széna minősége általában rossz volt, máshol 
pedig a vízhiány okozott gondokat. (10. táblázat) A minőség javítása céljából 
kísérletképpen 1930-ban 65 hektáron, 1935-ben 157 hektáron, 1943-ban már 
339 hektáron folyt a rétek öntözése.8

10. táblázat
A rét megoszlása járásonként a széna minősége szerint

Nedves, savanyúJárás Száraz, jó minőségű 
szikesszikes másféle

talajon (kát. hold )
másféle

Békés megye

Békési 
Gyomai 
Gyulai 
Orosházi 
Szarvasi 
Szeghalmi 
Békéscsaba m. v. 
Gyula m. v.

633179 38
442 167

8062441172 217
31 9 332122

955919
678 762306 1396

161 5911
169285 89 118

Összesen: 2096 329425282312
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10. táblázat folytatása

A rét megoszlása járásonként a széna minősége szerint

Járás Nedves, savanyú Száraz, jó minőségű
másféleszikes másféle szikes

talajon (kai. hold )

Csanád-Arad- 
Torontál megye

Battonyai
Eleki
Központi
Mezőkovácsházi
Torontáli

3768209
140390

560 668
241 9

43 226 126105

Összesen: 44 226 47261273

A békéscsabai öntözött réten pl. 3-4-szer kaszáltak évente. A fűállomány 
70-80%-át lábon adták a helyi lakosoknak. Az értékesítésnek ez a módja ezért 
volt hátrányos, mert míg 1929-34 között Békéscsabán 4-4,50 pengőért adtak 
egy mázsa szénát, addig Budapesten 8-9 pengőbe került ugyanez a széna
mennyiség. Ésszerűbb lett volna, ha az adott szénatermést a saját állatokkal 
etették volna fel, hiszen az évi 400 tonna széna 250 számosállat évi takarmány- 
szükségletét fedezte volna.

Legelőöntözéssel csak elszigetelten próbálkoztak Békés megyében, a zöld
mező mozgalom keretében Derekegyháza-Terehalmi Legeltetési Társulat 170 
hektáron, a Szarvas-Kákai Legeltetési Társulat pedig 115 hektáron.9

IV/2. Kertművelés
Agazdasági válság pozitív hatásaként könyvelhető el a Émwwhe/ésarányának 

növekedése. Békés vármegyében 1925-1935 között több mint 40%-kal (3075 
hektárról 4418 hektárra) nőtt a kertek területe. A 40-es évek elejére ez a 
növekedés 64,8Íó-os volt, de az összterülethez viszonyítva még mindig csak 
0,01%-t foglaltak el a kertek.Az öntözött, azaz bolgár kertgazdaságoknak

f
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Békésben hagyománya volt. 1928-ban Békéscsaba városa 10 kát. holdon 
rendezett be bolgárkertészetet, ahol zöldségfélék termesztésével foglalkoz
tak. Gyulán 1933-ig 40 öntözéses kertészet működött. Ezenkívül öntözéses 
művelés folyt a dobozi, gyulavári és békési uradalmak területén is.1

Az öntözött kertgazdaságok területe 1938-ban 156 kát. hold, Csanádban 66 
kát. hold volt.2

A kertgazdálkodás egyik vármegyében sem tudott igazán jelentőssé válni 
annak ellenére, hogy a tanyavidékek igen kedvezőek voltak a belterjes 
kertművelés számára. Főleg az öntözéses kertművelésnek lehettek volna 
komoly esélyei ezen a csapadékban szegény vidéken.

Az 1935-ös súlyos aszály tapasztalatait elemezve írta a vármegye alispánja, 
hogy a konyhakerti növények közül „az öntözöttek jól fejlettek, s az öntözésre 
berendezkedett kertészeink az idén jó jövedelemmel zárnak, míg ott, ahol 
nem öntözhettek, még a magot is alig kapja vissza a gazda, a munka ellenérté
kéről nem is beszélve.”3

Csanád-Arad-Torontálban főleg Makó és környékén foglalkoztak intenzív 
zöldségtermesztéssel. AlegnagyobbmintagyümölcsösRónayAladárkiszombori 
birtokán volt.4

Az öntözéses kertgazdálkodás a kisparaszti gazdaságokban egyrészt a 
szűkös anyagi lehetőségek miatt, másrészt azért nem sikerült elterjeszteni, 
mert a kisgazdák zömének nem volt meg a kellő szakértelme az öntözéshez.5

Az orosházi kertkultúra jeles képviselője Zatykó Sándor kertész-tanár volt, 
aki „megalapította a vidék sajátságos gyümölcskultúráját, a fajták egész 
tömegét aklimatizálta, és kísérletei tömegével kiválasztotta a helyi talajon 
leginkább termőképes fajtákat.”6

A gyümölcskultúra azonban zömében olyan színvonalon állt, hogy a helyi 
piacokat bőven el tudták látni, de szállításra alkalmas jobb minőségű gyümöl
csökkel csak 1-1 termelő kísérletezett.

Nagyobb népszerűséggel bírt a szilva. „Már 10 szilvanemesítő állomás 
működik a megyében, a községek adnak földet hozzá, s a gyümölcstermelők 
egyesülete szereli fel. Az egyesületeknek különben 2400 tagja van a megyé
ben, Gyulán 400. Aki legalább fél hold szilvát telepít, olcsó áron kap cseme
téket, permetezőgépet és anyagot. Új rendszerű aszalókat építenek, amelyek
nek üzemi költsége negyedrésze a szerb rendszerű aszalók költségeinek.”7

1936-ban Gyulán 7, Békéscsabán 5, Dobozon és Mezőberényben, Gyomán 
1-1, Békésen 2 aszaló működött.
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VT/3- Szántóföldi növénytermesztés

A szántóföldi növénytermesztés egyik legfontosabb jellemzője az egyes 
növényféleségek vetésterületének alakulása.

A térség főbb terményekkel bevetett területeinek alakulását (4. sz. melléklet) 
vizsgálva nyilvánvalóvá válik, hogy a szántóföldi termelés tekintetében a_két. 
vármegyében egyoldalú gabona-kukoricadermeszLés folyt, és mivel a gabo- |\ 
natermelés aránya^0% körül mozgott, ez egyértelműen a külterjes gazdálko
dásra utal. Ez ez egyoldalú gazdálkodás egyrészt a vidék természeti adottsága
ival magyarázható, miután az éghajlat és a talajadottságok a búzatermesztés
nek kedveztek, így ez volt a vidék jövedelmének fő forrása. „Ez azonban első
sorban a száraz éghajlat velejárója, amit mi sem bizonyít jobban, mint az, hogy 
a május-júliusi csapadék gyakoribb jelentkezésének területein, a Hódmezó- 
vásárhely-Gyula vonaltól délre... a kenyérmagtermelés egyoldalúsága alább
hagy.”1

Az előbbieken kívül - mint arra már korábban utaltunk - a földreform után 
kialakuló birtokstruktúrának volt számottevő szerepe abban, hogy ez a vidék 
elsősorban gabonatermesztésre rendezkedett be.

Ezen a tájon, így Csanád több járásában is, a kalászosok 50% alatti részese
dése a vetésterületből (11. táblázat)2 már a belterjesebb termelés jele, illetve - 
ahogy a táblázatból kitűnik - egyben a gabonafélék helyébe lépő kukorica ter
mesztése utal.

/
A

11. táblázat

A szántóterület %-os megoszlása terménycsoportonként (1935)

gabonák takarm. kapások egyéb tenn.

Békési járás 
Gyomai járás 
Gyulai járás 
Orosházi járás 
Szarvasi járás 
Szeghalmi járás 
Bcs. m. v. 
Gyula

54,20
60,28
49,14
54,06
58,63

6,40 3,3635,98
30,12
36,42
36,09
31,70
24,92
39,36
38,48

5,96 3,02
4,7410,99
2,437,34

7,91 1,29
58,34 4,148,40
51,62 7,28 1,33
47,68 10,17 2,37
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11. táblázat folytatása

A szántóterület %-os megoszlása terménycsoportonként (1935)

gabonák takarm. kapások egyéb term.

9,43Bartonyai járás 
Eleki járás 
Központi 
Mezőkovácsházi 
járás

52,0 8,35 29,99
41,70
35,39
36,87

49,53 3,475,12
9,6849,31 4,57

5,6349,20 8,18

Torontáli járás 
Makó m. v.

52,29
46,83

5,5810,01 32,02
41,311,86 10,0

A vidék fő terménye tehát a búza volt, amely általában az országos átlagnál 
jobb eredményekkel dicsekedhetett. ( 5. melléklet.) A búza terméseredmé
nyeinek alakulását főleg az időjárási szélsőségek (kora tavaszi fagyok, jégve
rés, hőség stb.) befolyásolták. Ezen a területen a minőségi búzák elterjesztése 
és alkalmazása hozott bizonyos változást. Feltétlenül említést érdemel, hogy 
a két világháború közötti időszakban mindvégig legalább 20%-os különbség 
volt a terméseredmények tekintetében az egyes birtokkategóriák között a 
nagyobb birtokok javára. (12. táblázat)3 Ez a különbség főleg a kisebb 
birtokosok korszerűtlen művelési technológiájával magyarázható.

12. táblázat
A főbb termények termésátlagai

a parasztbirtokokon és a nagybirtokokon 1929-38 között (q/kat. hold)

20 kát. h. alatti 20-100 kát. h. közötti 
gazdaságok

1929 1933 1938

100 kát. h. feletti

1929 1933 1938 1929 1933 1938

búza
árpa 7,6 10,6 9,4 8,5 10,3 9,7
zab
szemes 
kukorica
cukorrépa 92,9 139,0 127,4 93,6 137,3 125,0 156,7 148,8 140,6

9,4 9,4 8,8 11,6 13,0
9,1 12,1 11,7
9,9 11,2 9,9

10,7 12,8 17,1

7,5 7,8 9,2 9,3

6,28,57,3 8,0 7,8 7,0
8,6 12,1 15,2 8,9 10,9 15,1
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A gazdasági válságig tehát lényegében mindkét megyében nőtt a búzával 
bevetett területek aránya, majd a válság hatására valamelyest csökkent, de ez 
a csökkenés csak átmeneti jellegű és kismértékű volt. Amennyiben az 1929-es 
évet vesszük 100%-nak, akkor mindössze 92%-ra esett vissza a búzatermelés 
1932-re, majd ezután újból növekedés figyelhető meg. így az ország összter
melésében mindig is jelentős szerepet játszó (1925-ben 8%) Békés adta a búza 
összmennyiségének már 9,9%-át, ezzel az eredménnyel az országos második 
helyet foglalta el.4 A búza mellett jelentősebb mértékben csökkent a rozs 
vetésterülete és -az országos átlagot meghaladó terméseredmények ellenére - 
egyre kisebb területen folyt az árpa és a zab temiesztése is.

Mindezeket figyelembe véve és a búza áralakulását nyomon követve válik 
érthetővé, hogy a válság idején a zuhanó gabonaárak hogyan juttathatták e vidék 
mezőgazdasági termelését katasztrofális helyzetbe. Ez az egyoldalú külterjes 
gazdálkodás elsősorban a kisebb gazdaságokat jellemezte, és a 24 Pengőről 
(1928) 8 Pengőre zuhanó búzaárak e gazdaságok bevételeit olyan mértékben 
csökkentették, hogy az a termelési technika, a gazdálkodás terén is olyan súlyos 
következményekkel járt, mint a műtrágyázás beszüntetése, agépekleállítása, a 
nemesített vetőmagvak használatának visszaesése stb.

A válság utáni években a búza vetésterülete állandóságot mutat és csak a 
háborús évek hoznak jelentősebb csökkenést. (13. táblázat)5

13. táblázat

A gabonafélék vetésterületének alakulásai 1932-42)

1940 19421932 1935 1938
% % % % %

búza termelési aránya 
rozs termelési aránya 
árpa termelési aránya 
zab termelési aránya

41,93 42,96 36,5441,93 32,28
0,26 0,160,29 0,150,18

8,47 6,568,41 6,197,92
0,16 2,48 2,93 2,92 3,22

A rozs és az árpa egyértelműen csökkenő tendenciát mutat, egyedül a 
hadsereg takarmánya, a zab területe emelkedik állandóan és növekedése 
jelentős, hússzoros.

A szántóterület termények szerinti megosztását bemutató adatok egyértel-
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műén bizonyítják, hogy a 30-as évek közepén a gabonafélék túlsúlya mellett 
a kapások aránya volt a legjelentősebb. (14. táblázat)6

14. táblázat
A főbb szántóföldi növények össztermelése és átlagtermesztése

1920-1928

búza árpa zab kukorica cukorrépa

átl.év összesen átl. átl. áü. átl.összesen összesen összesen összesen
q/kat. q/kat. q/kat. q/kat. q/kat.

h. h. h. h. h.

864 715 5,65 343 218
1 488 369 7,5 343 289
1 667 877 7,8 353 985
2 093 972 9,6 478 783
2 085 706 9,8 426 254

5,5 168 149
7,4 120 217
8,3 166 530

10,7 128 836
10,0 111341

11.5 345 960 120,0
12.5 II299OI 145,3 
8,9 1 699 815 149,8

902 822 147,0 
5,3 899 207 140,3

1920 5,8 1 414 097
6.4 1 794 227
8.5 1 263 624 
9,3 1 789 002 11,71
7.6 2 356 336

1925
1929
1933
1938

A kapások közül tehát főleg a kukorica jelentősége nőtt meg a délvidéki 
területek elvesztésének köszönhetően, így a zab-, rozstermelés csökkenésé
vel kieső területeket a jobban jövedelmező kukoricával pótolták. „Ha figye
lembe vesszük, hogy a kukorica megművelése sok kézimunkát igényel, 
melynek költségét a gyakran indokolatlanul alacsony piaci árak alig fedezték, 
érthetővé válik, hogy a kukoricát elsősorban ott termelik, ahol a talajnak 
kitűnő adottságát jó tennéseket és kitűnő termésátlagokat biztosítanak, mert 
csak ezáltal térül meg a kukorica aránylag magas termelési költsége.”7

A kukoricával bevetett területek növekedése egyben az állattartás változá
saira is utal, mivel a sertés- és baromfiállomány növekedésével is együtt járt. 
A vizsgált időszakban többször is előfordult, hogy egy-egy rosszabb termés 
következtében csökkent a sertésállomány is. A válság utáni években a kuko
rica területe még tovább gyarapodott. A Békés megyei adatok is ezt bizonyít
ják: 1932-ben 29,77%, 1935-ben 30,57%, 1938-ban 30,38%, 1940-ben 31,2% 
volt a kukorica vetésterülete.8

A kukorica termésátlagainak országos középértéke 1931-35 között: 9,4 q, 
1935^40 között 12,4 q volt. Ezeket az átlagokat is meghaladták „a Gyula, 
Orosháza, Makó háromszögbe foglalt Békés-Csanádi síkság átlagai”9 (v. ö. 5. 
sz. melléklet)
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A terméseredményeket is befolyásolta, és a 20-as években évről évre súlyos 
gondokat okozott és szinte megoldhatatlan feladat elé állította a hatóságokat 
a kukoricamoly kártétele. A szigorú intézkedéseknek főleg a kisgazdák nem 
tettek eleget. Ezt a következővel magyarázta egy gazdasági felügyelői beszá
moló: „Tengeriszártépó gépek nem állanak rendelkezésünkre, de még az 
esetben, ha annak beszerzése módjukban állana, sem venné azt igénybe, mert 
akkor elesnék a szár izéktől, ami fő tüzelőanyaga. Nagyon sok kisbirtokos még 
arra sem képes, hogy takarmányozásra megmaradt tengeri szárát és szár 
ízékjét tavasszal szalmával befedje, mert szalmáját télen át elalmozza és 
tavasszal már nincsen szalmája.

