
SZOLNOK MEGYE 1945-1965

Szolnok megye mezőgazdaságának 20 éves fejlődése

Szolnok megye mezőgazdasága a felszabadulás előtt - hasonlóan a Nagyalföld
egészéhez - elmaradott, külterjes mezőgazdaság volt. A földesurak és nagygazdák
keveset törődtek a földek hasznosításával, termőképességének alakulásával, a föld-
jeiken dolgozó nincstelenek sorsával. A kisparaszti gazdaságok termelési szintje is
rendkívül alacsony volt. A magas adóterhek, a kedvezőtlen mezőgazdasági termékárak
lehetetlenné tették számukra a korszerűbb, belterjesebb gazdálkodás kialakítását.
Néhányszáz földbirtokos és nagygazda uralta a megye mezőgazdaságát. A természet
könyörtelen pusztító ereje keserítette meg évről-évre a paraszti lakosság életét. A
gyakori ár- és belvizek, a szélviharok, az évenként megismétlődő nyári aszály anyagi,
technikai felszereltség hiányában sűrűn tette eredménytelenné a dolgozó parasztság
verejtékes munkáját.

A felszabadulás előtt Szolnok megye 907 963 kh területét 91 262 család birtokolta.
A megye földterületének 49 százaléka 50 kh feletti birtok volt és 2367 család tulaj-
donát képezte. A többi földterületet, $1 százalékot pedig 88 895 család birtokolta. A
kisparasztok földjeit magas adó és bankhitel terhelte. 1938-ban az 50 kh-on aluli bir-
tokok minden holdját 216 pengő bankhitel terhelte. A magánbankok gazdahitel ka-
matlába 16-18 százalék volt. Ennek következtében a kisparas2tok földjeit évről-évre
mind nagyobb mértékben árverezték el.

Még súlyosabb volt a földnélküli mezőgazdasági dolgozók helyzete. Egy részük
gazdasági cselédként dolgozott a nagybirtokosoknál és kulákoknál napi 14-17 órát
éhbérért. Ha beteg lett, vagy megöregedett, elbocsájtották. Az agrárproletárok nagy-
része alkalmi munkából, kubikmunkából, summásbérből élt, de az év nagyobbik
részében munkanélküli volt. 1934. szeptemberében 14 000, októberében 36 000 fő mun-
kanélküli mezőgazdasági dolgozót tartottak nyilván a megyében. 1940-ig mintegy
24 000 mezőgazdasági dolgozó kényszerült arra, hogy kivándoroljon a megyéből.
1929-33. években a megyéből 5281 család külföldre, legtöbbje tengerentúlra vándo-
rolt ki.

A felszabadulás után a megye mezőgazdasági arculata megváltozott. Az 1945-ös föld-
reform alkalmával a földbirtokosok földjét, gazdasági felszerelését átvette a néphata-
lom. 1945-ben megyénkben mintegy 33 000 nincstelen agrárproletár és szegényparaszt
258 437 kh földet kapott. A felszabadulás szétzúzta a félfeudalista nagybirtok-rendszert
és egyben lehetővé tette a termelőerők továbbfejlődését. Felszámoltuk a munkanél-
küliséget, megszüntettük a paraszti lakosság létbizonytalanságát. A fejlődés azonban
lassú volt. Az újonnan földhöz jutott parasztok nem rendelkeztek gazdasági felszere-
lésekkel, nem volt állatállományuk sem. Az új gazdák kénytelenek voltak a még akkor
nagyszámban lévő kulákokhoz fordulni termelőeszközökért. A kulákok az igaerőért,
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termelési eszközökért emberi munkát kértek cserébe. A földhöz jutottak munkaidejük
nagyrészét a kulákgazdaságokban töltötték, ami természetesen nem a saját boldogulá-
sukat segítette elő. Bár a széles paraszti rétegek helyzete javult, életszínvonaluk emel-
kedett, de árutermelésük nem nőtt. Bebizonyosodott, hogy a kisárutermclés a mező-
gazdaságban éppúgy, mint az iparban nem tud megfelelni a követelményeknek, a kis-
paraszti gazdaságokat nagyüzemi szocialista mezőgazdaságnak kell felváltania.

