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Bevezetés
Dolgozatom a Duna-Tisza közi homokhátság délkeleti részéhez tartozó
települések paraszti gazdálkodásában, a 20. században végbement változásokat kísérli
meg nyomon követni.
A magyarországi paraszti gazdálkodásban, a 20. században végbement
változásokkal párhuzamosan, a parasztság körében különböző gazdasági-társadalmi
átalakulási folyamatok zajlottak le. A változások következtében, a néprajztudományban
hagyományos paraszti gazdálkodásként definiált rendszer, az ezredforduló tájára
átalakult, modernizálódott. Ez az átalakulás vidékenként különböző formában ment
végbe. A legtöbb helyen a hagyományos termelési rendszereket fejlesztették tovább, de
számos körzetben új termelési technológiák bevezetésére került sor. Vizsgálatom
elsősorban a kertészeti kultúra körében végbement változásokra összpontosít.
A témában elsősorban a második világháború után jelentek meg néprajzi
szempontú feldolgozások. Elsőként lehet említeni, Bálint Sándornak a szegedi
fűszerpaprika termesztésének és feldolgozásának történetéről írott dolgozatait, illetve
monográfiáját.1 A kalocsai termőtájról csak később jelentek meg kisebb tanulmányok.2
A dohánytermesztés szegedi hagyományairól szintén Bálint Sándor közölt
tanulmányt,3

de

ekkor

jelent

meg

Takács

Lajosnak,

a

magyarországi

dohánytermesztésről írt monográfiája is.4 A Szeged-környéki dohány- és fűszerpaprikakultúrának meghatározó szerepe volt a paraszti gazdálkodás fejlődésében.
Ebben az időben láttak napvilágot más tájkörzetek jellegzetes kertészeti
kultúráiról írott tanulmányok is. A makói hagymatermelésről Erdei Ferenc5 után Boross
Marietta,6 Tóth Ferenc,7 Halmágyi Pál8 munkáit említhetjük.
A gyulai zöldségtermesztő tájkörzethez tartozó eleki, mélykeréki kertészetekben
folyó termelés több évtizedes múltra tekint vissza, melyet Kósa László dolgozott fel.9 A
Duna melléki kertészetek kialakulásáról Sipos Zsuzsanna közölt tanulmányt.10 A
szentesi zöldségtermelés történetét Czibulya Ferenc és Szalva Péter munkáiból
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ismerhetjük meg.11 A csányi dinnyések speciális kertészeti ismereteiket vándorlásuk
során ismertették meg a helyi gazdálkodókkal. A dinnyések munkájáról több tanulmány
is született.12
Az egyes városok ellátására szakosodott szűkebb körzetek is nagy jelentőséggel
bírtak a kertészeti kultúra fennmaradása szempontjából. Ilyen pl. a Budapest ellátását
biztosító paradicsomtermelés,13 a közeli Vecsésen folyó káposzta- és zöldségtermelés,14
a

mohácsi

és

a

negyedi

káposztatermelés15

a

székesfehérvári

Palotaváros

zöldségtermesztése,16 melyekről szintén kiváló tanulmányokat olvashatunk. A város
ellátása mellett a nagykőrösi termelők a 19. század közepén káposztát és uborkát
„szekerekkel mázsa számra” szállították Pestre.17 Nagykőrös az 1960-as évekig
jellegzetes tanyás település volt, ahol a hagyományos mezőgazdasági termelés családi
keretek között valósult meg.18
A magyarországi zöldségtermesztésre nagy hatással voltak a német és a
bolgárkertészek is. A német kertészetek magyarországi működésének történetéről
Boross Marietta kutatásai alapján tájékozódhatunk.19
A 19. század második felében, a Bulgáriában kialakult gazdasági helyzet
következtében több ezer kertész kényszerült az ország elhagyására. Közülük sokan
Magyarországon találtak menedéket.20 Mivel hazánkban a gazdasági fellendülés
következtében a városi lakosság száma gyorsan növekedett, vele párhuzamosan nőtt
zöldségfélék iránti kereslet is.21 A bolgárkertészek szakmai ismeretei rendkívül
széleskörűek voltak. A termelési és értékesítési technológiák, valamint az új fajták
elterjesztésében alapvető szerepük volt.22
A bolgárkertészek magyar konyhakertkultúrára gyakorolt hatásáról Varga
Gyula, Surányi Dezső, Boross Marietta, Csoma Zsigmond és Czbulya Ferenc tudósít.23
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Szentesen és környékén az 1870-es években telepedtek le az első bolgárkertész
családok.24 Szegeden a bolgárkertészeknek a 20. század elején három „kerttelepük” volt.
„Bevezették a korai termelést, már július elején őszikáposztájuk jön tömegesen a piacra.
Termelésüknek főelőnye a föld többször való gazdaságos kihasználása, továbbá, hogy
rendkívül szorgalmasak.” – írta Szűs Mihály. 25 A leghíresebb szegedi bolgárkertész
Avramov Illés (1889-1975) volt, aki 1914-ben először Kiskunfélegyházán telepedett le,
majd onnan 1920-ban költözött Szegedre. Kertészete a Kátai-közben volt. A kertészet
területét 1963-ban sajátították ki. Avramov Illés idős korában a Kálvária sugárúti
házának kis kertjében folytatta a kertészkedést haláláig.26 Kiskunfélegyházára az első
bolgárkertész családok a 20. század elején költöztek. A gazdaságok fejlődése az első
világháború után gyorsult fel. Kiskunfélegyházán a legnagyobb bolgárkertész Ilie
Kutuzov volt, akinek négy kertészete volt, ő maga már nem dolgozott, csak az
irányítással foglalkozott.27 Több kertészetben „szakmunkásokat” és alkalmi munkásokat
alkalmaztak,

kik

magyarok

kertésztapasztalatokkal

bíró

voltak.
gazdák,

Később,
illetve

az

1950-es

fiatalok,

a

években,
Budapest

a

már

környéki

bolgárkertészetekben – Békásmegyer, Csepel, Soroksár – vállaltak munkát, ezzel is
bővítve kertészeti tapasztalataikat. Ők hozták létre a félegyházi körzethez tartozó
kertészetek alapjait Kunszálláson, Bugac alsómonostori határrészén és a Vereb-soron.28
A kerti növénytermesztés kutatástörténeti összefoglalását Szilágyi Miklós
végezte el. Ugyanő hívta föl a figyelmet arra, hogy mennyire fontos a kerti vetemények
mai parasztgazdaságokban betöltött szerepének kutatása.29
Dolgozatomban azoknak a termelési ágazatoknak a fejlődésével foglalkoztam
részletesebben, amelyek a legnagyobb változáson mentek keresztül és a legfontosabb
szerepet töltik be egy-egy település gazdálkodóinak életében. Ezért tehát kimaradnak
olyan fejezetek, amelyek ma már az átalakulás miatt nem töltenek be meghatározó
szerepet a paraszti gazdaságokban, illetve nem ment végbe olyan figyelemreméltó
átalakulás, amely külön vizsgálatot követelt volna. Ilyen témakörök pl. az
állattenyésztés szerepének vizsgálata és a gabonaneműek, takarmánynövények
termesztésének változása a második világháború után.
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A kutatott terület
A vizsgált települések Bács-Kiskun-, illetve Csongrád megyében találhatók.
Legtöbbjük Szeged, Kiskunhalas, Kiskunfélegyháza és Kiskundorozsma, nagyhatárú
városok területén váltak önálló közigazgatási területté, más részük földesúri birtok volt,
illetve a Jászkun települések által megváltott puszták közé tartoztak.
A mai közigazgatási beosztás szerint Szeged városához tartozó pusztákon
Csengele, Balástya, Szatymaz, Domaszék, Ruzsa, Mórahalom, Zákányszék,

Öttömös

és Ásotthalom; a Dorozsmához tartozó pusztán Zsombó, Forráskút, Bordány, és Üllés; a
Kiskunhalashoz tartozó pusztákon Pirtó, Balotaszállás és Zsana; a Kiskunfélegyházához
tartozó pusztákon Kunszállás, Petőfiszállás és Csólyos - Pálossal egyesülve - váltak
önállóvá.
Szank és Móricgát Kunszentmiklós birtoka volt, Tázlár, Harkakötöny és Bugac
nemesi birtok volt, Jászszentlászló, Pusztamérges és Pálos jász településekhez tartozott,
míg Kömpöc az Egri Káptalan tulajdonában volt.30 Kistelek község területét a királyi
kamara utasítására Szeged határából hasították ki, és 1776-ban telepítették be.31
A Duna –Tisza közi homokhátság hazánk legnagyobb futóhomok területe,
mintegy 74 000 km² kiterjedésű. A táj képe rendkívül változatos. A többnyire
északnyugat-délkelet irányú homokbuckák között deflációs laposok találhatók, melyek
hossza és szélessége több kilométer is lehet.32 A legnagyobb kiterjedést a homoktalajok
érik el, sok helyen a homok mozgása csak a közelmúltban szűnt meg. A
homokvonulatok közötti mélyedésekben tőzeges láptalajok, vályogos-, illetve homokos
réti talajok találhatók. A mélyebb fekvésű „erekben”, szinte egész évben állt a víz.
1941-42-ben a rendkívül sok csapadék és a csatornahálózat hiánya miatt súlyos
veszteséget okozott az árvíz.33

30

A 630/1949. és az 1300/1949. sz. kormányrendelet értelmében megindult a külterületi lakott helyek
önálló közigazgatási egységgé történő szervezése. (Orbán Sándor 1980. 392.) Ennek értelmében Szeged
141 388 kat. holdnyi területén alakult 1950-ben Ásotthaom, Balástya, Csengele, Domaszék, Mórahalom,
Öttömös, Ruzsa, Zákányszék és Szatymaz. Öttömös és Pusztamérges 1908-ban vált önállóvá.
Kiskunhalas szintén nagyhatárú település volt a maga 112 ezer holdjával. Belőle vált önálló közigazgatási
egységgé 1950-ben Balotaszállás, Zsana és Pirtó. Kiskunfélegyháza 45 ezer kat. hold határából vált ki
1950-ben Kunszállás, és Ferencszállás Petőfiszállás néven, illetve a Jászsághoz tartozó Pálos pusztával
egyesülve Csólyos, Csólyospálos néven 1945-ben. Kiskundorozsma 32 350 kat. holdnyi területéből 1950ben vált ki Üllés, Bordány, Forráskút és Zsombó. A Jászkunsághoz tartozó puszták fölosztása után vált
önállóvá Jászszentlászló (1873) és Szank (1874).
31
Juhász Antal 1989. 4.
32
Borsy Zoltán 1977.43.
33
Asztalos István - Sárfalvi György 1960.21.
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Az 1970-es évektől a talajvízszint azonban fokozatosan csökken. A kutatások
kimutatták,

hogy

ezt

az

1971-től

fokozatosan

kialakuló

csapadékhiány,

a

rétegvíztermelés fokozódása és az erdőterületek növekedése együttesen idézte elő.34
A kutatott terület a Duna-Tisza közi homokhátság délkeleti részén fekszik,
területe 2523 km². Délkeleti határán a homoktalajt az úgynevezett „feketeföld” váltja
föl. Ez a Feketeszél nevű terület képezi a homokhátság határát is. Gazdasági, geológiai
és történeti szempontból egységet képezne a vizsgált területtel a szerbia-montenegrói
határon túl található Ludas, Királyhalom és Horgos vidéke is, vizsgálatunk azonban
nem terjed ki ezekre a területekre. A homokhátság délnyugati határát szintén a
talajviszonyok határozzák meg. A nyugati oldalon Pirtó Halashoz kötődött, míg Tázlár
Harkakötönnyel

egybetartozván,

elsősorban

állattartásáról

volt

nevezetes.

Kiskunfélegyháza piaca Bugac, Petőfiszállás, Kunszállás termelőinek jelentett biztos
értékesítési lehetőséget. A terület keleti határát, elsősorban gazdaságtörténeti
szempontokat figyelembe véve, a Szegedhez történő kötődés határozta meg.
Területünkön a török pusztítás következtében eltűnt települések helyén lévő
pusztákat Szeged, Kecskemét és Kiskunhalas hasznosította. Gyimesi Sándor szerint:
„Sajátságos fejlődési utat futottak be a török hódoltság alá került alföldi területek
városai. Ezek voltak legfontosabb kiviteli cikkünknek, a szarvasmarhának a fő
tenyésztési körzetei; így a modern típusú nemzetközi kereskedelemnek ezek a városok
látták a legtöbb hasznát.” Megállapítja, hogy: „…az alföldi cívisvárosokba óriási
pénzösszegek ömlöttek. Így sikerült lakóik számára elviselhető életkörülményeket
teremteni, sőt a pusztuló falvak odamenekülő lakosságát is segíteni élete
megmentésében. Így a nagy anyagi többlet …nem vezethetett nyugat-európai méretű
tőkefelhalmozáshoz." 35
Balogh István az Alföld nagyvárosai körül kialakult tanyásgazdálkodásról
megállapítja, hogy: „A tanyásgazdálkodási helyeken, a paraszti üzemekben a lakóhely
és a termelési hely elkülönült, használati korlátozások nem voltak, az üzemi központ a
városban vagy faluban, mint lakóhely külön állott a határbeli több-kevesebb épülettel
rendelkező termelési helytől. …a tanyabirtokos számára a tanya csak kisegítő
üzemhely, az üzemi központ sokszor félnapi járásra a városban volt. A tanya tehát ez
esetben nem több mint a határba kihelyezett üzemhely.”36 A 19. század második felében
ezek a tanyák egyre inkább önállósultak, a tulajdonos feladva a városi lakóházat,
34

Pálfai Imre 1994. 112.
Gyimesi Sándor 1975. 140.
36
Balogh István 1980. 274.
35
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kiköltözött a tanyára, vagy bérlőnek adta, aki szintén állandó ottlakásra rendezkedett be.
Erdei Ferenc e típust nevezi farmtanyának, megkülönböztetve a szőlőskerti farmtanyát a
szántófölditől.37
Fűr Lajos tovább finomította e tipizálást, fölosztva a tanyai gazdaságokat
termelési szerkezetük szerint. Szeged, Kiskunhalas környékére is vonatkoztatja
megállapítását, miszerint a kertkultúrás tanyák és az állattenyésztő, növénytermesztő
tanyák egymással keverednek. Sőt megállapítja, hogy: „Viszonylag kevés volt az olyan
tanyák száma, amelyek termelése kizárólagosan e kertkultúrákra vagy azok közül
csupán valamelyikre specializálódott volna.”38
A farmtanyák legtöbbször rendelkeztek a városi háttér biztonságával. A 19.
század második felében, a puszták fölosztásának következtében, létrejöttek olyan tanyás
vidékek, melynek lakói semmilyen szállal sem kapcsolódtak sem az őket kibocsátó
anyaközséghez, sem az új „hazához”. Balogh István szerint: „Az ilyen tanya lakója
sehova sem járt haza; ahonnan jött, onnan elszakadt, az új helynek, ahol tanyát épített,
korábban sem alakult ki kapcsolata sehova.”39
Vidékünk tanyavilágának kialakulása leginkább ez utóbbi folyamat útján ment
végbe. Az ide települő tanyai népesség a megtelepedéskor nem rendelkezett a városi ház
biztonságával. A lakosságot a városhoz csak a piac, és a templom kötötte. A tanyán élő
családok a természeti elemekkel folytatott harcuk során csak a maguk erejére
támaszkodhattak. Ez a több generáción keresztül tartó küzdelem eredményezte az itt
lakók termelési tapasztalatának felhalmozódását, kitartását, a megélhetés érdekében
elengedhetetlen állandó alkalmazkodást, kreativitást, innovációs képességet.
A vizsgált terület még ma is az ország legsűrűbben lakott tanyavilágával
rendelkezik. Értelemszerű, hogy itt a legmagasabb a külterületen élő lakosság létszáma,
és a mezőgazdaságból élők aránya.
A két megye átlagához viszonyítva a vizsgált terület külterületi lakosságának
aránya jóval magasabb. Ez azt mutatja, hogy a két megyéből kiragadott települések
közös jellemzője a nagyarányú tanyásodottság és természetesen ebből adódóan itt a
legmagasabb a mezőgazdaságban dogozók száma is. Az eddigi gazdaságtörténeti
kutatások is leginkább megyei átlagokkal számoltak, melyek következtében nem
érvényesültek a kutatott területre vonatkozó kiugróan eltérő adatok.40
37

Erdei Ferenc 1876. 148.
Fűr Lajos 1983. 9.
39
Balogh István 1980. 273.
40
Sárfalvi Béla 1965., Enyedi György 1964.
38
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A hagyományos gazdálkodás lehetősége számos településen megmaradt a
téeszesítés után is. Ahol I-es típusú tszcs-k (termelőszövetkezeti csoportok) alakultak,
ott a tagok továbbra is egyénileg gazdálkodhattak. Néhány településen azonban un. IIIas típusú szövetkezetek alakultak, ami a hagyományos gazdálkodás teljes fölszámolását
jelentette.41
A mezőgazdaságban foglalkoztatottak aránya hasonló képet mutat. Létszámuk
évről-évre folyamatosan csökkent, a fogyás aránya meghaladja a külterületi lakosság
fogyásának arányát. A tanyai lakosság aránya 1970 és 1990 között csökkent a
legnagyobb mértékben. Ebben az időben számolták föl a külterületi iskolákat,
megindult a falvakba történő építkezés, ami legtöbbször együtt járt a tanyák
elhagyásával, tanyák, tanyasorok pusztulásával. A mezőgazdaságból élők 1990. évi
megyei átlagához képest némi növekedést mutatnak a 2001. évi adatok, ami azt jelenti,
hogy a városi munkanélküliség miatt sokan a mezőgazdaságban próbálják megtalálni
megélhetésüket.42
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Belényi Gyula 1979. 164. A téeszek szerepére még később visszatérünk.
KSH Népszámlálás 2001. Területi adatok II. Budapest 2002.
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A Duna-Tisza közi homokhátság gazdaságtörténeti és néprajzi szempontú
vizsgálatáról számos tanulmány jelent meg. A korai munkákban elsősorban természeti
adottságait mutatták be. Bél Mátyás a Kiskunság vidékéről így írt: “Egyébként
termékeny vidék, gabonában, legelőben és kiváló dinnyékben bővelkedik, de fa és víz
szűkösen van. A kunok barmokat nevelnek meg méneseket, és ezek itatására itt-ott
kutakat ásnak, a víz azonban, hacsak gyakran ki nem merik, megposhad, és tele van
féreggel. Tűzrakáshoz és tüzeléshez nádat, szalmával kevert és napon szárított trágyát
használnak, meg egy kevés messziről odaszállított fát.”43 Hasonló érdekességeket
tudunk meg a kor gazdálkodásáról Korabinszky Jánostól is: “Szarvasmarha- és
lótenyésztésük gazdaggá teszi őket. A földjükön semmiféle gyümölcs sem terem olyan
jól, mint a dinnye. Egy különös itallal élnek, melyet bozának neveznek, és kölesléből és
vízből készítik. A tűzifa hiány kényszeríti őket, hogy olyan tüzelőanyagot használjanak,
amelyik ugyan nem sokban különbözik a holland tőzegtől, de amelyet marhatrágyából
és szalmából gyúrnak össze.”44 Nagy Lajos 1828-ban megjelent könyvében a vidékről
írott adatai alapján a következő táblázatot állíthatjuk össze:45
Házak és lakosok száma 1828-ban
Puszta
Csólyás
Egyháza (Agás)
László (Sz)
Moritz Gattya
Füzes
Szánk
Üllés

Ház
1
10
6
3
19
19
7

Lakos
7
125
59
41
205
181
75

Vidékünk 19. századi gazdálkodásának történetéről elsősorban a környező
városok monográfiáiból értesülhetünk. Kecskemét és Szeged mellett Kiskunhalas, majd
Kiskunfélegyháza, Kiskunmajsa és a jász települések használtak nagyobb pusztákat.
Hornyik János Kecskemét történetét mutatta be a 19. század közepéig. 46 Reizner
János Szeged történetéről írott monográfiájában, a város 19. századi mezőgazdaságára
vonatkozó fejezetek is találhatók.47 A város mezőgazdaságának történetéről Szűts

43

Bél Mátyás 1982. 144.
Korabinszky János 1982. 146.
45
Nagy, Ludovico 1982. 154.
46
Hornyik János 1860-1866.
47
Reizner János 1899-1900.
44
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Mihály írt legrészletesebben.48 Szerelemhegyi Tivadar Kiskunfélegyháza történetére
vonatkozó művében szintén sok, a gazdálkodással kapcsolatos adatot találhatunk.49
A Jászkunság történetéről Gyárfás István és Fodor Ferenc, Szabó László írt
monográfiát.50 A Jászkun Kerület parasztságának 18. század eleji történetéről Kiss
József művében olvashatunk.51 A redemptió történetét és a jászkun birtokviszonyok
fejlődését Nagy Lajos és Bánkiné Molnár Erzsébet munkáiból ismerhetjük.52
A térség 20. századi mezőgazdaságára vonatkozó kutatások Erdei Ferenc
munkásságával vettek új lendületet. A Futóhomok című könyv megjelenése után (1937)
derült fény igazán a Duna-Tisza közi homokhátság elmaradottságára.53
Fűr Lajosnak a futóhomok kertes tanyáiról szóló tanulmánya kis mértékben
ugyan, de foglalkozik az általunk vizsgált terület gazdálkodásával is.54
A Szegedhez tartozó puszták betelepülésének történetével és az itt végbement
gazdasági változásokkal Belényessy Márta,55 Bálint Sándor56 és Juhász Antal57
foglalkozott részletesebben.
Kiskunhalasról és valamikori határának gazdasági életéről Nagy-Szeder István,
Janó Ákos írt könyvet.58 A Kiskunhalas történetéről szóló monográfiákban Bellon
Tibor, Simon András és Fodor Ferenc közöltek tanulmányokat.59
Kiskunfélegyháza gazdasági életének kibontakozásáról Bánkiné Molnár Erzsébet
írt,60 illetve Iványosi-Szabó Tibor szerkesztett olvasókönyvet.

61

Kunszállás fóliás

kertészeteiről Bihar Mária tanulmányaiban olvashatunk.62 Balástya gazdálkodásáról
Márkus István és kutatócsoportja által gyűjtött adatokból értesülhetünk.63

48

Szűts Miháy 1914.
Szerelemhegyi Tivadar 1882.
50
Gyárfás István 1870-1885. Fodor Ferenc 1942., Szabó László 1982.
51
Kiss József 1979.
52
Nagy Lajos 1878., Bánkiné Molnár Erzsébet 2003.
53
Erdei Ferenc é.n.
54
Fűr Lajos 1983.
55
Belényesi Márta 1948. 1-78.
56
Bálint Sándor 1963, 1976.
57
Juhász Antal 1989.
58
Nagy-Szeder István 1935., Janó Ákos 1965.
59
Bellon Tibor 2001., Simon András 2005., Fodor Ferenc 2005.
60
Bánkiné Molnár Erzsébet 1981., 1998., 2000.
61
Iványosi-Szabó Tibor 1985.
62
Bihar Mária 2002.
63
Márkus István 1983.
49
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Zsombón Niedermüller Péter,64 Jávor Katalin,65 Szabó Piroska66 és Kovács
Emese67 végzett kutatásokat.
Általában érintik a mezőgazdaság helyzetét az egyes településekről megjelent
monográfiák, tanulmánykötetek is: Kistelekről, Mórahalomról, Öttömösről, Üllésről,
Ruzsáról, Zákányszékről,
Kiskunmajsáról,

Petőfiszállásról,

Szatymazról,

Kiskundorozsmáról, Kiskunhalasról

Jászszentlászlóról,

és Csólyospálosról.68

Helyi

önkormányzatok, nem kifejezetten a tudományosság követelményeit szem előtt tartva,
jelentettek meg tanulmányokat helybeli kutatók, tanárok munkáit. Ilyenek pl. Tázlárról,
Pirtóról, Domaszékről, Bugacról, Csengeléről és Zsanáról megjelent kötetek.69
A Szank környéki homoki gazdálkodás múltját és jelenét eddig
legrészletesebben Janó Ákos írta le.70
A pásztorok életéről, a külterjes állattartásról is számos munka látott napvilágot.
A Kiskunság állattartásáról legrészletesebben Tálasi István írt.71 Nagy Czirok László
Kiskunhalas környékén gyűjtötte össze a korabeli állattartás szokásait, írott és íratlan
törvényeit.72 Madarassy László, Szabó Kálmán és Szappanos Jolán a bugaci puszták
pásztorainak életét dolgozták fel.73
A puszták történetéről, a vizsgált terület mezőgazdasági állapotának változásáról
a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat kecskeméti, kiskunfélegyházi és kiskunhalasi
levéltáraiban, valamint a Szolnok-, illetve a Csongrád megyei levéltárakban található
dokumentumok

alapján

tájékozódhatunk.

Kisebb

térségek

gazdaságtörténeti

változásairól a korabeli Polgármesteri Jelentések, gazdasági naplók, egyes gazdálkodók
feljegyzései tudósítanak. Nélkülözhetetlenek a különböző mezőgazdasági statisztikák,
gazdacímtárak, szakmai folyóiratok, a korabeli sajtó, a múzeumok néprajzi adattáraiban

64

Niedermüller Péter 1982.
Jávor Katalin 2002.
66
Szabó Piroska 1998.,2000., 2001.
67
Kovács Emese 1979.
68
A kötetek szerkesztői: Kistelek, Juhász Antal 1976.,Mórahalom, Juhász Antal 1992., Öttömös, Juhász
Antal 1998., Üllés, Marjanusz László 2004.,Ruzsa, Marjanusz László 2001., Zákányszék, Duró
Annamária 2001., Petőfiszállás, Bánkiné Molnár Erzsébet é.n., Szatymaz, Péter László é.n.,
Jászszentlászló, Szűcs Judit 2001., Kiskunmajsa, Csík Antal-Kozma Huba-Nyerges Benjamin-Szabó
László 1993.,Kiskundorozsma, Kövér Lajos-Tóth SándorLászló 1995., Kiskunhalas, Ö. Kovács JózsefSzakál Aurél 2005., Csólyospálos, Fodor Ferenc 1995., Domaszék, Bálint Ibolya 2001.
69
Tázlárról Szabadi Pál 1997., Domaszékről Bálint Ibolya 2001., Zsanáról Czakó Ferenc 2001., Bugacról
Czakó Ferenc 1995., Pirtóról Bikfalvy Miklósné 2002., Csengeléről Molnár Mihály 2004.
70
Janó Ákos 1982.
71
Tálasi István 1977.
72
Nagy Czirok László 1954-55., 1959.
73
Madarassy László 1907., Szabó Kálmán 1942., Szappanos Jolán 1981.
65

15

őrzött dokumentumok, a korabeli fényképfelvételek és a családi archívumokban
található dokumentumok is.
A vizsgált terület rövid története a 19. század második felétől a második
világháborúig
Ahhoz, hogy a kutatott területen a mai gazdasági állapotokat megértsük, meg
kell vizsgálni a már említett városok gazdálkodásának történetét. A kialakult
birtokviszonyok, a talajadottságok, a növénytermesztés és az állattenyésztés lehetőségei
közötti különbségek, a népesedési viszonyok, hatással voltak a gazdálkodás
fejlődésének irányaira.
Kiskunhalas
A tagosítás előtt Kiskunhalason a legnagyobb szerepe a marhatartásnak és a
juhtartásnak volt. A tagosítás során kiosztott szántók és kaszálók mind nagyobb részt
szakítottak ki a hagyományos állattartás területéből. Végül is az 1863-ban befejeződött
tagosítás eredményeként az addig megszokott gazdálkodási rendszer fokozatosan
átalakult. A tagosítás végeredményével szinte mindenki elégedetlen volt. Az
elaprózódott és kiosztott homoki legelők a kis- és törpebirtokosok kezén szinte
hasznavehetetlennek bizonyultak. A tagosítás leginkább a pásztorokat sújtotta, akik a
legelőkről kiszorultak. Az új gazdákkal különösen a juhászok kerültek összeütközésbe.
A földjüket elfoglalni akaró gazdákat elkergették, megfélemlítették. Ilyen körülmények
között nem volt nehéz a tehetősebb gazdáknak a kisebb birtokokat olcsón
összevásárolni, melyeket nagyarányú jószágtartással hasznosítottak.74
Elsősorban gabonát és takarmánynövényeket termeltek. Az rozs és a búza
vetésterülete mellett jelentős volt a tavaszi árpa és a zab aránya is. A kukorica
vetésterületéről nincs adatunk, Nagy Czirok László leírásából azonban megtudhatjuk,
hogy termelése a 19. század végére egyre nagyobb jelentőséggel bírt.75 „A
földnélküliek, bevándorolt szegényebb emberek s a zsellérek, hogy létfenntartásukat
biztosítsák, bérföldeken feles, vagy harmados kukoricát vetegettek s így a kukorica
termesztés aránya lassan erősödött. A hajdinát, kölest s lassan a többi gabonafélét is
74
75

Janó Ákos 1965. 83.
Nagy Czirok László é.n.113.
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hátrább nyomta. Így folyt ez az állapot a kukoricatermelés lassú növekedésével a vasút
kiépülésig. Utána hamarosan, már a 80-as évek vége felé, a szállítások lehetősége
folytán számos gazdálkodó és szemfülesebb parasztgazda sertéshízlalásra adta a fejét, s
a piaci árak emelkedésével egyre nagyobb arányban termesztették a kukoricát.”

Őszi búza
Kat. h.
1902
őszén és
1903
tavaszán
elvetett
terület
1903
őszén és
1904
tavaszán
elvetett
terület
1905
őszén és
1906
tavaszán
elvetett
terület

Gabonával bevetett terület (1902-1906)76
Őszi rozs Kétszeres Köles
Őszi árpa
kat. h.
kat. h.
kat. h.
kat.h.

Tavaszi
Zab
árpa kat.h. kat. h.