A hatósági rendelkezéseknek csak akkor lett igazából foganatjuk Csanád- 
Arad-Torontálban, amikor 1927-től csendőr járőrök kezdték ellenőrizni tanyá
ról tanyára járva a rendelet végrehajtását.

Békésben járásonként bizottság alakult, amelyben a főszolgabíró, a járási 
gazdasági felügyelő és a községi elöljáróság egy képviselője vett részt. A 
bizottság feladata lett volna, hogy a községi belsőségekét és tanyákat, valamint 
a külső területeket bejárja és ellenőrizze. Az ellenőrzésnek ez a módja nem tűnt 
túl szerencsésnek, hiszen talán nem szükséges különösképpen bizonygatni, 
hogy akár a főszolgabíró, akár a járási gazdasági felügyelő - számos egyéb 
teendője mellett - képes lett volna minden udvarban a kukoricagórékat 
ellenőrizni.

»10

A vidék vetésterületének adatait vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a 
gabonafélék és a kukorica mellett jóval kisebb volt a belterjes művelés 
mércéjéül szolgáló cukorrépaművelés aránya. A 20-as évek második felében 
ugyan határozott emelkedést mutat mindkét vármegyében a cukorrépa 
vetésterülete, ami 1929-ben érte el maximumát, Békés vármegyében a 
szántóterületek 2,2%-án, Csanádban 2,5%-án.

A cukorrépa vetésterületét korlátozó 1931. évi XIX. te.11 azonban ezt a 
kedvező folyamatot megállította és ezzel negatív irányban befolyásolta a 
vidék vetésszerkezetének alakulását, hiszen a kieső területeken nem elsősorban 
az intenzív művelést igénylő növényféleségek termesztése folyt. A rendkívül 
munkaigényes cukorrépatermesztésnek csökkentése további komoly 
problémákat okozott a vidék súlyos munkaerőgondjainak megoldásában és 
kihatással volt az állatállomány alakulására is.
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„A cukorrépa termésének 50%-át kitevő répaszelet, valamint a termés 25%- 
ára tehető répafej szarvasmarhatartás útján értékesült a legjobban. Az ugyancsak 
répafeldolgozásra telepített szeszgyárak melléktermékei a sertéstenyésztésnek 
szolgáltattak jó takarmányt.12

Az elsősorban a cukorgyárak közelében (Békésben Sarkad, a battonyai 
járásban Mezőhegyes) szerződéses termelés útján termesztett cukorrépa 
terméseredményei általában kiválóak (v. ö. 5. sz. melléklet)-az országos átlag 
fölöttiek - voltak.

Acukorrépa ára a válság hatására szintén visszaesett, 1931 -ben még 3,20-3,50 
P Csanádban, de azután a szerződéses termelési rendszerrel kiegyenlített 
maradt és a 30-as évek végén 2,27 P volt.

A biztos jövedelmeket jelentő cukorrépa nagy munka- és tőkeigényessége 
miatt az elsősorban az intenzíven gazdálkodó nagyüzeme volt. „Gazdák 
panaszolják, hogy cukorrépát, lent termelnének, de a gyárak nem kötnek 
szerződést, kénytelen árpát, zabot vetni... ”13

A kapásnövények közül a vidék másik jellegzetes növénye a~cimfe volt. A 
környék talaja és éghajlati viszonyai kedveztek - a külföldi igényeket is 
kielégítő-cirok termesztésének és az évi 500-600 vagon exportra kerülőcirok 
nagy részét is ezek a területek adták.14

Békés vármegyében a századfordulóig főleg a csorvási Wenckheim 
uradalomban folyt ciroktermesztés, majd Csanád keleti fele vette át ezt a 
szerepet. 1900-1914 között az ország összes ciroktermelésének már 20-23%- 
a folyt Csanádi birtokokon. A 30-as évek végén már a hazai cirokvetések 60%- 
a, 1943-ban pedig 72%-a volt Csanád vármegyében és mintegy 10-12%-a 
Békésben. A ciroktermelés központja Kunágota, Battonya, Mezőkovácsháza, 
Magyarbánhegyes és Kaszaper voltak.15

A rendelkezésre álló adatok szerint 1926-ban a cirok vetésterülete 3565 kát. 
h. volt, 1935-ben pedig 2786 kát. h-ra csökkent.16

Eleinte főleg a nagybirtokosok, később egyre inkább a közép- majd 
kisbirtokosok, a földreform után földhöz juttatottak közül is sokan foglalkoz
tak ciroktermesztéssel, mert a cirok jó jövedelmeket biztosított. A „cirok jó 
esztendőben háromszor, rossz esztendőben pedig kétszer akkora jövedelme
ket hoz, mint a búza vagy pedig a kukorica” - írta Féja Géza a ciroktermelők
ről. 17(15. táblázat)18
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15. táblázat

A cirokmag és szakáll terméseredményének és árának alakulása
(1928-1939)

év cirokmag szakáll ár
orsz. átl Cs.-A.-T. orsz. átl. Cs.-A.-T. \r(q/kat. h.) (q/kat. h.)

60 P1928 3,57,2 5,3 5,5
6,5 6,5 5,4 34 P1929 7,9

6,6 41930 3,5 5,1 28 P
6 24 P1932 10,1 2 5,5

1933 7,1 7 5,5 5 22 P
1934 8,6 4 6,55,7 22 P
1936 26 P8,7 10 5,8 7

5,61938 7,9 12 15 P7
1939 11 8 20 P
1941 54-77P28-40 P

A válság hatására ugyan a cirokszakáll ára is lezuhant és kevesebb volt, mint 
a ciroktermelés önköltsége (23 pengő), de az 1933-ban Mezókovácsházán 
megalakuló Tiszántúli Ciroktermelők Egyesülete tevékenységének hatására 
az ár újból emelkedni kezdett.19 A jövedelmezőségen kívül a cirok annak is 
köszönhette nagy népszerűségét, hogy a kisbirtokokon termesztett közönséges 
magyar vagy törpecirok szára képezte a lakosság tüzelőanyagának jelentős 
részét is.

A növekvő kereslet miatt a közöttes növényként termelt cirok területe is 
állandóan növekedett 5686 kát. holdról (1935-ben) 1941-ben 6688 kát. holdra. 
A háborús évek alatt pedig még tovább nőtt az igény a cirok iránt, mert a 
sörgyárak árpa helyett, a gazdák pedig abraktakarmány hiányában - hizlalási 
célokra is használták a cirkot.

41



\
Az első világháború előtt az ipari növények termesztése ezen a vidéken nem 

volt igazán jelentős, csak Csanád vármegye keleti felében termesztettek 
dohányt, átlagosan 5000 kát. holdon, ezzel az országos 6. helyet foglalta el 
Csanád vármegye.20 Az érdeklődés középpontjába a válság hatására megvál
tozó állami mezőgazdasági politikával kerültek ezek a növények. A földműve
lésügyi tárca az import csökkentését és a hazai vetésterület növelését támogat
va szerződéses termeléssel biztosította mindazon - rendszerint nagy tömegű, 
viszonylag alacsony értékű, nehezen szállítható - növények termesztését, 
amelyeknek az értékét a szállítási költségek jelentősen lerontották.

Az ipari növények közül elsősorban a kender és a repce termesztésével tűnt 
ki Csanád-Arad-Torontál vármegye és Békésben az orosházi járás. A 20-as 
évek végén az ipari növények területének 90%-át a kender foglalta el. A 
gazdasági felügyelő 1926-ban még arról számol be, hogy „a lennel pedig 
nagyobb gazdaságok még csak ezen gazdasági évben sem kísérleteztek.”21

Békés megyében a szántóföldi termelés összességében22

kender len

1924/25
1927/28
1930/31
1933/34

0,38%
0,11%
0,07%
0,32%

0,03%
0,04%
0,45%
0,21%

A válság utáni időszakban tehát az ipari növények vetésterülete folyamato- 
san nőtt iigyan. de ez a növekedés azonban nem volt olyan mértékű, amely 
ellensúlyozhatta volna főleg a Békés megyében uralkodó egyoldalú szemter
melést. (16. táblázat)23

A háborús években egyre nőtt az ipari növények iránti igény, ezért a 
kormányzat 1942-től kötelezővé tette az ipari növények termesztését. A 
rostlen és kender termesztésével foglalkozó gazdák kötelesek voltak legalább 
akkora területen termeszteni ezeket a növényeket, mint az előző két évben. A 
rendelet értelmében az 50 kát. h. feletti birtokokon legalább a szántóföld 5%- 
án kellett napraforgót vetni, az 50 kát. h. alatti birtokokon pedig napraforgóval 
kellett szegélyezni a kukoricavetéseket. A ricinus termesztésére kijelölt or
szágrészeken, mind Békés és Csanád-Arad-Torontál vármegye is, napraforgó
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16. táblázat

Az ipari növényekkel bevetett terület Békés megyében 
(1932-42)

terület 
kát. h.

összter. %-ban átlagtermék 
q/kat. h.

1932 18 113 
21 747 
20 675 
25 740 
27 046

3,57 3,50
4,281935 2,30

4,004,081938
1940 5,7 7,30
1942 5,33 3,50

helyett olajlen termesztését tették lehetővé. A 200 kát. h. feletti birtokok 2%- 
án kellett ricinust termeszteni, és ehhez az olajlen vetőmagját a 100 kát. h. alatti 
gazdák kapták ingyen, a ricinus vetőmagját pedig mindenki.

19.43-tól kezdve már minden-legalább 15 kát. h. szántóterülettel rendelke
ző - gazdálkodó köteles volt ipari növényt termeszteni. Hiányos adataink 
szerint 1940/41-ben Csanád-Arad-Torontál vármegyében 57 kát. h. volt nap
raforgóval, 734 kát. h. ricinussal, 277 kát. h. repcével, 361 kát. h. szójababbal, 
2907 kát. h. kenderrel és 241 kát. h. lennel bevetve.

Békés vármegyében 1939/40-ben napraforgóval 166 kát. h.-t, 194l/42-ben 
pedig már 2119 kát. h.-t vetettek be. Növekedett a repce vetésterülete is 287 
kát. h.-róH243 kát. h.-ra, a kenderé pedig 1013 kát. h.-ról 1944 kát. h.-ra. (17. 
táblázat)2

17. táblázat
Az ipari növények terméseredményei

1939/40 1940/41
20 kát. h. aluli 20 kát. h. felüli20 kát. h. aluli 20 kát. h. felüli

gazdaságok (q) gazdaságok (q)

napraforgó
repce
kender

6 45,50 3
4,50 6 53

25 1512 28
len 8 7 11 8
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A szigorú intézkedések ellenére nem kísérte szerencse az ipari növények 
termesztését, mert 1942-ben az időjárás mostohasága miatt volt gyenge a 
termés és a következő évben 80%-ban kipusztult a repce és jelentős mértékben 
kellett pótolni a lenvetéseket is. A helyzetet súlyosbította, hogy a háborús 
viszonyok miatt egyre nehezebbé vált a vetőmagvak beszerzése is.

Egy adott területen folyó állattenyésztés színvonala és belterjessége nagy
ban függ a szántóföldi szálastakarmányok, termesztésének arányától. A szá
lastakarmányok termesztése nemcsak a növénytermesztés egyik legfontosabb 
ága, hanem a gazdasági jövedelmezőség hatékony eszköze is. Termesztésük 
nemcsak talajtani szempontból volt nagyon előnyös, hanem a munka- és 
tőkeigényesség szempontjából is.

A két világháború között az Alfölclön 10% alatt volt a szálastakarmányok 
termesztése, hasonló volt a helyzet a vizsgált két megyében is.

Ezt az alacsony arányt csak részben ellensúlyozta, hogy itt elsősorban - a 
minden más szálastakarmánynál nagyobb tápértékű és kedvezőbb hozamú - 
lucerna termesztése folyt.

A vetésterület tekintetében Gyula és környékén és a batttonyai járásban 
érték el az alföldi átlagot, a hozamok tekintetében pedig az orosházi és 
torontáli járások jártak az élen, ezzel is az alföldi átlagnál színvonalasabb 
belterjes állattenyésztés lehetőségét teremtve meg.

A lucerna terméseredményei a következőképpen alakultak: (18. táblázat)25

18. táblázat

Békés Csanád-Arad-Torontál
(q/ha)(q/ha)

1926 23,0 21,2
1927 18,8 17,3

16,01928 18,0
1929 19,7 19,7
1936 26,3 34,4

24,91937 29,0
30,41938 30,0
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A szálastakarmányok vetésterületének és átlagtermésének tízéves alakulá
sát követhetjük nyomon a következő táblázaton. 09. táblázat)

19. táblázat
A szálastakarmányok területének és terméseredményének alakulása 

Békés megyében (1932-1942)

terület 
(kát. h.)

összter. %-ban átlagterm 
q/kat. h

29 635
30 233 
32 828
31 597 
28 141 
21 195

5,841932 20
5,961935 15
6,471938 28
6,231939 23

1940 5,54 22
1942 4,17 13

Nem érdektelen megvizsgálni egyes takarmányfélék vetésterületét, termé
sátlagait és az össztermelést sem. (6. sz. melléklet.)

