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Bevezetés 

A hazai öntözések múltjának feltárása és bemutatása napjainkban kissé 
elhanyagolt kutatási területnek tűnik. Alaposabb megismerésük érdekében 
nemcsak a korabeli és a mai irodalom tanulmányozására kell gondolnunk, 
hanem a levéltári és múzeumi felderítésekre, és amennyiben még nem késtünk 
volna el, a helyszíni terepbejárásokra és adatgyűjtésekre is. Hosszas felderíté
sek után ily módon lenne elérhető az, hogy a hazai öntözések történetét az 
eddigieknél részletesebben mutassuk be. 

Ez a munka a Dél-Tiszántúl öntözéseinek múltját kívánja ismertetni. 
Célja az, hogy bemutassa az egykori gyepöntözéseket, a szántóföldi öntözése
ket, a rizstermesztést, a zöldség- és gyümölcsös öntözéseket, és egyúttal ele
mezze ezek gazdaságtörténeti, agronómiai, műszaki, gazdálkodási, társadalmi 
és gazdasági körülményeit, sikereit és kudarcait, elméleti és gyakorlati ered
ményeit. A téma jelentősége és aktualitása azzal jellemezhető, hogy a vizsgált 
térség nemcsak régen, hanem napjainkban is az öntözés egyik jelentős hazai 
területe. Az ismertetés a XVIII . század első évtizedeitől a felszabadulásig el
telt mintegy két évszázadra terjed ki. Mivel a vizsgált térségben a vízrendezé
sek megelőzték az öntözéseket, a dolgozatban előbb a vízrendezések és a külön
féle vízhasznosítási létesítmények kerülnek ismertetésre, majd ezt követően 
kerül sor az öntözések bemutatására és elemzésére. 

A hazai öntözéses gazdálkodás története öt időszakra osztható fel (193). 
Az első időszak a XVII I . század közepéig tar tot t , és a dombvidéki gyep

területek ún. vadöntözésével, valamint a rizstermesztés kezdeteivel jellemez
hető. A Dél-Tiszántúlon ebben az időben indult meg a rizstermesztés a Temes
vár környéki Giroda falu határában. 

A második időszak a XVIII . század második felétől 1879-ig, azaz a Kul
túrmérnöki Intézmény megszervezéséig tar to t t . Az időszak elején üzemi mé
retű rizstermesztés folyt a bánáti Omor, Gattaja, Detta, Denta stb. helységek 
térségében. A XIX. században rétöntözések létesültek a Dunántúlon — pl. 
Magyaróváron, Nádasladányban — és az északi dombvidéken — pl. Andorna-
kon, Kisbéren, Nádasladányon, Makiáron. A Dél-Tiszántúlon ebben az időben 
az öntözésről csupán elgondolások vetődtek fel, amelyek nem valósultak meg. 

A harmadik időszak 1880—1930-ig terjedt. Országos jellemzői közül a kö
vetkezők érdemelnek említést: az 1880-as években megindult a bácskai rizs
termesztés — pl. a Ferenc-csatorna melletti Puszta-péklán, az 1900-as években 
országosan fellendült a rétöntözés, az 1920-as években kezdődött meg az eső
szerű öntözés. A Dél-Tiszántúlon az 1890—1900-as években indult meg az 
öntözéses zöldségtermesztés és a rétöntözés. A szántóföldi növények öntözése 
és a rizstermesztés csupán a próbálkozások szintjén rekedt meg. A századfor-
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dúló éveiben létesült mezőhegyesi, mindszenti, békéscsabai stb. réten eredmé
nyes öntözési kutatások folytak. Az i t t elért eredmények ellenére néhány kér
dés még évtizedek múlva is vitatott maradt. Ezek közül a következők említhe
tők : talaj javítási eljárásnak tekinthető-e az öntözés, a rossz vagy a jó földeket 
kell-e öntözni, az öntözésnek csupán az aszály elleni küzdelemben van-e jelen
tősége, vagy a többtermelésben is. 

A negyedik időszakban indult meg az öntözések intézményes fejlesztése. 
Az időszak 1931—45-ig tar tot t , azaz a Sajó-féle vízügyi program megjelenésé
től a felszabadulásig. Az időszakot a következő eredmények jellemzik: az ön
tözések jogi szabályozása és állami támogatása, a vízkivételi főművek terve
zése és építése — főként a Tiszán és a Körösökön, a minta-öntözőtelepek létre
hozása a Tiszántúlon, az öntözési kutatások megindulása, a rizs meghonosítása 
és a tiszántúli rizstermesztés újabbkori fellendülése. 

Az ötödik időszak 1945-től napjainkig terjed. Az időszak a következőkkel 
jellemezhető : a felszabadulás előtt megkezdett vízgazdálkodási létesítmények 
építésének befejezése, a megváltozott politikai, gazdasági viszonyokkal kap
csolatos nagyüzemi öntözések kibontakozása, az öntözéses gazdálkodás terv
szerű kialakítása, az állami támogatás és irányítás, az újabb vízhasznosítási 
főművek, öntözőrendszerek, öntözőfürtök és öntözőtelepek építése, a rizster
mesztés és a szántóföldi öntözés elterjedése, a műszaki felkészültség biztosí
tása, az öntözési kutatások fellendülése. 

A vázolt időszakok közül ez a munka csak érintőleg foglalkozik az első 
időszakkal. Főtémáját a második, harmadik és negyedik időszak képezi. 
Az ötödik időszakra olyan esetekben utal a dolgozat, amikor a korábban terve
zett vagy megkezdett vízgazdálkodási főművek és öntözőrendszerek befejezé
sére a felszabadulás utáni időben került sor (pl. a Körös-völgyi öntözőrendsze
rek, a Hódmezővásárhely és Szentes környéki vízhasznosítási létesítmények 
stb.). Erre az időszakra akkor is történik hivatkozás, amikor a korábbi idők 
feltételezéseire a felszabadulás utáni vizsgálati eredmények adták meg a vég
leges választ, ilyen pl. a szikesek öntözéssel való javításának kérdése. 
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