A dolgozó parasztok - különösen a földhözjuttatott, volt agrárproletárok - mind-
inkább meggyőződtek arról, hogy a természet elleni harcuk, termelő tevékenységük
csak úgy lehet eredményes, ha erejüket egyesítik, szövetkezetekbe tömörülnek. így
kezdődött meg 1948-ban elsősorban a kunsági városokban a termelőszövetkezetek meg-
alakítása. 1948-ban már 34 mezőgazdasági termelőszövetkezet működött megyénkben.
A gépállomások is ebben az időszakban alakultak meg, amelyek már létrejöttük első
éveiben komoly segítői voltak a sok gazdasági, szervezési gonddal küzdő termelő-
szövetkezeteknek. A szövetkezeti mozgalom nagyobb arányú fejlődése 1950-51. években
következett be. 1952. év elején már 132 termelőszövetkezet több mint 30 000 taggal
151 000 kh szántóterületen kezdte meg a közös gazdálkodást. Ebben az időben a me-
gyében 41 termelőszövetkezeti csoport működött 9300 taggal, 55 000 kh szántóterületen.
A szövetkezeti mozgalom egyenletes továbbfejlődését több tényező akadályozta. Ezek
közül a lényegesebbek, hogy a vezetőknél és dolgozó parasztoknál egyaránt hiányoztak
a nagyüzemi tapasztalatok, a szakértelem; igen hiányos volt még a nagyüzemi épület-
es gépellátottság; a népi demokráciában jobb viijionyok közé került középparasztság
egyéni gazdálkodáshoz való ragaszkodása, és nem utolsó sorban az 1950-56. években
bekövetkezett politikai és gazdaságpolitikai hibák. Ennek ellenére a szövetkezetek
gyarapodtak, erősödtek és a szövetkezés, a szövetkezeti gazdálkodás megyénk dolgozó
parasztságában kitéphetetlen gyökeret eresztett. Megyénkben 1956-ban a földterületnek
mintegy 55 százaléka szocialista szektorhoz tartozott. Ezt a fejlődést állította meg az
1956-os ellenforradalom. Az ellenforradalom következtében több termelőszövetkezet
feloszlott, vagy erőszakkal feloszlatták az ellenforradalmárok. A megmaradt termelő-
szövetkezetekből is sokan kiléptek.

1957-ben az általános konszolidáció bekövetkezte után a megmaradt termelő-
szövetkezetek gyors ütemben fejlődtek. Az MSZMP 1957-ben kiadott agrárpolitikai
téziseinek érvényesítése elősegítette az egész mezőgazdaság gyors ütemű fejlődését. A
helyes agrárpolitika és gazdaságpolitika eredményeképpen 1959-től ismét napirendre
kerülhetett a mezőgazdaság szocialista átszervezésének folytatása, illetve befejezése.
Ebben az időszakban már lehetőség nyílt a mezőgazdaság jobb anyagi és műszaki el-
látására. A régi termelőszövetkezetek, a gépállomások biztos bázisként szerepeltek a
mezőgazdaságban. A nagyüzemek egységnyi területről olcsóbban, több értéket tudtak
előállítani. A nagyüzemek többsége vonzó volt az egyénileg dolgozó parasztok szá-
mára, így 1959. évben Szolnok megyében befejeződött a mezőgazdaság szocialista át-
szervezése, a kisparaszti gazdaságokat teljes egészében felváltották a szocialista nagy-
üzemek.

Az 1959. évi átszervezéssel azonban a szocialista nagyüzemek kialakítása nem
fejeződött be. Az átszervezés során sok olyan kisterületű, közgazdasági és talajadott-
;ágok tekintetében hátrányos helyzetben lévő szövetkezet jött létre, amelyek eredmé-
nyes gazdálkodása nem volt biztosított. Az átszervezés óta eltelt öt évben igen fontos
feladat volt a termelőerők jelenlegi színvonalának megfelelő üzemnagyság kialakítása,
a nagyüzemek gazdasági, szervezeti és politikai megszilárdítása. Ilyen irányú erőfeszí-
tése a dolgozó parasztságnak nem volt eredménytelen.

Jelenleg Szolnok megye földterületének 97,8 százalékán 13 állami gazdaság és 149
mezőgazdasági termelőszövetkezet gazdálkodik. A termelőszövetkezetek és állami gaz-
daságok fejlődését az 1. számú táblázat illusztrálja.
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É v

1949
1951
1960
1964

Tsz-ek
száma

53
132
237
149

I. SZ.

Tsz-ek föld-
területe

4 027
150 941
547 948
699 700

táblázat
Tsz-ek tag-
létszáma

933
30 516
70 437
69 482

ÁG

száma

4
21
19
13

AG

földter.

19 983
61 583

128 372
124 795

Jelenleg Szolnok megyében az állami gazdaságok átlagos üzemnagysága 9 600 kn,
a termelőszövetkezeteké pedig 4690 kh. Az eddigiekből kitűnik, hogy milyen alapvető
változások következtek be a mezőgazdasági birtokviszonyokban. A földesúri nagybirto-
kokat, a kisárutermelő parasztgazdaságokat felváltották a szocialista mezőgazdasági
nagyüzemek. Az. út nem volt könnyű idáig. Sok politikai és gazdasági harc, a dolgozó
parasztság verejtékes munkája, az ipari proletariátus önzetlen segítése árán alakultak
ki a jelenlegi szocialista mezőgazdasági nagyüzemek és velük együtt a szocialista ter-
melési viszonyok.