Összesen

6900
(30,5%)

9800
(43,3%)

450
(2%)

600
(2,6%)

90
(0,4%)

2400
(10,6%)

2400
(10,6%)

22640
(100%)

7350
(28,9%)

11 000
(43,3%)

900
(3,6%)

500
(2%)

150
(0,6%)

2500
(9,8%)

3000
(11,8%)

25400
(100%)

7130
(29,3%)

11 300
(46,6%)

385
(1,6%)

487
(2%)

140
(0,6%)

2300
((9,5%)

2520
(10,4%)

24262
(100%)

A burgonya termesztése is egyre népszerűbb lett. A termesztés helyzetéről az
1889-ben kelt polgármesteri jelentésben a következőt olvashatjuk:77 „Gazdászatunk
biztos jövedelmi forrása a többi közt a burgonya, miután ezen embernek és állatnak
hasznos élelmi czik nem részesül kellő gondozásban és gazdaközönségünk, különösen
kisebb gazdáink, a szükségen felüli mennyiséget értékesíteni nem tudják. A fajokat
illetőleg minden időben kész vevőre talál a páratlan, az úgynevezett Jakab, vagy
névtelen burgonya; bár keresett még – bár kevésbé – a rózsakrumpli is.” Krumpliföldet
a nagyobb termőfölddel rendelkező gazdák feléből adták ki, de olykor az aratási
szerződésekbe is belefoglalták a részes krumpliföld nagyságát. A korabeli újság
hirdetéséből megtudhatjuk, hogy: „Szathmáry Sándor főgimnáziumi igazgató felső
rekettyei birtokán krumpli földet ad ki feléből. Ugyanott vetni való krumpli eladó napi
árban.”78

76

Polgármesteri jelentés 1905. 17., 1907. 21.
Polgármesteri jelentés 1888. 82.
78
Kiskun-Halas Helyi Értesítője 1905. március 8.
77
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Év
1877
1888
1903
1904
1906
1907

Kapás növények területe (kat. hold)79
Dohány
Dinnye
Káposzta
Burgonya
932 (37,2 %)
1572 (62,8 %)
467 (16,9 %)
2300 (83,1 %)
286 (7,8 %)
200 (5,4 %)
3200 (86,8 %)
270 (5,8 %)
400 (8,6 %)
4000 (85,6 %)
275 (5,8 %)
398 (8,4 %)
4050 (85,8 %)
315 (6,4 %)
400 (8,1 %)
100 (2 %)
4100 (83,5 %)

Összesen
2504 (100 %)
2767 (100 %)
3686 (100 %)
4670 (100 %)
4723 (100 %)
4915 (100 %)

A dohány termelésére vonatkozó, első adatokat a korabeli polgármesteri
jelentésekből ismerjük. 1881-ben „57 engedélyesnek 540 holdra adatott engedély; a
hiányos ültetés s időjárás miatt azonban alig 2/3-ad rész terület volt dohánnyal
beültetve. A beszállított dohányért 20 574 frt fizettetett ki, tekintve a beváltási árt és a
beültetett hold területet, egy hold 48 frt tiszta jövedelmet hozott be.”80 1888-ban
dohánytermelő volt 56, ezek termesztettek 467 holdon 3736 mmázsát, mely 37 360 frt
jövedelmet hozott az illetőknek.” 81
Kiskunhalas a szegedi dohánytermelő felügyelőséghez tartozott. A felügyelőség
a polgármesteri hivatalon keresztül érvényesítette előírásait. 1887. május 11-én kelt
hirdetményében felhívta a gazdák figyelmét, hogy: „A dohánynak második termésként
tarlóföldekbe való ültetése már évekkel ezelőtt szigorúan el lett tiltva: miután a korán
learatott termények, mint az árpa, repce, továbbá a zöldtakarmányként használt
bükkönyös, zab, csalamádé, muhar – kevesbítik a földnek ama táperejét, melyek az
utána közvetlenül ültetett dohánynak fejlődését és minőségét előmozdítani hívaták.
Akik ezt már ez évben el nem kerülhetik, úgy e körülményt a földrészlet pontos
megjelölésével az illetékes dohánybeváltó hivatalnál, és egyúttal a m. kir. pénzügyőri
szakasznál is a községi elöljáróság útján okvetlenül bejelentsék.”82 A termeléshez
szükséges engedélyt minden évben külön kellett kérelmezni. Az engedély kiadását
feltételekhez kötötték, melyek a termelésre és az értékesítésre egyaránt vonatkoztak. A
dohány minőségi termelésének megőrzése érdekében a dohányjövedéki központ
igazgatósága elrendelte, hogy „...a kiskunfélegyházi körzet összes dohánytermelői az
1905. évre friss, fajtiszta szegedi rózsa dohánymaggal ingyen láttassanak el.”83 Ugyanez
a rendelet megtiltotta, hogy ebben az évben - a szokásokkal ellentétben - dohánymagot
szedjenek.

79

Polgármesteri jelentés 1877; 1888; 1903; 1904; 1906; 1907.
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A hatóságnak állandó problémát jelentett a megtermelt dohány felmérése, és a
csempészet megakadályozása. Az 1851-ben bevezetett dohánymonopólium értelmében
a termelők kötelesek voltak a dohányt az állami fölvásárlóknak átadni.84 A nagyobb
haszon reményében a 19. század második felében tömegessé vált a rejtegetés,
csempészkedés, a fináncok éberségének kijátszása.85 „A halasi dohánytermelőket f. évi
szeptember 22-ére értekezletre összehívatta a városi polgármester oly czélból, hogy ott
több, a dohány termelés előmozdítására szükséges intézkedések megtétessenek.
Mindenek előtt hangsúlyozta, hogy a felettes hatóságok részéről ismételve felmerült az
a panasz, hogy Halason a csempészet nagyban űzetik és hogy ennek nem orvoslása
esetén a város egész területén a termelési engedély megvonása kilátásba helyeztetett – a
mi pedig a város egyes lakósainak tetemes anyagi károsodását vonná maga után.
Felhívta továbbá a termelőket, hogy önmaguk, de főképen a város jó hírneve megőrzése
tekintetéből kövessenek el mindent, hogy a csempészetnek okszerűen eleje vétessék.” 86
A Gazdacímtár szerint 1912-ben Kiskunhalason csupán Katona Antal rendelkezett
10

holdon

fölüli

dohányültetvénnyel.87

1926-ban

Kiskunhalason

dohány

értékesítésével (dohánytőzsde) több család is foglalkozott.88 A dohány termesztése a két
világháború közötti években mind jobban elterjedt, mivel a gyenge minőségű
homoktalajokon is jól termeszthető volt.
A szőlő-, és a gyümölcstermesztés már a 19. század közepén is jelentősnek
mondható. A város nyugati oldalán elterülő „Öregszőlők” nevű terület nagysága az
1850-es években 1900 kataszteri hold körül volt.89 Az 1895-ös mezgazdasági statisztika
szerint már 2291 kataszteri holdra növekedett a szőlő területe. 90 Az 1890-es években a
filoxérával szemben immunis homoktalajon – a Homokhátság más településeivel
párhuzamosan – fokozott ütemben történtek szőlőtelepítések. Ez a magyarázata, hogy
Halason 1903-ban 4200 kh, 1912-ben pedig már 4876 kh szőlőt regisztráltak.91
Gyümölcsfákat elsősorban a szőlő közé és a ház körüli kertekbe ültettek, habár
jól látták e művelési szokás hátrányát. Fekete Dezső közlésében Gyárfás István említi,
hogy „A szőlők …annyira be vannak ültetve, vagy sarjadékoktól benőve meggy- és
szilvafákkal, melyek még alig minden 3-4 évben adnak csekély hasznú termést, az
84
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alattuk sínylődő szőlőtőkéket, ezek éltető eleme a napfény – a melegétől megfosztják.
Az ily szőlő keveset ad, azt is karczinak nevezhető savanya bort teremnek.”92 A város
1862-ben, 21,5 holdon mintakertet építtetett, mely virágkorát Vass Elek műkertész
vezetése alatt – az 1870-es években – élte. Vass Elek tanítványa volt Fazekas Bálint, a
halasi rózsabarack nemesítője, és Szathmáry Sándor az Egressy duráncija nevű
őszibarack nemesítője és a Kiffer körte meghonosítója. A rózsabarack és a Kiffer körte
termesztése az 1930-as években érte el tetőfokát. A kiváló értékesítési lehetőségeknek
köszönhetően sok családnak biztosított megélhetést.93
Mint már említettük az állattartást az 1863-ban bekövetkezett aszály és a
tagosítás nagyban befolyásolta. Az állattartás jelentősége azonban nem csökkent,
csupán szerkezete alakult át. A juhállomány látványos csökkenése mellett a
szarvasmarhatartás megőrizte jelentőségét, a fajtaváltás azonban a környező
településeknél sokkal később ment végbe, ami a hagyományokhoz való ragaszkodás
bizonyítékaként értelmezhető.
Az állatállomány (1857-1888)94
Ló
Szarvasmarha
Ökör
Birka
Sertés
Összesen

1857
2746 (3,3 %)
6537 (7,9 %)
2861 (3,4 %)
66 252 (80 %)
4465 (5,4 %)
82861 (100 %)

1869
2296 (2,4 %)
3107 (3,3 %)
1793 (1,9 %)
84436 (88,6 %)
3618 (3,8 %)
95250 (100 %)

1878
2871 (6,7 %)
6341 (14,8 %)
2302 (5,4 %)
28 336 (66,4 %)
2839 (6,7 %)
42689 (100 %)

1888
2623 (5,8 %)
7820 (17,4 %)
2412 (5,4 %)
26265 (58,3 %)
5913 (13,1 %)
45033 (100 %)

A szarvasmarha állomány 1911-ben95
Magyar fajta
Piros tarka
Bronzderes
Összesen

Kiskunhalas
6234 (82 %)
1320 (17 %)
9 (1 %)
7563 (100 %)

Kiskunfélegyháza
1752 (34 %)
3369 (66 %)
5121 (100 %)

Kiskundorozsma
1927 (54 %)
1638 (55 %)
7 (1 %)
3572 (100 %)

A baromfitenyésztés a tagosítás után kialakult kisgazdaságok alapvető
megélhetési forrásává vált. Erről tanúskodik az 1879-es polgármesteri jelentés is.
„Szárnyas állatok tenyésztése, ezzel együtt járó tollkereskedés jelentékeny szerepet kezd
vinni, a múlt év egyik vásárán tett összeszámítás szerint pulyka volt 3 165 db, lúd 5800
db, kácsa 1200, a pulyka darabja 1 frttal, lúdé 1frt, kácsa 80 krral adatott.”96
92

Fekete Dezső 1985. 27.
Simon András 2005. 254.
94
Nagy Szeder István 1935. 122; Polgármesteri jelentés 1878; 1888.
95
MSK. Új sor. Mezőgazdasági statisztikai adatgyűjtemény 1870-1970. Állatenyésztés III. Községsoros
adatok. Budapest 1972.
96
Polgármesteri jelentés 1879. 23.
93

20

A szervezett baromfikereskedés a 19. század végén indult, a Schneider család
szerény vállalkozásaként. A céget Schneider Ignác alakította 1869-ben. Baromfi és
tojáskereskedéssel foglalkozott. A cég igazi fellendülése a vasúti forgalom megindulása
– 1882 – után kezdődött. 1888-ban 41, 1889-ben 62, 1891-ben 94 kocsirakomány
baromfit és tojást szállított vasúton. Schneider Ignác halála – 1895 – után vejei –
Goldberg Sándor és Königsberg Károly vették át a cég irányítását. 1909-ben benősült a
családba Bleier Mór is. A három vő összefogva, a nagykorúságot elért Schneider
Márton és Scheider Lipót közreműködésével európai hírűvé fejlesztették az üzletet. Az
első világháború után a baromfi mellett gyümölcsfelvásárlással is foglalkoztak.97
Gyümölcsből 1933-ban Ausztriába 120, Németországba 90, Angliába 20, Svájcba 35,
Csehországba 80, Lengyelországba 10 vasúti kocsirakomány árut szállítottak. A
baromfi leginkább vágott állapotban, hűtőházból került szállításra. Az 1930-as évek
elején forgalmazott baromfi mennyiségéről a következő táblázat tudósít:98
A Schneider cég által forgalmazott áru mennyisége
Baromfi
Liba
Pulyka
Gyöngytyúk
Csirke
Kacsa

1932
262 920
144 140
1 923 889
111 384

1933
288 900
233 586
116 465
2 043 886
272 902

1934
297 068
243 924
255 405
2 285 874
604 691

A Schneider cég nagyságát és jelentőségét jól mutatja, hogy amíg az 1926-os
gazdacímtár szerint Kiskunfélegyházán 134 baromfi és tojáskereskedő volt, addig
Kiskunhalason a cég egyedül bonyolította le a baromfikereskedelmet.99
A

baromfitenyésztés

eredményességét

bizonyítják

a

gazdaasszonyok

kiállításokon elért eredményei is, melyekről a fennmaradt oklevelek tanúskodnak. (1.
kép) A halasi baromfitenyésztés mennyiségi tekintetben azonban elmaradt a
kiskunfélegyházitól, ahol kisebb területen, kevesebb termelő nagyságrendekkel több
baromfit tartott.100

1895
1935

Baromfik száma 1935-ben
Kiskunhalas
66 103
84 787

97

Kiskunfélegyháza
107 765
136 239

Nagy-Szeder István 1935. 85.
Nagy-Szeder István 1935. 86.
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Kiskunhalas területe 112 195 kat. hold, míg Félegyháza területe 66 421 kat. hold volt. Magyarország
helységnévtára. Budapest 1926. 163.
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A

baromfitenyésztéssel

elsősorban

a

nagyobb

gazdák

tanyáit

bérlő

baromfikertészek foglalkoztak. A baromfik közül nemcsak tyúkot, hanem libát, kacsát,
gyöngytyúkot és pulykát is tartottak. A kertész, más vidéken tanyás, szegényebb sorsú,
vállalkozó szellemű családfő volt, aki a lakás jogáért, a tanya körül, a szerződésben
meghatározott munkákat végezte. A cselédsorshoz viszonyítva a kertész nagyobb
felelősséget vállalt a nagyobb haszon reményében.101 Ha munkáját hanyagul végezte, a
gaz fölverte a tanya környékét, akkor a kertészt parékertésznek csúfolták.102 Baromfit
kellett tartania „fele haszonra”, a tanyához tartozó földet részéből használhatta a bérlő.
Ingyen lakást és tűzrevalót kapott. A kukorica harmados, a krumpli és a répa feles volt.
Kerti veteményeknek való földet ingyen kapott. Az aratórészt is a lakó kapta. Ha a
kertész adta a takarmányt, akkor feles volt a tartás. Egyébként harmados. Az
anyajószágok a baromfikertészé voltak. Ha kellett, a gazda kisegítette. A
baromfikertésznek szőlőkapáláskor, fűkaszálásban segíteni kellett a gazdának. Ezért
rendes napszámot kapott. Télen a gazda erdejét megnyeshette, ezért elkapta a fele fát. A
kertész részét is bevitte a gazda, ha kellett. A baromfikertész pányván disznót is
tarthatott a tanya körül, ha volt tehene, azért fűbért fizetett. Néhol a baromfikertész
dinnyét is termelt. Ez feles volt. A szántást a gazda végezte. A piacra is a gazda
fogatával jártak.
A baromfikertészkedés jó megélhetést biztosított a lakónak. A kertészt Dömötör
napjától (október 26.) Dömötörig fogadták, de sok helyen több évig, sőt évtizedekig is
maradhatott, ha jól egyezett a gazdával. A baromfinevelés nagy részét az asszonyok
végezték. A gyerekek már kiskoruktól bekapcsolódtak a munkába, vigyáztak az
aprójószágra, libapásztorok voltak.103
Tázlár, Harkakötöny
Tázlár a hódoltság után különböző nemesi családok tulajdonában volt, kik
leginkább a pusztát legeltetésre használták. Önálló közigazgatású községgé 1872-ben
vált. Hozzátartozott Harka és Kötöny puszták, valamint Kis-Bócsa és Nagy-Bócsa
területe. A hatalmas határral – 46 568 kat. hold – rendelkező pusztán elsősorban
külterjes állattartással foglakoztak. Az 1870-es évek második felében, a nagybirtokokon
végbement parcellázás után megindult a puszta művelésre alkalmas területeinek
101
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föltörése. A szomszédos pusztákon kívül jöttek betelepülők a szegedi földekről, sőt
később Vásárhelyről, Szentesről, Csongrádról, Kistelekről is. 1906-ban Tázlárról levált
Kisbócsa és Nagybócsa, valamint a Zöldhalmi rész. Tázlár területe 21 909 kat. holdra
csökkent.104 A puszták rendkívül sivár talajáról nóta is keletkezett:
„Tázlár, Bócsa, Bodoglár
Három átkozott határ,
Ahun eső sosë jár.
Ha jár, nyomában a kár.”105
Bálint Sándor állítása szerint: „Tázlárt – mostani lakosságának mintegy 80%
arányban – alsótanyai népünknek 1880 és 1900 táján kivándorló két raj vette
birtokába.”106 Juhász Antal azonban korrigálja ezt az arányt, megállapítva, hogy „…a
szegedi telepesek szerepe valóban meghatározó, de nem ilyen mértékben. Tázlár 20.
század első felében élt népességének 25-30 %-a a szegedi földről származott és ha a
máshonnan odatelepülő szegedi gyökérzetűeket is figyelembe vesszük, a Szeged római
katolikus népéből származók aránya elérhette – vagy kevéssel meghaladhatta – a
lakosság felét.”107
1879-ben Tázlár területének nagyobbik fele báró Podmaniczky Levente, Bagi József,
Sváb Jakab, kisebb részben Bikády László és gróf Vigyázó Sándor birtoka volt. Gróf
Vigyázó Sándornak Kötöny pusztán volt több mint 2500 holdas birtoka.
1924-ben, hogy a község a jószágállomány részére legelőt biztosítson, a Vigyázó
birtokot akarta megváltani. Mivel a grófnak nem volt szándékában eladni a birtokot,
kérvényében a birtok értéktelenségét vázolta: „Csodálatos kopár világ ez, alig hogy az
ember elhagyja a vasút vonalát, valóságos sivatagba kerül. Emelet magasságú
homokbuckák között kanyarognak a rossz dűlőutak. A homokbuckákon semmiféle
vegetációnak nyoma sincsen, a kietlen és sivár pusztaságban néhány galagonya bokor és
kutyatej tengődik gyéren….A homokbuckák között elterülő mezőgazdasági területek
nagyon gyenge minőségűek, rendszerint csak rozs termelésére alkalmasak.”108
A nagybirtokokat az 1900-as évek elején parcellázták föl. A Sváb birtok felosztására
1906-ban került sor. 30 kisholdas parcellákat osztottak. A tehetősebbek két-három
parcellát is vásároltak. A birtokokon tanyák épültek, falu csak később létesült.109
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Kiskunfélegyháza
Vizsgált területünkön szintén nagyhatárú település volt Kiskunfélegyháza. A
közvetlenül a redemptió előtt alakult település 1745-ben több pusztát is megváltott. Így
hozzá tartozott Ferencszállás, Galambos, Csólyos, Kisszállás fele, majd Páka és
Jakabszállás negyed része.110 E rég elhagyott puszták birtoklásának jogát csak hosszas
pereskedések útján tudta Félegyháza érvényesíteni a környező településekkel
szemben.111 A nemrég még földesúri alattvalókból redemptus gazdák lettek. Azok, akik
később települtek be, vagy a megváltakozáskor nem volt elég vagyonuk,
irredemptusokká, zsellérekké váltak. A közösség vezetését hosszú ideig a redemptusok
birtokolták, így a maguk érdeke szerint szabályozták a földhasználatot is. Itt redemptus
volt minden lakos, aki Félegyháza határának és pusztáinak megváltásában bármekkora
összeggel részt vett, tekintet nélkül arra, hogy örökbirtoka és háza volt, vagy redemptus
lakos, akinek csak háza volt, illetve aki állatállománya utáni hozzájárulás révén csak
haszonélvezetet kapott a közös juttatásokból. A város lakosságának lélekszáma a
természetes szaporodásnak és a folyamatos bevándorlásnak köszönhetően rendkívül
megnőtt,

az

1840-es

években

elérte

a

17

ezret.112

Erőteljesebbé

vált

a

birtokfelaprózódás, a földnélküliek száma megszaporodott.
Az 1854. március 4-én átadott, Ceglédtől Szeged felé kiépülő vasútvonal a
gabonakereskedelemnek nyitott új utat. A kenyérgabona termesztés jelentőségének
növekedését az 1870-es évekre, a malmok száma is mutatja. Összesen 81 malom volt:
36 szélmalom, 43 szárazmalom és 2 gőzmalom. A malmokban kenyérlisztet,
kukoricalisztet, árpadarát készítettek és kölest őröltek.113
A gabonatermesztés növekedésének hatására a még meglévő közföldeket is
kisajátították. A legrosszabbul azok az elszegényedett redemptusok jártak, akik belső
telkeiket

elvesztették,

és

a

redemptió

arányában

a

megmaradt

külső

legelőhasználatuknak megfelelő arányos részt sem kapták meg. E jogaikból és
birtokaikból kisemmizett gazdákból szerveződött a pusztakeresők mozgalma mintegy
800 család – kik évtizedekig pereskedtek jogaik visszaállításáért.114 Az 1850-es években
felvett adatok szerint Félegyháza és a hozzá kapcsolódó (fél Kisszállás, Ferencszállás,
110
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Galambos) puszták, valamint Csólyos művelési ág szerinti megoszlása a következő
volt:115
Félegyháza és Csólyos puszta megoszlása művelési ágak szerint
Félegyháza
Föld
Szántó
Rét
Szőlő
Legelő
Erdő
Nádas
Terméketlen
Összesen:

Csólyos
Terület (kat. hold)

29726
8063
1420
2340
64
96
2740
44452

16
232
4630
653
454
5986

A rozs és a köles termelése mellett a múlt század második felére egyre nagyobb
szerepet kapott az árpa és a kukorica termesztése is. A burgonya azonban még mindig a
szegény ember kenyerének számított. “Nincs szegény ember, valamire való napszámos
vagy éves cseléd, kinek egy láncz kukoricza, vagy egy kis krumpliföldje, vagy
mindkettő ne volna… Eleinte a közönséges Jakab krumpli volt általánosan elterjedve…
1868-ban hozatott három termelő néhány fontnyi rózsa krumplit, mely korai
tenyésztésénél fogva gyors elterjedésnek örvendett, azonban mivel a telet nem állja ki
oly sokáig erjedés nélkül, mint mások ez sem vehette át a krumpli termelésben a
főszerepet, jött ezután a szarvas alakjáról elnevezett kifli krumpli, mely csemegepótlék
gyanánt használtatik. A kecskeméti gazdasági egyesület útján azonban számos fajjal
kísérletet tévén, ma az úgynevezett gyöngy krumpli (Perlen) – óriási nagy liszttartalmú
– örvend általános elerjedésnek és mellette látható a hópehely és még számos faj” —
írta Szerelemhegyi Tivadar.116
A dohánytermesztés jelentőségét is kiemelte: „Ezen termelési ág nem hoz
dicsőséget városunkra s dohánya még csak a középszerűség vonaláig sem képes
minőség tekintetében felemelkedni, minek pedig nem a talaj az oka, mivel az
Félegyházán annyira kedvező a dohánynak, hogy hasonló kedvező művelés és gondozás
mellett nemcsak a dohányra rosszabb talajú külföld, hanem honi vetélytársaink sem
lennének képesek bennünket túlszárnyalni.”117 Utalt a termelés és az értékesítés
körülményeire is: “A dohánytermelés leggyakrabban minden felügyelet nélkül a
dohányos kertészekre van bízva, a legelhanyagoltabb néposztályra, mely e tekintetben
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nem képes a haladásra... Rossz hatással van a dohánytermelésre az óriási mérveket öltő
csempészés is, mert a kertész, vagy sokszor maga a kistermelő is a javadohányt
kiválogatja s természetesen ötszörös árt kap érte, de ugyanekkor a kormánynak a rossza
marad, s ez kénytelen levén ezt is beváltani, természetes, hogy a legkisebb árt adja
érte... Nagyon gátló körülmény még az is, hogy kellő terű dohányszárító színek
sincsenek... .”118
A szőlő- és gyümölcskultúra is nagy hagyományokkal rendelkezik. Az első
szőlőtelepítésre szánt területet 1748-ban osztották fel, melyet később „Belső öreg
szőlőknek” neveztek. 1776-ban Galamboson kárpótolták azokat, akiknek a belső
szőlőjében a városból kifolyó víz kárt tett.119 1792-ben az „Öreggalambosi szőlők”
feletti homokföldeket felosztották és szőlővel telepítették be. A 19. század első felében
Alsó- és Felsőgalambos látta el szőlővel és gyümölccsel a város lakosságát. Az 1840-es
években indult meg a gabonatermelésre alkalmatlan, apró parcellákon a szőlőtelepítés.
1850. április 29-én Selymest is elárverezték. A legkisebb vásárlás 1 lánc, a legnagyobb
4 lánc volt. 1847-ben a Ring család kiosztott homokföldjét telepítették be. Félegyháza
szőlőkultúráját ebben az időben a nagyarányú szétaprózottság jellemezte.120
„Félegyháza szőlőt termel a Selymes-, Halesz-, Galambos-, Szabó és
Ringhegyeknek nevezett kertekben, igen kis részletekre osztva egy-egy birtoknak
tulajdonát. …Ezen megevezett szőlőskerteken kívül van még az úgynevezett
„Közelhegy” 87 holdnyi területtel, melyben az egyes birtokosok tulajdonai még kisebb
részekre vannak szaggatva, mint előbbiekben. Ez a város közvetlen közelében
feküdvén, eredeti rendeltetésétől eltéríttetett s ma már alig van benne szőlő, hanem
inkább a haladó város konyhakertjéül szolgál. Melyben a szorgalmas lakosság dús
zöldséget, kapás növényeket és gyümölcsöt termel.”121
A gyümölcstermesztés helyzetéről a következőt írta: „A szőlőskertek, mint említettük,
telve, sőt némely helyen tömve vannak gyümölcsfákkal, s mégsem lehet mondani, hogy
a gyümölcskereskedés Félegyházán virágzik. Sőt a legutóbbi évekig teljesen csak a
városbeli fogyasztásra szorult.”122
A megélhetés alapvető forrása azonban az állattenyésztés volt. A legnagyobb
jelentősége a szarvasmarha- és juhtartásnak volt. A közlegelők mind nagyobb arányú
föltörése, majd tagosítása miatt az irredemptusok korán kiszorultak a legelők közös
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használatának jogából. Valószínűleg ennek következménye a baromfitenyésztés
nagyarányú fellendülése. Az értékesítést megkönnyítette a vasúti szállítás lehetősége.
Szerelemhegyi szerint “... a vasút megteremti a rendszeres kereskedést, mely ma már
oly ügyesen s annyi vállalkozással van szervezve, hogy e tekintetben kívánni való nem
marad, s a félegyházi csirkések méltán megérdemlik mindszélesebb körben, de
leginkább külföldön terjedő jó nevüket.”123 A baromfitenyészés jelentősége tovább
növekedett, mint már említettük 1926-ban 134 hivatalos baromfikereskedő volt a
városban.124 Mártha szerint: „Az első világháború után a feldolgozó iparnak különösen
Kiskunfélegyháza és Ásotthalom vidéke adott számos hízott libát. Ott egyes családok
nemzedékek óta töméses hízlalással a legkiválóbb májú ludakat állították elő”.125
Az általunk vizsgált területen, az 1935-ben összeírt baromfiállomány létszáma
alapján megállapíthatjuk, hogy a területnagyságot figyelembe véve, Kiskunfélegyházán,
Kiskunmajsán, Szankon és Tázláron volt a legjelentősebb a baromfitartás.126

Település (1935)
Jászszentlászló
Kiskundorozsma
Kiskunfélegyháza
Kiskunhalas
Kiskunmajsa
Kistelek
Öttömös
Pusztamérges
Szank
Tázlár

Baromfiállomány településenként 1935-ben
Tyúk
Pulyka
Liba
7787
438
2 113
37 592
1 679
6 708
94 229
8 292
24 385
63 277
5 468
10 495
47 751
6 609
13 491
8 679
343
928
1 634
115
454
4 673
686
1 102
17 011
4 738
5 255
19 045
2 051
7 767

Kacsa
825
1 509
9 333
5 547
5 467
192
33
226
2 874
2 133

Összesen
11 163
47 488
136 239
84 787
73 318
10 142
2 236
6 687
29 878
30 996

Bugac
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Bugac 1950. február 1-én vált önálló közigazgatási területté. A Kecskeméthez
tartozó pusztán már a 19. század második felében megindult a homokterületek
parcellázása. Nagyobb lendületet azonban a 20. század elején vett. 1904-ben Kecskemét
a monostori pusztán 33 darab, hat holdas parcellát, 1906-ban 74 parcellát adott el. 127 A
parcellázások később is folytatódtak. A gyenge minőségű homoktalajon kisbirtokok
alakultak ki. „Mérhetetlen emberi erőfeszítést, munkát igényelt a bérlőktől az erdőirtás
és a buckák elegyengetése.”128 E birtokpolitika következményeként alakult ki az a kis-,
és törpebirtokos réteg, amely - hasonlóan szegedi határ kisbérlőihez – szegénységre
ítéltetett. Ennek arányát mutatják az 1947-es birtokmegoszlási adatok:129
Birtoknagyság és a birtokosok száma Bugacon 1947-ben
Birtok nagysága (kat.h.)
1-5
5-10
10-20
20-50
50-100
100-

Birtok száma
615
350
138
47
2
3

1928-ban adták át a Kecskeméti Gazdasági Vasutat, mely nagyban hozzájárult a tanyai
lakosság könnyebb piacra jutásához. Elsősorban a Kecskemétre, illetve a közeli
Félegyházára jártak piacra.
Szeged
A 19. század második felében Szeged mezőgazdaságának fejlődésében
maghatározó szerepet játszott a város birtokában lévő legelők felparcellázásának
folyamata. A városi tanács megengedte, hogy a bérlők a legelőket fölszántsák, sőt
bérleményükre házat is építsenek. 1852-ben és 1853 tavaszán, mintegy 10 247 kat. hold
közlegelő került haszonbérbe 10 évre. A bérlők – általában vagy kevés örökföldön
gazdálkodó kisbirtokosok, vagy más házában élő lakók voltak. Több mint 57 százalékuk
10-25 hold nagyságú területet bérelt.130 Az újabb fölosztások hatására megnőtt a szántó
területe, a külterületi népesség pedig 1850 és 1910 között több mint háromszorosára
gyarapodott.131 A közlegelők árverezése az 1879. évi árvíz után vett újabb lendületet. A
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folyamat eredményeként a 20. század elejére a város mezőgazdasági népességének 8590 százaléka már tanyákon élt.132 A földbirtokok azonban rendkívül elaprózódtak.
A gazdaságok nagysága az 1914. évi telekkönyvi birtokívek alapján 133
A gazdaság területe

A birtokosok száma
Feketeföldek

Alsótanya

Felsőtanya

Összesen

2 932
903
330
167
58
38
21
7
4456

1 280
1 560
826
760
286
199
78
15
5004

310
751
385
396
181
122
56
17
2218

4 522
3 214
1 541
1 323
525
359
155
39
11 678

0-1
hold
1-5
hold
5-10 hold
10-20 hold
20-30 hold
30-50 hold
50-100 hold
100- hold
Összesen:

A birtokok mintegy 80 %-a 10 holdon aluli nagyságú volt. A tehetősebb gazdák
azonban már cséplőgépet vásároltak.A gabonatermelés jelentőségét jó mutatja az a tény,
hogy az 1910-es években Szeged határában már 61 cséplőgarnitúra volt.134
A birtokstruktúrából adódó szegénység és a meglévő termelési tapasztalatok jó
alapul szolgáltak egy intenzívebb mezőgazdasági kultúra kialakulásához.
Szeged mezőgazdaságának fejlődésében jelentős szerepet játszott a paprika- és a
dohánytermesztés. A paprikatermesztést valószínűleg az alsóvárosi kolostor barátai
ismertették meg a lakossággal.135 Hasonló múlttal és jelentőséggel rendelkezett a
dohánytermesztés is. A 19. század első felében Szeged az ország legelső
dohánytermesztő vidékei közé tartozott.136
A dohánytermesztés évszázados hagyománnyal bírt, melyről Szűts Mihály a
következőt írta: „A szegedi dohánytermesztés nagy arányait mi sem mutatja jobban,
mint azon körülmény, hogy már 1793-ban 40 hajórakomány szállíttatott el
Szegedről….”137

A

dohánytermesztés

lendületét

az

1851-ben

bevezetett

dohánymonopólium törte meg. A dohánytermesztés visszaszorulásával új erőre kapott a
paprikatermesztés.
Kétségtelen, hogy a kevés földterülettel rendelkező gazdaságok számára az
egyre

intenzívebb

földművelés

jelentette
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a

könnyebb

megélhetést.