Ebből az derül ki, hogy Békés vármegye adta a lóhere alföldi 
össztermelésének kb. 1/9-ét, a lucernának kb. 11%-át. A bíborhere, baltacím, 
muhar nem volt jelentős mennyiség, de figyelemre méltó, hogy az átlagtermésük 
általában meghaladta az Alföld átlagát.

Csanád a lucerna összmennyiségének 16%-át adta és jelentősebb volt (19%) 
a muhar termesztése is.

A fenti adatok figyelembevételével együtt a két világháború között vidé
künkön a takarmányok termesztésének ilyen aránya még nem volt képes 
kielégíteni az állattenyésztés növekvő szükségleteit és ezzel a - szinte állandó
suló takarmányhiány miatt - negatívan befolyásolta az állatállomány alakulá
sát és az állattenyésztés belterjességének színvonalát.

Sajátos színt képviselt Csanád-Arad-Torontál vármegye növénytermeszté
sében a Makó környéki hagymakertészek tevékenysége. A hagymásoké, akik 
„zsellér-agrárproletár múlt után lettek zömükben kisvállalkozó kispolgári 
réteggé.27

A hagyma vetésterülete 1926-ban 4768 kát. holt volt, míg a 30-as években

45



2500-3000 kát. hold körül mozgott, 1940-ben is hasonló volt, de a következő 
évben a felére csökkent a hagymával bevetett területek aránya.

„Ennek magyarázata az, hogy a Makói Hagyma- és Zöldségtermelők 
Egyesülete kérte a makói hagymának zárolt területté való nyilvánítását és azt, 
hogy a Csanád vármegyei nagyobb gazdaságok házi kezelésben hagymát ne 
termesszenek, mert a kis egzisztenciák megélhetését veszélyeztetik. »28

A hagyma terméseredményei a következőképpen alakultak:29

1923: 90 q/kat. hold, 
1924: 65 q/kat. hold, 
1925: 80 q/kat. hold, 
1926: 75 q/kat. hold, 
1927: 80q/kat. hold, 
1928: 76 q/kat. hold, 
1929: 85 q/kat. hold, 
1930: 60 q/kat. hold, 
1931: 40 q/kat. hold, 
1932: 75 q/kat. hold, 
1933: 50 q/kat. hold, 
1934: 60 q/kat. hold, 
1935: 90 q/kat. hold, 
1939: 75 q/kat. hold, 
1939: 70 q/kat. hold.

A hagyma ára is igen változó volt, a válság alatt 2 pengő alá esett és még 
1932-ben is csak 3-4 P volt, tehát ráfizetéses volt a hagyma termesztése.

A fokhagyma ára hasonló tendenciát mutat, hiszen 1929-es 120 P árról 1933- 
ban 6 pengőre esett vissza.

Mindez „Makó város egész közgazdasági életére súlyos csapásként jelent
kezik, mert hiányzik az üzleti forgalomból az a jelentős tőke, ami a hagyma 
normális ára mellett a város körgazdasági vérkeringésébelolyna.

Mint arra már korábban is utaltunk, a hagymások jóval többet fizettek a 
hagymaföldek bérletéért. A válság után azonban a hagymaárak csökkenésével 
a bérleti árak is estek.
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A 30-as évek végén a konjunktúra jótékony hatással volt az árak alakulására, 
így a vöröshagyma ára a 15-19 P-t is elérte, a fokhagymáért pedig 44-64,50 
pengőt is fizettek.31 A 40-es évek elején exportra 450 vagon vöröshagymát és 
70 vagon fokhagymát szállítottak, belföldre pedig 450 vagon vöröshagyma és 
50 vagon fokhagyma került.32 Hamarosan azonban a hagymát is kivonták a 
szabadkereskedelemből, és ezután csak a Magyar Őstermelők Egyesült Szö
vetkezete bonyolította le a hagymaüzleteket.

A hagymások egyébként három hagyma- és zöldségszárító üzemet is 
létrehoztak Makón, és ezekben évente 900 vagon gyengébb minőségű hagy
mát dolgoztak fel.
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V Л szántóföldi művelés színvonala

V/l. Vetőmagnemesítés

A szántóföldi növénytermesztés versenyképességének egyik fontos feltéte
le volt a minőségi termelés uralkodóvá válása. A vetőmagnemesítés célja a 20- 
as években elsősorban a terméshozam fokozása volt. 1923-ban Csanádban is 
kiosztottak 1 vagon nemesített kukoricát, ennek fajtisztaságával azonban 
gondok voltak, ezért ezután a gazdák idegenkedtek a nemesített vetőmagvak
tól.1 Ennek ellenére évről évre egyre nagyobb mennyiségben osztottak ki 
nemcsak kalászos, hanem takarmánynövény vetőmagvakat is.

A válság alatt a vetőmagvak iránti kereslet szinte a minimumra esett vissza, de 
mégis a válság tette nyilvánvalóvá, hogy a kilábalás egyik fontos eszköze lehet a 
minőségi termelés. így a nemesítés célja az egyes betegségekkel és időjárási 
szélsőségekkel szemben ellenálló fajták kinevelése, egységesítése és a nem 
kívánatos fajták kiküszöbölése lett.

Jelentőségénél és vetésterületénél fogva a búza volt az a növény, amelyre a 
földművelésügyi tárca a legnagyobb figyelmet fordította, hiszen a mezőgazdaság 
számára létkérdéssé vált a magyar búza versenyképessége. Ennek megfelelően 
a legfontosabb feladat a rendkívül sokféle és minőségileg is különböző vetőmag
vak kicserélése lett.

1927-ben indultak meg a fajtanemesítési kísérletek és 1931-ben már az 
egységes búzatermelés volt napirenden. A minőségi búzavetőmagvak közül a 
Bánkúti 1014,1201,1205, a Székács 1055 és 1242 voltak a legnépszerűbbek. Ezek 
közül is kitűnt a rövidebb tenyészidejű Bánkúti 1201 amegszorulással, feketerozs
dával szembeni ellenálló-képességgel.2

1933-ban már 1476,78 q vetőmagot osztottak ki Békés vármegyében, 
ebből 247,65 q Székács, 1229,13 q pedig Bánkúd búza volt. A vetőmagvak
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dr. Székács.István nagyszénási, Lehoczky Károly gyomai, dr. Geiszt Gyula 
kondorosi, valamint Megyeri Sándor békésföldvári gazdaságából származtak.3 
Ugyanebben az évben Csanád-Arad-Torontálban is kiosztottak 2100 q Bán
kúti búzát, ami az előző évivel szemben 300 q emelkedést mutatott.

A nemesített vetőmagvakért kezdetben a vetőmag tőzsdei árát kellett 
befizetni, a nemesítói felárat és a vasúti szállítási költségeit pedig az állam 
fizette.

A kisebb gazdaságokban mégis sokszor születtek várakozás alatti termése
redmények, amit a talajművelés kezdetlegességével és a kellő szakértelem 
hiányával volt magyarázható, ezért a minisztérium csak olyan 100 kát. h. alatti 
gazdáknak biztosított nemesített vetőmagot, akik kötelezték magukat, hogy 
földjüket jól megművelik és a tarlószántást is elvégzik.4

A nemesített vetőmagvak népszerűsítését szolgálták az 1930-tól évenként 
megrendezett búzakiállítások is. „A vármegye, mint a csonka ország legjobb 
búzatermelő területe, felismerve azt a fontos érdeket, mely a vármegyében a 
búzatermeléshez fűződik, elhatározta, hogy a minőségbúza termelésének 
előmozdítására évenként vármegyei bemutatót rendez.”5

A Békéscsabán rendezett első kiállításon még 19 búzaféleségből 
mutattak be 395 mintát, a második, gyulai kiállításon már csak 7 búzaféléből 
398 mintát.

A földművelésügyi kormányzat a minőségi búza termelésének előmozdítá
sára hozta létre 1932-ben a Békéscsabai Vegykísérleti Állomást, amely a 
második ilyen jellegű intézmény volt az országban.

A minőségi vetőmag használata terén vidékünkön első helyen kétségtele
nül az orosházi járás állt, ahol a legtöbb községben szinte kizárólagosan 
nemesített búzát termeltek. Gerendáson 85%-os, Orosházán, Szentetornyán 
és Békéssámsonon 80%-os arányt értek el. így a nemesített búza tennelési 
aránya itt elérte a 29%-ot, míg az országos átlag 15% volt.'’

A vetőmagnemesítés a második világháború között egészében a magángaz
dák kezében volt. 1932-ben 32 növénynemesítő üzemből 29 volt magánkéz
ben. Számuk 1945-ig ugrásszerűen 52-re nőtt, és ebből 43 volt magánüzem. A 
fennmaradó 9 állami üzemre hárult az olyan elhanyagolt fajok kitenyésztése 
és az olyan igények kielégítése, amely a magángazdaságok számára nem volt 
elég gazdaságos.

1931 őszén Mezőhegyesen állami növénynemesítő telepet létesítettek. 
Mezőhegyes feladata lett az alföldi mezőségi, löszvályog talajon jól díszlő,
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tavaszi fagyot és nyár eleji szárazságot egyaránt jól tűrő növények 
nemesítése.7

A gazdaságok eredményei általában elmaradtak a legjobb országos 
eredményektől, így 1937/38-as legjobb eredményt Sopron érte el 18,24 q/kat. 
holdas eredménnyel, míg Csanádban, a bejelentett 6 tételből csak 16,52 q/kat. 
hold, és Békésben pedig 13,19q/kat. hold lett az eredmény.8

V/2. A talajerő-visszapótlás

A két világháború közötti magyar szántóföldi növénytermesztés színvona
lát nagyban meghatározta a talajerő-visszapótlás, azaz a trágyázás mértéke. Az 
állatállomány létszáma, valamint a számosállat-sűrűség elégtelensége miatt a 
két világháború között a dániai 74 q-val szemben Magyarországon átlagosan 
csak 19-20 q, az Alföldön pedig 16 q istállótrágya jutott 1 kát. h-ra.1 Sok helyen, 
főleg a kisebb gazdaságokban ugyanis a trágyázás mértékét „nem a föld 
igénye határozta meg, hanem sokkal inkább a távolság. A 7-8 km-nél messzebb 
levő földek egyáltalán nem kaptak trágyát.2

Évi 100 millió Pengő körülire becsülték azt a kárt is, ami a magyar mezőgaz
daságot az istállótrágya gondatlan kezelése miatt érte. Az istállótrágya mennyi
sége tehát az állatállomány alakulása miatt még kifogástalan trágyakezelés 
esetén sem lett volna elegendő a talajerő fenntartásához, ráadásul, főleg 
ugyancsak az alföldi részeken tüzelőanyagként hasznosították a tavasszal 
kitaposott, megszárított szarvasmarhatrágyát. A hatóságok pedig egyszerűen 
nem tudták megakadályozni az értékes trágya eltüzelését. Egy 1927-es felmé
rés szerint Békésben a szántóföldeknek mindössze 21,1%-át trágyázták, Csanád- 
Arad-Torontálban pedig 30,8%-át. Békés ezzel jóval elmaradt az országos 
átlagtól (29,5%).3(20. táblázat)4
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20. táblázat
A trágyázott szántóföldek területe a felhasznált trágya fojtása szerint

(1927)

Összes állati Összes trágy.VásároltA szántóföld 
összes tér.

Saját
gazdaságban 
termelt állati

tér.szárított sertés másféle állati
%-ában

trágyával trágyázott (hektár)

286 976 
164 595

44 860 
32 064

Békés
Csanád
Alföld

45 512 
32 269

570 75,082
167 63,738

78,6

Országos 75,5

A helyzetet súlyosbította, hogy a mezőgazdaságot ekkor az alompazarlás 
jellemezte. A szakszerűtlen kezelés miatt a számosállatonkénti évi 12-14 q 
optimális alomfelhasználás helyett az átlagos alomanyag meghaladta a ló q-át. 
A 14-16%-osra tehető alompazarlás pedig nemcsak növelte az állattartás 
költségeit, de rontotta a földekre kerülő trágya minőségét is.5

A földművelésügyi kormányzat aktív propagandát indított a helyes trágya
kezelés mind szélesebb körű megismertetésére és segélyekkel is támogatta a 
mintatrágyatelepeket építő községeket. így 1928-ban Békésben 6 tégla- és 8 
agyagfalú, Csanádban pedig 3 tégla- és 5 agyagfalú trágyatelep épült.6

A tárca továbbá már a 20-as évek közepén elérkezettnek látta az időt a 
műtrágyák népszerűsítésére és ingyen műtrágyát osztottak szét a kisgazdák 
között olyan községekben, ahol eddig még nem használtak. A nagyobb 
gazdaságok esetében pedig az állam magára vállalta a kamatterheket.

1928-ban Békésben 20 000 q műtrágya szétosztására került sor: 249 gazda 
kapott 390 q szuperfoszfátot7 Újkígyós, Gyulavári, Szentetornya Pusztaföld
vár, Békésszentandrás és Öcsöd községekben.

Az Alföldön az egyoldalú gabonatermelés miatt elsősorban szuperfoszfátot 
használtak a foszforsavban szegény talajok javítására. 1927-ben Csanád-Arad- 
Torontál vármegyében 19,5 kg, Békésben pedig 13,8 kg volt a szuperfoszfát- 
felhasználás kát. holdanként, szemben a Győr-Sopron vármegyei 31,7 kg- 
mal.8 A szárazabb klíma miatt a nitrogéntartalmú műtrágyából csak 1,26 kg-t 
használtak fel átlagosan Magyarországon. Legtöbbet Nógrád vármegyében,

51



míg Csanád-Arad-Torontálban 0,7 kg-ot, Békésben 0,4 kg-ot, alig többet a 
legkevesebbet használó Csongrád vármegyénél.9

A kedvező gazdasági viszonyok között az akciók hatására egyre népszerűb
bé vált a műtrágyák használata a kisgazdák körében is. Nőtt a fogyasztás, - de 
a kedvezmények ellenére - a műtrágyák használata a kisparaszti gazdaságok
ban alacsony szintű maradt. (7. sz. melléklet) Ennek az volt az oka, hogy a 
műtrágyák helyes alkalmazásához előzetes talajvizsgálati és műtrágyázási 
kísérleteket kellett volna végezni, ennek költségei azonban egyszerűen meg
haladták a kisgazdák többségének anyagi erejét. Ehhez járult, hogy egy-egy 
gyenge termés után azok a gazdák is, „akik a nagy rábeszélés és állami 
támogatás után műtrágyát alkalmaztak, kellő eredményt nem látván, attól 
ismét elidegenedtek.”10(21. táblázat)'1

21. táblázat

A trágyázott területek Békés és Csanád-Amd-Torontál vármegyében
0935)

Járás A trá- Istálló- Műtrá
gyázott trágyával gyávái 

tér. ossz.