Termelőszövetkezeti tehenészet a Tiszazugban

II.

A felszabadulás után - különösen a szocialista nagyüzemek kialakítása után -
alapvető változások következtek be a mezőgazdasági termelés szerkezetében és a ter-
melés színvonalában.

Szolnok megyében a mezőgazdaságilag művelhető területek már a felszabadulás



előtt is hasznosítva voltak. Űj területek meghódítására lehetőség nem igen volt. A fő
feladat tehát az volt, és jelenleg is az, hogy a mezőgazdasági termelést adott területen,
a belterjesebb gazdálkodás megvalósításával növeljük. A művelési ág változást 1946-tól
1964-ig a 2. számú táblázat mutatja.

Megnevezés

Szántó
Kert
Rét
Szöllő
Legelő
Erdő
Nádas
Fanét

2. sz.

1946
%

75,1
0,8
4,6
1,5

10,5
0,7
0,2
6,6

táblázat
1950

%

73,9
0,8
4,7
1,5

10,8
0,7
0,2
7,4

1960
%

70,5
1,2
2,8
1,4

11,9
2,3
0,3
9,6

1964
%

75,3
0,8
4,7
1,5

10,4
—

0,2
6,5

100,0 100,0 100,0 100,0

A szántóterület nagysága 1964-ben érte el a felszabadulás előtti szintet. A nagy-
üzemek kialakítása, majortelepek, utak, öntözőcsatornák létesítése, valamint ipartele-
pek, gépállomások és egyéb objektumok létesítése csökkentette a mezőgazdaságilag
hasznosítható területeket, nagyon sok esetben a szántót. Hogy nagyobb arányú csökke-
nés mégse következett be, sőt szántóban a felszabadulás előtti szintet tartjuk, azzal
magyarázható, hogy alacsonyabb rendű művelési águ területeket javítás következtében
szántóvá minősíthettünk. Említésre méltó, hogy szántóink termőképessége messze felül-
múlja a felszabadulás előttit. Az elmúlt 20 évben mintegy 87,7 millió Ft értékű vízren-
dezési munka valósult meg a megyében. Mintegy 100 000 kh-on végeztünk talajjavítást
részben kb. 40 százalékát digózással és 60 százalékát kémiai úton. A talajerő alakulását
segítette elő az a tény, hogy az istállótrágya kezelése szakszerűbbé vált és felhasználása
szervezettebb és biztosabb. A műtrágyahasználat 1938-tól 1964. évig 118-szorosára emel-
kedett a mezőgazdaságban. A műtrágyahasználat alakulását a 3. sz. táblázat mutatja.

Megnevezés

P
N
K

3-

1938
w

60
20
—

sz. táblázat

1953
w

355
222

39

1960
w

3945
3085

440

1964
w

4033
4623

800

összesen 80 616 7471 9456

A talajok termőképességét pozitív irányban befolyásolta a mezőgazdaság gépesí-
tésében végbement változás. A felszabadulás előtt a földterület szinte teljes egészét
ökör-, vagy tehénfogattal szántották 8-12 cm-re. Jelenleg minden feltétel biztosított
ahhoz, hogy a kultúrnövények igényeinek megfelelő mélységben, sok esetben 40-50
cm-re szántsák meg gazdaságaink a földet.

A felszabadulás előtt 1935-ben a megye mezőgazdaságában összesen 661 db trak-
tor volt elszórtan a nagy gazdaságokban. Az egy traktorra eső átlagterület megközelí-
tette az 1100 kh-at. A gépesítés a mezőgazdaságban nem közvetlenül a felszabadulás
után, hanem a nagyüzemesítéssel, 1948-tól fejlődik jelentősen. 1948-ban megalakultak
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az első gépállomások. Az első hároméves terv folyamán 17 gépállomás létesült 25,5
millió forint költséggel. 1953-ra az egész megye területét átfogó gépállomási hálózat
fejlődött ki, ebben az időben már 29 gépállomás működött. Az állami gazdaságok ki-
alakították saját gépparkjukat. 1957-től a termelőszövetkezetek is vásároltak gépeket és
1960-tól fokozatosan megkezdődött a gépállomási gépek szövetkezeteknek történő át-
adása. Jelenleg a megye 149 termelőszövetkezete közül 52 tsz saját gépparkkal rendel-
kezik, a többi részben saját, részben gépállomási gépekkel végzi el a munkát. A megye
gépparkjának alakulását a 4. számú táblázat mutatja.