Ennek

legkézenfekvőbb formája a zöldség és gyümölcstermelés előtérbe kerülése volt. Szűts
Mihály leírása szerint: „Távolabb volt a náddal kerített palántás, melybe a palánta után
némi virág is került. Ezt követte, vagy tőle külön laposabb részen volt a káposztás, mert
már akkor az őszi káposztát előszeretettel termesztették. A dinnyeföld lehetőleg új
törésű homokra került, a közepén volta csőszkunyhó, mely előtt rakták halomba a
városba szállítandó dinnyét.”138
A szőlőültetés a 19. század második felében vett nagyobb lendületet. A Kárászés az Ormódi család által szervezett telepítéséken sok család kapott kisebb területet,
illetve több, kevés földdel rendelkező szegény bérlő a parcella árának ledolgozása útján
jutott földhöz. Itt ellesték a szőlőtelepítés fortélyait. A tavaszi metszéskor szaporításra
vesszőt vittek magukkal, melyet saját házuk körül telepítettek el.139
Szeged városa 1891-ben határozta el, hogy szőlőtelepet létesít Felsőközponton.
A mintegy 44 hold telepítését 1895-ben fejezték be. A város azonban 1902-ben két
holdas parcellánként elárverezte a már jól beállt ültetvényt. Leginkább szegedi iparosok,
kereskedők és néhány tehetősebb kisteleki gazda vásárolt szőlőt. Néhányan két-három
parcellát is megvettek, de megemelkedett a pusztaföldek – szántók – ára is. A szatymazi
földtulajdonosok a környékbeli pusztákon – Forráskút, Csólyos, Szank – vásároltak
olcsó birtokot. Kovács Antal – szatymazi gazdálkodó – egy hold szőlőt adott el, az árán
Szankon vásárolt húsz hold homokot, melyből tíz holdat szőlővel és gyümölcsfákkal
ültetett be. 140
“...ez az olcsó, megvetett homok versenyre kelt a büszke, jól hízott fekete
földdel, s innen-onnan egy negyed század alatt odáig emelkedett az agrikultúrában, ahol
a drága, acélos búzát termő bánáti földek állottak. ...Egy hold szatymazi homok 10-15
éve 60-70 Ft, ma 200-300, szőlővel beültetve 700-800, jól művelt, a vasúthoz közel
1000 Ft.” - írta Békefi Antal.141
A hegyekben kiöregedő szőlők mellett egyre nagyobb szerephez jutottak a ház
körüli telepítések. Ezek nagyságát azonban nem lehetett megállapítani, mivel a gazdák
nem jelentették be a telepítést. Tömörkény István szerint: “Szőlőültetésre nagyobb részt
olyan homoki területeket fognak, amelyektől eddig a legcsekélyebb jövedelem után
fizették az adót, holdanként pár karajcárt. A hatévi adómenetesség után azonban olyan
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magas adó alá jut, hogy a gazda a bejelentésre ráfizet. Így inkább nem tart igényt az
adómentességre.”142
A 19. század utolsó évtizedeiben a Szeged környéki gyümölcstermesztés egyre
jelentősebbé vált. Nagy szerepe volt ebben a szegedi faiskolák mind nagyobb mérvű
elterjedésének.143 Szűts Mihály szerint: „Gyümölcsben a határ mind mennyiség, mind
nemességre igen gazdag, húsz év előtt még alig volt a szegedi piacon látható valamelyes
becsületes gyümölcs, midőn most szebbnél szebb között a választás szintén nehéz.
Cseresznye, sárgabarack, de legkiválóbb őszi barack kitűnőek, alma tömérdek, s igen
szép, ez mind a homokon terem… A görögdinnye új földet, leginkább gyöpöt szeret,
hol szép s jól terem, néha száz kocsival is áll a piacon. Nemesebb sárgadinnye csak
kertekben látható.”144
Az 1927. február elsején átadott „kisvasút” az alsótanyai gazdaságok számára
elsősorban az áruszállítást könnyítette meg. A két szárnyvonal Ásotthalomtól, illetve
Pusztamérgesről indulva biztosította az összeköttetést a várossal, a Rudolf-térrel.145
Gazdasági jelentősége fölmérhetetlen volt. „1929 augusztusában volt olyan piacos nap,
amikor 15 vagon gyümölcsöt indítottak Szegedről Németországba és Ausztriába.
Ontotta magából az árut a kisvasút.”146
Jászszentlászló
A föltöretlen területek művelés alá fogása legkésőbb a jász településekhez
tartozó kun pusztákon indult meg. Jászszentlászló pusztát 1854-ben osztották fel. A
puszta 1/6 része Jászdózsához, 1/6 része Jászfelsőszentgyörgyhöz, 3/6 része
Jászjákóhalmához, 1/6 része pedig Jászmihálytelekhez tartozott.147 Némi lakossággal és
földműveléssel azonban már rendelkezett a puszta. A négy anyaközség lakói közül 34
jákóhalmi, 2 mihálytelki, 1 dózsai és 4 szentgyörgyi, összesen tehát 41 birtokosnak állt
a pusztán összesen 48 szobából és 22 kamrából álló háza. Ezek akkor még nem voltak
állandóan lakottak, csak a nyári munkák (szénakaszálás, aratás, gabonavetés) idejére
népesültek be.148 Ha Balogh István tanulmánya alapján a jászszentlászlói Tápai család
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gazdálkodását nézzük, megállapítható, hogy elsősorban az állattartás kapott nagyobb
szerepet. Burgonyát csak házi fogyasztásra termeltek. Itt is jelentős volt a
baromfitenyésztés. A kereskedők helyben vásárolták fel a jószágokat.
A szőlőtermesztés tudományát a közeli Félegyházáról vették át. Az 1874-es
községgé alakulás arról tanúskodik, hogy a betelepülés és a földek föltörése néhány
évtized alatt végbement. A községben volt három szélmalom és négy szárazmalom.
1902-ben gőzmalom épült. A Kalmár-féle birtokot 1923-ban osztották fel „érdemes
kisemberek” között. 58 fő között osztottak fel 156 kh. területet. Jelentős volt a szőlő- és
gyümölcstermesztés is. „Minden tanyás gazdálkodó igyekezett legalább annyi szőlőt és
gyümölcsöt termelni, amennyire a háztartásnak szüksége volt. A felesleget jópénzért
értékesítették.”149
A község jobbminőségű földjeit módos, félegyházi családok birtokolták. A
kisebb birtokkal rendelkezők idénymunkát vállaltak.150
Jászszentlászló földterületének megoszlása 1939-ben (kat.hold)151
Szántó
Szőlő
Erdő
Nádas
Rét
Legelő
Kert

6 301
310
223
710
2 157
642
27
A község földterületének megoszlása 1945-ben152

Birtok (kat. hold)
Zsellér
1– 3
3– 5
5 – 10
10 – 20
20 – 40
40 –

Családok száma
150
121
163
200
160
45
32

Össz. földterület %-a
3
7
15
27
15
33

Összlakosság %-a
16,5
15
18,5
23
17,5
5,5
4

A nagy kiterjedésű rét és legelőterületek kiváló alkalmat nyújtottak a
kisgazdaságoknak a baromfitartásra. A közeli Félegyháza baromfikereskedői kijártak a
tanyákra, helyben vásárolták fel a baromfit.
Csólyospálos
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Pálos puszta hasonlóan a többi jász pusztához, 19. század második felében került
fölosztásra. A puszta alsó része Jászladányhoz, felső része pedig Jászkisérhez tartozott.
A nagy távolság miatt először a kisériek határozták el a puszta felosztását, eladását. A
tagosítás az 1870-es évek elején fejeződött be. A legelső betelepülők azok a jászladányi
családok voltak, kiknek már korábban is volt valamilyen kapcsolatuk a pusztával. Ők
ismerték a föltörésre legalkalmasabb területeket, letelepülésükhöz az anyaközség is
segítséget nyújtott. 1877-ben Alsópálos puszta már 90 földbirtokos tulajdonában volt,
akik közül 24 család már idetelepült.153 Az 1879. évi birtokrészleti jegyzőkönyv teljes
képet ad Pálospuszta lakottságáról és a földterület hasznosításáról. Eszerint Alsópáloson
a szántó aránya 64,3 %, 46 lakóház épült.154 A szegedi árvíz után indult meg a nagyobb
arányú betelepülés az alsótanyai földekről, magukkal hozva a termelési kultúrát.
Felsőpálos puszta a jászkiséri közbirtokosság tulajdonában volt. A puszta
hasznosítására vonatkozó legkorábbi adatok a jászkiséri tanácsi jegyzőkönyvekben és a
közbirtokossági jegyzőkönyvekben találhatók. Ezek alapján szinte hónapról hónapra
nyomon követhető a puszta birtoklásának és hasznosításának minden problémája. A
legeltetett állatok létszámára vonatkozóan adatokat a következő táblázat mutatja:155
A kíséri jószág létszáma 1865-ben
Év
1865
1875
1879

Gulya
számos
261
1085
889

Ménes
Tavalyi
561
255
493

202
185

A pusztaház körül és a majsai határszélen szántók is voltak, melyeket elsősorban
majsai részeseknek adtak ki. 1861-ben a főbíró jelentette: “Pálos pusztán eddig hevert, s
régebben a közigazgatás részére használt földeket a közgazdaság elhatározása folytán
kukoricával beültetvén maholnap itt az ideje, hogy letöressék, ám a pusztán sem hely,
sem kellő felügyelet nem lévén, az árverésen eladatik”. 211 véka csöves termés és egy
véka gyenge kukorica termett.156 Részletes jelentés maradt fönn 1864-ből is. Találtak 72
vontató feles szénát. Ebből “…próbát tévén egy vontatóból lett hét mázsa széna,
gabonát pedig találtak 152 csomó vetett búzát, melyből a rész kiadatott takarásért 14
csomó, maradt 138 csomó, ezt megfelezvén maradt a városnak 69 csomó.” Ezenkívül
153
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találtak 23 csomó vadbúzát, “…melyből három csomót aratási részül kiadván maradt a
városnak 20 csomó. Próbára három csomót elnyomtattak. A vetett rozsból lett 6 és fél
véka, melyből, minthogy a felesek adtak vetni való magot a nyomtató rész tizedét
leszámítandó, a vadbúzából pedig próba nem vétetett, mivel az idő azt gátolta, azonban
mint gazda becsűre csomóját egy vékájával számolta, mivel gazos.”157 A későbbi
terméseredményekről is vannak adatok. 158
Terméseredmények
Rozs

Zab

Széna

Véka
1872
1873
1874
1877
1879

112
107
143
193
104

Szalma
Mázsa

215
171
182
25
52

545
1582
104
-

120
65
-

A nagy távolság miatt 1890-re Jászkisér is eladta pusztarészét. Az 1898-as
birtokrészleti jegyzőkönyv szerint Felsőpáloson 59 ház épült fel, míg Alsópáloson 199
lakóház állt.159
Csólyospuszta Kiskunfélegyházához tartozott. Az 1894 tavaszán Félegyházán
lábra kapó “parasztszocialista” mozgalmat ugyan megfékezték, de a vidék más
területein is történtek megmozdulások.160 Ennek következménye volt a még osztatlan
földterületek, - közlegelők (puszták) fölosztása. 1895 júniusában Móricgáton
fölparcellázták a lacházi közbirtokosság 500 holdas pusztáját, 1895. szeptember 19-én
osztották föl Csólyost, néhány nappal utána Harkát és Kötönyt. Az események
krónikása a pusztaosztás felett így elmélkedett: ”Most benépesül a puszta, tanyák,
kertek lesznek rajta, otthonuk az embereknek.”161 A fölosztásról a Félegyházi Hírlap a
következőt írta: “Folyó évi szeptember hó 19-én kezdték meg a közpuszták felosztását
Csólyoson. Már szerdán sokan mentek ki a távoli pusztára úgy, hogy csütörtökön kora
reggel egész kocsitábor terült el az alsó csőszház környékén. A ködös reggelen a kocsik
között szerte járó emberáradat, a szabadon legelő lovak, a nyugtalankodó gulya, a
búsuló pásztorok arra az időre emlékeztették a szemlélődőt, midőn őseink 152 évvel
157
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ezelőtt ma virágzó városunk, még akkor puszta területét megszállották. A tábor
mindegyre szaporodott. A szélrózsa minden irányából jöttek emberek, kik kocsin, kik
gyalog. Egyik ősi jussát kivenni, a másik a földet vásárolni, a harmadik földet eladni
jött. ... Az osztó mérnök személyesen mutatta ki minden az őt illető darab földet,
melynek négy sarkára azután leverhette a mezsgyekarót. Így mentek dűlőről dűlőre. ...
Szombaton az osztást befejezték. Alig ütötték le egyes birtokosok a mezsgyekarót,
Kistelek, Majsa és Kömpöc községekből megjelentek a földvásárlók”162 Csólyoson a
betelepülés hamar végbement. Az 1910. évi népszámláláskor 1100 lakosa volt, már
csaknem annyi, mint a korábban betelepült Pálospusztának.163
Az első világháború előtt a két puszta lakói indítványozták az önálló
közigazgatás létrehozását, azonban ez Félegyháza ellenállása miatt nem járt
eredménnyel. A két puszta 1945. június 1-én vált önálló községgé Csólyospálos
néven.164
Kömpöc
A Csólyossal szomszédos Kömpöc puszta az egri káptalan birtokában volt.
Leginkább Félegyháza bérelte. 1801-ben a bérleti díj 3400 rh. forint volt, melynek
fejében “...a kiárendált pusztát kaszálással, legeltetéssel és egyéb haszonvétellel —
kivévén a szántást és vetést — tetszése szerént használhatja a város.”165 A pásztorok és a
jószágok ellátásáról is találunk kimutatást: 166
Kimutatás a pásztorok és a jószágok ellátásának összegéről (1802)
120 kenyér
16 mázsa só
180 icze kása
90 font szalonna
15 icze vaj
15 sajt
két göbölyös bére
60 csomó dohány
Egy szamár kenyérhordásra
Egy bogrács
Egy csobolyó és kötél
4 zsák, 4 zacskó
2 vályú, 2 dézsa, 2 veder
Kutak “conservatiója”

18 forint
28 forint
6 forint
13 forint
5 forint
3 forint
60 forint
3 forint
2 forint
50 krajcár
1 forint 40 krajcár
1 forint
20 forint
10 forint
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Minden héten a kocsinak bemenni
Pányva, kötél, nyereg
Egy csősz bére
két ember

30 forint
1 forint
30 forint
20 forint

A nagy érdeklődés miatt 1830-ban 1000 holdra növelték a kiosztásra kerülő kaszáló
nagyságát, melyet sorsolással osztottak szét.167 1836-ban a kedvezőtlen időjárás miatt
kevés széna termett, így a város a bérleti díjat visszafizette. A pusztában ekkor 34
gazdának 236 jószága legelt, egyenként négy forintért.168 Kömpöc bérleti díja ezután
lecsökkent. A félegyházi birtokosok egyre inkább szántóföldeket szerettek volna
bérelni. Az első betelepülők azonban mégsem Félegyházáról, hanem a közeli
Pallavicini-uradalomból érkeztek az 1850-es évek elején, miután az uradalomban
szétverték a dohánykertészségeket.169 Az elűzött kertészek egy része a közeli Kömpöcre
települt. Ők lettek e vidék később megerősödő dohánytermesztésének megalapítói.
Életük kezdetben keserves volt. “Eleinte hantházakban vonták meg magukat. Őseik
nyomán máig emlegetik az 1863. évi lucaszelet, mely nemcsak a vetéseket, hanem még
a tarackot is gyökerestül elhordta. Ínséges éveik is bőven akadtak. A szélmalomban
olykor a tarackot is megőröltették” — írta Bálint Sándor.170 A káptalan nemcsak földet
adott az idetelepülőknek haszonbérbe, hanem majorságot építve, maga is alkalmazott
dohánykertészeket.
Jószágtartással is foglalkoztak. A pajták mellett istállókat építtettek. A
haszonbérlők a legelőket bivalyokkal törték fel, és lassan — sokan az uradalmi munka
mellett — saját gazdaságot alapítottak, önálló gazdákká váltak. 1879-ben a puszta 36
%-a már szántó volt, Büchlbauer Lajos nagybérlőnek szárazmalma volt.171 Kömpöcöt
1920. február 22-én az egri káptalantól Kiskunmajsa vásárolta meg ötmillió
koronáért.172
Kiskunmajsa
Kiskunmajsa a redemptiókor megváltotta Ágasegyházát, Kígyóst és Jakabszállás
negyed részét. Az 1745-ben felosztott földek már másfél emberöltő múlva sem tudták a
167
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szükségletet fedezni, ezért 1788-ban elhatározta a község, hogy új osztályt létesít. Az
első felosztásban csak a jó termőterületeket osztották ki. Az egyes családok
gazdaságának határait pusztaság - a senki földje - vette körül, mely igen alkalmas volt a
nagyszámú baromtartásra. Így nagyobb szerephez a növénytermelés csak a 19. század
derekán jutott. A lakosság létszámának gyorsütemű növekedésével a szántók egyre
kevesebbnek bizonyultak. Kígyóson, Jakabszálláson és a mérgesi sarokban osztottak
len-, illetve köles földeket. A századfordulóra alakult ki a mai arányokban Majsa
területén a földművelés. Rozsot, búzát, árpát, zabot, kölest, kukoricát, káposztát,
burgonyát, kendert, répát, lóherét, lucernát, bükkönyt, takarmányrépát termeltek.173 A
juhtenyésztés mellett legnagyobb jelentősége a marhatartásnak és a sertéstenyésztésnek
volt.
A jószágállomány létszámának alakulása 174
Év
1854
1895
1911

Szarvasmarha
1996
4322
2893

Ló
1019
1967
1976

Sertés
8209
4695

Juh
9011
3936
4110

Kecske
34
16

Szamár
54
43
28

A baromfitenyésztés is nagy jelentőségűvé vált. Az első települők jórészt azért
választották a két víz közötti, hosszan elnyúló földhátat, hogy vízi szárnyasokat
nevelhessenek.
A majsaiak igen korán hozzáláttak a szőlőtelepítéshez is. A hatóság a homok
megkötésére az erdőtelepítéseket szorgalmazta, de például az újonnan kapott birtokokon
a redemptusok inkább szőlőt telepítettek.175 Elsőként az Öregszőlőnek nevezett dűlőt
telepítették be. A szőlőbe gyümölcsfákat is ültettek. Az igényeket azonban még nem
tudták kielégíteni, budai, kecskeméti, szekszárdi, szigetvári borokat vettek értékesítésre,
illetve a sajátjuk javítására.176 Mivel a megművelhető földterületet teljes mértékben
föltörték, a lakosság rohamos szaporodásának következtében az elszegényedés
fokozódott. A módosabb gazdák is korán munkára fogták gyermekeiket a terméketlen,
sovány földön. “Majsaival még a világ végén is találkozni” — tartotta a mondás, mivel
sokan a kupeckodásban találtak megélhetést. A szegény sorsú családok felnőtt tagjai
azonban még a két világháború között is a környék nagygazdáinál találtak megélhetést,
napszámos munkát.177
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A gazdaságok száma és területe nagyságcsoportok szerint 1935-ben178
Terület kh
1 kh-nál kisebb
1–5
5 – 10
10 – 20
20 – 50
50 – 100
100 – 200
200 – 500
500 – 1000
1000 –

Gazdaságok száma
908
1084
579
461
354
73
18
3
1
3

Területe kat. hold
364
2799
4106
6486
10 782
4669
2453
735
844
4651

Összes terület %-a
1
7,4
10,8
17,1
28,5
12,3
6,5
1,9
2,2
12,3

Szank
A redemptiókor Szankot Kunszentmiklós, Móricgátat pedig Kiskunlacháza
váltotta meg. A pusztabirtokokat a helységek lakossága közösen váltotta meg, így azok
a közbirtokosság tulajdonába jutottak. Azonban már a redemptió utáni évtizedekben
elkezdődött a puszták kiosztása és a legelők feltörése. A 19. század közepétől az
állattartás már nem tudta eltartani az itt élő lakosságot, így a puszták java részét
föltörték. A nagy távolságok miatt azonban nem tudott a puszták fölosztása előtt
jelentősebb mezőgazdasági termelés kialakulni. A külterjes pusztai állattartást
védelmező kunszentmiklósi és lacházi közbirtokosság, valamint a már kint élő és a
földművelés

nagyobb

térre

terjesztését

szorgalmazó

lakosság

gazdasági

érdekkülönbségei a 19. század utolsó harmadában felvetették a puszták felosztásának
gondolatát. Ehhez járult még a nagybarmok pásztorainak és a számbelileg
megszaporodott juhászoknak a súrlódása, melyben végső soron a legelőkért folyt a
harc.179
Szank fölosztására 1893-ban került sor. A móricgáti puszta felosztása később,
1896-ban történt meg. A közbirtokosság és a saját földhöz jutott új birtokosok közötti
gazdasági érdekkülönbségeknél is fenyegetőbb volt az a társadalmi ellentét, mely a
gazdák és a redemptióval nem rendelkező, a földosztásból kimaradt szegény nép és a
pásztorok között keletkezett. A legelőkről kiszorult, szabad pusztai élethez szokott
pásztorok nem tudtak belenyugodni abba, hogy bérmunkások, napszámosok legyenek.
Hasonlóan a halasi határban történtekhez, a juhászok a kiosztott területeken tovább
legeltettek, károkat okoztak. A nagy távolságok miatt a kunszentmiklósi gazdák
178
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megszerzett földjeiket hamar eladták. A környékbeli szegény nép, főként pásztorok,
juhászok olcsón felvásárolták az eladóvá vált földeket. De jöttek a távolabbi szegedi
tanyavilág már homoki földműveléssel foglalkozó szegényparasztjai is, kik magukkal
hozták a szőlőültetés tudományát.180
A puszták fölosztása után szántóföldi művelésre Móricgát sokkal megfelelőbbnek
bizonyult, mint a volt szanki puszta. Mindkét területen a nagykiterjedésű, terméketlen
homoktalajok erősen korlátozták a magasabb szintű földművelő kultúra kialakulását. A
hasznavehetetlen területeket beerdősítették. Az erdők, valamint rendszertelenül, kisebbnagyobb foltokban megtelepült akácosok, nyárasok, jegenyések a pusztai jószágtartást
nem akadályozták, sőt megvédték a jószágokat az időjárás viszontagságaitól. A
szántóföldeket azonban igyekeztek minél jobban növelni elsősorban az erdők és a
legelők rovására. Erről tanúskodnak a következő statisztikai adatok is: 181
Művelési ágak változása Szankon
Művelési ágak kat. holdban
Szántóföld
Kert
Rét
Szőlő, gyümölcs
Legelő
Erdő
Nádas
Nem termő

1895
7236
47
2357
121
6019
1854
160
685

1900
8527
103
2444
666
4964
1238
108
670

1930
9358
46
1947
622
4229
1119
137
1261

Legnagyobb mértékben, mintegy ötszörösére nőtt a szőlő-, gyümölcs területének
aránya. Az erdő területe 40, a legelő területe 30, a rét területe 12 %-kal csökkent. A
szántóföld területe mintegy 30 %-kal nőtt 1935-re, 1895-höz viszonyítva.
Kiskundorozsma
Kiskundorozsma a jász településekhez hasonlóan, igen későn, 1898-ban osztotta
fel a közlegelőket. A lakosság szavazata értelmében a legelőből, a meglévő háztulajdon
és a birtok nagysága szerint részesültek a birtokosok. Akinek csak háza volt, az a belső
legelőből kapott földet.182
A legelők föltörésével egy időben megkezdődött a tanyaépítés, a föltört
pusztákra való kitelepedés. Ez folyamat igen gyorsan zajlott le. Az 1910-es
népszámlálási adatok szerint a lakosság több mint fele – 52,5 %-a – már külterületen
180
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lakott.183 A külterjes, legeltető állattartás egyre jobban hátérbe szorult. A juhállomány
száma csökkent a legnagyobb mértékben.
A jószágállomány létszámának változása184
Szarvasmarha
Ló
Sertés
Juh

1895
3 600
1 850
6526
9019

1911
3 748
2 428
7180
5287

1936
2 437
1 916
5268
1950

1937
2 545
2 006
5964
1615

1935-ben a szántóföld nagysága 21 639 kh, az összterület 65,2 %.185 Az egy birtokosra
jutó birtoknagyság azonban igen kicsi volt. A birtokosok csaknem 90 %-a törpe-, illetve
kisbirtokosnak számított.186 Munkalehetőséget a nagybirtokokon találtak, vagy
téglagyárakhoz, útépítésekhez szegődtek.
A földbirtok megoszlása Kiskundorozsmán 1935-ben187
Birtoknagyság
1-5
5-15
15-30
30-50
50-100
100-

Birtokos
2707
1087
368
70
28
7

%
66
24
7
2,2
0,6
0,2

A nagybirtokokon folyó korszerű termelés azonban kiváló példát nyújtott az ott
dolgozó munkások és a kisebb birtokosok számára. Wolf Miksa örökösei 652 kh földön
gazdálkodtak,

míg

Bohn József 162 holdon.188

Elsősorban

a szőlő és a

gyümölcstermesztés terén értek el kimagasló eredményeket. A Wolf gazdaságban 100
kat. hold szőlő, és 12 kat. hold gyümölcsös, 140 hold akácerdő, 420 hold szántó, 200
old kaszáló volt. A szarvasmarhaállomány létszámát nem ismerjük, de volt 2 sertéskan,
24 anyakoca, 200 merinói anyajuh, 14 ökör és 16 igáló. A gazdaságot az intéző
irányította. Egy kertész, három iparos és huszonnyolc kommenciós család dolgozott.
Hasonlóan magas színvonalon gazdálkodott Bohn József is, aki 30 kat. holdon
szőlővessző iskolát működtetett. Emellett 30 kat. holdon termelt kajszi-, és rózsa
barackot. Különböző fajtájú csemegeszőlőt exportra is szállította. Szántóföldi
gazdálkodás keretében leginkább saját szükségletre termeltek rozsot, napraforgót,
burgonyát.189
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Az 1949. évi népszámlálás szerint Kiskundorozsma lakosainak száma 15 867.
Ebből a külterületi népesség 8 601, 54 %190. Az 1950. évi közigazgatási átszervezés
értelmében Zsombó, Forráskút, Üllés és Bordány önálló közigazgatási településsé vált.
Dorozsma lakossága így 8358 főre csökkent, melyből külterületen csupán 655 fő, azaz
mindössze 8 % lakott.191
Kistelek
Kisteleken a 19. század második felében, miután visszakapta Szeged városától a
közlegelői járandóságot, szétosztotta azt a telkesgazdák között, telekállományuk
arányában. Általában fél-, és negyedtelkes – azaz 12, illetve 6 holdas (1200 négyszögöl)
– gazdaságok jöttek létre. A rendkívül gyenge talajadottságú területen vagy túladtak az
új birtokosok, vagy szőlővel telepítették be. A lakosság létszámának emelkedése
következtében 1903-ban, majd 1925-ben osztottak járásföldet, Szegedhez hasonlóan,
haszonbérbe. Az ötholdas haszonbérleten alakult kisgazdaságok tulajdonosai részesek
voltak, napszámos munkát vállaltak. 1910-ben a külterületi lakosság létszáma még
elmaradt a környező településekétől.
A külterületi lakosság aránya Kisteleken 1910-ben192
Helység
Szeged
Kistelek
Halas
Félegyháza
Majsa
Dorozsma

Külterületi lakosság (%)
35,1
30,7
51
46,4
55
52,5

A földbirtokkal rendelkezők túlnyomó része Kisteleken is kis-, vagy
törpebirtokosnak számított.193
A földbirtok megoszlása Kisteleken 1927-ben194
Birtoknagyság (kat.hold)
1 kat. holdon aluli
1-2
2-3
4
5
5-10
10-20

Az összes birtokos %-a
21,5
13,8
10,3
8,6
7,3
16,4
15,6
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20-30
30-50
50-100
100-

3,7
1,7
1
0,1

A modern nagybirtokok hiánya miatt a gazdasági fejlődés igen lassú volt. A
gabonatermesztésen alapuló állattartás elsősorban az önellátást szolgálta, de a sertés és
szarvasmarhatartás nagyobb jelentőséggel bírt.

A jószágok számának változása Kisteleken195
1895*
1911*
1926
Szarvasmarha
2547
2662
1144
Ló
1163
1330
948
Sertés
4978
5208
2078
Juh
1895
2863
1116
*A statisztika magába foglalja a Kistelekhez tartozó Felsőpusztaszer állatlétszámát is.