Istálló és 
műtrá
gyával 

trágyázott terület (kát. h.)

A trágyázott
szántó- kert rét 

föld
szőlő

16 879 16 673 196
8 010 7 884 100
5 394 5 397

25 104 20 359 4254
18 935 16 758 1899
13 106 12 834 116

12 026 134
3 601 3 589

10 16 717 113
26 7 931 56
11 5 274 99 12

491 24 579 487 11
278 18 762 144
156 12 597 57 24
34 11 924 217 41

5 3 499 72

Békési 
Gyomai 
Gyulai 
Orosházi 
Szarvasi 
Szeghalmi 
Békéscsaba m. v. 12 194 
Gyula m. v.

421
6 17

4 9
27

7 12
17
12

7 1 27

Vármegye ossz.: 103 223 95 502 6710 1011 101 283 1245 103 163

17 634 12 189 5293
8 767 8 373 394

12 650 11 693 946
12 053 10 213 1677

5 543 5 432

152 17 496 111
8 622 111

11 12 505 123
163 11 639 397
31 5 377 140

Battonyai
Eleki
Közp.
Mezőkovácsházi
Torontáli

18 9
11 21
10 7

4 10
680 20

53 647 47 900 8 390 357 55 639 882 49 67Vármegye ossz.:
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Ezt az idegenkedést erősítette, hogy a korábbi években a haszonbérleti 
szerződésekben ki is kötötték a műtrágyázás tilalmát, mivel „kihajtja az erőt a 
földből”.'2

A 20-as évek végén, a gazdasági nehézségek hatására a gazdák többségében 
az a felfogás alakult ki, hogy az alacsony búzaárakat a felhalmozódó feleslegek 
idézik elő, ebből pedig azt a téves következtetést vonták le, hogy ezért kerülni 
kell a műtrágyázást.

A műtrágyák használatát a válság szinte teljesen visszavetette, a minimálisra 
csökkentette, és érthető, hogy elsősorban a parasztgazdaságokban maradt el 
a talajerő-visszapótlás, és ez rendkívüli módon kiélezte a paraszti üzemek és 
a nagyüzemek gazdálkodásának a különbségeit.

Agabonaféléken és a cukorrépán kívül más növények termesztéséhez (sem 
a kukoricához, sem az ipari növényekhez) nem volt szokásban a műtrágyák 
használata még a 30-as évek végén sem.

A műtrágya használata a 30-as évek második felében újból valamelyest 
emelkedett, de a háborús időszakban végleg visszaesett. A tengerentúli 
szuperfoszfát szállítása ugyanis megszűnt és a német műtrágyák beszerzése is 
hamarosan nehézségbe ütközött, a hazai pétisót pedig elsősorban csak az 
ipari növények termelőinek juttatta a tárca.

Az állatállomány csökkenésével járó súlyos istállótrágya-hiány, illetve a 
nehézkessé váló műtrágyabeszerzés ellensúlyozására a kormányzat újból 
mintatrágyatelepek építését szorgalmazta. Békésben 1941-ben 10 db 
mintatrágyatelep épült 120 P állami támogatással. A cement- és téglahiány 
azonban hamarosan az építkezések leállításához vezetett. A Tiszántúlon pl. az 
előző évi 1510 teleppel szemben 1941 -ben már csak 203,1941-42-ben Csanád- 
Arad-Torontál vármegyében is csak 15 mintatrágyatelep épülhetett államse
géllyel.13 Ezek a törekvések azonban kevésnek bizonyultak és többek között 
ezzel is magyarázható, hogy a terméseredmények katasztrofálisan alakultak 
ebben az időszakban.
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V/3. Talajjavítás

Súlyos gondot okozott a térségben, hogy az 1925-ben létrehozott Állandó 
Központi Talajjavító Bizottság közel 800 ezer kát. h. szikes területet mért fel a 
Tiszántúlon.1 A rossz minőségű, mészszegény, kötött szikes talajok javítására 
a minisztérium 1928-tól nyújtott támogatást a 300 hektárnál kisebb birtokkal 
rendelkező gazdáknak. Az akcióban résztvevők 40 Pengő hozzájárulást fizet
tek kát. holdanként a szénszavas mészkőporért, amelyet saját költségükre 
kellett elszállítaniuk a legközelebbi vasútállomásról. Kivételes esetekben 
ennek az összegnek a felét a termés betakarítása után is befizethették a gazdák.

A gazdasági válság előtti időszakban - indokolt esetben - a tárca hosszú 
lejáratú kedvezményes kölcsönt biztosított a jelentkezőknek, amelyet a 6. 
évtől kezdve 10 évi részletben kellett visszafizetni. A megjavított földek adóját 
az állam 15 éven belül nem kívánta felemelni.

Mindezek ellenére kevés volt a jelentkező, mert az anyagi terhek mellett a 
gazdákat az is visszatartotta, hogy a meszezéssel folyó sziktalajjavításhoz is 
megfelelő mennyiségű istállótrágyára lett volna szükség, amellyel sok kisgaz
da megfelelő létszámú állat hiányában nem rendelkezett.2

1927-ben Békésben is mindössze 27 gazda 156 kát. holddal jelentkezett az 
akcióra. A következő években is tartózkodóak maradtak a gazdák, ezt 
erősítette az is, hogy a kiküldött szakértők több jelentkezőnél megállapították, 
hogy a földjükön folytatott kísérlet nem biztat kedvező eredménnyel. Egyedül 
Földeákon dr. Kovács Dezsőné birtokán volt sikeres a szikjavító eljárás.3

A válság hatására az akcióban résztvevők még fizetési kötelezettségeiknek 
is egyre kevésbé tudtak eleget tenni és 12 Csanád-Arad-Torontál vármegyei 
birtokost is csak a végrehajtás rémével lehetett hátralékuk befizetésére ráven
ni. A Szegedi Tanítóképző ószentiváni gazdasága pedig részletfizetési kedvez
ményt kért a földművelésügyi minisztertől 400 Pengős hátraléka visszafizeté
sére.4

Az 1932-37. évi országos műtrágyázási kísérlet keretében a Békés megyei 
főispán újabb, hároméves digózási akciót kezdett. Ennek keretében mintegy 
400 gazda szikes földjét sikerült megjavítani. Ebben az akcióban a 20 kát. 
holdnál nem nagyobb területen gazdálkodók vehettek részt 12 évre szóló, 
„kétévi kamatmentes és a harmadik évtől kezdődően évi 2% kamatozás 
mellett, kamataival együtt 10 év alatt, évi egyenlő részletekben törlesztendő”
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kölcsön felvételével. A birtokos a kölcsönt legfeljebb 2 hold szikes szántóföld 
javítására kérhette. A kölcsön felvétele után köteles volt földjét „a föld 
altalajából kitermelt meszes sárgafölddel beterítés útján (ún. digózással) meg
javítani...”5

Míg 1933-ban 6 békéscsabai, gyulavári, újkígyósi, gyomai és öcsödi gazda 
jelentkezett 61ТШ7 h. megjavítására, !2Щ>ап320 kaLholdon indultak meg 
szikjavítási munkálatok a szeghalmi, gyomai és szarvasi járás községeiben. Az
akció lebonyolítására a vármegye főispánja 50 000 Pengőt kapott.6

AKörösladányban megkezdett kísérleti digőzásról Féja Géza is beszámolt. 
„Körösladányban a vármegye kísérleti alapon megkezdette a -digózást«. A 
digózásnak ugyan nincsen szüksége kísérletre, a kísérleti alap csak arra való 
szólam, hogy a nagyszabású közmunka hiányát megokolják. A digózást 
csinálni kellene, mégpedig teljes erővel, hiszen nyomában mindenütt kétsze- 
resére-háromszorosára nőtt a szikes földek termőereje...

A gazdasági nehézségek, a pénztelenség azonban lehetetlenné tették, hogy 
olyan nagyarányú talajjavításra kerüljön sor, mint amilyenre szükség lett volna. 
Az 1928 és 1937 között megjavított 22 777 kát.holdból valójában ugyanis 
mindössze 700 kát. hold volt a szikes terület. Ez pedig azzal magyarázható, 
hogy még az „extenzíven termelő nagyüzemek sem bírták el a költségeket, 
nemhogy a parasztgazdaságok”.8

4

”7

V/4. Gépesítés

A szántóföldi növénytermesztés színvonalát nagymértékben befolyásolja, 
hogy milyen szinten áll a mezőgazdasági munkák gépesítése, azaz mennyi 
mezőgazdasági gép áll a gazdák rendelkezésére a talaj-előkészítésben, a 
talajművelésben és betakarításban.

A két világháború közötti időszakban a két vármegye gépellátottsága az 
országos átlag körül mozgott.

A Békés vármegyei gazdasági felügyelő már 1924. évi jelentésében a 
gépszántás térhódításáról számolt be. 1925-ben Békésben 38, Csanádban 30 
szántógép volt.

A 20-as évek második felének viszonylag kedvező agrárpiaci viszonyaiba, 
gazdákat mezőgazdasági gépek, főleg traktorok vásárlására ösztönözték. A 
földművelési tárca maga is támogatta a vásárlásokat és elsősorban 200 kát.
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hold alatti birtokosok részére 3 év alatt visszatérítendő részletre 20%-os állami 
kedvezménnyel biztosított traktorokat. Cserében az új tulajdonos arra kötelez
te magát, hogy évenként legalább 100 kát. hold bérszántást vállal az újonnan 
földhözjuttatottak birtokán 14-15 P szántási díjért kát. holdanként.1

A gépek iránti érdeklődés - valószínűleg a kötöttebb és nehezebben 
művelhető talajok nagyobb aránya miatt - különösen az Alföldön volt élénk. 
Itt volt ugyanis a hazai traktorpark majdnem 50%-a. A 20-as évek közepén 58- 
58 db traktor volt mindkét megyében.2

A kedvező lehetőségek miatt - a korabeli szakirodalom szerint - a kisgaz
dák olyan gépeket is vásároltak, ami nem nekik való volt és sok felesleges 
traktor volt a tulajdonukban.3

A 30-as évek átlagában az AJföldön a vető- és ültetőgépek száma 117%-kal 
haladta meg a szükségletet és a nagy munkaerő-túlkínálat ellenére országosan 
93%-kal több kaszálógép volt, mint amennyire ténylegesen szükség lett volna!' 
(22. táblázat)

/
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22. táblázat

Vető- és ültetőgépek valamint kaszálógépek száma 1935-ben

Csanád-Arad-TorontálBékés
(db) (db)

6673Vető- és ültetőgép
Kaszálógép
Aratógép

4280
227 171

546867

A gépek térhódításának és használatának a 20-as évek végén bekövetkező 
válság egy időre véget vetett, hiszen a géptulajdonosok nagy része fizetési 
nehézségekkel küzdött. Azok is ilyen sorsra jutottak, akik bérszántából remél
ték adósságaikat rendezni, mert a terményárak zuhanása miatt a gépeket nem 
vették igénybe, sőt a gépek zömét a dráguló szén- és benzinárak miatt le kellett 
állítani. Az elmaradt törlesztések miatt azután napirenden voltak a géptartozá- 
sok miatti árverések és ingatlanfoglalások.

Míg a 20-as évek végére a gőz-, illetve motoros erővel történő csépeltetés 
vált általánossá, addig a 30-as évek második felére megfigyelhető, hogy a
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motormeghajtású gépek fokozatosan kiszorították a gőzcséplőgépeket. (23. 
táblázat)“

A 40-es évek elején a - bevonulások miatti - munkaerőhiány következté
ben újból annyira megnőtt a gépek iránti kereslet, hogy az meghaladta a 
mezőgazdasági gépipar teljesítőképességét. Emiatt, illetve a súlyosbodó üze
manyag- és alkatrészhiány miatt a földművelési tárca - a gépek közös haszná
latára - kisgazda gépszövetkezetek létrehozását szorgalmazta.

A gépvásárlásoknál ezeket a szövetkezeteket részesítették előnyben, ill. 
részükre vetőgépek és talajművelő gépek beszerzéséhez állami támogatást 
biztosítottak. Hiányos adataink szerint 1943-ban Békés vármegyében 15 
géphasználati (elsősorban szántógép) szövetkezet részére 8 traktort utalt ki a 
minisztérium és további 7 juttatását helyezte kilátásba.7

23. táblázat

A cséplőgépek számának alakulása Békés és Csanád-Arad-Torontál vármegyében
(1923-1938)

gőz hőmotoros összes

cséplőgép (db)év
Békés Csanád Békés Csanád Békés Csanád

362 7631923 402727 31 38
1924 7 66 42338 39 805 381
1925 42 413783 52371 835
1926 761 67 468385 83 828

764 3361927 4455591 109
4701928 793 339 109 131 902

161 165 9941929 497833 332
1930 750 174 487313 207 957

766 969 4911931 301 203 190
769 2491932 491281 210 1018
769 2661933 487232 219 1001
6341935 278 295 225 929 503

236541 263403 9441938 499
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VI. Állattenyésztés

Az állattenyésztés színvonala, állapota az egész mezőgazdasági kultúra 
fokmérője. Az állattenyésztés szintje egyrészt a belterjesebb gazdálkodás 
egyik előfeltétele, és mivel a talajerő fenntartásához szükséges trágyát is 
biztosítja, így egyben a növénytemielés eredményességének és jövedelmező
ségének is biztosítéka. Az Alföldön a kalászosok vetésterületének túlsúlya, a 
kevés takarmánytermő terület és a rossz minőségű legelők miatt az állatte
nyésztés korszakunkban végig alacsony színvonalú volt.

Az alföldi átlagnál jobb volt az állattenyésztés színvonala az orosházi, 
battonyai és mezőkovácsházi járásokban. Ezt bizonyítják egyrészt a számosál
lat-sűrűségi adatok, illetve az egy számosállatra jutó szántóföldek nagyságai, 
amely vidékünkön a következőképpen alakult. (24. táblázat). 1

24. táblázat

Járás Számosállat-sűrűség egy számosállatra jutó szántóföld 
(kát. h.)