4. sz. táblázat

Megnevezés 1935 1953 1964

Traktor 661 1101 4160
Gabonakombájn — 120 674

A traktorokat - a felszabadulás előtt, de még a gépállomások megalakulásakor is
- szántásra és cséplőgép meghajtására használták fel. Jelenleg a mezőgazdasági nagy-
üzemekben a traktorok igen sokféle munkagéppel vannak felszerelve és lényegesen több
fő munkafolyamatot vége.nek el. A felszabadulás előtt a gabonakombájn ismeretlen
volt. 1964-ben a gabonáink 73 százalékát kombájnnal, 18,5 százalékát aratógéppel vágtuk
le. A korszerű, speciális, korábban ismeretlen gép segíti a mezőgazdasági termelést.
Csak néhányat említek meg. A korszerű tárcsás és négyzetbe vető gépek, a diszktiller, a
szénabetakarítás és szénakészítés gépei, a korszerű esőztető öntözőberendezések stb.

A megye mezőgazdasági termelésének fejlesztésében nagy jelentőséggel bir a szántó-
földi öntözéses gazdálkodás meghonosítása és széleskörű elterjedése. Szolnok megyében
a felszabadulás előtt lényegében nem folyt öntözéses gazdálkodás. A negyvenes években
kezdődik nagyobb mértékben a rizstermelés monokultúraként. A rizstermelés felfelé
ívelő tendenciát mutat az ötvenes évek elejéig. 1955-ben közel 45 000 kh-on termelték
ezt a kultúrát. A szántóföldi növénytermesztés lényegében a mezőgazdaság szocialista
átszervezése után honosodott meg. A megye öntözéses gazdálkodásának fejlődését az
5. számú táblázat mutatja.

Megnevezés

öntözött szántóföldi növénytei-m.
Ebből rizs

Legelő, rét

5. sz. táblázat

1944

2 150
2 150

—

1953

39 000
23 800

—

1960

52 711
24 641
4192

1964

75 831
15 095
13 820

összesen 2150 39 000 56 903 89 651

A táblázatból kitűnik, hogy a rizstermeléssel szemben a szántóföldi kultúrák öntö-
zése lép előtérbe. Különös jelentőséggel bír, hogy eredményesen öntözzük a kukoricát,
cukorrépát, lucernát, mely növények vezető helyet foglalnak el vetésszerkezetünkben.
1964-ben nagyüzemi táblákon próbálkoztak gazdaságaink a kalászos öntözéssel. A',
eredmények biztatóak, 1965-ben már nagyobb területen öntözzük kenyérgabona árpa
tábláinkat.

A növénytermelés fejlődését számos más tényező is befolyásolta. Ezek közül is a
fontosabbakat említem meg. Különösen az utóbbi 4-6 évben rendkívül nagy gondot
fordítottunk a legjobb növényfajták megválasztására. Kukorica vetésterületünk szinte
teljes egészében hibrid vetőmaggal kerül évek óta bevetésre. A búza vetésterületünk-
nek több mint 60 százalékán nagy termőképességű intenzív fajtákat termesztünk



harmadik éve. Lényeges változások vannak a növényvédelem terén is. Kalászos gabo-
náinknak 1964-ben 57,0 százalékát vegyszerrel gyomirtottuk. Mintegy 12 200 kh kukorica
vegyszeres gyomirtását oldottuk meg, ebből mintegy 5000 kh-n szuperszelektív vegy-
szerrel.

A megye vetésszerkezetében a felszabadulás után, de különösen a kollektivizálás
befejezése után igen fontos változások következtek be. A kenyérgabonát az 1931-40.
évek átlagában a szántóterület 47,6 százalékán termelték. Ez az arány a felszabadulás
után évről évre csökkent és 1964-ben a szántóterület 29,7 százalékán termeltük ezt a
kultúrát. Lényegesen csökkent olyan kultúrák vetésterülete is, amelyek egységnyi terü-
letről alacsony értéket képviselő terméket adnak. Ilyenek a zab, a takarmányrépa, a
/abosbükköny, amelyek együttes területe az elmúlt 20 évben több mint 35 000 kh-val
csökkent. Helyettük megjelentek olyan új kultúrák mint a silókukorica, melyet mintegy
25000 kh-n, a napraforgó, melyet 17000 kh-n termelnek gazdaságaink. Az évelő pil-
langósok területe 44 600 kh-ról 82 000 kh-ra, a cukorrépa 5 500 kh-ról 24 000 kh-ra, és
a zöldségfélék területe 4 400 kh-ról 15 000 kh-ra emelkedett. A vetésszerkezet alaku-
lását a 6. számú táblázat mutatja.