1935
746
811
2474
573

A vidék jószágkereskedelmének nagy része a kisteleki vásárokon bonyolódott le.
Évente két vásár volt: április 13-án, és július 6-án. A vásárok nagyságára jellemző volt,
hogy 1897-ben a kisteleki vásárra fölhajtott ökrök évi darabszáma nagyobb volt, mint
Szegedé.196
A kevesebb befektetést igénylő baromfitartás volt a legjelentősebb. Legnagyobb
hagyomány a libanevelésnek volt. „Módosabb helyeken az évi állomány meghaladta a
százat. A 10 holdas homoki gazda, míg lányát ki nem stafírungozta, 30-40 libát
tartott.”197
A községi közlegelők folyamatos haszonbérbe adása, valamint a már meglévő
örökföldek aprózódása következtében a tanyák száma fokozatosan nőtt. A tanyán élők
száma azonban csökkent az 1910-es adatokhoz képest. Míg 1910-ben a község
lakosságának 30,7 %-a élt tanyán, addig 1930-ban csupán 26 %. A tanyák
szaporodásával a tanyán élők száma nem nőtt, mivel az építkezők a korábban együtt élő
tanyai nagycsaládokból váltak le, illetve az idősebbek a falusi házba költöztek.198
A gazdálkodás feltételeinek változása a második világháborúig
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A tagosítások és a puszták fölosztása után az újonnan szerzett birtokukra
kitelepülő családok hozzáláttak a terület termővé tételéhez. Ehhez a munkához új
módszerek és eszközök kellettek. “Sehol annyi kis szerszámot és munkaalkalmatosságot
nem láthat az ember, mint ezen a vidéken. Hegyes kis karók, ásók, széles és keskeny
kapák, karaszolók és faápoló szerszámok, talicskák, targoncák és húzós kis kocsik,
mind a közelharc fegyverei, melyeket kisemberek használnak, a nagy elemmel
szemben” — írta Erdei Ferenc.199 A kényszerűség és a paraszti találékonyság számos
újítást honosított meg a homoki földművelésben. Ezek legnagyobb része a föld
elegyengetéséhez kapcsolódik. A homokdomb elegyengetésének legegyszerűbb módja
az volt, amikor ásóval megbontották, vagy megszántották a buckát és a szelekre bízták a
homok elhordását. Gyakoribb volt, és egyben a szegényebb emberek vállalkozása is,
amikor deszkákat fektettek a földre, és talicskákkal hordták el a homokot. A majsai
szegényebb családok a környék módosabb gazdáinál sokszor hónapokig kubikoltak. A
homokhordás könnyebbé tételét és gyorsítását számos találmány segítette. Ilyen volt
Szeged környékén a lőcsös kocsiból átalakított homokhordó eszköz: a bakity. Ehhez
már igaerő kellett, így legtöbbször csak saját gazdaságban alkalmazták. Nemcsak
könnyítette a homokhordást, mivel le lehetett róla billenteni a terhet, gyorsította is.200
A 19. század utolsó harmadától terjedt el a földgyalu paraszti változatának is
tekinthető hegyhúzó használata. (2. kép) Félegyházán körülbelül az 1890-es évek elején
kezdték használni. Két lóval, vagy négy ökörrel húzatták.201 Ezért csak a megfelelő
igaerővel

rendelkező

gazdaságokban

volt használatos.

Ügyesebb

barkácsolók

készítették a kovácsok segítségével. A szegedi és a kiskunhalasi határban is elterjedt
volt. Kevés készült belőle. Egy-egy gazdaságban a munka végeztével fölöslegessé vált,
így a legtöbbször kölcsönözték, vagy örökölték.202
Az elegyengetett és fölszántott homokterületet különösen a tavaszi “bűti
szelektől” kellett megvédeni. A vetés után szalmával, ritkábban kukoricaszárral szórták
be. (3. kép) S szalmát gyakran birkákkal, disznókkal vagy marhákkal járatták meg, mert
az állatok körmükkel a földbe taposták az elszórt anyagot. Ez az eljárás nemcsak a
szélfúvástól védett, de némileg a trágyát is pótolta. A századforduló idejétől ismeretes a
szalma földbe történő bedolgozására kialakult külön eszköz, a szalmahengerlő, amit
199
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fogashengernek vagy birkanyomos hengernek is neveztek.203 Ez a közismert tömörítő
henger homoki viszonyokhoz alakított változata. A hengerbe 10-15 centiméterre
egymástól fa fogakat erősítettek. Általában két ló húzta. Volt, amelyiken ülés is volt. A
szalmát a fogak nyomták bele a puha homokba. Az 1930-as években Kiskunmajsa
környékén a fogashengernek egy újabb változata terjedt el. Ez a gyűrűshengernek
nevezett szerszám egy tengelyen forgó vas- vagy fahengerre erősített fémgyűrűkből állt.
A hengerek fémgyűrűi a fogashengernél is jobban belevágták a szalmát a földbe.204 (4.
kép)
A biztos megélhetést a legtöbb család számára még ekkor is az állattenyésztés
jelentette. A szántók nagy részét takarmánynövényekkel vetették be. A rozs, búza, árpa,
zab, köles mellett kukoricát, burgonyát, takarmányrépát termeltek. Az önellátás mellett
a legfontosabb a jószágok takarmányának megtermelése volt. Egy közepes nagyságúnak
számító 10-20 holdas gazdaságban is volt legalább két ló, három-négy tehén, tíz-húsz
birka, két-három anyadisznó szaporulatával és a baromfiállomány. A takarmány
biztosítása szinte egész éves munkát jelentett. A két világháború között ezen a vidéken
műtrágyát nem használtak. A gyenge homoktalajokon a termésátlagok nagyon
alacsonyak voltak. Rossz időjárás esetén még az elvetett vetőmag mennyiségét sem
tudták megtermelni. Azt tartották: “Ha Szent György napkor a nyúl kilátszik a rozsból,
akkor rossz termés lesz”. A technikai feltételek is elmaradottak voltak.
A húzatós cséplőgépek az 1910-es években jelentek meg a gazdaságokban, majd
egy-két évtized múlva váltották fel őket a magánjáró gépek.205 A nagy gazdasági
világválság alatt és után egyre több vállalkozó kedvű gazda vásárolt cséplőgarnitúrát.
Az apróbb gazdasági szerszámok mellett (eke, ekekapa, borona, magoló, szelelőrosta)
ez volt az egyetlen komolyabb befektetés, melyben a jobb módú gazdák üzletet láttak.
Sokan azonban belebuktak vállalkozásukba. Ha a kölcsönt nem tudták visszafizetni, a
bank “kidoboltatta a lakókat a hajlékból”.
A gazdaságok nagysága túlnyomórészt 5-15 hold között volt. A talajadottságoktól
függően ekkora birtokon meg lehetett élni, ha nem volt túl nagy a család. A nagyobb
birtokkal rendelkezők kiadták földjeiket részéből vagy haszonbérbe, a kisebb
gazdaságok pedig az önellátás mellett törekedtek minél több piacra való árut termelni. A
halasi, a félegyházi és a szegedi piacra a környező tanyavilágból gyalog, biciklivel,
203
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lovas kocsikkal illetve az alsótanyai nép kisvasúton járt. Az árut garabolyokban hordták
karon vagy vállra akasztva, biciklire kötözve. Akinek lova és lőcsös kocsija volt, az
legtöbbször a szomszéd áruját is elvitte. Ezt a segítséget ledolgozták, visszasegítették. E
kisgazdaságok nagy része nehezen tudott fejlődni. Nem csoda, hogy még az 1960-as
években is lehetett találkozni ökör- és bivalyfogatokkal.
A lakosság túlnyomó része a mezőgazdaságból élt. Az 1941. évi népszámlálás
adatai ekkor még csak néhány, az általunk vizsgált településre vonatkoznak. 206
A népesség száma és a mezőgazdaságból élők aránya 1941-ben
Település
Jászszentlászló
Kiskundorozsma
Kiskunfélegyháza
Kiskunmajsa
Öttömös
Pusztamérges
Szank
Tázlár

népesség száma
3174
19671
38930
18282
911
2150
4660
4156

mezőgazdaságból él
2623
13357
23556
14695
803
1875
4046
3776

%
83
68
60
80
88
87
87
91

Ilyen adottságok mellett minden ügyeskedésre szükség volt ahhoz, hogy
megéljenek. A talajadottságok és a már korábban megszerzett termelési ismeretek
birtokában próbálták megtalálni a mind jobb megélhetést biztosító gazdálkodási formát.
Félegyháza környékén a nagy baromfitenyésztő hagyománnyal rendelkező gazdaságok
egyre nagyobb mértékben tértek át a libatenyésztésre, majd a tömésre. A Dong-ér
melletti hatalmas legelőkön — Petőfiszállás környékén — a szarvasmarha tenyésztés
lendült fel. Tázlár, Bodoglár, Zsana buckás legelőin a juhtartás és a marhatartás volt a
legfejlettebb. Az egyes tájegységek különböző gazdasági fejlődését jól mutatják az
1926-ban készült kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági címtár adatai is. 207
Az iparosok és kereskedők száma 1926-ban
Baromfiés
tojáskereskedők
Borkereskedők
CséplőgépTulajdonosok
Dohánytőzsdék
Gabonakeresked
ő
Gyümölcskereskedők
Kádár

Kiskundorozsma Kkunfélegyháza Kiskunhalas
134
1

Kiskunmajsa
-

Kistelek
-

15
17

8
52

12
52

2
12

2
15

7
7

15
23

14
4

2
-

8

-

22

2

-

-

4

10

10

1

4
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Kertész
Kovács
37
Libakereskedők
Malmok
14
Marhakereskedő
5
Paprikakereskedő
5
Sertéskereskedő
2
ZöldségKereskedő
*A kertész már nem tanyást jelent

52
6
23
2
1
5
9

1*
39
46
1
2
-

40
17
1
4
-

13
7
7
-

A baromfi-, tojás- és libakereskedők száma hűen igazolja a kiskunfélegyházi
baromfitenyésztés hagyományait.
A gabonatermesztés fontosságáról a malmok és a cséplőgépek száma
tanúskodik. Az adatok alapján a két legfontosabb eladási céllal termelt növény a dohány
és

a szőlő

volt.

Legnagyobb

értékesítési

központjaik

Kiskunfélegyháza

és

Kiskundorozsma voltak. A lakosság létszámához viszonyítva jelentős volt Kistelek
marhakereskedelme

is.

Érdekes,

hogy

zöldségkereskedelemmel

csak

Kiskunfélegyházán foglalkoztak.
A második világháború egy, a körülményekhez viszonyítva fejlett, és egyre
erősödő mezőgazdaságot talált a sivár homokon. A nehezen megszerzett vagyonok
napok alatt váltak semmivé a hadak sáskajárása után.
A gazdálkodás változása a második világháború után
A második világháború után a politikai és gazdasági megpróbáltatások ellenére a
paraszti gazdaságok néhány évig folytathatták a hagyományokon alapuló gazdálkodást,
úgy a növénytermesztés, mint az állattenyésztés területén. A téeszesítés romboló hatása,
köszönhetően talajviszonyoknak és a gazdák leleményességének, nem volt olyan
jelentős, mint az ország más tájain. A következőkben a paraszti gazdaságokban, a
növénytermesztésben végbement változásokat próbáljuk meg röviden bemutatni, egyegy tájkörzetet kiemelve.
Fűszerpaprika termesztése
A fűszerpaprika termesztési technológiájának elsajátítása alapvető szerepet
játszott a vidék mai paprikatermesztési kultúrájának kialakulásában. A 19. század
második felében felvirágzott fűszerpaprika termesztésről és a 20. század első felében
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történő

feldolgozásról

elsősorban

Bálint

Sándor

munkáiban

olvashatunk.208

Vizsgálatunk elsősorban az elmúlt évtizedekben történt változásokra vonatkozik. „A
paprikatermesztés fészke ősi időktől kezdve Röszke volt, az ma is onnét lassanként
átterjedt az Alsónyomásra. Onnét tovább vándorolt úgy, hogy ma már a homokon is
termesztik s állítják, hogy a homokon termelt paprika feldolgozásra igen jó anyagot
szolgáltat. Valamikor Szegeden nagykörű volt a dohánytermesztés, melyet a viszonyok
sajátos alakulásánál fogva a paprika teljesen kiszorított.” — írta Szűts Mihály. 209 Bálint
Sándor szerint is “... a szegedi paprikatermelés ősfészke Alsóváros, illetőleg a belőle
kirajzott Röszke, Szentmihálytelek, továbbá a szegedi tanyavilág déli, alsóvárosiaktól
megszállott része, főleg Feketeszél, Domaszék, Nagyszéksós, nyugatabbra folyton
hanyatló, ritkuló előfordulással még Zákány, Mórahalom. Ezeknek a dorozsmai, halasi,
majsai határba (Üllés, Bordány, Forráskút, Harka, Bócsa, Eresztő, Csólyos, Tázlár stb.)
vándorolt ivadékai között is akadnak, akik paprikatermeléssel szórványosan
foglalkoznak...”210
A nagyarányú termesztés következtében a fűszerpaprika termesztéséhez
alkalmas területek, főként a talajuntság miatt a 20. század elejére fogyóban voltak. Szűts
Mihály arról tudósít, hogy: „A paprikatermesztés arányai megnövekedvén, ma már ott
tartunk, hogy ezt a növényt is veszedelem fenyegeti. Miután egymásután sokszor,
háromszor-négyszer, sőt többször is ültetik s mert termelése régi keletű, úgy látszik,
hogy a föld, különösen Alsóvároson, Szentmihályteleken, Röszkén megunta a
termelést… A termelők kezdenek tudatára jönni a bajnak s ösztönszerűen olyan földet
keresnek ültetésre, melyben még paprikát nem termesztettek… Ez az oka, hogy a
termelés néhány éve kivándorolt a legkülső részekre s tért hódított nemcsak az agyagos
és átmeneti földeken, hanem a homokon is, ahol a termelők állítása szerint igen édes és
jó minőségű paprika terem.”211
A termesztés sok munkával járt, de kis területet igényelt, így a szegényebb
családoknak is megélhetést nyújtott. Ha nem volt alkalmas földterületük, fogtak
részéből, “ötből kettőért” vagy harmadából. Aki kapott kukoricaföldet, annak fogni
kellett paprikát is. Érdeke volt a gazdának is, hogy megbízható, hozzáértő bérlőt
fogadjon. A szegényebb emberek egymásra licitáltak, hogy ki mit végez ingyen,
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csakhogy ő jusson a részhez. A palántálás, kapálás, szedés, fűzés, fölaggatás a részes
feladata volt. A palántát a gazda adta.
Az időjárástól függően, március 20-a után kezdték meg a vetést. Melegágyat
készítettek. A trágyatalp helyét egy ásónyom mélyen kiásták, melybe félérett lótrágyát
terítettek. Ezt belocsolták, letaposták és lehomokolták. Körbe deszkakeretet tettek,
melyet a tehetősebb gazdák leüvegeztek. Az üvegtetőt reggeltől estig nyitva tartották.
Később, amikor elmúltak a hidegek éjszakára sem csukták le, hogy a palánta erősödjön.
Ez a módszer Mórahalom környékén az 1940-es években terjedt el.212
A melegágyat először e vidéken a dohánykertészek alkalmaztak. Számukra
íródott „Az okszerű dohánytermelés és kezelés kézikönyve”, melyben már az 1870-es
években tanácsokkal látták el a termelőket: „Helyesen cselekszünk, ha a melegágyat
deszka vagy fonadék kerítéssel ellátjuk, mivel a meleget jobban tartja. Ezokból célszerű
először gödröt ásni, oly mélységre, hogy a trágyaréteg csak egy pár ujjnyira lássék ki a
földből. Mihelyt aztán a trágya megmelegszik és gőzölögni kezd, hányjuk reá a már
előre jól előkészített földet.”213

A melegágy készítés a 19. század végétől a

Magyarországra betelepülő bolgárkertészek nyomán vált még ismertebbé.214 Melegágyat
a félegyházi bolgárkertészek is készítettek, akiktől a két világháború között a
környékbeli gazdálkodók eltanulták a palántanevelés tudományát.215
Az 1960-as években, a fólia megjelenésével a palántanevelés egyszerűsödött.
Először még csak fűzfavesszőt, őszibarack fa vízhajtását használták pálcaként, később
vastagdrótot hajlítottak meg és ezekre húzták a fóliát. Ezek az ágyak kb. egy méter
szélesek, 50-60 cm magasak, un. alagútsátrak voltak. (5. kép)
A fűszerpaprikát általában április első hetében vetették el. Ügyesebb
gazdaasszonyok palántának az ágyakat széltől védett helyen, a kertben készítették el. Ha
kellett, a kertet ricaszárból karcérozott kerítéssel vették körbe. A földet érett, porhanyós
marhatrágyával megtrágyázták és fölásták, majd gereblyével a hantokat elsimították és
deszkával letapiskolták az ágyak helyét, hogy sima legyen. Az ágyak szélessége egy
méter volt. Az ágyak között 30-40 cm-es gyalogutat hagytak. Az elsimított ágyakra
szórták a vetőmagot. Volt, aki előre kicsíráztatta, hogy korábban keljen. A magot
megnedvesítették, majd az ágyba, a dunna alá tették. Óvták a kiszáradástól. Mikor
212
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megduzzadt, arányosan elszórták, és vékonyan lehomokozták. Akinek még nem volt
fóliája, a hidegek ellen éjszakára pokrócokkal, terítőkkel fedte le a palántáságyat.
A fölhúzott fóliát téglákkal rakták körbe. Locsoláskor a téglákat le kellett
szedni, a fóliát le kellett húzni, majd az időjárástól függően rövid száradás után
visszahúzni. Legnehezebb munka a vízhordás volt. A Bács-Kiskun megyéhez tartozó
települések tanyáiba csak az 1970-es évek közepén kezdték bevezetni a villanyáramot.
Szivattyúk hiányában kézzel, vödrökben, üstökben hordták a kertbe a locsoló vizet az
ásott kútból.
Galambtrágyát, tyúktrágyát zsákba tették és leáztatták egy hordóban. Ezzel a
vízzel enyhén belocsolták, majd tiszta vízzel leöblítették a palántát, mert a trágyás víz
megégette volna a leveleket. A palántát a gaztól kigyomlálták.
Az említett nehézségek hatására sokan nem vállalták a palántaneveléssel járó
fáradalmakat, inkább Szentmihályteleken neveltették a palántát. A paprikamagot a
neveltető adta, a palántanevelés árát négyzetméterben számolták. A kész palántát
fogadott téeszautón, motorkerékpárra kötözött garabolyokban vagy lovaskocsival
szállították haza. A palántaneveltetés több éves kapcsolatot jelentett egy-egy család
között. Ültetés előtt 30-as faládákba fölszedték a palántát. A ládákba, hogy minél több
férjen,

szorosan

belerakták,

majd

otthon

hűvös

helyen

tárolták,

nehogy

összemelegedjen.
A paprikát barnás homoktalajba ültették. Tavasszal a földet megtrágyázták. A
tehetősebb alsótanyai gazdák kisvasúton hozattak trágyát Szegedről. Legjobb az érett
disznótrágya

volt.

Szegeden

elsősorban

Rókus

városrészen

foglalkoztak

sertéshízlalással, innen olcsón vásárolták a sertéstrágyát.216 Szántás után a talajt
elboronálták. Ültetés előtt a talajt simítóval, vagy hengerrel tömörítették. A simítót
szélesebb deszkából készítették. Két ló húzta. Az ember a deszkára állt és a gyeplőben
kapaszkodott. (6. kép) A henger bonyolultabb fa- és kovácsmunkát igényelt. Jobb
munkát végzett, és ha ülést is szereltek rá, nem kellett utána menni. A letömörített talaj
nehezebben száradt ki.
Fagyosszentek után (május 12-14) kezdték a palántázást, ami eltartott Szent
Antalig (június 13). Ültetés előtt a területet fölútalták. Az útalló egyik oldalán a fogak
60 cm-re, a másikon 30 cm-re voltak. Az előbbi a sortávolságot, az utóbbi a
tőtávolságot jelentette. Körösztbe is fölutalták. Ez általában az idősebbek feladata volt.
A palántálás előtt a vizet gödrökből, kutakból lovaskocsin lévő kádakban,
216
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kancahordókban hordták, ahonnan lemerték a földön lévő kádakba. Ha nagy volt a
szárazság, az útallónyom kereszteződésénél a kapa fokával kis mélyedést ütöttek, hogy
a palánta helyét be tudják locsolni. Domaszéki gyűjtés szerint: „Ott ahol palántázni
akartak, a tábla mellé jókora gödröt ástak, amiben összegyűlt a víz. Hosszú rúd végére
fülétől megfosztott bádog vödröt, vagy fém fejőkannát erősítettek, merigetőt csináltak.
Fogták a nyelét és lementek vele a gödör aljára, s hajnaltól estig, egész nap adták a vizet
fölfelé, hogy megtöltsék az odacipelt hordókat, amelyekből odafönn öntözőkannával az
ültetőlyukba majd, az elültetett palánták tövére hordták…”217 (7. kép)
A palántát a gyerekek hányták el, és az asszonyok ültették. Az ültetőfát – fúrút –
a férfiak arra alkalmas, görbe faágból faragták. A keményfából, leginkább akácból
faragott fúró tartósabb volt, de égette a palántáló kezét. A fúrók mérete különböző volt.
Száruk hossza általában 25-30 cm, fogó részük 15-18 cm volt. Simára faragták, a fogó
részt vastag üvegdarabbal simították, hogy nem törje föl az ültető kezét. Igényesebb
gazdák vásárban vettek fúrót, amely esztergált, puhafából készült nyélbe, középtájon
csapolt, keményfából esztergált szárból állt. E rövid szárú fúróval történő ültetés állandó
meghajlást kívánt, de a laza talajon, viszonylag kevés erőkifejtéssel, a munka
gyorsütemű végzését biztosította.218
Ültetés előtt a palántát ládákba szedték. A palántával telt ládákat hűvös helyre
tették, vagy vizes pokrócokkal takarták le. Az ültetés az asszonyok dolga volt. A
palántát a gyerekek hányták. Ügyesebb gyerek két ültetőnek is elhányta a palántát. (8.
kép) Az elültetett palántát a férfiak belocsolták. Vödrökkel, locsolókkal hordták a vizet
a kádakból. Palántálásba kapós volt a munkaerő. Ilyenkor a napszámosok dupla bért
kaptak. Az alsóvárosi paprikatermelő gazdák nehezen kaptak napszámost, mivel a
szomszédos Röszkén sokkal több paprikát palántáltak, és jobban is fizettek. Ezért a
legtöbb helyen összefogtak a szomszédok, és közösen ültettek. Hetekig dolgoztak, a
fúró is feltörte a kezüket, mire mindenhol végeztek. Úgy tartották, hogy űtetés után ëgy
hétig tájára së szabad mönni a paprikafődnek, mert szomorú látvány az elfonnyadt
növény. Néhány nap múlva a kiszáradt palánták helyét befódozták. A sorok végébe
virágot – nyári rózsát vagy vasrózsát – ültettek. Ez utóbbiról azt tartották, hogy
kellemetlen szagával elűzi a kártevőket. A kimaradt palántát négyzetméterben számolva
adták el.
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A paprikát az ültetés után egy-két hét múlva megkapálták. Hátrafelé kapáltak. A
harmincas évek vége felé jelentek meg az ekekapák. Töltögetővasakat készíttettek rá és
mikor nagyobb volt a paprika, fölhúzatták, hogy ne dőljön el a szár. Verseny volt a
szomszédok között, hogy kinek tisztább a földje és szebb a paprikája.
A paprikaszedés a szénamunkák és a kukoricaszedés közötti időszakra esett. Az
első szedés volt a legértékesebb. A teljesen megpirosodott csöveket garabolyokba
szedték. Ha kellett, kinn a földön harmadolták. A részesnek járó részt a gazda vitte
haza, miután a sajátját behordták. Gyepes részre halhéba öntözték — ahol a jószág nem
járt —, hogy a véletlen levett kormos is bepirosodjon és fonnyadjon a csumája.
Ezután következett a fűzés. A paprikamadzagot és a tűket a gazda adta.
Általában asszonyok fűztek. Ahol több paprika volt napszámost fogadtak. Fűzér- vagy
fonalszámra fűztek. A fonál a fűzérnek fele volt, mintegy két méter hosszú. A füzéreket
az eresz alatt lévő, falba vert szögekre, vagy a paprikagóréban lévő rudakra aggatták. A
górét nád- vagy cseréptető borította. A rudakon szikkadt néhány napig, majd összébb
rakták, hogy férjenek az újabb füzérek. Az aggatást a férfiak végezték. A vetőmagnak
szánt csöveket az első szedés fűzésekor külön kosárba dobálták, és külön fűzték fel. Az
első szedést — az időjárástól függően — két-három hét múlva követte a második. Ezek
a csövek már kisebbek és világosabbak voltak. Külön fűzték az elsőtől. Ha hosszú ősz
volt, harmadszorra is meg lehetett szedni. A csövek nagyságáról és színükről meg
lehetett állapítani, hogy a fűzér hányadik szedésből való. Télen járták a tanyákat a
paprikakufák — paprikabergovácok -, ahogy az alsótanyaiak nevezték a kereskedőket.
Ők a paprikakereskedők – fölhajtói voltak. Már november végétől járták a tanyákat,
fölmérték a mennyiséget, a kialkudható árat. Ha a gazda olcsóbban is, de háznál el tudta
adni a paprikát, nem kellett a piacra vinni. Az alsóvárosi földeken az 1930-as években
Biczók Etel volt a leghíresebb kufaasszony.
Ruzsán a füzéreket januárban kezdték értékesíteni. A paprikát itt is a
szentmihálytelki kufák vásárolták föl. A füzéreket húzós kilón mérték. Néhányat
megmértek, és átlagot számítottak. Alku kérdése volt, hogy kiló-, vagy füzérszámra
vásárolták meg. A kufák által fölvásárolt paprikát évtizedekig Masa György szedte
össze, kinek már ekkor volt gumikerekű kocsija, és szállította Szentmihálytelekre. A
kocsin a füzéreket magasan egymásra rakta, majd lekötötte. „Jó péz vót benne. Abbú
fizettük az adót” – állítják az idősebb adatközlők.219

219

Huszta János (sz.1919)

51

A paprika piac Szegeden a Valéria téren volt. Ott a füzéreket högyekbe rakták,
hogy ne törődjön, egyfelé volt a fogója. Ami lepotyogott – a potyogást – zsákokba
szedték. Ez kevesebbért kelt el. Ha egyszer elvitték a piacra, igyekezetek eladni, mert a
szállítás miatt törődött, sok volt a potyogás.
Törvény tiltotta a paprikacsinálást, de pl. Alsóközponton a harmincas években
Bodor Lajosnak volt külűje, hozzá jártak paprikát törni. A homokon a feldolgozás nem
érte el az üzleti méretet, csak saját részre törtek. Kemencében, kenyérsütés után
szárították meg, majd legtöbbször mozsárban törték meg. Válogatták a csöveket és
hasították, hogy jobban kiszáradjon. Törés előtt a csumát letörték, az esetleges romlott
csöveket kidobták. A legjobb minőségre törekedtek. Télen paprikát az olajsutúkban is
daráltak.220 1936-ban Csongrád megyében 18 750-, Pest-Pilis-Solt-Kiskun megyében 8
826

tonna

fűszerpaprikát

termesztettek,

együttesen

az

ország

fűszerpaprika

mennyiségének 94 %-át.221 Az 1960-as években fűszerpaprikát legnagyobb mértékben
Ásotthalmon,

Balástyán,

Kiskundorozsmán,

Mórahalmon,

Ruzsán

termelték.222
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és

Üllésen

Zöldségfélék termesztése 1962-ben községenként
Település
Ásotthalom
Balástya
Balotaszállás
Bordány
Bugac
Csengele
Csólyospálos
Domaszék
Forráskút
Harkakötöny
Jászszentlászló
Kiskundorozsma
Kiskunfélegyháza
Kiskunhalas
Kiskunmajsa
Kistelek
Kömpöc
Kunszállás
Mórahalom
Öttömös
Petőfiszállás
Pirtó
Pusztamérges
Rúzsa
Szank
Szatymaz
Tázlár
Üllés
Zákányszék
Zsana
Zsombó

Fűszerpaprika (ha)
333
122
72
24
56
60
119
3
45
1
81
61
32
203
32
126
33
12
2

Egyéb zöldségfélék (ha)
219
165
56
82
30
135
25
130
78
37
128
76
489
165
75
89
1
41
94
41
8
43
44
51
69
14
9
-