Békés vármegye
Békési
Gyomai
Gyulai
Orosházi
Szarvasi
Békéscsaba m. v. 
Gyula

5,2170
4,8181
3,4231

262 3,5
4,3202

214 3,5
214 3,5
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24. táblázat folytatása

Járás Számosállat-sűrűség egy számosállatra jutó szántóföld 
(kát. h.)

Cs.-A.-T. vármegye
Battonyai
Eleki
Központi
Mezőkovácsházi
Torontáli
Makó m. v.

265 3,4
4,2217
4215

254 3,7
5,2172

247 3,4

Ha figyelembe vesszük, hogy a korabeli szakirodalom azt tekintette magas 
intenzitású állattenyésztésnek, ahol egy számosállatra 3 kát. h.-nál kevesebb 
szántóterület jutott, megállapíthatjuk, hogy még a legjobb eredménnyel di- ‘ /a_. .. .p-, 
csekvő területek is elmaradtak a legjobb országos eredményektől.

Magyarország tenyésztésre és hizlalásra berendezkedő középső részét 
súlyos probléma elé állította, hogy már nem számíthatott az elcsatolt területek 
takarmányfeleslegeire. Tovább nehezítette a helyzetet az is, hogy a 20-as 
években, a konjunktúra idején az állatok és állami termékek árai sem emelked
tek olyan arányban, mint a gabonái, így a nyomott árak alkalmatlanok voltak 
arra, hogy a tenyésztés színvonalát és struktúráját jelentősen megváltoztassák.
A két vármegye lehetőségeit tovább rontotta, hogy a megszokott gazdasági 
vérkeringésből kikerülve az exportlehetőségeik is beszűkültek. A kedvezőt
len változások hatása elsősorban az állatállomány alakulásában figyelhető 
meg. (8-9. sz. melléklet)

A 20-as években az állatállomány nőtt ugyan, de az 1911. évi átlagot - a 
lóállományt kivéve - nem sikerült elérni. A válság után a számbeli 
növekedés helyett az intenzívebb gazdálkodásnak jobban megfelelő fajták 
tenyésztése került előtérbe. A szarvasmarha-tenyésztésben a jobban tejelő 
fajták, a sertéstenyésztésben pedig a hússertések tenyésztése irányában történt 
elmozdulás.

A növénytermelés szerkezetén, a földreform után kialakuló birtokstruktú
rán kívül az általános tőkehiánnyal is magyarázható, hogy itt a Tiszántúl déli 
részén elsősorban az állattenyésztés gyorsabban megtérülő változatai, a ser
tés- és baromfitenyésztés váltak jelentőssé.

Cd «Sf - eV/ ?
P. foV>Г
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Az állatállomány alakulására vonatkozó adatokat igyekeztünk megadni , 
de ezeket kritikával kell kezelni, mert korábban a becslésen alapuló létszám
meghatározás miatt nincsenek megbízható adataink, a háborús időszakban 
pedig a takarmánykiutalások miatt igyekeztek a gazdák a valóságosnál több 
állatot bejelenteni.

Az állatállomány alakulását a 20-30-as években döntően elsősorban a 
sorozatos gyenge terméseredmények és az emelkedő takarmányárak befolyá
solták. A válság ugyan az állatállományt minden állattenyésztési ágban csök
kentette, de a 30-as évek második felében határozott egyenletes állománygya
rapodás figyelhető meg. 1939 után a rekvirálásokon, igénybevételeken kívül 
a komoly takarmányhiány és a kötelező széna-igénybevétel csökkentették az 
állományt.

A szarvasmarhák hatósági igénybevételénél ugyan a gazdasági felügyelők
nek joguk volt a tenyésztési érdekeket képviselni, de a gazdákat nemcsak az 
alacsony átvételi árak miatt érte sérelem, hanem azért is, mert pl. a vágómar
hákat nem a helyszínen, hanem a feladási állomáson mázsálták, így ez a 
messziről felhajtott állatok esetében komoly súlyveszteséget jelentett.2 Minde
zek nem kedveztek az állattenyésztői kedv fellendülésének, így ennek tudha
tó be, hogy a szamáron és - a kisparaszti gazdaságokban a tejelése miatt oly 
népszerűvé váló - kecskén kívül minden más állat létszáma határozott csök
kenést mutat.

A két világháború közötti magyar állattenyésztésben, így vidékünkön is 
egyértelműen a parasztgazdaságok jutottak vezető szerephez. A tiszántúli 
paraszti gazdaságok nyershozamának 30-40%-a származott az állattenyész
tésből.3

A szarvasmarha- és lótartásban inkább a közép- és gazdagparasztság került 
fölénybe, a sertés- és baromfitenyésztésben viszont a szegén^parasztság és a 
földnélküli rétegek játszottak jelentős szerepet. (25. táblázat) -----

A szarvasmarha-tenyésztésben az állami tenyészállatok tenyésztése főleg 
a közép- és nagybirtok feladata_volt. és a gyorsabb megtérülésű tejterme
lés volt a kisebb gazdaságok jellemző tevékenysége. Az igázásra és hizlalásra 
tenyésztett állatokkal is elsősorban a nagyobb birtokok foglalkoztak. 
„Szarvasmarha-hizlalással a vármegye területén igen intenzíven foglalkoztak, 
különösen a kelet-csanádi középbirtokosok. Az elmúlt évben a MÁSZ közre
működésével az export német és olasz piacokra történt. Az 1942. évben a 
közismert háborús viszonyok és a takarmányhiány miatt a hízóállat-kivitel

""Чц,
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25. táblázat

Az állatállomány birtokkat. hold szerinti megoszlása %-ban Békés megyében
0935)

juhszarvasmarha ló sertés

13,6 31,6földtelenek és 5 kát. h.
alattiak
kisparasztok
középparasztok
gazdagparasztok
közép-nagybirtokosok

10,5 2,9

14,9 1,57,8 9,1
■ух/“ 54,6 11,738,2 30,3

15,012,3 11,1 7,2
68,828,0 8,8 21,8?

mennyisége 180 db volt, nagy kárára a szépen megindult szarvasmarha
exportnak.”5

Az állattenyésztés fejlesztését szolgáló állami tevékenységet szabályozó 
1908: XLIII t.c.6 értelmében a köztenyésztésre szolgáló apaállatok beszerzését 
az állam közvetítette, a vételárat kamatmentesen megelőlegezte. Az állatte
nyésztés fejlesztésével kapcsolatos helyi teendőket a tárca mindinkább a 
vármegyei gazdasági felügyelőségekreT'nzta, így az állattenyésztés legfonto
sabb állami ügyintézői szerve - a lótenyésztést kivéve - a gazdasági felügye
lőség lett.

A törvény legfontosabb célkitűzése az volt, hogy a köztenyészeteket a 
szükséges létszámban megfelelő minőségű apaállatokkal lássa el. Ennek 
érdekében az apaállatok beszerzésére kötelezett községek, legeltetési társula
tok csak a gazdasági felügyelőségek hozzájárulásával vásárolhatták meg a 
hiányzó apaállatokat. Emiatt komoly ellentét volt a felügyelőségek és a 
községek, kisbirtokosságok között, mivel a háború alatt leromlott állatállo
mány feljavítására a felügyelőségek elsősorban olyan törzskönyvezett apaál
latok vásárlására adtak engedélyt, amelyek ára a legtöbb esetben meghaladta 
a vásárlók anyagi erejét. A minisztérium ezért évente kedvezményes tenyész
állat-akciókat tartott, illetve bevezette az apaállatok kötelező egészségügyi 
vizsgálatát, amely során azapaállat-vizsgáló bizottságok7 tenyésztésre jogosító 
igazolvánnyal láthatták el az apaállatokat azokon a területeken, ahol a zugfe
deztetés veszélye fennállott. Ennek veszélye itt a Tiszántúl déli szögletében 
fokozottan fennállott, főleg a nagy kiterjedésű határok és a tanyarendszer

-őrt cyv ‘"*'^“7 !
A-
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miatt, és azért, mivel az Alföldön volt számszerűleg a legrosszabb az egy-egy 
bikára jutó tehénarány, ami a köztenyészetekben Békésben 1:82, Csanádban 
1:88 volt a magántenyészetekben jobb, mivel Békésben és Csanádban azonos, 
1:21 volt.8 A kellő számú apaállat hiánya pedig a minőségi fejlődés komoly 
akadályát képezte, mivel a kézből való fedeztetés kisebb arányban 
honosodhatott meg.

1930-ban az apaállat-vizsgáló bizottság Békés vármegyében 290 bikát és 
187 kant talált tenyésztésre alkalmasnak és megállapította, bogy további 237 
bika és 280 kan hiányzik még a köztenyésztésben.9 A körülmények kénysze
rítő hatására a bizottságok gyakran tettek kivételt. „Sajnos az apaállatoknál 
a nagy szegénység, valamint az apaállatok szükségessége következtében 
méltányosságból olyan apaállatokra is ki kellett adnunk a tenyészigazolványt, 
amely tenyész-apaállatokat rendes körülmények között a tenyésztésből kizár
tunk volna.

Mivel az állatállomány zöme (80%) a kisgazdák és törpebirtokosok kezén 
volt és nyilvánvalóvá vált, hogy az apaállattartásra kötelezett közületek anyagi 
éréjealtalában nem elegendő megfelelő minőségű tenyészállatok beszerzésé
re, ezért a földművelésügyi tárca a törvényhatóságokat kötelezte az apaállatok 
megvásárlására és ezért törvényhatósági állattenyésztési alap létrehozását 
szorgalmazta. Az állattenyésztési alap a községek és középhirtokosságok által 
fizetett használati díjakból, az érdekelt állattartók által fizetett tenyészállatdí
jakból, az apaállat-vizsgálati díjakból, a törvényhatósági ebadóalapból, állat- 
tenyésztési célra átutalt összegekből és a különféle állami hozzájárulásokból 
állt. A minisztérium természetesen a törvényhatóságokra is kiterjesztette az 
apaállat-beszerzési kedvezményeket.

1941-ben a Békés vármegyei Állattenyésztési Egyesület és a gazdasági 
felügyelőség közös vizsgálata során azt állapították meg, hogy a vármegyei 
tehénállomány 33%-a továbbtenyésztésre kiválóan alkalmas.11

A tenyésztési színvonal emelését szolgálta az is, hogy a szarvasmarha
tenyésztő szervek a gazdasági felügyelőségek közreműködésével állatte
nyésztő mintaközségeket jelöltek ki a két vármegyében. Az állattenyésztő 
községek szélesebb körű hizlalási, legelőjavítási, értékesítési állami támoga
tásban részesültek. Az állami tenyészakciókban elsősorban az 6 állataikat 
részesítették előnyben és az 6 igényeiket vették figyelembe. Csanád vármegye 
területén Kiszombor, Klárafalva, Ószentiván, Újszentiván és Szóreg voltak 
állattenyésztő mintaközségek.12

”10
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A mintaközségek a törzskönyvelt tehenek után évente 18 P állami támoga
tást, termelési eredmény után pedig egyszeri 100 Pengős jutalmat is kaphattak.
A tejelőképesség fokozása és a tej zsírtartalmának emelése érdekében közte
nyésztésre csak olyan bikákat vásárolhattak támogatással, amelyeknek az 
anyjuk legalább 3,7%-os zsírtartalmú tejet szolgáltatott. 1942-ben 5952 db,
1943-ban pedig 6195 db ilyen bikát vásároltak meg az országban, ebből 
Csanád vármegye Törvényhatósági Állattenyésztési Alapja 63 db-ot vásárolt 
meg 149 300 Pengő értékben. A bikákat Hódmezővásárhely, Békés vármegye,
Somogy és Csanád megyék területéről szerezték be.13 >

Az állattenyésztés terén Békés vármegye „az ország többi vidékéhez 
viszonyítva nem foglalja el azt a helyet, amely természeti adottságainál fogva 
méltán megilletné. Úgy minőség, mint mennyiség kérdésben, főként a szar
vasmarha-tenyésztés terén - a nyugatra fekvő vármegyékhez viszonyítva - el 
van maradva” - írta a vármegye alispánja 1940. évi jelentésében.14

Itt a Tiszántúl déli részén a szarvasmarha-tenyésztés valóban kevésbé volt 
elterjedve és színvonalában meglehetősen elmaradt a fejlettebb dunántúli 
részekből. Ezt bizonyítja az is, hogy míg a szarvasmarha-állomány 51%-a a 
Dunántúlon volt, addig az Alföldön csak 34,6%-a.15

Számosállat-sűrűségben kifejezve ez azt jelentette, hogy a vidék legjobb 
eredménye is csak 80-11 számosállat volt 1000 kát. holdon. Szeghalom és 
környékén még rosszabb volt a helyzet, miközben az ország legjobb ered
ményt elérő területén 250 számosállat is jutott 1000 kát. holdra.16

Ez a szerény eredmény nemcsak a rétterületek hiányával és rossz minősé
gével magyarázható, hanem elsősorban-a vidékre nagyon is jellemző-búza- 
, kukoricatermelés túlsúlyával, a külteries gazdálkodási móddal, illetve azzal. 
hogy mindezek következtében, a mesterséges takarmányok termesztése nem 
az intenzív szarvasmarha-tenyésztés kívánalmainak megfelelően folyt.

Ilyen körülmények között a szarvasmarha-állomány nem tudta elérni az 
1911. évi létszámot (vö. 8-9. sz. melléklet). „1925 után az Alföldön minden 
összehasonlításkor 4-6%-kal kevesebb állományt találunk, mint az előző 
felvétel idején. Az Alföld amúgy is viszonylag kisebb sűrűségű szarvasmarha
állománya tovább csökkent, és ez kiélezte az egész mezőgazdaság fejlesztési 
problémáit, hiszen ez a folyamat csak egyik kísérő jelensége volt az Alföldön 
általában érvényesülő külterjesebb termelésnek.”17

Az I. világháború után tehát a - hús és tej, tejtermékek iránt megnövekvő 
kereslet miatt - pirostarka fajta szarvasmarha tenyésztése kezdett tért hódítani.