Megnevezés

Kenyérgabona
Rizs
Takarmánygabona
Ebből kukorica
Szálas és lédús tak.
Ebből évelő pillangós
Ipari növények
Ebből cukorrépa
Ebből napraforgó
Zöldség
Burgonya
Egyéb

6. sz. táblázat
1931—40

évek átlaga

47,6
—
35,6
23,8
12,4

5,6
1,6
0,8

—
0,6
1,0
1,2

1953

35,8
4,3

35,2
22,9
13,3

8,0
10,4

3,6
5,4

—
—

1,0

1960

28,9
3,6

37,4
29.4
20,8
11,4

4,8
3,1
0,6
1,8
1,2
1,5

1964

29,7
2,2

34,6
21,1
18,3
12,3

9,4
3,5
2,5
2,0
1,0
2,8

összesen 100,0 100,0 100,0 100,0

A vetésterület megváltozását pozitívnak kell értékelni. Különösen nagymértékben
csökkent a kenyérgabona vetésterülete. Azonban a termésátlagok növelésével pl. 1964-
ben 120 000 kh-val kevesebb területről annyi termést értünk el, mint 1931-40. évek egy
évre eső átlaga. A kenyérgabonától felszabadult területen megtermeltünk mintegy
1200 vagon napraforgómagot, 26 000 vagon cukorrépát, mintegy 1© 000 vagon zöldsé-
get, 1800 vagon rizst és mintegy 5000 vagon lucernaszénát.

A zabvetést felváltotta az őszi árpa és a kh-kénti 6,6 q termésátlag helyett több
éves átlagban 13-15 q/kh termést ertünk cl. A zabosbükkönyt, mely kedvelt zöld
takarmánynövény volt, jelenleg a silókukorica helyettesíti, melynek kh-kénti hozama
takarmányértékben négyszerese a zabosbükkönyének. A takarmányrépa helyett szintén
általában silókukoricát termelnek. Ezt - különösen, ahol van elég munkaerő - nem
lehet egyértelműen helyeselni.

A takarmánytermő terület összességében mintegy 30 000 kh-val nőtt a felszabadulás
előttihez viszonyítva. A takarmányszükséglet fedezése erről az adott területről
még nem biztosított. Felmerül a kérdés, helyes lenne-e a takarmánytermő területeket
növelni. Azt hiszem az a helyes álláspont, ha a területet csak minimális mértékig nö-
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véljük. A fő feladat a termésátlagok növelésével adott területről kielégíteni az igé-
nyeket.

A termésátlagok a megyében termesztett fő növényekből az elmúlt 20 évben lé-
nyegesen emelkedtek. A főbb növények termésátlaga a 7. számú táblázatból látható.

Megnevezés

Őszi búza
Árpa
Kukorica
Cukorrépa
Napraforgó

* Lucerna

1931—40
évek átlaga

7,8
7,6
9,9

112,0
5,1

22,1

7. sz.

1947

5,2
5,7
7,3

76,9
4,9

14,8

táblázat

1954

6,1
7,2

13,8
96,0

5,6
18,6

1960

10,2
12,2
14,6

133,8
—
13,4

1964

11,1
10,9
16,4

158,0
8,8

14,4

Különösen figyelemre méltó a kenyérgabona, a kukorica és a cukorrépa termés-
átlagának alakulása. Nem lehetünk azonban megközelítően sem elégedettek pl. a
lucernaszéna terméshozamával és a csökkenés okait gazdáinknak feltétlenül elemezni
kell.

A felszabadulás óta alapvető változások mentek végbe a megye állattenyészté-
sében is. A felszabadulás előtt a megye állatállománya összességében lényegesen keve-
sebb volt. A gazdasági állatfajok aránya a külterjes, elmaradott mezőgazdálkodásnak
megfelelően alakult. Az állatállomány számszerű alakulását a 8. számú táblázat illuszt-
rálja.

Megnevezés

Szarvasmarha
Ebből tehén

Sertés
Ebből anyakoca

Ló
J u h
Törzsbaromfi

8. sz.

1938

73 000
36 500

133 000
24 940
49 000

111 000
1 100 000

táblázat

1954

115 789
46 750

357 642
21 200
42 205

115 725

1960

112 900
48 100

381 000
31400
30 300

184 100

1964

123 300
48 500

450 500
44 400
18 481

244 439
1 658 000

Az 1938. évihez viszonyítva a lóállomány közel egyharmadára csökkent.
A szarvasmarha-állomány 68 százalékkal, a sertésállomány 244 százalékkal, a juh-
állomány 120 százalékkal, a törzsbaromfi állomány 41 százalékkal emelkedett az 1938.
évi szinthez viszonyítva.