A téesztáblák mellett természetesen tovább élt a háztáji termesztés is, az egyes
községekben adódó lehetőségektől függően. A gépesítettség fejlődésével megjelent egy
új technológia, a magról vetés. Ez a homoktalajon igen kockázatos volt, de a megfelelő
talaj – barna, kötött talaj – és talajelőkészítés lehetővé tette, hogy az 1960-as évek
végétől az 1970-es évek közepéig öntözés nélkül, kiváló eredményeket érjenek el. Ezt a
technológiát akkoriban csak a téeszekben alkalmazták. A Szegedi 20-as és a Szegedi
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40-es nagycsövű, bő termést adó fajták voltak, melyeket államilag 1977-ben ismertek
el.223
Változott a technológia a termés feldolgozásának területén is. A zsinegre való
fűzés helyett megjelent a szütyűzés, amely ugyan nem biztosított olyan tökéletes
száradási lehetőséget a paprikának, de gyorsabb volt a betöltése. A paprikát
műanyaghálóba töltötték egy alumínium lemezből készült tölcsér segítségével. Az így
kapott szütyűket a füzérek helyére aggatták a ház falára, vagy a még meglévő
paprikagórékba. Hasonlóan a korábbi füzérekhez, kiszáradás után, december elejétől
január végéig adták le. A hálóból a kiszáradt paprikát igen nehéz volt kifordítani. A
hálót a paprikafelvásárló telepeken árulták.(9. kép)
A feldolgozási technológia változásával, az 1980-as évek elejétől, a leszedett
paprikát rendes zsákokba, vagy ládákba öntözték és lovaskocsin, utánfutón szállították
haza. Az átvétel minden településen meghatározott napon történt. A felvásárlótelepek
előtt hosszú sorokban állva várták a termelők, hogy sorra kerülve lemérjék a rakományt,
majd a paprikát kiládázva visszamérjék a kocsit. A paprikát speciális nagyságú
faládákba, un. paprikásládákba öntözték, és a megtelt ládákat 6-7 magasan egymásra
rakva pakolták össze. Ősszel a megtelt ládák ezrei szép látványt nyújtottak. Az átvétel
ládázás közben történt. Az átvevő mintát vett, mely alapján megállapította, hogy
mennyi az első-, másod-, és harmadosztályú. Természetesen ez a szubjektív elbírálás
nagyon sok visszaélésre adott alkalmat. A szikkasztott paprika átvétele is hasonlóan
történt. A szütyűket ládákba fordítgatták ki, a minősítés pedig a szárazanyag tartalomtól
függött. Ezt a helyben fölállított laboratóriumban állapították meg. A visszaélések itt is
mindennaposak voltak. A fölvásárlók minden este más házhoz voltak hivatalosak
vacsorára. Ritka volt az, hogy egy fölvásárló egymás után két évben is egy helyen
maradhatott volna. Vidékünkön a szegedi és a kalocsai paprikafeldolgozó vállaltok
vásárolták föl a termést. Egy településen csak egy fölvásárló telep volt.
A téeszekben leszedett paprikát legtöbbször fedetlen helyen prizmákba öntötték,
és ott tárolták. Ez pár napon belül bemelegedett, rothadásnak indult, ahogyan mondták
„folyt a leve”. Az ily módon történő utóérlelés természetesen az előállított paprika
minőségét is befolyásolta, nem csoda tehát, ha az 1990-es évekre a világhírű magyar
fűszerpaprika hitelét vesztette. Az eladhatatlan készletek miatt nem újították meg a
szerződéseket a termelőkkel, illetve a felvásárlási árak rendkívül lecsökkentek. Az
1990-es évek végén a szerződött mennyiségen fölül nem vásárolták föl az árut, vagy
223
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csak féláron. Az egyre szaporodó magántulajdonban lévő paprikafeldolgozó malmok
kényük-kedvük szerint válogathattak a szabadpiacon a kiszolgáltatott helyzetű termelők
áruiból. A termelők azonban ennek ellenére sem hagytak föl a fűszerpaprika
termesztésével. Ma is vannak akik több holdon termelik annak ellenére, hogy 2000-ben
a fölvásárlási ár 40-50 forint körül volt kilónként, 2001-ben pedig már csak 28-30
forintért vásárolták föl. A fölvásárlók az utóérlelésre ma sem fordítanak kellő figyelmet.
A fölvásárolt paprikát a szabad ég alatt raschel zsákokban tárolják egymás mellé rakva,
az egerek, patkányok nagy örömére. (10. kép) A termelés természetesen csökkent,
ennek eredménye az, hogy 2002-ben az ár ismét elérte kilónként a 100 forintot. „Ahun
ēmönt, annak ott kő visszagyünni” – mondják. Magáncélra ma is sok helyen szárítanak
és őrölnek paprikát. Néhány gazdaságban még ma is hasítják, és kiszedik a csumáját. A
megszáradt paprikát terménydarálóval őrlik meg. A darálóba aprószemű rostát
helyeznek, ha kell többször is leeresztik. Ez lassú, sok munkával járó módszer, de kiváló
minőségű őrleményt állítanak elő. Ezzel a módszerrel néhányan eladásra is őrölnek,
háztól adják el vagy a kiskundorozsmai nagybani piacon illegálisan árulják.
A fűszerpaprika termesztése több generációs hagyományra vezethető vissza.
Úgy ahogyan nagyon sok, már traktorral is rendelkező családban sokáig nem tudták
elképzelni a gazdálkodást ló nélkül, úgy nagyon sok család még ma sem tudja
elképzelni a gazdálkodást fűszerpaprika nélkül, holott emellett már más paprikafajtákat
is termelnek.
Kertészet
Amint láttuk, a fűszerpaprika termesztése elsősorban a Szegedhez közeleső
településeken vált általánosan elterjedtté, a megélhetés alapvető forrásává. A halasi és a
félegyházi határban csupán néhány gazdaságban termeltek fűszerpaprikát, elsősorban
önellátás céljából. Noha a kertészkedés nem vált általánossá, egyes családok
megélhetésében mégis jelentős szerepet játszott. A modern kertészeti ismeretek
elterjedésében nagy szerepe volt annak a néhány bolgárkertésznek, akik elsősorban
közel a városokhoz gazdálkodtak.
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Tallér Vendel kertészete
A bolgárkertészet hatása a két világháború között, közvetett módon ugyan, de
mégis kimutatható a halasi határban is. Ezt a Tallér család történetén keresztül
szeretnénk bemutatni.224
Tallér Vendel 1886. december 16-án született Kiskunhalason, katolikus
családban. Négy fiútestvére és három lánytestvére volt: Kálmán, Gábor, Sándor, Béni,
illetve Regina, Ida és Jolán. Az 1895. évi gazdacímtárban szerepelnek Tallér nevezetű
családok, kiknek 100 holdon felüli birtokaik voltak:225 Tallér Vendel édesapja 300 hold
földjének nagy része erdő volt, amint az a táblázatban látható. Valószínűleg ez volt az
oka annak, hogy a család elszegényedett és Tallér Vendel napszámos sorba süllyedt.
Első házasságából két családja született. Felesége – aki 1913-ban öngyilkos lett a híres pálinkafőző, Kocsis Pál lánya volt. Az asszony haláláért a család a vőt tette
felelőssé, mondván: agyondolgoztatta a fiatalasszonyt. A gyermekek a Kocsis
nagyszülőkhöz kerültek, mivel Tallér Vendelt elvitték katonának.
Miután leszerelt, 1918-ban újból megnősült, Toma Etelkát vette feleségül. A
házasságból egy gyermek született, Lajos. Napszámba járt, majd 1921-ben hitelre vett
12 hold homokot az alsószállási határban. Az új birtokon földbe vájt putriban laktak.
1926-ban végre sikerült rendes vályogházba költözniük. A vályogot saját maguk verték,
a három helyiségből álló házat is maguk építették. Tallér Vendel továbbra is napszámra
járt, mígnem a halasi piacon meglátta, hogy egy asszony a garabolyban lévő szép
paprikáját milyen jó áron adta el. 1929-ben a birtokból kiszakított, mintegy száz
négyszögöles területen ő is megpróbált paprikát termelni. Az eredmény fölbátorította. A
következő évben egy eresztői gazdától hegyhúzót és lovakat kért, és több hold földet
elegyengetve, alkalmassá tette azt a kertészkedésre, illetve gyümölcsös telepítésére.
1931-ben egy hold kajszibarackost telepített. Ezzel párhuzamosan három hold területet
tett zöldségtermelésre alkalmassá.
Katona korában Szerbiában járva látott először bolgárkereket. A Soroksár
környéki kertészektől azután pontosan elsajátította a kerék működési elvét. 1932-ben
fogadott emberekkel mintegy harmincöt méter hosszú, tizenöt méter széles
öntözőgödröt ásatott az arra alkalmas laposabb területen, melynek az oldalát
kideszkáztatta. (11.kép) A gödör végénél, családja segítségével megépítette saját
vízkiemelő kerekét. Ez ugyan összetört, de 1933-ban megjavították. A kerék átmérője
224
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négy méter, a hajtó fogaskerék átmérője 2, 2 m, a húzókerék alsó átmérője 1,2 m, felső
átmérője 1,1 méter volt. A vízemelő keréken 22 vödör függött. Egy vödör kb. 20 literes
volt. A bolgárkereket ló húzta.226 (12. kép) A kerékhez 800 méter hosszú
csatornarendszer kapcsolódott. A magasabban fekvő főcsatorna cölöpökön fekvő
deszkákból készült, míg a homokba ásott csatornák fala két centiméteres, cementes
malterral volt erősítve. „A sorok ki voltak borozdálva, azt engedték tele vízzel. Mikor
elég volt, elrekesztették homokkal, az három napig bírta.”
A kereket 1938-ig használták. Ezután diesel motoros szivattyúval öntöztek.
Közben a 12 holdas birtokon a három holdas öntözött terület és a három hold erdő
mellett öt holdra bővült a gyümölcsös, és egy hold szőlőt is telepítettek.
1938-ban (különösen jó évnek számított) mintegy 450 mázsa kajszibarack
termett. 250 mázsát a halasi Schneider cég és a Hangya Szövetkezet, 100 mázsát a
halasi szeszfőzde, 100 mázsát a keceli szeszfőzde vásárolt fel.
A gyümölcsös mellett a kertészet is kiválóan teljesített. A megtermelt paprikát,
ludájtököt és egyéb zöldségfélét Budapesten Guranov Lajos bolgár nagykereskedő
segítségével értékesítették. A birtokon Tallér Vendel négy családnak nyújtott biztos
megélhetést.
Mivel takarmánytermeléssel nem foglalkoztak, kukoricát, gabonát Mélykúton,
Jánoshalmán „vásárolták”: cserélték zöldségféléért.
A trágyát a lovas laktanyából vásárolta. A melegágyakba lótrágyára volt
szükség. A Schneider cégtől baromfitrágyát kapott, szalmáért cserébe. A szalmát is úgy
vásárolta. Egy alkalmazott egy fogattal az év nagy részében csak a trágyát hordta.
Legnagyobb mértékben a fehérpaprikát termelték. „Ezt a paprikát úgy hívták,
hogy halasi tejfehér. Ezelőtt öt-hat évvel, még volt egy családnak a magjából. A Szuper
Cecei hasonlít rá. A vége egy kicsit begyűrt volt. Édes volt. Nincs már aki el tudná
mondani, de állítólag apósom termesztette ki.” Az árut nagy vesszőkosarakba rakva,
zsákvászonnal körbevarrva szállították.
A korabeli sajtó alapján ismerjünk meg néhány véleményt Tallér Vendel
eredményeiről!
Lakatos Vince így írt 1937-ben: „A zöldségtermesztés még igen messze van a
Kiskunságban attól, amit Nagykőrös és Kecskemét produkál. De ezen a téren is van
példamutató: Tallér Vendel. Ez a kis cingár ember, mint napszámra járó szegény paraszt
vonult be a nagy háború alatt és rokkantan jött haza. Favágásból, nádvágásból
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összekoplaltak a feleségével egy tehénrevalót. Esztendőre borjújuk is lett, azután
néhány malac. 1921-ben eladta a jószágokat és vett 12 hold olyan rossz homokot, hogy
még a kutyatej is kisült benne. Tallér Vendel is a bucka oldalába épített odúban kezdte
meg 1921-ben a sivatag honfoglalóinak életét. Ma piroscserepes, szép tanyájában
meséli el a maga történetét.
Először a buckákat kubikoltuk el s rozsot vetettem. Olyan hitvány ocsú termett,
hogy a gépesek nem akarták elcsépelni. Következő évben 50 ölön zöldpaprikát
termeltem. Egy kosár paprika több hasznot hozott, mint egy mázsa rozs ára volt. Akkor
ütöttem a homlokomra: ilyen helyen, ahol az 50 holdas parasztgazda felesége is a
piacról viszi haza a zöldséget, kertészkedni kell. Évről-évre nagyobbítottam a
konyhakertészetet, bulgárkutat ástam, aztán megkezdtem a gyümölcstelepítést.
Ma négy hold kertészete, öt hold gyümölcsöse van Tallér Vendelnek, háromezer
termőfával. Április 15-én már szállította Budapestre a 4 pengős tököt, három pengős
uborkát és 15 fillérért árulja darabját a zöldpaprikának. Az elmúlt nyáron 10 000 pengőt
hozott az egykori poszahomok. Ahol 16 évvel ezelőtt két birka is éhen döglött volna, ott
most Tallér Vendel családján kívül négy állandó gazdasági cseléd találja meg évi
kenyerét.” 227
A Magyar Nemzet tudósítója „A homok hőse Tallér Vendel” címmel a
következőt írta: „....ezek a színmagyar homoki népek, akiket ittfelejtettek a sivatagban
királyok és császárok, amikor idegenből hozott telepesekkel népesítették be a zsíros,
fekete bácskai és bánáti földeket, egyedül csak a leleményességükre és inukszakadtáig
végzett kemény munkájukra voltak utalva. Segítséget nem adott, s tulajdonképpen ma
sem ad nekik senki... A tanya mellett hosszú sorban üvegágyak állnak, s hatalmas szép
barackos....
Tallér Vendelnek a homokkal való hősi harca azért járt győzelemmel, mert
belátta, hogy a homokon víz nélkül nincsen élet... Katona korában látott valahol
öntözőszerkezetet. Harminc méter hosszú, tíz méter széles, mély vízgyűjtő medencét
ásott, s a paprikaföldet úgy kubikolta, hogy esésük legyen. Agyag és cementcsatornát
épített a veteményföldekre, azokon fut végig a víz a veteményekre. Hatvan mázsa
zöldborsót adott el tavaly a gyümölcsfák közötti területről és 100 mázsa uborkát, 80
mázsa tököt vitt a vásárcsarnokba napi 20-25 kosár zöldpaprika mellett... A 12 holdon
1921-ben három szöcskő is éhen döglött volna, s ma Tallérék családján kívül négy,
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éves, családos, konvenciós cseléd találja meg az évi kenyerét...Vagyis jóval több
embernek ad kenyeret, mint sok 200-300 holdas gazda.„ 228
Ez a látványos siker tehát nagy föltűnést keltett. A sikeres vállalkozó – ahogyan
ma neveznénk – nem feledkezett meg első házasságából született két gyermekéről sem,
egy-egy hold szőlőt vett nekik egy-egy kis tanyával. Állítólag 16 oklevelet kapott, de a
legbüszkébb a József főhercegtől kapott oklevélre volt.
A sors azonban ismét közbeszólt. 1939-ben második felesége is megbetegedett
és meghalt. A következő évben Lajos fiát besorozták katonának, aki csak 1943.
szeptember 26-án szerelt le. 1943. október 9-én Tallér Lajos megnősült, felesége Pató
Irén (adatközlőnk) lett. A fiatal pár folytatta a gazdálkodást. Tallér Vendel - nem túl
távol - vett magának egy másik tanyát, és abbahagyta a gazdálkodást.
Tallér Vendel az oroszok bejövetele után minden vagyonát a fiára íratta, eladta a
nemrég vásárolt tanyáját, és Halason a Budai Nagy Antal utcában vett magának házat.
Ide költözött harmadik feleségével, akit közvetlenül második felesége halála után vett
feleségül. Ebből a házasságból is született egy leány, de a fiatalasszony 1960-ban
elhagyta a már idős Tallér Vendelt.
1960-ban Tallér Lajost is bekényszerítették a téeszbe, saját birtokukat csak
részes művelésben használhatták. A gazdaság tönkremenetelét és a családi helyzet
kilátástalanságát Tallér Vendel nem bírta elviselni, 1961. június 17-én öngyilkos lett.
1959-ben a gazdaságban összesen 1870 db gyümölcsfa volt. A kajszibarack nagy
része magyar kajszi, borsi rózsa és kései rózsa fajta volt. Az őszibarack és a
kajszibarack mellett volt még két hold Kiffer körte és egy hold szőlő is.
Barackszedéskor a szomszédok és ismerősök mellett napszámosok is segítettek.
Ezenkívül tartottak 300 törzskönyvezett tojótyúkot a góré alatti ólakban. A tojások
minőségét hetenként ellenőrizték. A Schneider cégnél, majd a cég államosítása után
BARNEVÁL néven ujjá alakult cégnél értékesítették.
1956-ban korszerűsítették az öntözést is. Benzinmotoros szivattyút vettek,
amelyhez a benzint a „fináncok” adták, és ellenőrizték is a felhasználását.
A téesz a gyümölcsöst meghagyta a család kezén, de csak százalékos
művelésre. A tanyát kiadták egy szegényebb családnak, hogy gondozzák a gyümölcsöst.
A szövetkezet meghagyta a lovat, kocsit, de kikötötték, hogy a termés 40 százaléka a
téeszt illeti. 30 százalékot kapott a beköltözött család és 30 százalék jutott a Tallér
családnak. Tallér Lajos 1962. március 27-én lépett be a téeszbe munkásnak. Mint
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kertész dolgozott a téeszben 1969-ig. 1962. november 13-án költöztek be a városba.
Ezután felesége 1962-től 1968-ig kijárt a tanyára, segített a gyümölcsösben folyó
munkálatokban. Mivel a tanyán lakó bérlő lebetegedett, a gyümölcsösben végzendő
munkák nagy része Tallér Lajosnéra maradt.
Természetesen a gyümölcsösre ily módon mind kevesebb munkát tudtak
fordítani. Miután a bérlő család elköltözött, a tanya üresen maradt, föltörték, minden
mozdítható dolgot elvittek. A tanyára a téesz sem tartott igényt, eladták. A lovat is
eladták. A gyümölcsös lassanként tönkrement. Tallér Lajosné 1968-ban egy zöldséges
boltban helyezkedett el mint eladó. Itt dolgozott 1980-ig. Tallér Lajos 1969-ig dolgozott
a téeszben. Nyugdíjazása után kertjükben épített fóliasátrakban kezdték el újból a
kertészkedést.
4,5 méter széles, 20 méter hosszú favázat építettek, melyet fóliával takartak le. A
favázakat 1994-ben szedték szét, helyükre vasvázakat állítottak. Három sátor volt. Az
egyik sátorba fekvőkemencét raktak. A fűtéshez szükséges fát az erdőben gyűjtötték
össze. „Fűteni kellett. Kimentünk reggel, kivittük a baltát, a vizet, az ennivalót, majd
megettek bennünket az erdőben a birkalegyek, és csináltuk a tűzrevalót a kemencéhöz.
Összekévéztük, akkorára, hogy beférjen a kemencébe. Két helyen dróttal összekötve. Én
raktam, ő drótozta, jött a fuvaros és vitte. Őrült mennyiség kellett. Azt nem lehet
elmondani, hogy itt mi volt. Nagyon kifizető volt, de mink nem tudtuk, mi az éjjel és a
nappal. Éjszaka menni kellett fűteni.”
Tőzeget Kecelről hozattak. Mivel ez igen darabos volt, bekeverés előtt
répaszelővel átdarálták. A tőzeget a megfelelő humusztartalom beállítása, valamint
állagának javítása miatt erdei földdel keverték. „Komposztot” csak akácerdőben lehetett
gyűjteni. Ezenkívül, a tőzeg közé érett marhatrágyát is kevertek.
A palántát tápkockázták. A tápkocka verőt Mikus László, Gózon u. 54. szám
alatt lakó ezermester készítette, biciklikormány felhasználásával. Egyszerre két 5x5x5
cm-es kockát nyomott. (13. kép) A tőzeget a kockázóból kézzel, a kerékpár első
fékjének átalakításával nyomták ki. Ezekbe a kockákba elsősorban salátapalántát
pikíroztak.229
Ezzel a szerkezettel a tápkockaverés igen nehéz és haladatlan volt. Ezért új, a
hurkatöltő elméletén működő tőzegtöltő gépet szerkesztettek. Fekete fóliából készült
tömlőt használtak, így nem érte fény a külső gyökereket. A kb. 150 cm hosszúra vágott
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tömlőket rakásba rakták. Miután betöltötték a szükséges mennyiséget, a tömlőket 8 – 10
cm-es darabokra vágták.
A fóliatekercset tartó műanyagcsövet hosszában ketté vágták, majd 8-10 cm-ként
bevágták és egy deszkára erősítették. Az így keletkezett vályúba fektették a megtöltött
fóliatömlőt,

majd

a

bevágásoknál

fémfűrésszel

földarabolták.

(14.

kép)

A

tömlődarabokat tízes műanyagládába rakták. Egy ládába 52–58 fért. Ez általában a
gyerekek (unokák) dolga volt, akik tápkockázáskor, hétvégenként segítettek a
nagyszülőknek. A hengereket az asztalokra rakták. Az asztalok kb. egy méter magasak
voltak, itt melegebb volt a levegő, mint a talajszinten. A levegőt ventilátorral
kevertették, hogy mindenhol egyforma legyen a hőmérséklet.
Az 1970-es évek elején még csak salátát termesztettek. A Muk fajta volt a
legnépszerűbb. A termést az ÁFÉSZ boltjai vásárolták fel. Tízes rekeszbe rakták. Az
első osztályúból 12, a másodosból 16 fért egy rekeszbe. Az 1980-as évektől teljesen
áttértek a paprikapalánta nevelésére.
A palántanevelés munkafolyamatait Tallér Lajos feljegyzései alapján ismerjük.
Az 1982. évi feljegyzések a következőkről tudósítanak: „Január 2-án kettő szaporító
ládába 2 dkg. Cecei, egy szaporító ládába 1 dkg Tétényi hegyes erős paprika vetőmag
került elvetésre. Ugyanezen a napon hungarocell tálcába 200 – 300 szem salátát
vetettek. Száraz, fagyos idő volt. Január 11-én 2 szaporító ládába 2 dkg Fehérözön
paprikamagot vetettek. Ónos eső esett, és valóságos jégpáncél alakult ki.” A szaporító
ládákat a lakás folyosóján helyezték el.
A fóliában lévő kemencébe január 12-én gyújtottak be. Az időjárás mostoha volt,
mínusz 12 fokos, száraz hideg volt. „A fóliáról most csúszott le a 2 cm-es jégpáncél,
közben erős fűtés, a sátorban + 30 fok meleg van, sokat segít a napfény.” Január 14-én
három szaporító láda Muk és egy szaporító láda Rigolettó fajtájú salátamagot vetettek.
A következő napon folytatódott a magvetés. 10 láda Budai korai, 5 láda Május királya
és 5 láda Ventúra salátamagot vetettek. Ezenkívül 10 láda Szeniteri kék és 10 láda
Knauf kék ideál karalábé mag került elvetésre. A ládákat ekkor már a fóliasátorban lévő
fűtött, fekvő kemencén helyezték el. Ugyanezen a napon került sor 380 db, 5X5-ös
tápkocka kiverésére is.
Fehérpaprikát és hegyes erős fajtákat is neveltek. A vetőmagot Budapesten a
Mauthner-cégnél, a Rottenbiller utca 20. szám alatt lévő központi elosztóban vették.230
230

A Mauthner-cég országosan elismert vetőmegforgalmazó volt. Itt vásárolták a vetőmagot a pl. a
palotavárosi kertészek is. (Lukács László 1990. 106.)

61

Itt egyrészt biztosított volt a fajta minősége, és olcsóbb is volt, mivel még kis kiszerelés
előtt vásárolták meg. Az 1980-as években a következő, fehér fajtájú palántát neveltek:
Cecei, Javított cecei, Góliát, Alba Régia, Fehérözön, 11-es, Táltos, Soroksári, HRF,
hegyes erős fajták: Kosszarvú, Csipke, Szentesi piacos, Duna F1. Kevés Kaliforniait is
neveltek. Ez régi fajta volt, már Tallér Vendel is termelte. Később paradicsompalántát is
neveltek, K 3-ast, 262-est és Lugas F 1-est. Pritamin, alma és cseresznyepaprikát nem
neveltek. Ezen a vidéken ezek termelése kevésbé terjedt el.
A palántanevelés technológiáját Tallér Lajos már a téeszben elsajátította. A
paprikamagot vetés előtt három nappal leáztatták, csíráztatták, hogy könnyebben
kikeljen.
A szaporító ládaként, az őszibarack szállítására használt ötös ládákat használták.
A ládába rostált tőzeget tettek, melyet már előre bekevertek. A ládában a tőzeget
méretre vágott deszkalappal simították el. Vetés előtt mintegy kétliternyi vízzel
locsolták meg, melybe előzőleg Zineb permetszert kevertek. A permetlé egy százalékos
lehetett. Az elszórt vetőmagra korábban a kemencében, fém edényekben felforrósított,
fertőtlenített és már kihűlt homokot szórtak, mintegy egy cm vastagon. Ismét
meglocsolták, majd a ládákban lévő talajt fekete fóliával takarták be, hogy tartsa a
meleget és ne száradjon ki. Kelés előtt a fóliákat leszedték. A palántát 4 – 6 leveles
korukban pikírozták ki. Egy tápkockába – mely, mint láttuk, tulajdonképpen egy kb. 10
centiméter magas, 6 – 8 cm átmérőjű henger – kettő palántát ültettek. A tápkockába
lukalló segítségével alakítottak ki megfelelő nagyságú lyukat a palánták számára. A
lukallót bakelit nyélre csavarozott, esztergált, tömör vasból alakították ki. (15. kép) A
beültetett kockákat 4 – 5 nap múlva rakták szét az asztalokra a ládákból. Ezután a
növényvédelmen kívül, csupán a megfelelő hőmérséklet és páratartalom biztosítása volt
a legfőbb feladat.
A később pikírozott palántákat fűtetlen fóliába rakták. Az ágyakat még a Tallér
Vendel kertészetéből maradt, keretben lévő üvegtáblákkal takarták le, hova nem jutott,
ott hasurát231 használtak. A hasurát saját maguk kötötték nádból. Néhány tekercs még
ma is található a kemence mellett. A palántát a környező települések termelői háztól
vásárolták meg.
Tallér Lajos 2001. március 7-én halt meg. A család nem folytatta tovább a
kertészkedést.
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A hasura nádból kötött takaró, melyet fagy esetén a palántás ágyra terítettek. A hasura használatáról ld.
(Somogy Imre 1943. 37.)
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A Tallér család történetének rövid bemutatásával érzékeltetni szerettük volna azt
az emberi tulajdonságot, melyet Bálint Sándor „törhetetlen munkakedvnek” nevezett,
amikor a homokon élő emberek munkájáról írt.232 Az idézett újságcikkek Tallér Vendel
„hősiességét” emelik ki. Ugyanolyan odaadással és ragaszkodással folytatta a család a
munkát Tallér Vendel „önkéntes nyugdíjba vonulása” után is addig, amíg azt a
gazdaságpolitikai helyzet engedte. A földhöz való ragaszkodást és a kertészkedés
szeretetét azonban semmilyen politikai rendszer nem tudta megakadályozni. Az adott
lehetőséget kihasználva, kis területen, de annál nagyobb fejlesztési követelményeknek
megfelelve, a Tallér család olyan „modernnek” számító kertészetet hozott létre, amely
abban az időben példamutató volt.
Ennek ellenére halasi határrészen nem alakult ki a félegyházihoz hasonló,
intenzív, fóliás kertészettel foglalkozó tájkörzet.
Étkezési paprika termelése szabadföldön
Az étkezési paprikát a 19. század második felében a Magyarországra települt
bolgárkertészek honosították meg. Közöttük már csípősségmentes fajták is találhatók. A
„Szopócki” csípős volt, alakra átmenet volt tompa hegyű fehér és a hegyes zöld paprika
között. A „Kalinkuszki” a mai Kalinkói őse, már édes volt. A „Kosszarvú” a ma is
termesztett fajta őse lehetett, piaci színe zöld, édes. A „Királypaprika” halványzöld
termései nagyok és puffadtak voltak. A „Pestenszki” termése hosszú, csúcsa hegyes,
piaci színe zöld volt. A „Cukorpaprika” a Szentesi fehérhez hasonló, tompa csúcsú, édes
volt. A paradicsompaprika – Szalva Péter szerint – a mai Paradicsomalakú Szentesi zöld
elődje lehetett.233 Az új, Magyarországon kikísérletezett fajták megjelenéséig ezeket a
fajtákat termelték.
A vetőmag forgalmazó kereskedők a külföldről behozott fajták neveit magyarra
fordítva, saját vetőmagjukként árulták. Ilyen volt a „Mauthner-féle javított Celestial”
vagy a „Meuthner-féle bíbornok”.234
A Kertészet és Szőlészet 1956. július 20-i számában következőket írta: „A
Kertészeti

Főiskola

Zöldségtermeléstani

232

Tanszéke

a

nagytétényi

kísérleti

Bálint Sándor részletesen írt a szegedi gazdák Bács-Kiskun megyében – köztük a halasi határban –
történt úttörő munkájáról. (Bálint Sándor 1974. 419.) Ugyanakkor Erdei Ferenc megjegyezte, hogy:
„Kiskunhalas életében nem központi gond és lendítő erő a kerti kultúra, mint pl. Kecskeméten és
Nagykőrösön. Halas nem töri magát.” (Erdei F. 1977. 153.)
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Szalva Péter 1959. 22.
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Somos András 1981. 117.
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tangazdaságban 1949 óta foglalkozik étkezési paprika nemesítésével. A nemesítési cél
öntözéses termelésre alkalmas, az eddigi fajtáknál bővebben termő és jobb minőségű
(fehér, vastaghúsú, csípősségmentes) konzervipari feldolgozásra, nyersfogyasztásra és
exportra is megfelelő paprikafajta előállítása volt. ...1952-ben sikerült csípősségmentes
fajtát előállítani. Az Országos Fajtaminősítési Tanács 1955-ben a fajtát elismerte és
„Cecei édes”-nek nevezte el. Ez a fajta valóban beváltotta mindazokat az elvárásokat,
amit vele szemben a kutatók tanúsítottak.”235 Ahhoz azonban, hogy vidékünkön a
termelésben szerepet kapjon, majd egy évtizedet kellett várnia. A Cecei mellett
népszerű volt még a Bogyiszlói, mely csípős volt ugyan, de kiváló szállíthatósága miatt
könnyen eladható volt a piacon. A fajtanemesítők közben új eredményeket értek el.
Gyorsan elterjedt a termesztésben a „Szentesi piacos”, a „Soroksári” és a
„Fehérözön”.236
A fűszerpaprika termelésének módszereit felhasználva, a fehérpaprikát először
még csak szabadföldön, Mórahalmon kezdték termelni piaci méretekben. Elterjedéséhez
a szentesi és a mórahalmi téeszek közötti jó kapcsolat járult hozzá. A piacokon szerzett
kapcsolatok és tapasztalatok alapján a termelők között is egyre népszerűbbé vált.
A fehérpaprika termelése összehasonlíthatatlanul nagyobb nyereséget biztosított
a fűszerpaprikánál. A palántanevelés technológiája jelentett csupán akadályt, mivel a
Bács-Kiskun megyei homokhátsági falvak tanyavilágának túlnyomó többségében, mint
már említettük, az 1970-es évek közepéig nem volt áram. A mintegy évtizeddel korábbi
villamosítás következtében a Csongrád megyei termelők nagy előnyre tettek szert az
öntözés és a termelés színvonalát illetően. Habár a Cecei paprika a gombabetegségekkel
szemben ellenállóbb volt, mint a mai fajták, az alacsony fóliasátrakban való nevelése
megnövelte a palántadőlés veszélyét. A palántanevelés magasabb sátrakat és pontosabb
öntözést igényelt.
A kiváló értékesítési lehetőségek és a viszonylag magas ár csábítólag hatott.
Először egy-egy család csak 400-500 négyszögölön termelt fehérpaprikát.
Tépett palánta nevelése
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Kertészet Szőlészet 1956. július 20.
A „Szentesi piacos” 1971-ben vált államilag elismert fajtává, Szalva Péter nemesítette Szentesen. A
„Soroksári”-t Kosztolányi László nemesítette Budapesten, 1972-ben vált államilag elismert fajtává.
A”Fehérözön” nemesítői Zatykó Lajos és Moór Józsefné voltak a ZKI Budatétényi gazdaságában. 1980tól államilag elismert fajta. (Somos András 1981. 122.)
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A fehérpaprikát magasabb sátrakban nevelték, mint a fűszerpaprikát. A fóliát
locsoláskor sem húzták le, a sátor gerincmagasságának legalább 180-200 cm-nek kellett
lenni, hogy kényelmesen lehessen benne dolgozni.
Vetés előtt a magját kicsíráztatták. A magot egy napig langyos vízben áztatták,
majd fehér vászonzacskóba, később nejlonharisnya darabba csomagolták. Ezt nedves
ruhába csavarták és meleg helyre tették. Ügyeltek arra, hogy a ruha állandóan nedves
legyen, minden nap megszentelték, kevés vízzel meglocsolták. A csírás magot háromnégy nap múlva el kellett vetni, mielőtt a csírák túlnőttek volna.
A vetőmagot ritkábbra vetették, mint a fűszerpaprikát, hogy a palánta vastagabb
szárú legyen. A gyomok a paprikamagnál korábban keltek ki. Mielőtt a paprikamag
bujkálni kezdett volna, a már kikelt gyomokat gázpörkölővel égették le. A később
kikelt, és megerősödött gyomokat kézzel szedték ki, a palántát kigyomlálták. A palántás
ágyaknál gyomirtót nem használtak. A fehérpaprika palánta érzékenyebb volt a
betegségre, mint a fűszerpaprika. Pontosabb szellőztetést és locsolást igényelt. Ha nem
egyformán nőtt a palánta, ligetös volt, akkor az elmaradottabb részeket műtrágyázták. A
locsolóvízbe néhány kanál műtrágyát – Wuxált – oldottak föl, melyet a sárgultabb
palántákra locsoltak. A Wuxál, az ammóniumnitráton kívül, több mikroelemet is
tartalmazó, gyorsan oldódó műtrágya volt, melyet kellő hígításban, lombtrágyaként is
lehetett alkalmazni. Túladagolás esetén a palánta elvékonyodott, könnyen betegséget
kapott. A palántát dőlés esetén rézgálicos vízzel locsolták. A sátrakba nem fűtöttek.
Amikor a palánta elérte a kiültetéshez szükséges nagyságot és az időjárás is megfelelő
volt, a fóliasátor végeit éjszakára sem csukták be. Edződött a palánta.
Ültetés előtt szálanként tépték föl az ágyból, kis markokba rakták le a sátorban a
földre. Ezeket a markokat 30-as faládákba rakták, a láda befejező végébe nagyobb parét
vagy alkalmas jelet tettek. Kirakásnál itt kellett megkezdeni a ládát. (16. kép)
A fölszedett palántás ládákat hűvös helyre rakták, a paprikaföldre mindig csak a
szükséges mennyiséget vitték ki. Fehérpaprika palántát kézzel kevés helyen ültettek.
Ekkorra már általánossá vált a géppel történő palántálás. Száraz idő esetén a beültetendő
földet meglocsolták.
A fehérpaprikát barnább talajba, széltől védett helyre ültették. Ültetés előtt a
talajt elsimították. Hasonlóan a fűszerpaprika földjének elkészítéséhez, két ló után
széles deszkát kötöttek, melyre a hajtó ráállt, addig járatta a területet, míg a talaj le nem
keményedett és simává nem vált. A letömörített talaj jobban tartotta a nedvességet.
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Az 1980-as évek elején jelentek meg a háztáji gazdaságokban is alkalmazható,
modern, szelektív gyomirtó szerek. A paprika gyomirtó szere az Olitref 480 EC volt. A
szakszövetkezeteknél vagy a vegyszerforgalmazással foglalkozó üzletekben lehetett
megrendelni. Literes kiszerelésben nem forgalmazták. A gyomirtó használata
modernebb talajelőkészítési technológiát igényelt. Mivel a kipermetezett szer fényre
hamar elillant, általában este, vagy borús időben gyomirtóztak. Kisebb területet akár
háti permetezővel is legyomirtóztak, nagyobb – egy-két holdas – területet azonban már
géppel permeteztek. Gyomirtózás után a permetszert azonnal be kellett dolgozni a
talajba. Lovasfogattal több soron elboronálták a szántást, vagy traktorral, kultivátorral
dolgozták be a permetanyagot. A gyomirtózást ültetés előtt, legkevesebb nyolc-tíz
nappal el kellett végezni. Ebben az időben egyes vállalkozók kizárólag gépi munka
szolgáltatással – szántással, trágyaszórással, vetéssel, permetezéssel, palántálással,
kombájnozással – foglalkoztak.237
Csak egy-két szálával ültették. Az 1980-as években már legtöbben géppel
palántáztak.