Mivel országosan a szarvasmarha-létszám 58,3% a a 20 kát. holdnál 
kisebb birtokosok tulajdonában volt, 77,4%, pedig a 100 kát. hold alatti 
gazdákéban ezért a földművelésügyi tárca - a minőség fokozása céljából - 
tejellenőrzési körzetek kialakítását és tejszövetkezeti hálózat kiépítését szor
galmazta.18

A szarvasmarha-állomány küllemL törzskönyvelését és a tejellenőrzést a 
Makói Szarvasmarha-tenyésztő és TörzskönyvéTőEgyesüiet, illetve az Oroshá
za és Vidéke Állattenyésztési Egyesület kezdték meg. 1929-ben - az Alföldön 
szinte páratlan színvonalú állattenyésztést folytató - Orosházán alakult meg a 
Békésvármegyei Szarvasmarha-tenyésztő Egyesület, és az első tiszántúli tejel
lenőrzési körzet is. Az első időkben a rendszeresen ellenőrzött tehenek fele az 
orosházi parasztgazdaságoké és a megyebeli uradalmaké voltak. Csanádban 
szintén megindult a tejellenőrzés 13 gazdaság 379 tehenével, itt a Mezőhegyesi 
Ménesbirtok tehenészete játszotta a vezető szerepet.

Békés vármegye legjobb tehenészetei a 30-as évek közepén a Szarvasi » ^ ^_
Gazdasági Tanintézet, dr. Széchenyi Antalné pósteleki uradalma, Prág Géza 
csorvási gazdálkodó tehenészete és gr. Wenckeim Matild csorvási uradalma 
voltak.19

Sokkal nehezebben indult meg a tejszövetkezetek megszervezése Békés
ben 1930-ban 14 tejüzem volt, ebből kettő szövetkezeti, a többi magánkézben.
Csanádban 1933-ban jött létre a Makó-Rákosi Gazdák Tejszövetkezete, amely
nek 40 tagja volt és naponta 280-300 1 tejet tudott szállítani. Hamarosan 
feldolgozóüzemet is felállítottak, ahol a tejet vajnak dolgozták fel, illetve egy 
városi üzletet is nyitottak, ahol termékeiket árusították.20

A tejszövetkezetek és tejgyújtők elterjedését komoly mértékben gátolta, 
hogy ezen területek földrajzi fekvésük folytán messze voltak a nagyobb 
fogyasztópiacoktól. Budapestre tudott tejet szállítani a Csorvási Uradalom Rt.,
Geiszt Gyula kondorosi uradalma, Bakos Mátyás konclorosi gazdasági és gr.
Megán Jánosné körösladányi uradalma.21

Magasabb tejárat csak a nagyobb városokban lehetett elérni. A nagy 
kiterjedésű határral bíró községek tehénállománya pedig mivel rendszerint 
kint volt a legelőkön, így a nagy távolságok és az utak rossz állapota miatt a tej 
beszállítása lehetetlen volt, „emiatt elég gyakori eset volt, hogy a legnagyobb 
községekben tejhiány volt.”22

A kisebb gazdaságokban az elégtelen takarmányozás miatta napi tejhozam 
átlagában is lemaradás mutatkozott. A leggyengébb tejhozamot (1650 1) az
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alföldi 20-100 kát. h. közötti gazdaságban érték el, ami 9,8%-kal maradt el az 
országos átlagtól.23

A legmagasabb átlagot elérő tehenészetek Békés vármegyében és 1936-ban 
a következők voltak:

0\S>f6475 kg 
5952 kg 
5087 kg 
4748 kg 
4240 kg 
4013 kg 
3953 kg 
3752 kg 
3708 kg 
3607 kg

1. özv. gróf Wenckeim Dénesné, Szőlős puszta
2. M. kir. Gazd. Tanintézet, Szarvas
3. Csorvási Urad. Rt., Csorvás
4. Leipziger Vilmos Rt., Zoltántér
5. Leipziger Vilmos Rt., Szendrei
6. Prág Géza, Csorvás
7. Reck Géza, Csorvás
8. gróf Wenckeim Matild, Rudolf major
9. M. kir. Felsőmezőgazd. Isk., Orosháza 

10. gróf Wenckheim József, Ókígyós

a következő tehenek értékEbben az évben a legjobb egyedi eredményt
el:

a tehén neve a tehén legmagasabb 
termelése (1) napi tej (1)

A tehén tulajdonosa, helye

14 647 
9 460 
9 025 
8 746 
7 884 
7 693 
7 656 
7 606 
7 575 
7 537

45,11. Tóth Emil, Pusztaszőlős
2. M. kir. Gazd. Tanint., Szarvas
3. Csorvási Urad. Rt., Csorvás
4. özv gr. Wenckheim Dénesné, Pusztaszőlős 6 Kökény
5. M. kir. Gazd. Tanint., Szarvas
6. özv gr. Wenckheim Dénesné, Pusztaszőlős 15 Gyöngyi
7. Csorvási Urad. Rt., Csorvás
8. özv gr. Wenckheim Dénesné, Pusztaszőlős 16 Zsofka
9. M. kir. Gazd. Tanint., Szarvas 

10. M. kir. Gazd. Tanint., Szarvas

12 Bárány 
27 Ági 
128 Luxus

30,7
40,5
31,2
38,634 Baba
36,0

83 Médi 31,1
37,2

41 Delnő 37,8
33,637 Bella
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Összehasonlításul nézzük meg az 1937-ben legjobb átlagot elérő 
tehenészetek eredményeit is:25

6822 liter tej 
5247 liter tej 
5038 liter tej 
5010 liter tej 
4217 liter tej 
4141 liter tej 
4105 liter tej 
4070 liter tej 
4046 liter tej 
4012 liter tej

1. Gazdasági Tanintézet, Szarvas
2. ifj. Bakos Mátyás, Kondoros
3. gróf Wenckeim Dénesné, Szőlőspuszta
4. Szathmáry Elek, Békéscsaba
5. gróf Wenckheim Matild, Csorvás
6. Csorvási Rt. uradalma, Csorvás
7. Árpádhalmi uradalom, Zoltántér
8. Prág Géza, Csorvás
9. gróf Csáky Árpádné, Csorvás 

10. Árpádhalmi uradalom, Szenclrei

Ugyanebben az évben a legjobb eredményt a következő tehenek érték
el:

3,6% zs. 
3,9% zs. 
3,8% zs. 
3,6% zs. 
3,6% zs. 
3,6% zs. 
3,5% zs. 
4,0% zs. 
3,6% zs. 
3,8% zs.

34 Berta 
37 Bella
21 Cifra 
6 Divat 
34 Barna 
46 Flóra
22 Dáma 
25 Tulipán 
51 Helén 
43 Eta

1. Gazdasági Tanintézet, Szarvas
2. Gazdasági Tanintézet, Szarvas 
3- Gazdasági Tanintézet, Szarvas
4. gróf Wenckheim Matild Csorvás
5. Ifj. Bakos Mátyás, Kondoros
6. Gazdasági Tanintézet, Szarvas
7. Gazdasági Tanintézet, Szarvas
8. Gazdasági Tanintézet, Szarvas
9. özv. gróf Zichy Aladárné, Szőlős 

10. Gazdasági Tanintézet, Szarvas

9732 liter tej 
8693 liter tej 
7477 liter tej 
7422 liter tej 
7392 liter tej 
7285 liter tej 
7273 liter tej 
7027 liter tej 
6883 liter tej 
6821 liter tej

331 nap 
365 nap 
363 nap 
З65 nap 
36O nap 
З65 nap 
315 nap 
325 nap 
346 nap 
353 nap

A két tejellenőrzési körzetben a fajták szerinti megoszlás a következő volt: 
I. sz. körzethez 19 gazdaság tartozott 322 db tehenével.

Ebből 30 db telivér, 2 db szimentáli és 300 db pirostarka.
A II. sz. körzetben 13 gazdaság 2900 tehenével állott ellenőrzés alatt.
A tehenek megoszlása: 20 db telivér, 40 db szimentáli és 230 db pirostarka 

fajta szarvasmarha.
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A tej .szövetkezeti értékesítése , az Alföldön messze elmaradt a Dunántúlhoz 
képest. Amíg 100 kát. h. alatti gazdaságokban tartott tehenek 50,6%-a volt a 
Dunántúlon és 34,8%-a a Tiszántúlon, addig Dunántúlon a tehénállomány 
21,9%-a tartozott a szövetkezetekhez és csak 6,4% -a az Alföldön. Hasonlóan 
rossz volt az arány a tejszövetkezetek számában is: mivel a tejszövetkezetek 
79,1%-a volt a Dunántúlon és csak 14,3%-a az Alföldön.26

Vidékünkön tehát a tanyarendszer, a rossz idő esetén járhatatlan utak miatt 
a gazdák nem tudták a tejfelesleget a tejgyűjtőbe szállítani, így a feldolgozó 
üzemek is meglehetősen szerény körülmények között működtek. Ezen a 
helyzeten valamelyest változtatott az új tejrendelet, amely javította a tejára
kat, sőt egyes feldolgozók már tejzsírszázalék alapján fizettek a szállítóknak, 
így a 30-as évek második felében nagyobb lendületet vett a tej feldolgozása, 
„A tejgyűjtő üzemek legnagyobb része vajat, sajtot és túrót állít elő, s mint 
tejterméket szállítja budapesti kereskedőknek.28 A rendelet kedvező hatására 
nemcsak a tejüzemek száma emelkedett, hanem komoly előrelépést jelentett, 
hogy tanyasi gazdák létrehozták a Csanádpalotai-Ugai Tejszövetkezetet.29 A 
40-es évek elején már 37 tejipari vállalat működött a vármegyében, de a 
háborúsjviszonyok miatt bekövetkező takarmánybeszerzési gondok, a rögzí
tett tejárak hatására hamarosan a tej és a tejtermékek szinte teljesen eltűntek a 
piacról, mert a gazdák-az egyébként is csökkenő napi tejmennyiséget-a saját 
háztartásukban használták fel.

A közlekedésben és a talajmunkák elvégzésében fontos szerepet játszó 
lovak tartása - elsősorban a mostoha közlekedési viszonyok miatt - a tanya
világban volt nagyon jelentős.

Békés és Csanád-Arad-Torontál vármegyét a melegvérű lovak tenyésztésé- 
re jelölték ki.. A melegvérű és hidegvérű lovak állandó arányát bizonyítják a 
Csanád vármegyei adatok is.30

f
ló

V

LzsO-K, 2

1928 1934 19441932

melegvérű (db) 
hidegvérű (db)

27 469 27 469 27 643 
1 092

32 339
767 786 625



A sokoldalúan használható, nagy munkabírású és a belterjes gazdálkodás 
igényeit is kielégítő Nóniusz lovakat katonai célokra is jól lehetett használni, 
к ezért a hadsereg a melegvérű lovak tenyésztését támogatta. „ A Nóniusz 
tenyészmének legnagyobb részét Mezőhegyesen nevelték: a ménesbirtokról 
eladott apaállatok zöme Csanád-Arad-Torontál és Békés megyében fede
zett.”31

A Nóniusz fajta tenyésztésében Mezőhegyesen kívül Makó és környéke, 
valamint Orosháza és vidéke tűnt még ki.

A ló számosállat-sűrűsége ezeken a területeken 75-100 között volt. A 
legrosszabb átlagot (30-dO között) a Békéscsabától északra fekvő területeken 
érték el.32

Makó és környékén sikerült kitenyészteni az ún. „makói tájfajta” lovat, 
amely nemcsak a honvédségben, uradalmakban örvendett nagy népszerűség
nek, hanem exportra is szállították.33

Az amerikai utas agrárfejlődés néhány elemét fedezhetjük fel az állatte
nyésztés olyan - a Tiszántúl déli részén is jelentős - intenzívebb ágazataiban, 
mint a sertés- és baromfitenyésztés.

Az itteni viszonyoknak - a baromfitenyésztése kívül - legjobban a sertéstar
tás felelt meg és úgy a sertéstartás, mint a hizlalás színvonala terén a két 
vármegyében a Dunántúl legjobb eredményeit érték el. A tenyészirány tekin
tetében végig a_zsírsertés volt a legfontosabb haszonállat. 1939-ben is még az 
ország sertésállományának 80%-a zsírsertés volt. A zsírsertés számosállat
sűrűség vidékünkön 40-50 körül mozgott.34

A gazdasági válság hatására ugyan a gazdák érdeklődni kezdtek az igénye
sebb hússertések iránt, de a fajtaváltás - a földművelésügyi tárca által kezde
ményezett hússertésakciók ellenére - nem járt sikerrel, mert a kísérletező 
gazdák ráfizettek a hússertés tenyésztésére és ezért inkább visszatértek az 
igénytelenebb mangalica tartására. A „hússertés, illetve Yorkshire sertés csak 
uradalmi kézben maradt, ahol esetleg mégis kifizetőén lehet tenyésztésével 
foglalkozni. Akisgazda és a szegény ember kezében csak a mangalica állja meg 
a helyét.”35

A fajtaváltásban tehát a döntő változás nem következett be, mert a hússertés 
tartása csak ott volt kifizetődő, ahol a szarvasmarha-tenyésztés és a tejtermelés 
is magas fokon állt, hiszen a sovány tej a hússertés nélkülözhetetlen takarmá
nya volt. így a Békés vármegyei gazdasági felügyelő 1936. évi jelentésében 
újból arról számolt be, hogy az uradalmak „mangalica sertéstenyésztése

. .. í
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országos hírű, s a szomszédos vármegyék gazdái és közületei gyakran vásárol
nak apaállatokat...”36

Súlyos gondot okozott a sertéstenyésztésben, hogy még megoldatlan 
maradt 1938-ban is az apaállat-ellátottság kérdése. Békésben a körtenyésze
tekben 1:58, Csanádban 1:52 volt az egy zsírsertés kanra jutó anyaállatok 
aránya. Valamivel jobb volt a magántenyészetekben a helyzet. Békésben 1 
kanra 8, Csanád-Arad-Torontálban 10 koca jutott. Sokkal rosszabb volt az 
arány a hússertések esetében. Békésben 1:300, Csanádban 1:946, a köztenyé
szetekben 1:11 és a magántenyészetekben 1:2137

Az állattenyésztés belterjesebbé válását országosan leginkább a juhlenyész- 
/éssínylette meg és a juhállomány mintegy 60%-kal esett vissza, (v. ö. 8-9. sz. 
melléklet) Ez egyrészt a legelőterületek elvesztésével, illetve a legelők feltöré
sével magyarázható, továbbá azzal, hogy az első világháború után a gyapjú és 
a vágójuh ára csökkent és a korszakban mindvégig rosszak maradtak az 
értékesítési viszonyok. Vidékünkön is főleg a szűkös és rossz minőségű 
legelők miatt elsősorban csak a nagybirtokokon foglalkoztak juhtenyésztés
sel, ami itt a két világháború között végig alárendelt szerepet játszott. 1000 kát. 
holdra 6,12 juh-számosállat jutott, vagy annál kevesebb és csak Szeghalom és 
környékén érte el a 12-20 számosállat-sűrűséget.38