A megye szarvasmarha-állománya közvetlenül a felszabadulás után mintegy 35 000
db volt. A háború alatti esztelen szarvasmarha-irtás már 1944-re lényegesen csökken-
tette az állományt és ezt betetőzte az a tény, hogy a menekülő német csapatok a meg-
lévő állomány egy jelentős részét elhajtották. Rendkívüli erőfeszítésekre volt szükség,
hogy 10 év alatt - 1954-ig - a szarvasmarha-állomány megháromszorozódjék. 1954 óta
a szarvasmarha-létszám stabilizálódott és azóta a fő feladat az állomány minőségi
fejlesztése a tehénarány növelése és produktivitásának javítása. Nem érdektelen meg-
jegyezni azt sem, hogy a felszabadulás előtt a szarvasmarha-tenyésztés iránya külön-
bözött a jelenlegitől. 1942-ben az összes szarvasmarha-állománynak mintegy 10 száza-
léka igás ökör volt. A tehénállomány egy jelentős részét a csúcsmunkák idején jármol-
ták, azaz igavonásra használták fel. Igen sok volt a „heverő marha". A növendék
állatok - mivel külterjes viszonyok között tartották őket - csak 3-3,5 éves korban
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Munkában a jászkiséri gépállomás gépjavítói

kerültek befedeztetésre és átlag 4 éves korban adták első produktumukat. A marha-
hizlalás nem volt elterjedve. Általános volt a vágóborjú értékesítése. Ebben az időben
még nagyobb arányt képviselt a szürke magyar szarvasmarha-fajta. A 100 tehénre cső
évi tejhozam - reprezentatív felmérések alapján - 1550-1600 liter volt.

A mezőgazdaság gépesítésének fejlődése következtében a szarvasmarha többé nem
igás állat. Jelenleg megyénkben a szarvasmarhaállomány egésze produktív állomány,
a tenyésztés céljai a hús, tej és trágyanyerés. A tenyésztett fajta megyénkben jelenleg
a magyartarka, kisebb számban van szimentáli és elenyészően kevés szürke magyar-
fajta.

A tenyésznövendékek fclnevelési ideje lerövidült, a tenyészüszők 20 hónapos kor-
ban kerülnek befedeztetésre.

Megyénkben, különösen az elmúlt 8 évben meghonosodott az intenzív marha-
hizlalás. A bikák 20-22 hónapos korban 500 kg átlagsúlyban, a tinók 24-26 hónapos
korban 500-550 kg átlagsúllyal kerülnek leadásra. A tenyésztői munkának még egyik
gyenge pontja, hogy rövid a tehenek tenyésztésben tartási ideje - átlag 4 év - és ez



rendkívül megdrágítja a termelést. Az egy tehénre jutó évi tejhozam 1963-ban a tanácsi
szektorokban 2249 liter, az állami gazdaságokban 2888 liter. A 100 tehénre eső borjú-
szaporulat 1964-ben 84 db volt.

A megye sertésállománya 1938-hoz viszonyítva 3,5-szeresére nőtt. A felszabadulás
előtt szinte kizárólag a külterjes, alacsony produktivítású mangalica-fajtát tartották.
A megye sertésállományának még 1954-ben is 80 százaléka volt mangalica és az inten-
zivebb kultúrfajtákat csak zárt tenyészetekben tartották. Jelenleg a megye összes ser-
tésállományának 63,4 százaléka, tehát abszolút többsége intenzív sertésfajta, mintegy
30 százaléka céltudatosan keresztezett állomány és 6,6 százaléka extenzív fajta.

A felszabadulás elójtt általában az évi egyszeri fiaztatást alkalmazták és az egy
anyakocára eső évi malacszaporulat 4,8 db volt. A legelterjedtebb volt a tavaszi fiaz-
tatás, általános volt a több hónapos süldőztetés. A hízottsertések értékesítése, illetve
vágása átlag 15-18 hónapos korban történt.

Jelenleg az egy anyakocára eső malacszaporulat a tanácsi szektorokban 12,4 db
és az állami gazdaságokban 13,2 db. Lényegesen lerövidült a hizlalási idő. Az állami
gazdaságok átlag 10-11 hónapos korban 126 kg súlyban, a termelőszövetkezetek 10-11
hónapos korban m kg súlyban értékesítik sertéseiket. így az elmúlt évben az egy
anyakocára eső áruhústermelás elérte a 4,8 q-t, és az összes sertésállomány 78 százaléka
került kivágásra.

A juhtenyésztés a megye természeti adotságából eredően már a felszabadulás előtt
is elég fejlett volt. Jóllehet a rendelkezésre álló legelők és ballaszt takarmány lénye-
gesen nagyobb létszámot is elbírt volna. Az állomány cgyrésze, mintegy 15 százalék
kevésbé értékes, durvagyapjas juh volt.

A háború pusztítása tönkretette juhállományunkat is. Közvetlenül a felszabadulás
után a megye juhállománya alig haladta meg a 12 000 db-ot. Mégis a gyors fejlődés
miatt 1938-hoz viszonyítva 1954-re mintegy megkétszereződött a juhállomány. A juh-
állomány abszolút hányada nagyüzemi gazdaságokban van és szinte kizárólag az értékes
fésűs merinói-fajtát, vagy annak más kultúrfajtákkal történt kereszteződéséből származó
utódaikat tartják gazdaságaink. A 100 anyára eső bárányszaporulat 103 db, az egy
juhra cső évi átlag gyapjúhozam 4,0 kg és az 1 anyajuhra eső tejtermelés 23 liter.