A

szomszédok,

rokonok

összefogtak,

segítettek

egymásnak.

A

palántáláskor, hasonlóan a fűszerpaprikához, egy ember adogatta marék számra a
palántálógép asztalára a ládából a palántát, négy fő pedig rakta. Ha többen voltak, egykét fő fúróval és palántával a kezében követte a palántázókat, a híját befódozta, az eldőlt
palántákat fölállította. (17. kép)
A fehérpaprika ültetésére nagyobb gondot fordítottak. Pontosabban kellett rakni,
mivel csak egy-két szálat raktak egy bokorba. Arra törekedtek, hogy minél sűrűbbre
rakják. Az optimális tőtávolság 25-30 cm volt.
Az elültetett palántákat belocsolták. Ezt már locsolókannával nem lehetett
megoldani. A paprikaföld sarkára nortonkutat fúrattak, ahová kivezetve a áramot,
villanyszivattyúval nyomatták a vizet. Hosszú gumislag segítségével beiszapolták a
palántákat.

Ezt a munkát két ember végezte, vigyázni kellett, hogy a slaggal a

palántákat ne törjék el. Ahol nem volt áram, ott benzin üzemű, Thomos-szivattyúval
dolgoztak. Ezeket a szivattyúkat használták a nyári öntözéskor is, szórófejeket
működtettek. A fehérpaprika fokozottabb növényvédelmet igényelt. Gyakrabban kellett
permetezni és műtrágyázni, mint a fűszerpaprikát. A nagyobb területtel rendelkező
gazdák géppel permeteztettek. Minden településen volt néhány gazda, kinek volt
motoros háztáji kocsija (csettegője), melyre permetezőgépet szerelt. A permetezőgép
237

A magángazdaságokban, az 1970-80-as években tapasztalható munkagép hiányról a későbbiekben
szólni fogunk.
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szivattyúját a motor kardánja hajtotta, a szétnyitott szárnyak 6-8 méter szélességben
szórták a permetet. A vegyszert a gazda adta. A munkadíj a terület nagyságától függött.
Az egyre nagyobb területen termesztett paprika, mind több munkát igényelt. A
nagyobb gazdák napszámosokat fogadtak. Legtöbb munkát a kapálás jelentette. Öntözés
után a talajt fel kellett lazítani. A paprikaföldet többször ekekapázták. Mivel egyre
kevesebb gazdaságban volt ló, az ekekapákat traktorral húzatták. Sokan lovas fogatot
fogadtak. Mikor a paprika szára már magasra nőtt a traktor könnyen letörte. Ekkor már
jobb volt lóval ekekapázni. Mivel kevés a lóval ekekapázó vállalkozók száma, a
szomszédos falvakból is fölkeresik őket. (18. kép)
Szedés, értékesítés
A szedés és a piacra való készítés nagy odafigyelést követelt. Csak az érett,
kemény termést lehetett leszedni, ügyelve arra, hogy a szár le ne törjön, hiszen akkor a
későbbi kötések kárba vesztek. Ha a szedő figyelmetlen volt, az érettet rajta hagyta, az a
következő szedésig beszínesedett, megpirosodott, vesztett az értékéből. Ezért legalább
kéthetenként át kellett szedni.
A legnagyobb gondot a csomagolás jelentette. Az első szedések számítottak a
legértékesebbnek, így azt, hogy ne törjön, ládákban szállították. Erre a célra ún.
harmincas, geves, (GEV-Göngyölegellátó Vállalat) faládákat használtak. Piac előtt a
ládákat beáztatták, hogy „minél jobban nyomja a súlyt”. A ládasúly így sokszor elérte a
6-7 kg-ot. A benne lévő paprikával együtt egy láda 24-25 kg volt. (19. kép) A budapesti
nagybani piacon lényegesen magasabb áron lehetett értékesíteni, mint a helybeli ÁFÉSZ
felvásárlótelepein. Ezért a gazdák összefogva, a téesztől teherautót béreltek, és
hetenként néha többször is jártak Budapestre a Bosnyák téri nagybani piacra. A fuvart
általában az a gazda szervezte, akinek a legtöbb áruja volt. Nála kellett jelentkezni, ő
osztotta be, ki mennyi árut hozzon. Ebből igen sok vitás eset keletkezett, mivel vagy
több, vagy kevesebb lett az áru a tervezettnél. A fuvarszervezés hálátlan dolog volt,
mivel sok jelentkezőt vissza kellett utasítani, így könnyű volt haragost szerezni. Egyegy községben általában két-három csoport működött. Előfordult, hogy valaki a
szomszédos község csoportjával járt. A pakolás sorrendje állandó vita tárgya volt. Aki
először pakolt, az a piacon utoljára jutott hozzá az árujához. Aki viszont már lepakolt,
nem akart segíteni a többieknek, elkezdett árulni, márpedig a nehéz ládák
emelgetéséhez mindenki erejére szükség volt.
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A kialakult piaci kapcsolatok könnyítették az értékesítést. A megbízható
minőséget szállító gazdák hamar eladtak, de voltak, akik árulás helyett a kocsmákat
látogatták, az árujuk megmaradt, vissza kellett hozni. A legtöbb probléma a hazaérkezés
után, a ládák elosztásánál volt. A törött ládának soha nem akart gazdája lenni, mások
többet tudtak magukénak. Minden piac erős idegi megpróbáltatással járt. Sokan ehhez
nem is tudtak hozzászokni.
A gyorsan megszerezhető anyagi előnyök reményében a fehérpaprikával
beültetett területek egyre növekedtek. Egy család egy-másfél hold paprikát tudott
megtermelni úgy, hogy a kapálási és szedési szezonban napszámosokat alkalmazott. Az
1970-es évek elején a Cecei paprikát fölváltotta a Soroksári, mely több és nagyobb
bogyókat termett. A ládák helyett egyre többen raschel zsákba rakták a paprikát. A
paprika jobban törődött, de a ládákat nem kellett emelgetni. Ezzel egy új csomagolási
módszer alakult ki. Szedés után nagyság szerint szétválogatták a paprikát, majd a
zsákokba egyenként rakták függőlegesen, hegyével lefelé, kidugdosták a zsákot. Ezzel
sokan visszaéltek, mert kívülre rakták a legszebbeket, belülre az apraját. Volt, aki erre a
célra még a paprikaszütyűző tölcsért is fölhasználta. Körbedugdosta, a közepét pedig
teleöntötte apróbb paprikával, lecsóval.
Az 1970-es évek második felétől a törvény adta lehetőségekkel élve, a
magángazdaságok is vásárolhattak teherautót, így a csoportos piacra járás hamarosan
megszűnt.238 Az 1980-as évek elején a legelterjedtebb kisteherautó, az ARO, illetve a
ZUK volt. Az üzemanyagárak nem szabtak korlátot a távolságnak, így mindenki a
Bosnyákra járt, Budapestre a Bosnyák téren működő nagybani piacra. Egy alkalommal,
teherautóval,

utánfutóval

25-30

mázsa

árut

mozgattak.

Legtöbben

azonban

személygépkocsival húzatott utánfutóval jártak. A hetente két-háromszori út a piacra,
rendkívüli fizikai megpróbáltatással járt. A piacon szinte mindennapos volt a hír, ki hol
karambolozott, vagy vesztette életét, mert elaludt a volánnál.
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A 34/1964./XII.29. kormányrendelet 4. paragrafusa kimondta, hogy: „Fuvarozás céljára magánszemély
autót nem használhat.” A 26/1972./XII.29. MÉM rendelet szerint: „Magánszemély traktort, amely
óránként 20 km sebességgel képes haladni, munkagépet, cséplőgépet, 1973. június 30-ig üzemeltethet.” A
2. paragrafus szerint a szakszövetkezeti tag a szövetkezettel kötött megállapodás után megtarthatta gépét,
de saját gazdaságán kívüli gépi munkát csak a szakszövetkezet által megjelölt személyek részére
végezhetett a megadott sorrendben. A 13/1972./IX.1. MÉM rendelet 3. paragrafusa szerint magánszemély
500 kg-nál nagyobb hasznos teherbírású pótkocsit nem vontathatott és nem fuvarozhatott. A korlátozást a
3/1980./II.6. MT 1. paragrafusa hatálytalanította. Kimondta, hogy „…mezőgazdasági vagy ipari
szövetkezettel tagsági viszonyban álló magánszemély mezőgazdasági vontatót és munkagépeit, pótkocsit,
ill. tehergépkocsit a helyi szakigazgatási szerv engedélyével tarthat üzemben.”
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Tápkockás paprika termelése

Az 1970-es évek elején a legkreatívabb gazdák, hogy a tenyészidőt
meghosszabbítsák, illetve minél korábban terméshez jussanak, a fehérpaprika palántát
kitápkockázták.
Ehhez egy teljesen új palántanevelési technológiára volt szükség. Nem csoda,
ha sokan vonakodtak áttérni a sok és pontos munkát igénylő tápkockázásra. „Ha nem
öszök kenyeret, én akkó së fogok tápkockázni” – nyilatkozta egyik csólyospálosi
adatközlőm az 90-es évek elején.239 Ma már ebben a gazdaságban is több százezer
tápkockát vernek évente.
A tápkockázáshoz először is nagymennyiségű és jó minőségű tőzegre van
szükség. Ezt Kecelről, illetve Sükösdről szállítják a fuvarosok, vagy maguk a termelők.
Kisebb mennyiséget utánfutóval vagy kisteherautóval hordanak. Akinek több kell,
traktorral hoz, olykor két pótkocsival is. A legtöbben azonban hozatják. Minden
településen vannak vállalkozó fuvarosok, akik beszerzik és házhoz szállítják a
szükséges mennyiséget.

Fél pótkocsival nem éri meg hozatni, mivel többe kerül a

fuvar, mint a tőzeg. Árulnak nyers-, és bekevert tőzeget. A nyer tőzeg vizes, frissen
bányászott, de olcsóbb. A bekevert tőzeget a bányában állítják elő. A nyers tőzeget
összedarálják és a termesztendő növénynek megfelelő tápanyagokkal keverik és
depókban tárolják. A nyers tőzeget sokszor a markoló közvetlenül a bányából rakja a
pótkocsira. A járműveket a járhatatlan utakon sztalinyecek – lánctalpas traktorok –
vontatják. Nagyobb tőzegbánya Ruzsán az Öregsoron is volt, de az 1970-es években a
téesz talajjavítás és üzleti célokból kitermelte. Kisebb tőzegbánya van Csólyospálos
határában, ahonnan elsősorban saját célú, illegális kitermelés folyik.
A darabos tőzeget, tőzegdarálóval porhanyósítják. A tőzegdarálót helyi
lakatosok készítik. A terménydaráló elvén működik. A daráló garatja és toroknyílása
nagyobb a terménydarálóénál, hogy a nagyobb tőzegdarabok is beleeshessenek. Csupán
négy, esetleg nyolc kalapácsot használnak. A darálóba rostát nem tesznek. A ledarált
tőzeg porhanyós lesz, egyenletesen lehet teríteni a vetőtálcában. Akinek nincs
tőzegdarálója, az rostálja a tőzeget. (20. kép)
A rosta vásárban vagy boltban kapható lyukacsos vaslemezből készül.
Cseréplécből rámát készítenek, melynek aljára szegelik a lemezt. A lemezre ismét
vékonyabb lécet szegelnek. A rosta nagysága kb. 60 cm széles 150 cm hosszú. A
239
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munkás a rostát egy vízszintesen – kb. egy méter magasan – legtöbb helyen
kettőslétrához erősített fémrúdon, ütemesen mozgatja.
A tőzeget a rostára másik ember lapáttal dobálja, olyan ütemben, amilyen
ütemben a rostáról fogy. A nagyobb darabok a rostában maradnak, melyet időnként
oldalra kiöntenek. A rosta alá 30-as, műanyag ládákat tesznek. A kirostált tőzeget nem
tömörítik a ládákban. A teli ládákat egymás tetejére rakva a fóliában tárolják, hogy ne
száradjon ki, illetve melegedjen a tőzeg, amennyiben ezt a munkát télen végzik.(21.
kép)
A vetőmagot deszkából, raklapból, faládákból készült tálcákra vetik. A tálcák
mérete a palántanevelő fólia nagyságától, a gazdaságban megszokott módszerektől
függ. Ahol nagy tálcákat készítenek, azt tartják, hogy egységesebb lesz a palánta, mivel
kevesebb marad le a szélén, illetve a sarkokban. E tálcák nagysága elérheti a méterszer
kétméteres nagyságot is. A tálca készítésénél először az alját szegelik össze, majd ezt
leterítik hibátlan fóliával, és ezután szegelik rá a keretet. A keret fenyőfa cseréplécből
készül. Felszegezésével rögzítik a fóliát is. A fóliára azért van szükség, hogy az
esetleges hézagokon a tőzeg ne potyogjon le. A fólián azonban apró lyukakat szúrnak,
hogy locsoláskor a tálcában ne álljon meg a víz. Az ilyen nagy tálcákat már vetés előtt a
helyükre teszik. A tálcákat a talaj szintjétől 30-50 cm magasan helyezik el, némely
gazdaságban ennél magasabb állványok is vannak. A tálcák alá téglát, műanyag ládát
raknak. A tálcák alatt futnak a fűtőcsövek. Ezek legtöbb helyen colos vastagságú
gégecsövek, de sok helyen – elsősorban az állandó palántanevelő sátorral rendelkező
gazdaságokban – a fűtést colos, hatnegyedes fémcsövekből hegesztett fűtőrács
biztosítja. (22. kép)
Mórahalmon, Masa Józsefék kertészetében az állványt az olajiparban használt
fúrószál csőből készítették. A csövekben melegvíz cirkulál, tehát az állvány két funkciót
is betölt.
Palántanevelés céljára műanyag tízes- és harmincasládákat is használnak.
Először a gégecsövet a talajra terítik, egymástól 15-20 cm távolságra, majd kissé a
talajba süllyesztik, a cső átmérőjének megfelelően. A ládákat szorosan egymás mellé
borítják, aljával fölfelé. Több helyen tápkockához is ilyen alapot használnak. Az így
elkészített alapra helyezik a tálcaként használandó tízes műanyag-, vagy ötös faládákat,
melyekbe szintén megfelelő nagyságú fóliát terítenek.
A kirostált, ledarált tőzeget, hogy ne száradjon ki, közvetlen vetés előtt terítik a
tálcákba 4-6 cm vastagon. A tőzegbe kevés, speciális, lassan oldódó műtrágyát és
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gombaölő szert kevernek. Ezt mindenki saját maga kísérletei alapján végzi. Általában
nem szokták elmondani az arányokat, de ilyet nem is illik kérdezni. Az elterített tőzeget
egyenletesen eligazítják, és vékony deszka segítségével letapiskolják, lekeményítik.
Ezután a tőzegre vékonyan homokot szórnak.
Ez a takaróföld speciális sárga homok, kevés helyen található. A termelők
ismerik azokat a helyeket, ahol ezt a vadföldet lehet „bányászni”. Általában erdők
szélében, elhagyott földterületen, homokhordáskor keletkezett gödrök oldalából ássák.
Az ilyen helyekre sokan járnak, így idővel nagy gödrök keletkeznek, melyek egyébként
zavarnák a használatban lévő földterület művelését. Takaróföldnek nem kell nagy
mennyiség, így leginkább utánfutóval, illetve csettegővel hordják haza a szükséges
mennyiséget. Fóliára, ládákba rakják, hogy ne keveredhessen rendes talajjal. Erre azért
van szükség, hogy a palánta talajába semmiféle fertőzés vagy gyommag ne
keveredhessen.240 (23. kép)
A letapiskolt talajra kerül a vetőmag, melyet már előre kicsíráztattak. A
paprikamagot vetés előtt 4-5 nappal leáztatják; dunsztos üvegbe öntik, annyi vizet
öntenek rá, hogy ellepje. Egy napig áztatják, majd nejlon harisnyába öntik, vizes
ruhával körbeveszik és egy edénybe helyezik.

Fő, hogy egyenletes meleg helyen

legyen, ezért régebben a dunna alá vagy a kemence vállára tették. A ruha nedvességét
naponta ellenőrzik. Ma leginkább a radiátor közelében helyezik el. A hőmérséklettől
függően a mag 3-4 nap múlva kirözzsen, csírázni kezd, pár órán belül el kell vetni. Ha
túl nagy csírát ereszt, a csírák vetéskor összeakadnak, nehezebb egyenletesen elvetni. A
sűrűre szóródott magokat vékony pálcával szétpiszkálják. A vetés sűrűségét ránézésre,
tapasztalatból állítják be. A túl sűrűre vetett palánta szára elvékonyodik, hajlamosabb
lesz a betegségekre. Csak a paprikavetőmagot csíráztatják.
A granulált vetőmagot nem lehet leáztatni, mivel a granulátum anyagában
fertőtlenítőszer és tápszerek vannak. A granulált vetőmag kelése csupán egy-két nappal
tér el az áztatott magétól.
A vetőmagot szintén tiszta homokkal takarják le, ismét lekeményítik, majd
meglocsolják. Vékonyan – 1-2 cm vastagon – takarják le, mivel a túl vastag földtakarót
a csíra nem bírja áttörni, a növény hiányosan és egyenetlenül kel ki.
Csomagolópapírral, újságpapírral letakarják, hogy ne száradjon ki.

Kelésig

magas – 28-32 ºC – meleget kell tartani. Rendkívül fontos a megfelelő hőmérséklet
240

Mint már említettük, Tallér Lajosék kiskunhalasi kertészetében ezt a takaróföldet kemencében
fölforrósították, nehogy gombafertőzést kapjon a palánta.
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tartása, mert ha keléskor megfázik a palánta, lemarad a növésben, és könnyebben kap
gombabetegséget.
Amikor bujkálni kezd, a papírt eltávolítják, a csírák által fölemelt földet
óvatosan lenyomkodják, illetve kevés vízzel meglocsolják. Ha a palánta túl sok vizet
kap, könnyen lebetegszik.
Ha a maghéj a sziklevelekről nem válik le, azok deformálódottak lesznek. Ez
akkor következik be, ha a palántát megfázitották, vagy nem megfelelő minőségű
vetőmagot vetettek.
Szödött magot ma már nagyon ritkán vetnek. Kisebb anyagi lehetőséggel bíró
gazdák az UT-1-es paprikamagokból – elsősorban pritamin paprikából – szednek
vetőmagot. Az első kötésű paprikát megjelölik, csak teljesen érett állapotban szedik le.
A húsát levágják, majd néhány napig a csumán tovább érlelik a magot. Vigyáznak,
nehogy rothadásnak induljon csuma. Ezután a magot ledörzsölik, vékonyan kiterítik és
megszárítják.
A szedett magból előállított növényen kevesebb terem, és a termés nagy
százaléka elkorcsosul.
A palánták leggyakoribb betegsége a palántadőlés, melynek kórokozója a
Rhizoctonia nevű gomba. Ez általában 4-6 leveles állapotban jelentkezik a paprikánál.
A kifejlődött palánta a nem megfelelő szellőztetés, túlzott locsolás következtében
zöldrothadást kap. Ennek kórokozója az Alternaria nevű gomba. A kiültetett növények
legismertebb gombabetegségei a Fusarium, Phytophthora és a Botrytis.241 A termelők jól
ismerik ezeket a betegségeket, és mindenki a saját tapasztalatain alapuló védekezési
formákat alkalmazza.
A palántát különböző gombaölő szerekkel permetezik. A kidőlt foltokat
Fundasol 50 WP vagyszerrel szórják be. A gombaölő szerek por alakba történő
kijuttatásának legelterjedtebb módszere, amikor a fűtőventillátor elé szórják a port,
mely a levegőbe fújja. A vegyszer leülepedve a palánta leveleire kerül.
Amikor a palánta hatodik levélben van, kitápkockázzák, ezt pikírozásnak
nevezik.242 A nyers tőzegbe nem lehet palántát nevelni, mert kevés a humusztartalma,
kiszáradva pedig túl keménnyé válik. Ezért érett marhatrágyával és homokkal keverik.
Ennek érdekében a marhatrágyát vagy szarvasba rakják, vagy markolóval depózzák,
ahol sokszor két-három évig érni hagyják. Amelyik gazdaságban van tehén, ott
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A pikírozás német eredetű szó (pikieren, pikíroz, tűzdel), melyet a Kecskemét-környéki német
kertészek használtak. (Boross Marietta 1963. 205.)
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marhatrágyát a marhaállásról gyűjtenek. Amíg nincs túl hideg, a tehenek éjszaka a
korlátban szabadon vannak. Szalmát nem tesznek alájuk, így a talajjal keveredett trágya
kiválóan alkalmas a tőzeg humusztartalmának növelésére.
A homokot, hasonlóan a takaróföldhöz, arra alkalmas helyről bányásszák,
markolóval pakolják. A trágyát és a homokot tápkockázáskor mindenki a maga
tapasztalata szerinti arányban keveri a tőzeghez.
A tőzegbe az 1980-as évek végéig erdei földet is kevertek. Ezt kizárólag
akácerdőből gyűjtötték. Erre az így gyűjtött humusz foszfortartalma miatt volt szükség.
Később a speciális összetételű-, és oldódó képességű műtrágyákat alkalmaztak. Ma már
homokot sem használnak, mert a tőzeget speciális, puha szerkezetű, litván tőzeggel
keverik, mely szivacsossá teszi tápkocka anyagát. Ez zsákos kiszerelésben, a
mezőgazdasági boltokban kapható.
A tápkockázáshoz szánt anyagot a földön elterítve keverték össze, a jónak tartott
arányban, majd rotátorral addig járatták, amíg az porhanyóssá nem vált, rendesen össze
nem keveredett. Meglocsolták, majd ismét megjáratták. Ezt addig ismételték, míg a
tőzeg rendesen át nem ázott. A keveréshez nagy tapasztalat kellett, mivel a túl kemény
anyagba nehéz palántálni, a túl vizes, lágy anyagból pedig nehéz rendes kockát verni.
Ha a hőmérséklet fagypont alatt volt, az elkészített anyagot letakarták, hogy meg ne
fagyjon. Ha volt hely a fóliában, éjszakára több talicskányi anyagot is behordtak, hogy
másnapra fölmelegedjen.
A tápkocka anyagát ma már legtöbb helyen betonkeverővel keverik, pontosan
adagolva a megfelelő mennyiségű tápanyagot, homokot, vizet. Télen melegvízzel
kevernek. A fölmelegített talajba gyorsabban fejlődésnek indul a növény és a rakók
keze sem fázik.
A pikírozáskor ahhoz, hogy a munka folyamatosan haladjon, több ember
egyidejű munkájára van szükség. Egy fő az anyagot keveri és talicskával betologatja a
sátorba leterített gumilapra, egy fő veri a kockát, egy fő szedi a palántát és egy, vagy
több fő pikíroz.
A tápkockázóval paprikához, káposztához, karalábhoz, karfiolhoz általában 5,5
x 5, 5 x 5 centiméteres kockákat vernek. Egyszerre hat, kilenc kockát vernek ki, de van
már 16-os verő is. Ezzel kisebb - 4 x 4-es - kockákat állítanak elő, legtöbbször saláta
pikírozásához. Az első tápkockázók az 1970-es évek elején jelentek meg a mórahalmi,
ruzsai és a csólyospálosi gazdaságokban.
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A tápkockázás előnyeit már korán fölismerték a hazai kertészetek. Szentesen az
1950-es években már készítettek ipari mennyiségű tápkocka előállítására alkalmas
gépet, mely kézi erővel működött és egy nyomásra 10 kockát készített el.243
A kézzel, illetve lábbal működtetett kinyomós tápkockázókat vidékünkön helyi
lakatosok készítették. E tápkockázók tömeges elterjedése az 1980-as években történt
meg. A tápkockázók működési elve azonos, kivitelük azonban az előállító mester
elképzeléseitől függ. Azonosságuk, hogy vagy lábbal, vagy kézzel nyomósak.
Ha fűtött fólia alá ültetendő palántát nevelnek, melyet már januárban ki kell
ültetni, akkor a tápkockák alá a talajba, gégecsövet ásnak, mely a talajfűtést biztosítja.
Ezeket a csöveket 10-15 cm mélyre kell ásni, hogy a talaj arányosan eloszlassa a hőt. A
palánta mennyiségétől függően, akár több száz méter gégecsövet is eláshatnak. A
csövek a talajban egymástól mintegy 20-30 cm távolságra vannak.
A tápkockázás megkezdése előtt a talajt elgereblyézik, föllocsolják, majd
szikkadni hagyják. Sok gazdaságban fóliát terítenek a talajra, és erre verik a tápkockát.
Az érv az, hogy a talaj nem szívja el a tápkockából a vizet, és fölszedéskor a gyökérzet
nem szakad bele a talajba.
A jövendőbeli utat madzag kifeszítésével jelzik, kockázáskor ez mutatja az
egyenes irányt. A kockáknak egyenes sort kell alkotniuk. A görbe sorok és az
egyenetlenség hanyagságra, nemtörődömségre utal. A tápkockázás mozdulatait nem
könnyű megtanulni. A kezdők hiába fordítanak nagy energiát a munkára, nem tudnak
egyenletes kockákat verni. Nem verik tele a kockázó reteszeit, kinyomásnál ellapítják, a
kockázó fölemelésénél eldöntik a tápkockákat, a sorok egymásra nem merőlegesek, a
szélét görbére hagyják.
A gumilapra öntött tőzeget a verő lábbal kissé elsimítja, majd erős mozdulattal a
tápkockázót az anyagba üti. A reteszek alul megtelnek tőzeggel. A verő, a teli
tápkockázót a jövendő palánta helyére víve, kézzel vagy lábbal működtethető kar
segítségével hozza működésbe a reteszek tetején levő lemezeket, melyek kitolják az
anyagot. A tápkockaverés embert próbáló munka. Az egy napi teljesítmény sok
mindentől függ. Egy embert, különösen ha nagyobb tápkockázóval dolgozik, nehéz
kiszolgálni. Nemcsak a tápkocka anyagát kell folyamatosan biztosítani, hanem a kivert
tápkockákat is be kell ültetni. Ezt legkevesebb két fő kell, hogy végezze. Ezeknek egy
fő állandóan szedi a palántát, ládába, vagy deszkalapra sorba rakva. Ahol két verő
dolgozik, ott már egy ember csak az anyagot tologatja be, és természetesen több ültetőre
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van szükség. Jól előkészített feltételek esetén egy ember egy nap, kilences verővel, 1214 ezer tápkockát is ki tud verni. (24., 25., 26., 27. kép)
A tápkockázás a gyári tápkockázó gépek megjelenésével, jelentős technológia
változásokon ment keresztül. Egy gép folyamatos működtetéséhez 8-10-15 fő is kell. A
munka lényegesen gyorsabb és könnyebb. A legfontosabb a tápkockának való anyag
pontos keverése. A garatba dobált tőzeget folyamatosan dolgozza fel a gép, melyet
villanymotor hajt. A kész tápkockák gumiszalagon haladva kerülnek beültetésre.
Egyszerre több ember is pikírozhat.
A munkát állva végzik. A beültetett kockákat sűrű ágú villákon szállítják a
helyükre. A kockákat helyre téve, egy kar segítségével működtetett lemez letolja a
kockákat a villáról. Egy gépnél több villával dolgozó ember is van, mivel messzire kell
hordani a kockákat, mert a gép nem mozdítható el munka közben. Öttömösön Kispál
Attiláék 1998 tavaszán egy domaszéki vállalkozótól béreltek tápkockázó gépet paprika
palánta tápkockázására. A bér tápkockánként tíz fillér volt. Géppel egy nap, a munkaerő
létszámától függően 40-60 ezer tápkockát lehet kiverni. (28. kép)
Nagyobb gazdaságokban ma már mindenhol tápkockázó gépet használnak.
Gyári készítésű gépeket ügyes lakatosok lemásolják, tökéletesítik.
A gépeknél használt villákat ma már használják a kézi tápkocka verésnél is.
Külön erre a méretre kialakított tápkockaverővel kivert kockákat a villára nyomják,
majd ezt egy alacsonyabb asztalra, fölfordított harmincas ládákra teszik, amely mellé
ülve pikírozzák a palántát. Előnye, hogy a pikírozóknak nem kell a földön görnyedve
dolgozni. Akár 8-10 villa is forgalomban van, attól függően, hogy hányan dolgoznak.
A pikírozást legtöbbször az asszonyok végzik. A palántát a kezükbe fogva
egyenként helyezik a gyökeret tápkocka közepén lévő lyukra, majd mutatóujjal
belenyomják. Ezután még egy-, vagy két oldalról kevés tőzeget nyomnak a kialakult
lyukba, hogy a gyökeret vastagabb talaj fedje, ne száradjon ki. A paprika palántát 6
leveles korában, a káposztaféléket 4 leveles korban a legjobb kirakni. Az elnőtt palántát
nehéz pikírozni, mert a szára eldől, ráhajlik a másik kockára, locsolásnál pedig a levelek
a talajhoz ragadnak.
A palántanevelés másik módja az, amikor a vetőmagot rögtön a tápkockába
vetik. Ezt a technológiát téli, fűtött fóliába történő kiültetés esetén alkalmazzák,
elsősorban paprikánál, karalábénál, káposztánál és karfiolnál. Legtöbb esetben
talajfűtést alkalmaznak. A tápkockákat vagy a talajra verik, vagy valamilyen
emelvényre. Ilyen emelvény lehet az, amikor műanyag tízes ládákat egymás mellé téve,
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fóliával letakarják. Ekkor a fűtőcsövek a ládák alatt futnak a talaj felszínén. Az így
keletkezett ágy általában kétládányi szélességű, könnyen átérhető. Ha a talajra verik a
tápkockát, akkor néhány sor elvetése után a bevetett tápkockákra takaróföldet, sárga
homokot szórnak, melyet seprűvel elsimítanak. E módszer hátránya, hogy a palántára
nagyobb területen, hosszabb ideig kell fűteni, előnye viszont, hogy a palántát nem viseli
meg a pikírozással járó átültetés. A magvetés könnyebb a pikírozásnál. Különösen jól
halad a munka tápkockázó géppel, illetve a már említett villás szállítási módszerrel.
Egy hold területhez 32 000-35 000 paprika palántára van szükség. Ma már a
piacra termelő gazdák kivétel nélkül csak tápkockás palántát ültetnek szabadföldbe is.
Ha hozzávesszük, hogy a paprika mellett tápkockázzák a káposztát, salátát, karalábét,
karfiolt, sőt újabban a csemegekukoricát is, hihető, hogy egy-egy gazdaságban évente
több százezer tápkockát is készítenek.
Fóliasátor építése
A magasabb árak és a biztonságosabb értékesítési lehetőségek miatt az 1970-es
évek elejétől egyre többen tértek rá a fólia alatti termesztésre. Ehhez olyan fóliasátrakat
kellett építeni, mely alatt az ember kényelmesen tudott dolgozni. A palántaneveléshez
használt, alacsony vázak erre nem voltak megfelelőek. Magasabb, az időjárási
viszontagságoknak ellenálló vázat kellett építeni. Az első ilyen sátrakat fából
készítették. A vázat három oszlopsor tartotta. A fóliaváz két szélén futó oszlopsor
tetejének magassága alacsonyabb volt, mint a középső oszlopsoré. E szintkülönbséget
mindenki saját belátása szerint állította be. Ha kevés volt a szintkülönbség, télen a hó
nehezebben csúszott le a fóliáról. Az ilyen sátrakról nagyobb havazáskor le kellett húzni
a havat. Ha nagyobb volt a lejtő, akkor a sátor széle került túl alacsonyra, a szélső
sorokat nehéz volt megművelni.
A tartó oszlopokat keményfából vágták. A földbe ásott végét körbe égették,
hogy minél később korhadjon el. Az oszlopokat összekötő tartófák is erősebbek voltak.
A tetőzetet alkotó horogfák vékonyabb fenyőfából vagy cseréplécből voltak. A
horogfák távolságát vastagságuk szerint változtatták, hogy télen elbírja a rárakodott
havat. A tetőzet faanyagát szegekkel fogatták össze. A legbonyolultabb, és a legtöbb
találékonyságot igénylő művelet a fóliasátor végeinek kiképzése volt. Meg kellett oldani
a szellőztetés, valamint a ki- és bejárás problémáját. A napi használatra szánt ajtó, és a
szellőzető ablakok pontos illeszkedése fontos volt a minél tökéletesebb hőszigetelés
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miatt. Ugyanakkor a nagyobb sátrak esetében a végeknek teljesen eltávolíthatóknak
kellett lenniük, mivel trágyahordáskor lovas kocsival vagy traktorral is végigmentek a
sátrakban. Az így megépített sátrak több évig álltak. Hosszúságuk elérhette a 40 métert,
szélességük 7-9 métert, gerincmagasságuk a 4 métert. Nagyságukat mindig a boltban
kapható fólia szélességéhez igazították.
Legelterjedtebb azonban a kisebb, egyszerűbb felépítésű, favázas sátrak voltak,
melyeket jobbára palántanevelésre használtak, és kezdetleges fűtőberendezésekkel
láttak el. (30. kép)
A PVC csövek elterjedésével a sátorállítás is egyszerűbbé vált. A szükséges
talajmunkák elvégzése után kimérték a sátor helyét és a kihúzott zsineg mentén,
egymástól egyenlő távolságra és megfelelő mélységre, a talajba szúrták a csöveket. A
végek kitámasztásához szintén erős oszlopokat ástak, melyekhez gumilap segítségével
erősítették a pálcát. A pálcákat dróttal vagy zsineggel kötik össze, hogy ne hajoljanak
el. E sátrak belmagassága legtöbbször alig éri el az embermagasságot. A magasabb
sátrak esetében középen tartógerincet építettek. Hasonlóan a favázas sátrakhoz, középen
magas oszlopokat ástak le, melyeket erős fákkal, cserépléccel kötöttek össze. Ehhez a
„szelemenhez” kötötték a pálcákat. Az ilyen típusú sátrak kevesebb hó nyomásának már
ellenálltak. (31. kép)
A fémvázas sátrak tömeges elterjedése az 1980-as évek elején kezdődött. A
félcolos, hatméteres gyári csöveket ekkor még az erősebb fák derekán hajlították. Két
ember addig nyomta a csövet a fa derekának, míg az fel nem vette a kívánt alakot. Az
első, meghajlított cső számított mintának, az összes többit ahhoz igazították. A
vastagabb, háromnegyedes, colos átmérőjű csöveket végüknél összehegesztették,
ezekből