A juhtenyésztés alacsony színvonaláról tanúskodnak az apaállat-ellátott
ságra vonatkozó adatok is. Míg Békésben a köztenyészetekben 8518 anyajuh
ra 45 kos jutott, addig Csanád-Arad-Torontálban 2811 anyajuhra 9 kos, vagyis 
Békésben 1 kosra 189, Csanádban 312 anyajuh jutott. Jobb volt a helyzet a 
magántenyészetekben, ahol Békésben 1:15, Csanádban pedig 1:14 volt az 
arány. A vármegyei szabályrendelet egyébként 1:35 arányt írt elő39

A 30-as évek végén bekövetkező csapadékosabb időjárás következtében 
javult a legelők minősége és megnőtt az érdeklődés a juhtenyésztés iránt is. A 
földművelésügyi kormányzat 1936-tól kedvezményes tenyészállat-akciókkal 
támogatta a népies juhtenyészetek minőségi javulását. A fésűsgyapjas juhok 
iránt azonban nem volt túl nagy az érdeklődés, mivel a gazdák - a háborús 
viszonyok miatt - inkább az igénytelen, nagy testű és jól tejelő cigája juhokat 
részesítették előnyben. Jelenleg olyan községekből is van tavaszi jerke 
bárányakció iránt érdeklődés, ahol eddig juhot egyáltalán nem tartottak.”40 Az 
akciókhoz főleg a kiemelkedő színvonalon álló Mezőhegyesi Állami Ménes- 
birtokról szerezték be a

A 20-as években az állattenyésztés fejlődésének sajátos jelensége volt, hogy
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— míg általában az állatok és állati termékek árai meglehetősen mérsékelten 
nőttek, addig a jóval kedvezőbb értékesítési lehetőségek miatt - fellendült a 
baromfitenyésztés. Miután Nyugat-Európában egyre nőtt a kereslet a hús és 
főleg a tojás iránt, így a javuló exportlehetőségek a Tiszántúl déli vidékének 
gazdáit is a tojástermelés fokozására és a nagy tojáshozamra kifejlesztett új 
baromfifajták tenyésztésére ösztönözték. Bár tenyészkerületi beosztás nem 
volt, a Duna-Tisza közén és a Tiszántúlon mégis elsősorban a jól tojó, fehér 
(Leghorn) fajta terjedt el, míg a Dunántúlon a sárga, északon pedig a kender
magos tyúk.41

Békés és Csanád-Arad-Torontál vármegyék adottságai - főleg a tanyavilág
ban - igen kedveztek az intenzív baromfitenyésztés fellendülésének. A 20-as 
évek végén Békés megye már az ország egyik legjelentősebb baromfitenyész
tési területe volt. 1928-ban a tyúkfélék számában csak 3 dunántúli és 3 alföldi 
megye előzte meg, a libák számában pedig a 9. helyen állt a vármegye.42

A többi állattenyésztési ággal szemben a baromfiexportban komoly arány
ban képviseltette magát ez a környék, hiszen az alföldi tanyák adták a kivitel 
2/3-át. Békéscsaba az 1926. évi baromfiexport 14,4%-át, Orosháza pedig 10%- 
át adta.43

A szinte állandóan.tőkehiánnyal küzdő kisgazdaságok az állattartás minél 
gyorsabban megtérülő változatait részesítették előnyben, ezért a baromfite
nyésztés jellegzetesen a kisgazdák és törpebirtokosok, sőt a mezőgazdasági 
cselédek állattenyésztési ága volt. (26. táblázat)44

A Délmagyarországi Baromfi Egyesület Békéscsabán kiállításokat gyakran 
rendezett az új fajták népszerűsítésére. A földművelésügyi kormányzat pedig 
a minőség javítására tenyésztojás-, naposcsibe- és tenyészkakas-akciókat 
indított évről évre. Az akciók hatásáról 1931-ben a következőket jelentheti a 
Csanád vármegyei gazdasági felügyelő; „Ez az akció a gazdaközönség figyel
mét ráterelte a baromfitenyésztés fontosságára, azok körében igen nagy 
érdeklődést eredményezett, s a propaganda következtében a vármegyei 
gazdasági egyesületbe nagyobb számban tömörültek a tenyészteni óhajtó 
gazdák és megalakították a baromfitenyésztési szakosztályt.”45

A 40-es évek elején a takarmány-hiány miatt a baromfitenyésztés erősen 
visszaesett, annak ellenére, hogy a tárca folytatta az akciókat, és pl. Csanádban 
1941 őszén 350 db tenyészkakast, 30 db gácsért, 65 db tojókacsát, 30 db 
pulykakakast, 25 gúnárt és 100 tojóludat osztottak ki, illetve két baromfi- 
szaktanácsadónó segítette a baromfitenyésztőket.
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7

A baromfiállomány nagyságcsoportok szerint 
(1928)

20-nál
kevesebb

20-100 100-1000 1000 kát. h- 
nál több

1000 kát. h. 
szántóföldre 

számítva

összes
gazdaság-kat. h. közötti

bangazdaságokban (db)

tyúkféle
Békés 955 983 267 808 
Csanád-Arad-Torontál 639 024 155 281 
pulyka 
Békés

38 670 1 300 662 
46 031 870 391

2586,4
2952,0

38 201 
30 055

25 165 19 054
Csanád-Arad-Torontál 14 586 7 139

4 342 
2 462

52 142 
24 850

3 581 103,7
666 84,3

liba
106 805 62 032

18 901
Békés
Csanád-Arad-Torontál 72 169 
kacsa

6 363 
1 323

363,77711 
3 379

182 911 
95 772 324,8

Békés
Csanád-Arad-Torontál 56 420

76 092 28 953
10 712

5 243 
3 ooi

7 940 
1 529

235,1118 228 
71 662 243,1

у . |-4 (T

71



Összegzés

A Viharsarok e szögletének mezőgazdasága az első világháború és főleg 
Trianonután - mivel a határok változása közvetlenül is érintette -új helyzetbe 
kertül,-Nyilvánvalóvá vált, hogy a térségnek sürgősen alkalmazkodnia kell a 
világpiac diktálta új feltételekhez és mielőbb be kell épülnie az új egységet
alkotó Magyarország csonka gazdaságába.

Ehhez az első lépés a földkérdés megoldása volt, ami valóban reális 
gazdasági és társadalmi kényszer hatására ment végbe. Kivitelezésének „módja” 
azonban gátat szabott a a térségben is kívánatos változásoknak. Az ezen a 
vidéken földhözjuttatott-gyenge földeken, gépek, igaerő stb. nélkül, elmara
dotttechnikával gazdálkodó új birtokosok nagy része már szinte az induláskor 
kényszerpályára került, hiszen az állam végeredményben magukra hagyta 
őket és tulajdonképpen már a földhözjutás miatt eladósodtak, és így az egyre 
súlyosbodó adóterhek miatt rövid időn belől lecsúsztak az agrárproletárok 
nyomorúságos szintjére. Velük tehát az agrárstruktúra átalakításában számolni 
nem lehetett.

Az agrárnépesség másik rétege az anyagi lehetőségüknél fogva kedvezőbb 
helyzetben lévő és ezért az újdonságokra fogékonyabb kisbirtokosok 
beruházásokat eszközöltek, gépeket és minőségi vetőmagvakat vásároltak, de 
ahhoz még nem volt bátorságuk - és val Íjuk be őszintén, gazdasági környezetük 
sem erre ösztökélte őket -, hogy birtokaikon felhagyjanak az egyoldalú 
búza-kukorica termesztéssel.

A 20-as évek végén viszonylag kedvező átmeneti időszak után, amikor a két 
vármegyében is megindult az új elvárásoknak megfelelően a gépek, műtrágyák 
intenzívebb használata, a korszerűbb termelési technika alkalmazása, 
bekövetkezett a válság. Kiderült, hogy az egyre zuhanó terményárak 
következtében a gazdaságok biztonsága megrendült, mivel a törlesztéseket
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sem tudják fizetni. így valójában az újat akarásuk, merész kísérletezkedéseik 
miatt az eredményesebb gazdálkodás helyett dobra került a házuk, 
nyomorúságba jutott a családjuk. Az ő sorsukból okulva azután az 
egzisztenciájukat nagy nehézségek árán megőrző és így jobb helyzetben lévő 
birtokos rétegek már bizalmatlanok voltak és az egyetlen kiutat abban látták, 
hogy újabb és újabb földeket vásároljanak és sürgősen visszatérjenek a 
hagyományos „elmaradott” művelési technikához. így ezek a rétegek is egyre 
kevésbé voltak hajlandók részt venni az akkori állapotok megváltoztatásában.

Az igazsághoz persze hozzátartozik az is, hogy a két világháború között a 
vezetésnek nem is volt igazán soha átgondolt agrárpolitikája és sem a rosszj|l^-*> 
kivitelezett földreform után, sem a későbbi időszakban soha nem tudott igazán 
komoly anyagi erőket mozgósítani a mezőgazdaság megsegítésére.

Az újabb és újabb rétegek proletarizáLódása és ezzel az egyre nagyobb 
létszámú felesleges munkaerő nemcsak állandó szociális feszültséget jelentett 
térségünkben is, de egyben a mezőgazdasági termelésre is kedvezőtlenül 
hatott vissza, hiszen a belső piac állandó szűkülését jelentette, mivel a viszonylag 
jobb helyzetben lévő birtokos rétegek is csak saját fogyasztásuk radikális 
csökkentésével tudták elkerülni, hogy csődbe jussanak.

Miután - a mai szóhasználattal élve - hátrányos helyzetű rétegek létszáma 
óriási volt, így ennek súlyos következményeit a térség - külső segítség nélkül 
- nem volt képes megoldani. Ezt bizonyítja az is, hogy a válságból való 
kilábalást kezdeményező állami beavatkozási politika sem ezeknek a 
rétegeknek a segítségére sietett, hanem a kiváltságait és hatalmát görcsösen 
védelmező nagybirtoknak. A mesterségesen niagasaa- tartott terményárak 
azonban-az itteni tájon is fontos szerepet játszó - nagybirtokot sem ösztönözték 
arra, hogy a vetésszerkezet radikális módosításával olyan belterjes művelést —
igénylő intenzív kultúrákkal foglalkozzanak, amelyeknek jótékony hatásuk 
lehet nemcsak a szántóföldi növénytermesztés, hanem az állattenyésztés 
színvonalára is. Abban, hogyeznem ígytörtént, részben a világpiac kedvezőtlen 
hatásainak is része van, hiszen a cukorrépa vetésterületének csökkentése 
egyértelműen negatívan befolyásolta a két vármegye mezőgazdaságának 
fejlődését.

Természetesen történt pozitív irányú előrelépés is a Tiszántúl e szögletében, 
sőt, bizonyos területeken kétségtelenül az országos átlagot meghaladó szintű 
gazdálkodás folyt, de ezeket mint pl.az exportképes baromfitenyésztést vagy 
a hagymások, ciroktermelők, az orosházi állattenyésztő kisgazdák eredményeit
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inkább csak ezen térség felzárkózásának reményt keltő lehetőségeiként 
könyvelhetjük el, mert ezek lényegében csak javítani tudtak a vidék periférikus 
helyzetén.

Az, hogy ez a tendencia minden erőfeszítés ellenére sem válhatott nagyobb 
arányúvá ezen a vidéken, egyrészt azzal a két világháború közötti magyar 
gazdaságra jellemző sajátossággal magyarázható, hogy a korlátozottan fejlődő 
ipar egyáltalán nem volt képes a mezőgazdaság munkaerő-feleslegeit 
foglalkoztatni, másrészt azzal, hogy főleg az agrárágazathoz tartozó - és a két 
vármegyében is megtalálható - iparágak (élelmiszeripar, malomipar stb.) 
termelése ebben az időszakban szintén egyre csökkent. Emiatt térségünk a 
búzán és az előbb említett pár példán kívül érdemben nem tudott az exportba 
bekapcsolódni,

Ebben főleg az elmaradott viszonyoknak volt szerepük, hiszen az 
exportképes zöldség-gyümölcs- és baromfitenyésztésében nagy lehetőségek 
lehettek volna a tanyarendszernek, de éppen a járhatatlan utak és a kedvezőtlen 
időjárási hatásokat kiküszöbölő öntözőrendszer kiépítetlensége miatt sem 
lehetett a kedvező adottságokat kihasználni.

Az előbb említetteken kívül a korszak lehetetlen hitelviszonyaira yezethetó 
vissza, hogy a kedvező folyamatok lelassultak, sőt megrekedtek, hiszen-mint 
láttuk - a korszakra oly jellemző, rövid lejáratú hitelekből a gazdaságok nem 
voltak képesek a szükséges változtatásokat megtenni.

A gazdaságok túlnyomó többségét alkotó - és ezért a vizsgált két vármegye 
mezőgazdasági termelését nagymértékben befolyásoló - kisgazdaságok 
mozgási lehetőségét tehát az előbb vázolt tényezők olyan mértékben 
meghatároztak, hogy abból más alternatívát találni nem is lehetett.

Erre vezethető vissza, hogy a térség a szántóföldi növénytermesztésében 
lényeges változás nem történt, aminek eredményeként állandósult a. 
takarmányhiány, ez pedig az állatállomány csökkenéséhez vezetett. A 
trágyamennyiség elégtelensége pedig visszahatott a művelés színvonalára, a 
terméseredmények alakulására, végeredményben a gazdálkodás 
hatékonyságára és jövedelmezőségére.

Akieső jövedelmek ellensúlyozására azonban még a kimagasló gazdálkodást 
folytató mezóhegyesi ménesbirtok is a bérek csökkentésével, elbocsátásokkal 
és a megmaradó munkavállalók teljesítményének szinte az elviselhetetlen 
szintig történő fokozásával reagált.

Ez, az itteni viszonyokra nagyon is jellemző tény is azt bizonyítja számunkra,
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hogy ennek a tömegében óriási erőt jelentő, de érdekképviselet nélkül álló 
rettenetesen kiszolgáltatott rétegnek lényegében nem volt lehetősége, hogy a 
számára is létfontosságú változtatásokat kikényszerítse. Egyetlen reménye az 
volt, hogy nyomorúságával felébresztheti a társadalom lelkiismeretét és 
felhívhatja a kormányon lévők figyelmét arra, hogy problémáik megoldásában 
van az előrelépés kulcsa.