A megye baromfitenyésztésében is lényeges változások következtek be. A felsza-
badulás előtt is fejlett volt megyénkben a baromfitenyésztés. Igaz extenzív viszonyok
között, de jelentős mennyiségű tyúkféle, pulyka és liba előállítása történt. A nagy-
üzemi baromfitenyésztés kifejlesztésére történtek intézkedések már az 1950-es évek
elején. Azonban a feltételek, a tenyésztői kedv és hozzáértés hiányában ez nem járt
sikerrel. 1958-59. években a nagyüzemi gazdaságok megerősödésével kezdődött a
nagyüzemi baromfitartás meghonosítása. 1964-ben nagyüzemi gazdaságaink mintegy
466 vagon baromfihúst állítottak elő, ami a megye árubaromfi termelésének 69 száza-
lékát teszi ki. Nagyüzemeinkben meghonosodtak a kultúrfajták, valamint azok hib-
ridjei, így jó a takarmányértékesítés, átlag 4,6 kg 1 kg hús előállításához és 1-1,1 kg-os
súlyban 10-11 hetes korban kerülnek a húscsibék értékesítésre.

A megye lóállománya a mezőgazdaság gépesítésének következtében évről évre
csökkent. Közvetlenül a felszabadulás után az 1938. évi állománynak egyharmada,
mintegy 16 000 db ló volt a megyében. A lóállomány 1954-ig emelkedő, a további
években pedig erősen csökkenő tendenciát mutat. A felszabadulás előtt minden 28 kh
szántóra, jelenleg pedig 76 kh szántóra jut egy lófogat. A jelenlegi lóállományt indo-
kolt stabilizálni, hogy a gazdaságokban jelentkező, géppel el nem végezhető munká-
kat igaerővel tudják megoldani.

A mezőgazdasági termelés fejlődésével párhuzamosan emelkedett a mezőgazda-
sági termékek árutermelése. A kenyérgabona felvásárlás 1952. évi szintjét viszonyítva
az 1964. évihez mintegy 23 százalékkal emelkedett. Lényegesen nagyobb az előrehala-
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A cserkeszöllői melegházi primőrkertészei

dás az állati termék felvásárlásában. 1952-től 1964. év végéig a hízott szarvasmarha-
felvásárlás 144 százalékkal, a hízottsertés-felvásárlás 200 százalékkal, a vágóbaromfi
felvásárlás 336 százalékkal és a tojásfelvásárlás 52 százalékkal a tejfelvásárlás 88 száza-
lékkal nőtt. A mezőgazdasági termékek felvásárlásának dinamikáját a 9. számú táb-
lázat mutatja.

9. sz. táblázat

Megnevezés
Kenyérgabona
Vágó szai vasmai ha
Vágósertés
Vágóbaromfi
Tojás
Tej

•950-52. évek óta lényegesen

1952
100
100
100
100
100
100

bővült

1955

94,5
104,0
126,2
162,0

91,5
97.9

a mc,ősra?das

1960

92.5
264,2
224,0
203,0

86,2
156,5

;ági termékek

1964

122,0
245,5
300,0
442,0
152,0
1U8.8

száma, különösen
a : ipaii növények és a zöldségtermelés kiszélesítésével. Amíg a felszabadulás előtt 1
rr.ezőgaidasági árutermelés a ki:paras:ti gazdaságokból származott, jelenleg a : áruk
zömé: a nagyihemi gazdaságok adják. A kenyérgabona, cukorrépa, rhs, napraforgi-
mag közel 100 százaléka, a hízott szarvasmarha 80,3 százaléka éj a hi :oUsertsi 94,4
százaléka a mciőgazdasági nagyüzemekből került felvásárlásra. Igen jelentős a-onban
a tsz-ragság és a községi lakosfág háztáji mezögradasági termelése és egyes cikkekből
az árutermelése. A felvásárlásra kerülő tej 20 százaléka, a tojás 64,2 százaléka, a vágó-
baromfi 29,8 százaléka a háztáji gazdaságokból származik. E* a fejlődés jelenlegi
szakaszában törvényszerű, helyes és a jövőben is támogatni kell ezt a tendenciát.

Az elmúlt húsz év alatt - de különösen attól az időszaktól, ahogy a nagyüzeme-
sítés kezdetét vette - az anyagi javaknak olyan tömege halmozódott fel, amilyenről a
felszabadulás előtt a dolgozó parasztság álmodni sem mert. A kunsági, a jászsági
földeken nagyüzemi központok, modern állattenyésztési telepek, a korábban aszálytól
sújtott földeken az éltető vizet hozó csatornák és öntözötelepck százai, ezrei létesültek.