már

magas,

termősátrakat

építettek.

Legáltalánosabb

a

két

cső

összehegesztéséből származó tizenkét méteres pálca. Kezdetben ezt is fánál hajtották, de
ilyen erős és hosszú pálcákat már nem lehetett tökéletesen egyformára hajlítani, és nem
lehetett sima felületű sátrat építeni. Ezért hajlító gépet használtak. Mivel kevés
hajlítógép volt, kölcsönkérték. Kezdetben két-három településre jutott egy gép. Sorba
járt, sokszor a gazdája sem tudta, melyik gazdaságban dolgoznak a gépével. Ügyesebb
lakatosok, vasmunkához értő, és a megfelelő szerszámokkal rendelkező vállalkozók
vállalták a sátorkészítést. A munkabér a különböző nagyságú és szerelési munkákat
igénylő feladatoktól függően, méterben volt megállapítva. Az 1980-as évek végén, 90es évek elején 500-1000 forint közötti összeget kértek méterenként. Egy sátor hossza
általában 60 méter volt, mivel ilyen hosszúak voltak a gyári fóliák. A tizenkettes
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fóliasátor 12 méter széles fólia járt. Ez a méret a legáltalánosabb. A tizenhatos fóliasátor
pálcáit már colos vagy hatnegyedes csövekből építették. Két hatméteres csőhöz
hegesztettek még négy métert. Ezeket a magas belvilágú sátrakat elsősorban paradicsom
és uborka hajtatásához használták. A tizenkettes fóliasátor szélessége 7-7,5 méter,
magassága 350-380 centiméter. A tizenhatos fóliasátor szélessége 8,5-9 méter,
magassága elérheti az 5 métert is. A váz ívének kialakítása szinte minden településen
más-más. Van ahol a sátor oldala 1,5-2 méter magasságig függőleges, majd innen kezdi
az ívet, van ahol már a talajtól kezdik a hajlítást.
A sátor építése pontos munkát igényel. Első munkafolyamat a csövek méretre
vágása és összehegesztése. Az összehegesztendő csővégeket leköszörülik, leflexelik,
hogy pontosan illeszkedjenek. A hegesztés nagy hozzáértést igényel, mert hajlításkor
könnyen eltörhet. Miután minden pálcát összehegesztettek és méretre vágtak, pontosan
egymás mellé rakják őket és mindegyiken bejelölik a hajlítási pontokat. Az első cső
lehajlításakor megjegyzik a hajlítótárcsa és a továbbítótárcsa fordulatának számát.
Ennek minden pálcánál ugyanannyinak kell lenni, mert csak akkor lesznek egyformák a
pálcák.
A lehajlított csövek két végétől számítva kb. 50 cm-re, a fóliasátor
hosszirányának megfelelően, 30-40 cm-es, 20X40-es zártszelvényt, vagy erősebb
laposvasat hegesztenek. Erre azért van szükség, hogy a pálcák ne süllyedjenek meg.
Miután a sátor helyét kitűzték, először a két vég kerül leállításra. A pálcák helyét
20-30 cm mélyen kiássák, a gödörbe pár lapát betont öntenek, majd ebbe helyezik a
pálca alját. A fölhegeszetett vas a betonba kerül, miután megköt, stabilan tartja a vázat.
A két vég leállítása után mérik ki a többi pálca helyét és kiássák a lyukakat. A pálcák
általában másfél méterre kerülnek egymástól. A két véget kitámasztják, majd damilokat
húznak ki kétoldalt a földszinten és egyet a gerincen. Ezekhez igazítják a többi pálcát a
lerakásnál. Ha mindent pontosan végeztek, a sátor oldalának és tetejének egyenlő
magasságban kell lennie. A hanyag munka később messziről meglátszik, mert a fólia
nem egyformán feszül a vázon. A vázat a gerincen és a két oldalt, félcolos csővel
erősítik meg.
Ezután következhet a belső fólia tartóvázának, a szellőztetőknek és a végeknek a
szerelése.
A belső fólia tartóvázát félcolos csövekből hegesztik. Az eredeti váztól mintegy
20-25 cm-rel alacsonyabb és a bordákat is ritkábbra hegesztik. Erre vékonyabb fólia
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kerül, hogy minél hatékonyabb legyen a hőszigetelés. A belső fólia vázát sok helyen a
paradicsom, paprika, uborka kötözéséhez szükséges támrendszerként is használhatják.
A megfelelő szellőztetési feltételek kialakítása elengedhetetlen ahhoz, hogy a
termesztett növények egészségesek maradjanak. Legtöbb helyen csak a sátorvégek
kinyitása biztosítja a levegő áramlását. A hosszabb, 50 méter feletti sátrak esetében
középen is szerelnek szellőztetőket. A végek kialakításánál minden esetben a fölső ív
nyitható, buktatható, legtöbbször egészen a vízszintes állásig. A buktatás mértékét egy
kötél kiengedésével vagy föltekerésével szabályozzák. A kötél föltekerésére szolgáló
szerelvény kialakítása is egyéni megoldásokon múlik. A bejáratot és az alsó rész
nyitását is szinte minden gazdaságban másként alakítják ki. Sok helyen az alsó rész is
több részben külön-külön nyitható.
Mielőtt a kész vázra felhúznák a fóliát, a pálcák mellett kívülről, nyitókapával,
30-40 cm mély árkot ásnak. Az ároknak egyenesnek és egyenletes mélységűnek kell
lenni. A fóliát lehajtják, kimérik, a végeket bevasalják. A vasalás speciálisan erre
készített vasalófán történik. A vasalófa cseréplécből készül. A léc vékonyabb oldalát 11,5 cm-ként kissé befűrészelik. Így a lécen mintegy 2 milliméter mély, és 5 milliméter
széles bevágás keletkezik. A lécet ezután vékony, de erős vászonnal vonják be. A
vászonnal bevont lécet egy másik léc szélesebb oldalának közepére szögelik. A
vasalófák különböző hosszúságúak. A hosszú, egyenes vonalú hegesztésekhez hosszabb
fát használnak, az íves hegesztéseknél rövidebbet.
A fólia végének hegesztése előtt kimérik a kötelet, mellyel a véget kötik le. A
fólia szélességénél mintegy 2 méterrel hosszabbnak kell lennie, hogy elég legyen a
lekötéshez. A fólia végét 10-15 cm-re visszahajtják, belehelyezik a kötelet, majd
kezdődhet a vasalás. A visszahajtott fóliát a vasalólécre helyezik, pontosan ráigazítják
és WC papírral, pénztárszalaggal, igénytelenebb gazdaságokban újságpapírral takarják
le. Villanyvasalóval addig melegítik, még a két réteg össze nem olvad. A fólia végének
összevasalása után következik a fölhúzás. Ezt természetesen csak szélcsendes időben
lehet végezni. Nagyobb fólia fölhúzásához több ember szükséges. A fölhúzandó fólia
középtáján, a fölhúzandó oldal szélébe kavics vagy krumpli segítségével, hosszú kötelet
kötnek, melyet átdobva a gerincen segítik a húzást. A húzást egyik végről indítják,
fokozatosan végig haladva. A végét létráról vagy a vázon állva segítik át. A fölhúzott
fóliát pontosan eligazítják, majd lekötik a végeket. A köteleket vagy karókhoz kötik,
melyeket a földbe verve egyre feszesebbé válik a fólia. Ez a módszer azonban nem
biztosít tartós feszességet, mert a karók kilazulhatnak. Ezért ma már a végpálcák aljára
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hegesztett spanoló szerkezeteket alkalmaznak, mellyel mód van a később esetleg
maglazult kötél továbbfeszítésre is.
A kifeszítéshez a modernebb kertészetekben ma már gyárilag készített
csipeszeket alkalmaznak. Ehhez azonban a végpálcáknál dupla vasalást alkalmaznak. A
fóliát az alsó kerethez erősítik. (32. kép)
A hosszirányban történő kifeszítés után a fólia egyik oldalát a kiásott árokba
fektetik, majd földdel lerakják. Ezután kezdik a másik oldalon a fólia letakarását,
miközben feszítik is. A fólia alját tartva, a bordáknál lábbal tapossák a földet. Középről
haladnak a végek felé. A homokkal félig berakott árokban a fóliát visszahajtják, ezután
teljesen betemetik az árkot. Az így letakart fólia nem szakad föl viharos időben sem.
Ezután következik a végek bevasalása. Ez már aprólékosabb munka, mivel sok
különböző hosszúságú vasalásra van szükség. Arra törekszenek, hogy a vázhoz minél
közelebb vasalják össze a fóliát. A váz mindkét oldalán össze kell vasalni, hogy minél
feszesebben álljon. Ennek érdekében a nagyobb felületeket különböző alakokat
formálva, több helyen is összevasalják. Van, ahol a gazda monogramját is belevasalják
a végbe.
Fűtési berendezések
A sátorépítés technikai változatosságánál a fűtési technikák kialakítása még
változatosabb. Kezdetben csak a palántanevelő sátrakban fűtöttek. A fűtött sátorban
nevelkedett palánta erősebb volt, kiültetéskor gyorsabban fejlődésnek indult, ellenállóbb
volt az időjárás viszontagságaival szemben. Leginkább káposzta, karfiol, karalábé,
fehér- és pritamin paprika palántára fűtöttek. A fűtési technológiát mindenki tehetsége
és anyagi helyzete szerint fejlesztette. Balotaszálláson a Paplógó család, az 1960-as
évek elején földbe süllyesztett, üvegtáblás tetővel ellátott palántanevelőt épített, melybe
fekvőkéményes kemencével fűtöttek. A másik palántanevelő sátruk szintén földbe
süllyesztett volt, abba trágyatalpas fűtést alkalmaztak, és a sátort fóliával takarták. A
technológiát a halasi Tallér család kertészetéből vették át.244
A fekvőkéményes katlan vagy kemence gyorsan elterjedt, és egyre több helyen
zöldséghajtatásra is kezdték használni. Mivel a tanyák körül volt elég tűzrevaló, ez tűnt
a legolcsóbbnak és a legkönnyebben megvalósíthatónak. Így egyszerűbb kivitelezésű
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A földbe süllyesztett, üvegtáblás takarással, és fekvőkéményes kemencével ellátott palántanevelő
sátrak ebben az időben már ismertek voltak a nagyobb kertészetekben, mint pl. a szegedi Haladás-, a
szentesi Új Barázda Termelőszövetkezetekben. (Szalva Péter 1963. 42.)
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fóliasátrakban is tömegesen alkalmazták. Fölépítéséhez nem kellett különösebb
szakértelem. A katlant legtöbb helyen belülről a fóliából fűtötték. A kéményt állványra
építették téglából, vagy egyszerűen a boltban kapható csövön vezették el a füstöt. A
fekvőkéményt azért alkalmazták, hogy minél nagyobb legyen a hőleadás a
fóliasátorban.
Idővel a minél korábbi piacra jutás érdekében már nemcsak a palántanevelő
sátrakban alkalmaztak különféle fűtőberendezéseket. A szobában használatos kályhák,
olajkályhák, fűrészporos kályhák használata mind jobban elterjedt. Ezekkel a
technikákkal csak tavasszal, az időjárás jobbra fordulásával tudták befolyásolni a
növények növekedését. Egész télen történő fűtésre nem voltak alkalmasak; nagyobb
fagyok esetén nem tudták befűteni az egész fóliasátrat, ezenkívül szinte óránkénti
felügyeletet igényeltek. (33. kép)
Ezeknek a feltételeknek az 1970-es évek második felétől egyre inkább elterjedt
OTR-rendszerű, légbefúvós kazánok feleltek meg. Először a téeszekben leselejtezett
gyári kazánokat alkalmazták, majd ügyesebb lakatosok saját maguk gyártottak
légbefúvós kazánokat. Ahány kivitelező, annyi változat készült. A legegyszerűbb
kazánokat olajos hordókból készítették. (34. kép)
Az OTR-rendszerű kazán lényege, hogy a kéménnyel ellátott, zárt tűztérben a
levegőt automata olaj- vagy gázégőfejjel vezérelt fűtés melegíti fel. A fölmelegített
fémblokkot, néhány cm távolságban fémlemezköpeny veszi körül. A ventilátor a
levegőt a kazánon keresztülfújva, meleg levegővel fűti a fóliasátrat. A tanyákon
kezdetben természetesen olajégőket használtak. Termosztát beépítésével vezérelték az
olajégő működését, egyenletes hőmérsékletet biztosítva a fóliasátorban. Az gázolaj
árának emelkedéséig ez a fajta fűtési rendszer általánosan elterjedtté vált. A mind
nagyobb gyári kazánok alkalmazásával több ezer négyzetméteren tudtak egyidőben
biztonságos, a termesztett növény számára megfelelő, magas hőmérsékletet biztosítani.
A falvakban lévő kertészetekben, illetve a falvakhoz közel lévő tanyákon, ahová a gázt
is kivezették, ez a fajta, gázzal történő fűtési rendszer, még kényelmesebb volt. A
gázfűtés az 1980-as évektől vált egyre népszerűbbé. Az energia árak emelkedésének
következtében az OTR kazánokat ma már nem használják.
A légbefúvós fűtési rendszerrel párhuzamosan terjedt el a kazánban fölmelegített
víz felhasználásán alapuló fűtési technológia. A vizeskazánok alkalmazása szintén
rendkívüli változatosságot mutat. A lakások központi fűtését szolgáló, kiselejtezett gyári
kazánok legtöbbször a fóliasátrakba kerültek. Ezekbe automata gáz- vagy gázolaj81

égőfejjel, illetve szilárd tüzelőanyaggal egyaránt fűthettek. Alapja, hogy a fölmelegített
víz a keringető szivattyú segítségével nagyméretű autóhűtőn vagy fűtőcsöveken
keresztüláramoltatva, leadja a hőt.
A hűtő mögé helyezett nagyteljesítményű ventilátor a fölmelegített hűtő rései
között a levegőt átfújva melegíti föl a fóliasátrat. Egy kazánra több hűtőt is
szerelhetnek, a kazán teljesítményének és a fűtendő légköbméter nagyságának
megfelelően. Magas növényi kultúra – uborka, paradicsom – esetében a hűtőket is
magasan helyezik el.
A levegő fűtésével párhuzamosan, vagy kizárólag, talajfűtést is alkalmazhatnak.
Erre a célra ma colos gégecsövet, illetve colos vagy hatnegyedes KPE csövet
használnak.245 A csöveket a felhasználástól függően a talaj szintjén, vagy talajba
süllyesztve alkalmazzák. A csövekben, alacsony nyomáson keringetett víz hőjét leadva
tér vissza a kazánba. A lefektetett csövek hossza a fűtendő területtől és a kazán
teljesítményétől függően több száz méter is lehet.
A kazánból kijövő melegvizet szükség szerint több ágon vezetik szét a csöveken.
Az elosztót vastagabb fémcsőből alakítják ki. A csőre szükség szerinti mennyiségű
csőcsonkot hegesztenek, melyre ráhúzzák a műanyagcsöveket. A colos gégecsőhöz
háromnegyedes csőcsatlakozás való. Mivel a fémcső kissé vékonyabb, a csőre 5-8 cm
hosszú kerékpárbelső-gumit húznak. Az erre felhúzott gégecső pontosan illeszkedik,
megszorul, és nyomás alatt sem megy szét. A visszatérő csatlakozás is hasonló módon
van kialakítva.
Fűtésre házilag készített, melegvizes kazánokat is használnak. Ezek felépítése
elkészítőjük technikai felkészültségétől, anyagi lehetőségétől függ. (35. kép)
Nagyobb

kertészetekben

téli

hajtatásra

és

palántanevelésre

automata

CARBOROBOT típusú, széntüzelésű kazánokat használnak. Előnyük, hogy a szenet
automatikusan adagolják, ezzel állandó hőmérsékleten tartják a vizet, illetve a
termosztátok a levegőt. (36. kép)
A legfejlettebb fűtési technológia azonban a gázfűtés. A nagyteljesítményű
kazánok kezelése kényelmes, csupán a fűtési rendszert kell kiépíteni, a többit elvégzik a
termosztátok. A gáz árának fokozatos emelkedése miatt azonban egyre többen térnek át,
a már egyszer elavultnak tűnt széntüzelésre.
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A talajfűtés hasznosságát már az 1960-as években fölfedezték és a Szentesi Kertészeti Kutatótelepen
kísérleteket folytattak alkalmazásáról. (Szalva Péter 1963. 42.)
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Pritaminpaprika termesztése
A „Szentesi korai” fajta pritaminpaprikát az 1950-es évek végén nemesítették
Szentesen. Köztermelésbe az 1960-as évek elején került, először a nagyobb
kertészetekben.246 Termelése a magángazdaságokban az 1970-es évek második felében
vált általánossá. Elsősorban Mórahalom és Csólyospálos térségében termesztették
nagyobb területen.

A fehérpaprikát kiszorítani nem tudta, de jelentősége évről-évre

növekedett.
Palántáját először nem tápkockázták, ritkára vetve, tépett palántaként nevelték.
Mivel a pritaminpaprika tenyészideje hosszabb, mint a fehérpaprikáé, a nagyobb
gazdaságokban hamar rátértek a tápkockás palántanevelésre.
Még a fehérpaprikánál is magasabb ára volt, könnyebb volt a szedése, és a piacra
történő előkészítése. Sokan óvakodtak a termelésétől, mert a fehérpaprika termelésétől
is nagyobb odafigyelést és szakértelmet igényelt. Azonban mindenhol voltak
példamutató gazdák, kiknek eredményei buzdítólag hatottak a környezetükre.
A Szentesi korai fajtát az 1980-as évek elején fölváltotta a ZKI
(Zöldségtermesztési Kutató Intézet) által nemesített Greygo fajta, majd ezután a Royal
Sluis Magrovet Magkereskedő és Termeltető Kft. cég által forgalmazott Pritavit fajta
termelése vált általánossá.
Művelése és növényvédelme hasonlóan történt, mint a fehérpaprikáé. Megfelelő
műtrágyázással azonban befolyásolni lehetett az érés idejét és a termés minőségét. Míg
a fehérpaprika esetében a megfelelő ammóniumnitrát utánpótlása volt a legfontosabb,
addig

a

pritaminpaprika

érésére

a

kálium

tartalmú

műtrágyák

hatottak

a

legelőnyösebben. Érési időben, hogy a műtrágya minél gyorsabban fölszívódjon,
megfelelő mennyiséget egy kád vízben föloldottak. Az oldatot hátipermetezővel
juttatták a növény tövéhez. A permetező szórófejét levéve, a sor szélességének
megfelelő csövet illesztettek a permetező szárára merőlegesen, így egyszerre két sor
tövéhez csorgatták az oldatot. Gépi permetezéskor fölszívódó levéltrágyát alkalmaztak.
A leszedett pritaminpaprikát 30-as műanyagládákba öntötték, és egy-két napig
sötét helyen tárolták, hogy összepirosodjon. Már szedésnél ügyelni kellett rá, hogy csak
a teljesen bepirosodott bogyókat szedjék le. Óhatatlanul belekerült a kormos is. Piacra
246

A paradicsom paprika magjának vetésére Szalva Péter a következő módszert javasolta: „…a
paprikamagot előre, vékony selyempapírra, acetonos ragasztóval – 3 X 3 cm-re – ragasztjuk fel, majd a
selyempapír tekercseket vetéskor a vetőmagágyra egyszerűen kiterítjük, majd takarófölddel leterítjük.”
(Szalva Péter 1972. 7.) Ezt a módszert később Bugacon és Csólyospáloson a retekmag vetésénél
alkalmazták a termelők.
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készítéskor minden egyes paprikát külön-külön puha ruhával letisztítottak a homoktól
és a rárakodott permetmaradéktól. Kifényesítették és egyenként, nagyság szerint
válogatva rakták 30-as műanyagládába. A minőséget, a minél nagyobb bogyó és az
egységes nagyság adta. Zsákba csak az igénytelenebb gazdák csomagolták. A hibás,
vagy apróbb paprikát leszelték.
A pritaminszelet szervezett fölvásárlása és exportálása az 1980-as évek végén
vált általánossá. Ha rossz volt a piacon a paprika ára, volt hogy az egész termést
leszelték. Ez rendkívül munkaigényes művelet volt, és lassan haladt. A rokonság,
szomszédok – elsősorban idősebbek – összefogtak, és hetekig szelték. Szelették
napszámosokkal is teljesítménybe, ládaszámra vagy kilóra. Az átadás minden nap este
történt. A szelet nem várhatott, pár óra múlva hűtőházba kellett tenni, különben
összemelegedett, megromlott. Az export szeletben csak egészséges paprika lehetett. Egy
paprikát négyfelé vágtak, a csumáját kivágták. Mag sem maradhatott a szeletben. Az
apróbb, hibás paprikából belföldi szelet készült. (37. kép)
Ma is minden településen van egy-két fölvásárló telep, ahol nem csak a szeletet,
hanem igény szerint másfajta paprikát is vásárolnak. Ezeknek a felvásárló telepeknek a
szerepe az 1990-es évektől kezdve egyre nagyobb jelentőséggel bír. A korábbi ÁFÉSZ
(Állami Fogyasztási és Értékesítési Szövetkezet)

fölvásárló telepek

vezetői,

alkalmazottai, illetve magánvállalkozók, helyben fölvásárolják a szükséges, általában
előre megrendelt árut. A piaci ártól általában 5-10 %-al kevesebbet fizetnek, de sokan
így is ezt az értékesítési formát választják, mivel ez jár a legkevesebb időveszteséggel.
E körbe bekerülni csak a megbízható minőséget, és megfelelő mennyiséget előállítani
képes gazdák tudnak. Természetesen ez sem vitán fölül álló dolog, mivel az átvételi árat
általában a kereskedő állapítja meg.
Ma ezek a felvásárló telepek tulajdonosai szervezik a gazdák bevonásával az új
típusú szövetkezeteket, szerződést kötnek, illetve beszállítói a nagy exportáló cégeknek.
A termelés szempontjából a szerepük egyre nagyobb, mivel mintegy integrátori szerepet
betöltve, hozzájárulnak a biztosabb és gyorsabb értékesítéshez.
Az eddig felsorolt lehetőségek mind-mind hozzájárultak ahhoz, hogy a
szabadföldi paprikatermelés évről évre mind nagyobb szerepet kapjon.
Munkaerő
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A legnagyobb problémát a megfelelő számú munkaerő biztosítása jelentette. A
településeken ma már mezőgazdasági munkára megbízható napszámost kapni szinte
lehetetlen. A munkaügyi hivatalokban sem vállal senki mezőgazdasági munkát.
Rendszeres, bejelentett munkát esetleg virágkertészetekben vállalnak. Vidékünkön a
termelők túlnyomó része Romániából, Erdélyből illetve Bákó megyéből származó
munkásokat alkalmaz. Romániából az 1989-es változások után kezdődött meg a
bevándorlás. Ma már egy-egy településen több száz munkás dolgozik.247
Csólyospálosra az első munkavállalók az 1990-es évek elején érkeztek
Székelyudvarhely környéki falvakból. A kapcsolatok korábbi családi ismeretségen
alapultak. A romániai rendszerváltás után az utazási lehetőségek könnyebbedését
kihasználva, a jobb kereseti lehetőség reményében, tömegesen jöttek Magyarországra a
munkavállalók. Közülük sokan vidékünk gazdaságaiban találtak munkát. Ismeretség
nélkül nehéz volt elhelyezkedni. Az új munkaerőt általában a már régebb óta a faluban
dolgozó ismerős mutatta be. Különösen vasárnap délután az utcákon, csoportosan járva,
nagy táskákat cipelve köszöntek be a portára, munkalehetőség után érdeklődve. Az
elszegődés hosszabb időre – egy szezonra – történt. A legtöbb gazdaságban évekig
ugyanazok a munkások dolgoznak. Hónapszámra kapják a fizetést. A fizetésen felül
szinte kivétel nélkül, függetlenül attól, hogy férfi vagy nő a munkavállaló, jár egy doboz
cigaretta. Egyébként lakást és teljes ellátást kaptak. Szinte minden esetben együtt
étkeztek a család tagjaival. A gazda étkezéssel kapcsolatos igénytelenségének hamar
híre ment, így ő nehezebben kapott munkást.