A nagybirtok érdekeit védelmező rendszer azonban nem akarta ezt a 
logikus következtetést levonni és abban reménykedett, hogy hamis 
alternatívákkal (pl. zsidóbirtokok elvétele, elcsatolt területek visszaszerzése, a 
háboruBalepessel stb.) megkerülheti e súlyos probléma megoldását.

Erre talán reményt adott, hogy a 30-as évek második felében konjunktúra 
következett be, amely fellendülést hozott minden területen, és megszületett a 
mezőgazdasági termelést is befolyásolni akaró mezőgazdasági törvény,

*

amelynek véghezvitelére a háború miatt csak részben jutott idő.
A prosperitás azonban átmenetinek bizonyult, mert a beszól gáltatási rendszer 

és minden más - a hadigazdálkodás érdekeit szolgáló - intézkedés a 
mezőgazdasági termelés dezorganizálódásához vezetett annak minden súlyos 
következményével.

Mindezek következtében a kedvező természeti adottságokkal rendelkező 
térség - mint láttuk - az egészségtelen birtokviszonyok és a lehetetlen, 
korszakunkban főleg a mezőgazdaságot; sújtó közgazdasági viszonyok miatt 
csak korlátozottan tudott a kihívásokra reagálni, ezért ez a vidék - a nyugati 
országrészekhez képest-továbbra is lemaradt, és nem is volt képes hátrányait 
behozni. Ennek a perifériára szorult állapotnak a következményeivel ma is 
számolnunk kell, mert a háború után bekövetkező - sok tekintetben a 20-as 
évek elejére emlékeztető - új viszonyok, feltételek között ez a lemaradás csak 
tovább fokozódott. Ennek az új korszaknak az alaposabb vizsgálatára nem 
vállalkozhatunk, így annak feldolgozása már egy másik dolgozat feladata 
lehet.
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3. sz. melléklet

Békés és Csanád megye földterülete művelési ágak szerint (hektár)*
(1925-42)

Év Összes földterület 
Békés

Szántóföld Kert Szóló Legelő Nádas
Békés Csanád Békés Csanád

ErdőRét
Békés Csanád Békés Csanád Békés Csanád Békés Csanád Békés Csanád Csanád

1925 289 734 169 969
1928 288 760 169 922
1932 288 502 169 133
1935 288 061 169 061
1938 288 435 169 380
1941 288 750 169 086
1942 288 971 169 076

2744 6096 2632 2332 1012 38 417 11 346 5693 1739 136 
2624 2045 914 38 839 11 408 5898 1658 152 
2531 1981 687 38 635 11 078 5831 1740 167 
2679 1794 687 38 845 10 701 5849 1593 188 
2457 1712 705 37 767 10 551 5993 1681 192 
2393 1629 693 36 665 10 508 6405 1127 194 
2391 1657 689 36 594 10 507 6324 1933 193

63 368 081 200 456
74 368 100 200 294

108 368 101 200 320
119 368 101 200 316
126 368 100 200 307
122 368 150 200 307
124 368 050 200 306

3075
3437 2847 6013

56643835 3523
4418 4693 5750
4696 3776 5721
5086 3958 5819
4970 3958 5813

^ * MSÉ adatai alapján



4. sz. melléklet

A bevetett szántóföld területe főbb termények szerint (hektár)*
(1925-34)

Békés vármegye

Év ÁrpaSzántóföld Zab Kukorica Cukorrépa Dohány TakarmányrépaBúza Rozs Burgonya

11846 
10 429 
10 820
10 094 
8 178

11 258 
8 001 
7 969 
7 613

78 896 
75 906 
82 190
84 978 
83 609 
81 320 
90 629 
87 766
85 479

36463334 30 774 
29 097 
27 011 
27 368
23 819
24 563 
26 302
25 685 
24 947

3491923 108 772
116 467 
114 965
117 762 
126 723 
132 659 
122 674
125 369
126 476

28911392
1924 46343301 22291392 299

289 734 
289 631 
289 389 
288 515 
288 502 
288 405 
288 112

35661925 1474 4505 2589271
1926 1698 4713 24933021328

25481927 3751258 52371720
6527 31421929 1532 3871202
3241 394214211932 1533 372

368935341933 28515351070
1934 1638 41313410 253778ooо

Csanád vármegye

161446 220 45957 422 
59 628 
62 241 
64 451
70 549
71 231 
66 095 
68 514 
70 876

1477 11 473 
10 279 
10 314 
10 208
7 741
8 569
9 811 

10 170 
23 402

20981923 50 092 
47 636
51 330
53 876
51 665 
50 105
54 023
52 275
53 188

2899
460 19261924 1461 5 535 1337 3738
365169 969 

169 951 
169 673 
169 837 
169 133 
169 379 
169 279

6 007 
5 186 
4 466

41501925 18701221 1717
4641926 4147 175315191117

4132 473 192115001927 751
4207563 20524 555 73213701929
2684 498 22342047374 3 9471932

19944032573 28721933 387 3 993
376 20642565 24911934 3 414489

* MSÉ adatai alapján



5. sz. melléklet

Terméseredmények 1922-1942 
(q/kat. h.)

ÁrpaBúza Zab Kukorica CukorrépaRozs
Év Ország. Békés Csanád Ország. Békés Csanád Békés Csanád Ország. Békés CsanádOrszág. Ország. Békés Csanád Békés CsanádOrszágos

1922 6,0
1923 7,9
1924 5,7
1925 7,9
1926 7,8
1927 6,9
1928 9,3
1929 7,8
1930 7,8

2 1931 7,0
1932 6,6
1933 9,5
1934 6,6
1935 7,9
1936 8,5
1937 7,6
1938 9,6
1939 9,4
1940 7,0
1941 8,1
1942 6,9

7.9 8,8 6,5 6,8 8,4 5,8
9.3 11,0 7,5 8,2 11,6 7,1
6.6 6,3 4,6 5,4 6,9 4,6

10,1 10,2 7,6 7,3 10,9 7,4
7.6 9,8 7,5 7,4 10,8 7,5
4.7 6,7 7,3 7,6 9,4 7,2
8.9 10,7 9,3 10,5 12,7 8,7
8.3 8,0 8,2 8,3 10,6 7,8
7,0 7,0 7,6 6,6 8,0 6,1
6.5 8,0 5,8 6,1 8,0 4,6
7.9 9,4 8,8 9,3 12,2 7,8
9.8 11,5 10,0 9,6 12,7 8,9
5,0 7,4 6,5 4,8 7,8 6,7
5.9 11,9 7,5 6,6 9,2 7,0
8,7 8,6 8,1 11,1 13,2 7,0
8,2 8,1 6,9 8,2 11,3 6,7
8.5 9,4 9,4 10,0 10,8 7,8
8.5 7,6 8,4 9,5 8,7 8,3
6.5 7,0 7,4 6,0 7,0 7,2

9,2 7,8

5.8 7,0 5,5
8,5 10,8 7,0
6,0 6,6 4,8
7.4 9,7 6,9
7,3 10,0 6,5
7.5 8,3 5,1

10,0 12,1 7,3
7.8 9,7 7,0
6.6 8,2 6,4
7.9 10,0 5,3
6.2 7,1 7,0
9.6 10,7 8,1
5.3 8,1 5,5
5.7 6,4 6,7

10,1 11,5 6,3
9,0 10,2 5,9
9.8 11,7 7,3

10,0 9,8 7,0
6,0 8,0 5,9

9,7 5,4

5,8 9,4 7,2 6,6 10,4
7,5 10,4 7,4 8,1 8,2
5.8 7,3 10,9 10,0 11,7 107,9
6.4 9,4 11,9 12,6 13,3 132,8
7.1 11,6 10,5 10,2 11,4 131,4
8,0 11,1 9,4 8,7 8,5 129,8

10,5 12,6 6,8 6,1 6,8 123,7
8.5 10,2 9,2 8,9 10,1 117,0
6.1 7,0 7,7 5,3 4,5 113,3
4.4 5,5 7,0 8,2 12,0 102,5
7.9 11,6 11,9 12,2 14,1 115,5
9.3 12,5 10,2 11,7 10,8 124,8
6,0 9,5 10,7 10,6 10,9 119,2
5.3 9,0 7,1 15,3 8,2
9.5 11,2 13,1 13,2 13,2
6.6 10,1 13,3 13,2 12,8
7,6 11,1 13,1 15,3 15,6
8,5 7,9 10,6 8,5 9,0
6.2 8,0 11,3 9,0 13,0

9,5 9,1

134.7 131,0
95,4 135,5
94,9 129,8

145.4 176,6
144,6 164,5
123,1 141,0
131.5 149,6
149.8 130,1

97,7
96,3

80,0 90,0
140,0 100,0
151,0 151,2
147,0 159,0
130,0 130,1
83,3 108,8

142.2 156,4
153,8 131,7
140.3 137,7
100,0 123,0
120,0 145,0

160,0

94,0
131.5 
124,0
126.6 
121,9 
120,4

9,5 107,39,0 8,1
6,9 6,8 5,0 7,5 6,07,0 6,05,5 5,5 91,2 90,0

\
22v
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6. sz. melléklet

A széna termésmennyisége* 
1933

Lóhere

területe termés- össz-
ha átlag tér.

Baltacím

területe termés- össz-
ha átlag tér.

Muhar

területe termés- össz-ter. 
ha átlag q

Megye Bíborhere Lucerna

területe termés- össz-
ha átlag tér.

területe termés- össz-
ha átlag tér.

q q q q q q q q q

Békés
Csanád-Arad-T orontál

1065 6 30 6100 

- 2 409 

882 28 578

1.1 6 485 

4,0 9 627
2.1 61035

4,0 4,0 7.4 222
5,0 1572
6.5 8489

1000 1Д 5,0 1 30
79 2,8 312220

Alföld 1,5 8864 4,0 474 5,0 2349 13115903 207

* MSÉ adatai alapján

xto



7. sz. melléklet

Békés és Csanád-Arad-Torontál vármegyei gazdaságok trágyázott területei a gazdaságok nagysága szerint*
(1927, 1935)

Istálló- és műtrágyávalIstállótrágyával Műtrágyával

trágyázott terület (kát. hold) 
Csanád-Arad-Torontál Békés Csanád-Arad-Torontál 

1927
Békés Csanád-Arad-Torontál Békés[

1935 1927 19351935 j 1927 19351927 1935 19351927 1927■■

. 18432 26 460
95 t 23 404 
45 17 746
29 20 452

172 88 035

3 369
7 782
8 597 

12 212 
31 960

23 427 23 091
18 129 15 622
6 745 9 149
9 510 8 213

57 811 56 075

37 097 2247
33 347 3939
10 339 5348
14 731 14 836
95 514 26 370

4320 kát. hold alatti 
20-100 kát. hold közötti 
100-1000 kát. hold közötti 
1000 kát. hold feletti 
Összes trágyázott terület

35 239 
28 892 
14 439 
26 888 

105 458

32 992 
24 953 

9 031 
12 052 
79 088

21
■ 157538220

19918341025
1546110 43311 99467247398 гI -

V

X

* MSÉ 1927. 61.



8. sz. melléklet

Békés vármegye állatállománya 1922-1944
(db)

Év ÖszvérSzarvasmarha Ló Juh KecskeSertés Szamár

77 926
53 976
54 307 
51 849
51 257
52 060 
52 058
49 341
50 946 
49 395
48 762 
47 083 
47 612 
43 612
46 154
49 947 
57 853 
59 835 
57 413

_ 57.168
47 517

53 607
45 654 
49 348 
51 111 
49 219
49 752 
47 254
46 321
47 847 
47 115 
47 150 
45 225
43 590 
42 302 
42 272 
45 291
50 467 
53 644
51 084
44 611 
37 460

83 516 
50 071 
72 421 
71 825 
55 297 
59 363 
59 938 
57 756 
59 420 
49 497
42 250
43 171
45 879
46 712 
49 829 
61 605 
64 499 
55 944 
48 543 
48 383 
35 240

1911 195 949 
110 333
135 657 
132 631 
123 118 
144 630 
137 042 
125 141 
137 136
129 967 
104 673
130 338 
151 511 
116 903
122 903
148 049 
204 423
149 318 
125 406
136 131
123 827

149 119 7
1922
1925 4370 230
1926
1927
1928 164 7689
1929 4615187
1930 86 43231
1931 5288 219
1932 5323177
1933 4378 301х
1934 64101 378
1935 54793 88
1936 61294 97
1937 947 82107
1938 147797 82
1939 1472 7587
1940 113 1201 78
1941 106 1045 140
1943 2053 . 7590-
1944 106 2308 73



9. sz. melléklet

Csanád-Arad-Torontál vármegye állatállománya 1922-1944
(db)

Év ÖszvérSzarvasmarha Juh KecskeLó Sertés Szamár

i5*1911
1922

42 842 
26 634
32 970
34 217
35 874
35 388
33 857 
32 247 
32 399 
31 580 
31 028 
31 690
31 512
30 377
32 385 
32 306
31 081
32 808
36 865 
46 255 
39 658
37 480 
35 084
34 784

164 6234 837 
24 928 
33 941
33 966
34 990 
34 894 
34 424 
32 422 
31845 
29 476 
28 747 
28 247 
28 799 
28 094 
28 681
28 702 
28 320
29 516
32 428
33 183 
32 705 
32 561 
28 656 
28 683

94119 570 
77 124
75 595 
93 627

108 029 
112 196 
91 770 
93 729 
80 649
76 049 
84 441 
82 007 
59 533
80 575 
59 565
81 908 
84 120

103 250 
133 981 
103 455 
103 480 
103 646
107 874
108 128

19 999 
13 986
19 634 
23 456
20 935
21 240
17 188 
19 490
18 051
17 161 
13 723 
13 937 
12 650 
11 836
12 650
13 934
14 313 
12 898 
14 704
18 708 
18 709 
16 756 
16 884 
18 347

1923
1924
1925 143282 80
1926
1927 238 55102

651928 239 102
2471929 64123

165 671930 253
27 61931 68252x

U\ 1932 268232 79
1933 271 360 61
1934 268 449 59

2761935 568 70
1936 285 66901
1937 251 901179
1938 312 1567 87
1939 318 2176 103
1940 367 1481841
1941 342 1852 99
1942 342 1852
1943 338 2268 88
1944 310 2176 103
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