A termelőszövetkezetek és állami gazdaságok állóeszköz ellátottságának alaku-
lása a 10. számú táblázatból látható.

Állóeszköz-ellátottság alakulása:
10. sz. táblázat

1953 1960 1963

Állami gazdaságokban
Termelőszövetkezetekben

100
100

252

230
376

364



A táblázatból kitűnik, hogy az elmúlt tíz évben az állóeszköz ellátottság az állami
gazdaságokban 3,7-szeresére, a termelőszövetkezetekben 3,6-szorosára emelkedett. Em-
lítésre méltó, hogy évről évre javul az állóeszköz állomány összetétele. Mind nagyobb
hányadot képviselnek az értékes gépek és tenyészállatok. Állandóan és gyors ütemben
gyarapodik a mezőgazdasági nagyüzemek forgóeszköz ellátottsága. A forgóeszköz ellá-
tottság növekedése a 11. számú táblázatból látható.

II .

Állami gazdaságokban
Termelőszövetkezetekben

sz. táblázat
1953

100
100

1960
302
338

1963
336
472

Az anyagi javak felhalmozásával egyidőben igen nagy szellemi kapacitás is hal-
mozódott fel a mezőgazdaságban. A felszabadulás előtt a nagybirtokokon dolgozott
néhány egyetemet végzett mezőgazdasági szakember. A gazdatisztek jelentős része is
csak két éves mezőgazdasági szakiskolai végzettséggel rendelkezett. A mezőgazda-
ságban a szakmunkás ismeretlen fogalom volt. Jelenleg az állami gazdaságokban
minden 200 kh, a termelőszövetkezetekben minden 770 kh szántóra jut egy fő egyete-
met vagy középiskolát végzett mezőgazdasági szakember. A mezőgazdasági szakem-
bereknek mintegy 50 százaléka több mint 10 éves, mintegy 25 százaléka több mint
5 éves nagyüzemi gyakorlattal rendelkezik.

Nagy jelentőségű az a tény, hogy az állami gazdasági és termelőszövetkezeti
brigádvezetők több mint 50 százalékának mezőgazdasági szakképzettsége van. A ké-
pesítés nélküliek viszont 10-15 e v e s nagyüzemi gyakorlattal rendelkeznek. A mező-
gazdasági szakmunkásképzés lényegében 1960-tól vette kezdetét. 1961-től 1963. év végéig
az állami gazdaságokban 439, a termelőszövetkezetekben 2311 fő szerzett szakmunkás-
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bizonyítványt. 1964-ben az áílami gazdaságok 314 fő, a termelőszövetkezetek 847 fo
fiatal mezőgazdasági tanulót szerződtettek. Ugyanebben az évben kiképeztünk 1680 fő
traktoros szakmunkást és 2997 növénytermesztő és állattenyésztő szakmunkást.

A termelés gyorsütemű növekedése a termelést elősegítő gazdasági vagyonfelhal-
mozódás eredményeképpen alapvetően megváltoztak a dolgozó parasztság életkörül-
ményei. Az elmúlt 20 évben a megyében mintegy 25 000 parasztcsalád költözött a
tanyavilágból városokba, községekbe kulturáltabb viszonyok közé. Évről évre javul a
dolgozó parasztság szociális és kulturális ellátása. Nő az állami gazdasági dolgozók
átlagkeresete, a termelőszövetkezeti tagság közösből származó jövedelme. A termelő-
szövetkezetekben az egy dolgozó tagra eső közösből származó évi jövedelem 1953-ban
6439 Ft volt és 1963-ban 13 944 Ft. Az 1964. évi jövedelem valamivel meghaladja az
1963. évit. A gazdálkodás színvonalának emelkedésével növekszik a tsz-tagság háztáji
gazdaságból származó jövedelme is.

A cikk keretében azokat az alapvető változásokat vázoltam, amelyek tükrözik a
megye mezőgazdaságának az elmúlt 20 évi fejlődését. A feldolgozott adatok és tények
meggyőzően bizonyítják a szocialista mezőgazdaság fölényét a kisparaszti, kisáruter-
melő gazdaságokkal szemben. Természetesen a megye mezőgazdasági termelése - az
elért eredmények ellenére - megközelítően sem problémamentes. Az ipar és más nép-
gazdasági ágak gyors fejlődése, a mezőgazdasági termékek iránti igény megköveteli
a termelés eddiginél is nagyobbütemű fejlesztését. A gyorsabb előrehaladáshoz az
anyagi, technikai, személyi feltételek már jelenleg is adottak és évről évre javulnak.
Következetes vezetéssel, a rendelkezésünkre álló technikai eszközök hatékonyabb
kihasználásával, a munka termelékenységének fokozásával biztosítanunk kell a párt
és a kormány áltál megyénk mezőgazdaságára meghatározott feladatok maradéktalan
végrehajtását.

BERECZKI LAJOS
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