Kezdetben a legtöbb problémát a

megfelelő lakáskörülmények biztosítása jelentette. Különösen a tanyai gazdáknál kevés
helyen volt megfelelő minőségű szálláshely. Sok helyen előfordult, hogy üresen álló
istállót vagy valamilyen ólfélét takarítottak ki, itt helyezték el a munkásokat. Különösen
igénytelenebb gazdaságokban, a fiatal fiúknak volt sok problémája. Az évek során
belátva a helyzet tarhatatlanságát, a munkások ma már a legtöbb helyen fürdőszobával,
televízióval ellátott lakásokban laknak. A munkások szállása legtöbbször a tanyán van.
A munkák nagy része is ott zajlik. Étkezni bejárnak a faluban lévő házhoz, ahol a gazda
is lakik. Könnyebb a helyzet olyan helyen, ahol a gazda lakása is a tanyán van. A
faluban való lakás veszélyesebb, mivel itt könnyebb a dolga az ellenőröknek. Az 1990es évek elején még kevés gazdának volt mobiltelefonja, így a feketemunkások után
nyomozó ellenőrök érkezéséről nehezen tudták egymást értesíteni. Ezért nagy volt a
247

Életkörülményeikről, alkalmazkodási képességükről, megszerzett jövedelmük felhasználásáról, az itt
tanultak hatásáról Ozsváth Gábor és Hegyeli Attila folytatott kutatásokat Csólyospáloson. (Ozsváth
Gábor 1999., Hegyeli Attila 2000.)
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rettegés, a dűlőúton közeledő ismeretlen autót észrevéve a munkások, ha tudtak elbújtak
a kukoricásba, olajfa garádokba stb. Ha előre értesültek a veszélyről, akkor olyan
szomszédoknál rejtőzködtek el, ahol köztudottan nem alkalmaztak „románt”, mondván
„ott úgy sem keresik őket.”
Beilleszkedésük

nem

volt

zavartalan.

A

helybeliek

a

székelyeket

„lerománozták”, ezt nehezen tudták elviselni. Később sokan jöttek Bákó környékéről. A
fiatalok legtöbbször nem beszéltek magyarul. A már ittlévők kerestek számukra
munkahelyet, illetve segítették őket a beilleszkedésben. Kisteleken, Balástyán,
Csólyospáloson dolgozó vendégmunkások legtöbbje Gajdárból – Bákó megyéből –
származik. A gazdasági kapcsolatok következtében hamar elterjedt a híre a megbízható,
lelkiismeretes munkásoknak. A szomszédok, ismerősök sürgősebb munka esetén
kisegítették egymást. „Tudnál-e adni néhány románt egy-két napra…?” Az új
lehetőségeket kihasználva, az itt dolgozók elhívták ismerőseiket, rokonaikat. Ez a
magyarázata annak, hogy egy községben jellemzően egy faluból valók dolgoznak.
A bérek fokozatos emelkedésével egyre nőtt a cigány származású, román
feketemunkások létszáma is. Ők ugyanis jóval kevesebb bérért is hajlandók voltak
dolgozni. Legtöbbjük Marosvásárhely és Székelykeresztúr környéki falvakból érkezett.
Általában egy lakatlan tanyában húzták meg magukat, legtöbbször emberhez nem méltó
körülmények között. A gazdának néhány napot ingyen dolgoztak a lakbérért.
Legtöbbször az egész család átköltözött. A család munkaképes tagjai eljártak
napszámba, vagy alkalmi munkákat vállaltak. A munkásokat a gazda hordta reggel-este
személykocsival vagy teherautóval. Az ilyen tanyák különösen vonzó célpontjai voltak
a feketemunkásokat ellenőrző hatóságoknak. Ha egy családot kiutasítottak, jöttek
helyettük a rokonok. Ők általában a tanyákon éltek, gyerekeik nem jártak iskolába,
télire hazaköltöztek. Szükségleteiket a falusi boltban szerezték be, a dűlőutakon léptennyomon lehetett velük találkozni, az vásárolt be, aki aznap nem dolgozott. Ott vállaltak
munkát, ahol jobb fizetést és ellátást kaptak. Amikor kevesebb volt a munka, ők
ajánlkoztak, járva az ismerősöket, munkát kerestek. Az 1990-es évek elején a havi bér
25-30 ezer forint volt. Ma ez az összeg 55-60 ezer forint és az említett ellátás. Az
ellenőrzések ma is mindennaposak, de ma már egyre többen hivatalos munkavállalási
engedéllyel rendelkeznek. A törvény szerint 2003-ig a munkásoknak havonta meg
kellett újítani útlevelüket, át kellett lépni a magyar-román határt. Ezt az utaztatást erre
szakosodott vállalkozók végezték, akik mikrobuszokkal szállították a határra a
munkásokat, majd ott azonnal visszafordulva megvolt a pecsételtetés. Ez többe került,
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mintha menetrend szerinti buszjárattal utaztak volna, de az ilyen csoportokat a
határőrök nem ellenőrizték. (38. kép)
A több évig tisztességesen dolgozó fiatalok családot alapítottak, az itt
megszerzett jövedelemből otthon portát vettek, házat építettek. Jó példa erre Gajdár
esete, ahol a falu szélén már új lakónegyed alakult.
E munkaerő ellátás biztosította az 1990-es években az ugrásszerű mennyiségi
fejlődést. Azok a gazdák, kik megfelelő területtel, gépesítettséggel és palántanevelő
kapacitással rendelkeztek, egyik évről a másikra megduplázták paprikaföldjeik
nagyságát. Az új fehér-, és pritamin fajták megjelenésével a termésátlagok is
megnövekedtek. Az exportálási lehetőségek – Szlovénia, Csehország, Horvátország – új
lendületet adtak a termelésnek. Ma már nem ritka az olyan gazdaság, ahol a szezonban
külön szakácsot fogadnak, mivel a háziaknak a munka szervezésével, szállítással és az
értékesítéssel kell foglalkozni.
Öntözés
A legnagyobb problémát a homokhátságon az évenként ismétlődő aszály jelenti.
Az 1960-as években készült csatornázási munkálatok után alig volt olyan év, hogy
öntözés nélkül megfelelő minőségű árut lehetett volna termelni. A terület
kiszáradásának okát vízügyi szakemberek is vizsgálták. A fokozatos kiszáradásnak több
összetevőjét mutatták ki: 248
- időjárás

50 %

- rétegvíz kiemelés

25 %

- talajvíz kitermelés

6%

- földhasználatban bekövetkezett
változások (erdősültség)

10%

- vízrendezés

7%

- egyéb (szénhidrogéntermelés)

2%

A Duna-Tisza közi homokhátság vízellátásának pótlására már több terv készült,
de egyik sem valósult meg. Legutóbb 1994-ben a Bács-Kiskun megyei Önkormányzati
Hivatal megrendelésére az Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság tervet dolgozott ki a
Dongérnek a Dunavölgyi-főcsatornából történő vízpótlásáról. A vízigényeket a
248

Pálfai Imre 1994. 120.
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polgármesteri hivatalok előzetes megbeszélés alapján kiküldött kérdőívek segítségével
mérték fel. Az összesített évi vízigény 30 millió m³, az évente rendszeresen öntözni
kívánt terület 6 000 ha volt. A vizsgált térség (Bócsa, Bugac, Jászszentlászló,
Kiskunfélegyháza egy része, Kiskunmajsa egy része, Móricgát, Pálmonostora,
Petőfiszállás, Soltvadkert, Szank és Tázlár) valamint a Csongrád megyéhez tartozó
Csengele területét ölelte föl, kiterjedése 936 km² volt.249
A szántóföldi növények felületi öntözésének lehetőségéről a tiszántúli
uradalmakban és tangazdaságokban, már a két világháború között is folytak kísérletek.
Hódmezővásárhely környékén artézi kutas öntözés terjedt el. A város környékén 1933ban mintegy 185 ha területet öntöztek.250
Az öntözőtársulatok szervezése nem ment zökkenőmentesen. „Nem várhatja el
senki azt, hogy az állam alakítson öntözőtársulatot. Az állam legfeljebb anyagilag
támogatja az átalakulást… Ha valahol néhány birtokos öntöz, azokhoz valószínűen
mások is fognak csatlakozni.” – írta a Köztelek cikkírója 1935-ben.251
Kecskemét környékén a német kertészek még a második világháború után is
vödrös kutakat használtak. A módszer azonban vidékünkön nem terjedt el.252
A öntözés az, ahol a termelők kreativitása, innovatív hajlama a legjobban
megfigyelhető. Természetes vízállásokból, ásott kutakból locsoltak. A szivattyút MIA
motorral hajtatták. Ezt azonban kevés helyen alkalmazták. A víznyerő helyek nagyobb
szárazság esetén nem biztosítottak elegendő mennyiségű vizet. Egyre több nortonkutat
fúrtak. Ezt vállalkozók végezték. Vidékünkön a kiváló talajadottságok miatt már 15-20
méteren bőséges vízforrás található.253 Kisebb teljesítményű kutakat csupán hatnegyedes
PVC csőből készítették. Ezekből azonban motoros szivattyúval nem lehetett öntözni.
Nagyobb teljesítményű kutakat mélyebbre, 40-60 méterre fúrták. Belógós kutakat
készítettek. Először a köpenyt eresztették le, mely két-, háromcolos PVC csőből készült.
Ebbe lógatták a colos vagy hatnegyedes szívócsövet. A cső alsó részén, a vízadó rétegek
mélységének megfelelően helyezték el a szitákat. A szívócső tetején volt a lábszelep,
mely megakadályozta a vízoszlop süllyedését. Ezekből a kutakból már motoros
szivattyúval is lehetett vizet szívatni. A legrégebbi szivattyúkat MIA dieselmotor
hajtotta. Ezeket már az 1960-as években fölváltották a gyári benzinmotoros-, illetve a
villanyszivattyúk. Az 1970-es évek elejétől általánossá vált a jugoszláv gyártmányú
249
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Thomos-szivattyúk alkalmazása. Teljesítményük megfelelt a kisebb gazdaságok
igényeinek. Megfelelő vízmennyiség esetén, naponta akár egy kat. hold terület
öntözésére is alkalmasak voltak. A villanyáram bevezetésével az öntözés általánossá
vált. Az áramot hosszú vezetékeken vezették a csőkutakhoz. A piacokon olcsón árusított
orosz gyártmányú „Káma” villanyszivattyúk teljesítménye pontosan megfelelt a kisebb
csőkutak vízhozamának. Mivel a szivattyúk csak 50-70 méter távolságig bírták
megfelelő nyomáson tartani a vizet, annyi csőkutat fúrattak, amennyit az öntözendő
terület megkívánt. A vizet colos gégecsövön vezették a szóróállványra, amelyen gyári,
Tisza II. szórófej terítette a vizet. Egy gazdaságban akár 5-6 szivattyú is működött. (39.
kép)
A csőkútból való locsolás azonban egészségtelen volt a növények számára. A
hideg vízre elsősorban a paprika és a paradicsom érzékeny. Az öntözendő területek
növekedésével párhuzamosan fejlődött az öntözési technológia is. Először a
termelőszövetkezetek végeztettek nagyobb meliorációs munkákat, melynek során
hatalmas, olykor többhektáros, mesterséges tavakat készíttettek. A téeszültetvényeket
innen öntözték. Öntözéshez nagyteljesítményű, gyári, MA 250-es, MA 350-es
szivattyúkat használtak. Ezek négy-, illetve hathengeres Csepel motorok voltak,
percenként 250-350 literes vízhozammal, 4-6 atmoszféra nyomáson. A vizet 130-as
(130 mm átmérőjű) alumínium csöveken vezették. Egy szivattyú, egy állítással akár egy
kat.hold területet is locsolhatott.254
Az 1980-as évek elejétől a szakszövetkezeti rendszerű települések gazdái saját
területeiken is ásattak kisebb méretű öntözőgödröket arra alkalmas, laposabb területen.
A természetes vízből történő locsolás egészségesebb volt a növények számára. A
Thomos-szivattyúk lekerültek a csőkutakról, a gégecsöveket fölváltották a tűzoltóságnál
leselejtezett 52-es, illetve 75-ös slagok. Ezeket vásárokban is lehetett kapni. Öntözéshez
használták még a hadsereg, és a tűzoltóság által leselejtezett 400-as, és 800-as tűzoltó
szivattyúkat is.
Akinek nem volt természetes vízhozamú gödör ásásra lehetősége, az fóliás
gödröt ásatott. Ez a gödör bárhol elkészíthető volt. Markolóval egy-másfél méter
mélyen ásták ki a földet. A kiásott földdel magasították a gödör oldalát. Az elkészült
gödörbe fekete fóliát terítettek, melynek a szélét homokkal rakták le. A gödrök
nagysága a locsolandó terület nagyságától függött, akár több száz köbméteresek is
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lehettek. A gödör mellé csőkutat - szükség esetén többet is - fúrattak, innen nyomatták
tele a gödröt vízzel. Locsolási szezonban a szivattyúk állandóan működtek. (40. kép)
A gödörből már nagyteljesítményű szivattyúval öntöztek. Ezek lehettek
villanyszivattyúk, vagy motoros szivattyúk. Ezeket ügyes lakatosmesterek, autószerelők
készítették. Teljesítményük és felépítésük rendkívül változatos. A villanyszivattyúk
teljesítménye a motor nagyságától és a szivattyú teljesítményétől függött. Az
alkatrészeket vásárokban vették, és házilag építették össze. A motoros szivattyúk
összeállítása nagyobb szakértelmet igényelt. Előszeretettel használták a Zsiguli motort,
mivel gázzal üzemeltetve olcsóbb volt. Ez azonban csak mintegy 10-12 Tisza II szórót
tudott egyszerre működtetni. Egy szóró megfelelő nyomáson kb 20 méter sugarú kört
tud öntözni. Az igazán nagyteljesítményű szivattyúkat IFA motorral szerelték a már
említett MA szivattyúkat használva. Az 1990-es években, a téeszek fölszámolása után
az ott működő szivattyúkat e vidék gazdái vásárolták meg. Ügyesebb termelők az
ország más vidékein megvásárolták a szivattyúkat, felújították és busás haszonnal adták
tovább. Hasonló kereskedelem folyt az öntöző csövekkel is. Előszeretettel vásárolták
meg a hadseregben leselejtezett Csepel teherautókat, mivel annak motorja megegyezett
a négyhengeres MA szivattyú motorjával.
A vidéket a legmodernebb öntözési technológiával a Forráskúton üzemelő Forrás Kft.
látja el. Öntöződobokat és szántóföldi, függesztett, illetve vontatható permetezőgépeket
gyártanak. Az öntöződobok előnye, hogy megfelelő vízmennyiség esetén felügyelet
nélkül öntözi a területet. A dobra föltekercselt KPE csövet öntözés előtt traktorral
kihúzatják, azt öntözés közben a gép fokozatosan föltekercseli. Az öntözendő
veteményben a víz sugarának nagyságától függően utakat hagynak, hogy a szánkó
szabadon

csúszhasson.

A

nagyobb

dobokat

nagyteljesítményű,

háromfázisos

villanymotorral meghajtott szivattyúval, vagy diesel motorral hajtatják. Kisebb dobot,
melyen csupán 150-200 méter cső van egyfázisú villanymotorokkal is hajtatják. Két, a
már említett orosz gyártmányú Káma-szivattyú egymásután szerelve, elegendő nyomást
biztosít a működtetéshez. A locsolás végeztével automata kapcsolja a ki a villanymotort.
A nagyteljesítményű locsolóberendezéseket elsősorban paprika, burgonya, káposzta
öntözésénél használják. (41. kép) Az öntözésre érzékenyebb zöldségféléknél, mint pl. a
saláta, retek, mikroszórós öntözési technológiát alkalmazzák. A gerinccsövekről vékony
leágazásokon jut a víz a szórókhoz. A szórók vízsugara csupán 8-10 méter. Beszerelése
drágább, de a vizet egyenletesebben, esőszerűen juttatja a növényre, a homokot nem
veri föl a levélre.
90

A növények szempontjából vizsgálva, a legegészségesebb öntözési forma a
csepegtető öntözés. Ma már szabadföldön is alkalmazzák, elsősorban sárgadinnye
termesztésénél és a gyümölcsfák öntözésénél. A talajra fektetett speciális műanyag
csövön lévő apró lyukakon keresztül távozik az öntözővíz a növény gyökeréhez. Fóliás
termesztésnél használata általánosan elterjedt. Külön előnye, hogy az öntözővízzel
együtt a tápoldat is kijuttatható. Tőkeerősebb fóliás gazdaságokban a tápoldatozást
automata szabályozza.
Fodor Antal ruzsai termelő találmánya is az öntöző dob elmélete alapján
működik. Újdonsága az, hogy a szánkóra, szórófej helyett mintegy tíz méter hosszú
csövet hegesztett, melyre mikroszórókat szerelt. Az így kijuttatott víz ködszerűen
ereszkedik a növényre. Szabadföldi saláta öntözésénél használják. (42. kép)
A zöldségtermeléssel foglalkozó gazdaságok mára olyan technikai fejlettségű
öntözési rendszert alakítottak ki, amellyel szabadföldön a legnagyobb szárazságban is
biztonságosan tudnak termelni. Egy-egy gazdaságban az öntözött terület nagysága a 1520 hektárt is elérheti.

Zöldségfélék szabadföldi termesztése
Paradicsomtermelés
Magyarországon a zöldségtermesztés az 1920-as évek végén indult fejlődésnek.
Leglátványosabban a paradicsom vetésterülete növekedett. Tíz év alatt – az 1930-as
évek végére – a termőterület megnégyszereződött. Ugyanebben a időben a fejeskáposzta
termőterülete kétszeresére, az uborka termőterülete pedig háromszorosára emelkedett.255
A paradicsom termesztése a Duna-Tisza közén a második világháború után vált
jelentőssé. A termelés föllendülésére nagy hatással volt a kecskeméti és a hatvani
konzervgyár.256 A konzervgyár szerepe a termelésben Szeged környékén is kimutatható.
255
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A paradicsom termesztése az 1950-es évek végén kezdett elterjedni, mikorra a
falvakban is létrejöttek azok az átvevőhelyek melyeket a MEZŐKER szervezett. Az
átvevőhelyek először csak termelő körzetenként alakultak meg, mint pl. Szatymaz,
Mórahalom.257 A gazdák által, a városi piacra szállított paradicsom mennyisége nem
volt jelentős. Hold számra azután kezdték termelni a paraszti gazdaságokban, amikor a
szegedi konzervgyár fölfuttatta paradicsom feldolgozó ágazatát. Az 1950-es évek
második felében a konzervgyár által fölvásárol paradicsom mennyisége az alábbi
ütemben növekedett:258
A konzervgyár által fölvásárolt paradicsom mennyisége (t)
1956
4811

1957
4320

1958
4836

1959
10 893

1960
14 925

A következő években a feldolgozás mértéke tovább emelkedett. A szegedi
konzervgyárban 1961 és 1965 között feldolgozott zöldségfélék 58,3 %-a paradicsom
volt. Ez a mennyiség az előző öt év feldolgozásához képest 78,6 %-os növekedést
jelentett.259
A konzervgyár 1960-ban 184 termelőszövetkezettel, 9 állami gazdasággal és
5370 egyéni termelővel állt szerződésben. A szerződések alapjául a terület nagysága
számított. 1961 és 1970 között kötött szerződések területi nagyságát az alábbi táblázat
mutatja:260
A szerződésekben meghatározott terület nagysága (ha)
1961
1073

1962
1057

1963
1253

1964
1312

1965
1057

1966
1020

1967
1147

1968
932

1969
1154

1970
923

Az egyéni termelőkkel kötött szerződések száma fokozatosan csökkent, számuk
1963-ban már csak 1930 volt. 1970-ig teljesen ez teljesen megszűnt, mivel az egyéni
termelők árujukat a termelőszövetkezeteken keresztül értékesítették.
Az 1970-es évek közepétől a gyár a felvásárlást és a beszállítást a
termelőszövetkezetekre bízta. Később a szövetkezetek léüzemeket építettek, melyhez az
anyagi és a szakmai segítséget is a gyár adta.261 A termelés mennyisége a későbbiekben
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sem csökkent, erre az évenként kötött szerződésekben meghatározott termőterületek
nagyságából következtethetünk:262
A szerződésekben meghatározott terület nagysága (ha)
1971
743

1972
968

1973
1068

1974
1203

1975
962

1976
1082

1977
1181

1978
1267

1979
1430

1980
1135

A konzervgyár a termelőknek a szerződés értelmében, a leszerződött terület
nagyságának megfelelő mennyiségű vetőmagot biztosított. Szabadföldön Jeszenszky
Árpád adatai alapján, a „Dán export”, „Bonner Beste”, „Turul”, „Jubileum”,
„Kecskeméti 3-as” fajtákat termesztették.263
A palántát a termelők nevelték meg. Aki nem tudta megnevelni a palántát, az
bérbe neveltette. Balástyán pl. Csányi József vállalt bérnevelést. A palántát,
hagyományos módon, trágyatalpas melegágyakban nevelte. Az ágyak a talajba voltak
süllyesztve, mintegy 40-50 cm mélyen. Az oldalát téglával rakták körbe. Vetés előtt az
ágyakba 30-35 cm vastagon marhatrágyát raktak, melyre néhány cm vastagon,
homokkal kevert erdei földet szórtak. Erre vetették a magot. Vetés után a magot
vékonyan, kirostált erdei földdel szórták le. Az ágyakat üvegkeretekkel fedték.

A

nevelésért járó fizetség négyzetméter számra történt.264 (43. kép)
Paradicsom termesztésével ebben az időben szinte minden

gazdaság

foglalkozott. A fólia megjelenésével egyszerűsödött a plántanevelés. Kis területen - egy
hold háztájin - egy család, erejéhez képest nagy mennyiséget tudott termelni.
Téeszek is holdszámra termelték. Palántanevelő „kertészetek” alakultak. Ilyen
kertészetből fejlődött ki a forráskúti Haladás Termelőszövetkezet kertészete, melyet
termálvízzel fűtöttek. A térség legmodernebb kertészetévé fejlődött, munkahelyet
biztosítva a helybelieknek.
Ruzsán is több hektáron termeltek paradicsomot. A téesztagok családjuk
erejéhez mérten fogtak kisebb-nagyobb területet. A palántálásnál a téesz gépét
használták, segítettek egymásnak. A kapálás, műtrágyázás és a szedés a család dolga
volt. Permetezést is a téesz gépével végezték. A munkáért, a szerződés értelmében, a
leadott paradicsom árának 33 %-át kapták.

termelők a málnatermésüket. (Bali János 2001. 210.)
262
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Az értékesítéssel nem kellett foglalkozni, a leszedett paradicsomot a téesz
lovaskocsikkal, később traktorral vontatott pótkocsikkal szállította el a föld végéről.
Először a szegedi konzervgyárba szállították, majd később – mint említettük – helyben
építették föl a lésort. Innen a kész paradicsomlét szállították el.
A paradicsomot 20-as faládákba szedték, mindenkinek ládaszámra számolták el.
Amikor a téesz egy összegben megkapta a fizetést, annak 33%-át az átadott mennyiség
arányában szétosztotta a termelésben részt vett családok között. Természetesen ez
mellett a legtöbben a háztájiban is termeltek paradicsomot, melyet ugyanott
értékesítettek. Az így átadott paradicsomot teljes értékben fizették ki.
A szakszövetkezet keretében gazdálkodó termelők saját földjükön termelték a
paradicsomot. Az átvevőhelyre lovaskocsikon szállították. Minden nap volt átvétel. A
kocsik százai álltak sorba, sokszor egész napot eltöltve, mire sorba kerültek.
A teherautók, traktorok megjelenése után a paradicsomot konténerekbe szedték.
Az üres konténereket a paradicsom föld végénél akták le. A platón fönnhagyott
konténereket teleszedték, ezután tették a tetejükre az üreseket. A teli konténereket az
átvevő helyen targoncával szedték le a kocsikról. A mérés hídmérlegen történt. Az
átadandó paradicsom minőségének megítélése állandó vita tárgyát képezte, és
visszaélésekre adott alkalmat.
Az 1970-es évek végén a konzervgyári paradicsom mellett új paradicsomfajták
kerültek termelésbe. A lukullusz (Lucullus), a szamarzán (San Marsano) és a jubileum
(Kecskeméti jubileum) fajtákat exportra, illetve belföldi piaci értékesítésre termelték. A
Lucullus és a San Marsano hosszúkás, kemény húsú fajták voltak. Két sor paradicsom
után egy sor kukoricát vetettek, mely árnyékot tartott és a gombabetegségektől is védte
a paradicsom szárát. Féléretten, szalmasárgán kellett leszedni, az export őszibarack
ládához hasonló ládákba kellett csomagolni. Exportra és hazai piacra szállították. Ára
duplája volt a konzervgyárinak. A Kecskeméti 3-as kerek, kemény húsú, fölkötözve is
termelhető fajta volt, melyet belföldi fogyasztásra értékesítettek. Ez fa tízes ládákban
került átadásra.
Kihasználva a Kecskeméti 3-as azon tulajdonságát, hogy kacsozva is
termeszthető, szabadföldön, kordon mellé is ültették. A földbe egymástól 3-4 méterre
erős oszlopokat ástak, az oszlopok tetejéhez keresztbe, kb. 60-70 cm hosszú, erős lécet
szegeztek. Ezek a keresztlécek kb. két méter magasan voltak. Az oszlopokon lévő lécek
végeit dróthuzallal kötötték össze. Az így elkészített váz alá ültették a paradicsomot
tavasszal, amikor már a fagytól nem kellett tartani. Egy tőről két-három szárat engedtek
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föl. Ezeket a szárakat a kifeszített huzalhoz kötötték. Hasonlóan a fóliás termesztéshez,
a szárakat kacsozták és a növekedés ütemében a zsineg köré tekerték. Az így termelt
paradicsom a földön termesztett paradicsomtól jobb ízű, egyenletesebb nagyságú volt,
szebben bepirosodott és ellenállóbb volt a betegségekkel szemben. (44. kép)
Az éjszakai harmattól és a madarak kártevésétől az egész területet rassel hálóval
takarták le. Ez a háló a mezőgazdasági boltokban kapható, tekercsekben árulják. A
kordonos paradicsomot csupán néhány százszögöles területen termesztették, mivel
ugyanolyan munkaigényes mint a fóliás paradicsom és a kordon elkészítése is sok
munkával jár. A kordont nem telepítették más helyre, évekig ugyanazon a helyen állt.
Miután a paradicsom leért, a szárat kitakarították, a földet fölrotátorozták, tisztán
tartották a következő évben történő telepítésig. Ezt a termelési módszert, modernebb
fajtákkal ma is alkalmazzák. Előnye, hogy viszonylag nagy területen, kevés
ráfordítással, fóliás minőségű paradicsom termeszthető, mely megfelelő piaci ár esetén
igen kifizetődő.

Dinnyetermelés
A fűszerpaprika mellett, kifejezetten piaci árulás céljából sokan termeltek
dinnyét az 1930-as években.265 Ruzsán Pap Józsefnek fogadott dinnyése volt – Jójárt Pál
ásotthalmi lakos - aki minden évben két holdon termelte. Vetés előtt a gazda és a
dinnyés közösen hordták ki a trágyát nagy a dinnyeföldre, nagy rakásokba. Innen
kiskosárban hordták szét a bokrok helyére. Mikor a szántás a trágyakupacokhoz ért,
egy-egy részét belehúzták a borozdába. Három borozdába húztak egy sort. Minden
bokor helyén a szántó kilépett a bakhátra, nyomával megjegyezve a jövendő bokor
helyét. Mikor készen voltak, a bokrok helyét letaposták, egy-egy pálcát szúrtak a
közepébe. Vetéskor a pálca köré szórták a magot és homokkal letakarták. A pálca a
helyén maradt. Ezután a többi munka már a dinnyésre tartozott. Az akkori dinnyefajták
közül a banga dinnyét, a marsócki dinnyét (Marsowsky) és a karadics nevű dinnyét
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A Nyugat-Európába történő exportálási lehetőségek miatt a dinnyetermesztés az Alföldön, az 1930-as
években rendkívül gyors ütemben fejlődött. (Gunst Péter 1970. 206.)
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emlegetik. Ez utóbbi kaukázusi dinnye néven is ismert volt, míg az előbbiek
nagyságukról voltak híresek. Ezek görögdinnyék voltak.266
Kisebb területen a dinnyét is fészkelték. Ha lehetett, fordításba vetették. A bokor
helyét néhány kapavágással mélyítették ki. A fészekbe sokan vécetrágyát használtak. A
kaccsazás és a herélés (metszés) tudománya különleges titoknak számított. A palántát
már háromleveles korában két levélre csípték vissza. A első metszés után kifejlődött
hajtások végét már 5-6 levél után, az ezután fejlődő hajtásokat pedig a termés felett 2-3
levéllel csípték el. A terméskötődés után a meddő indákat levágták. Ezzel a módszerrel
segítették elő a termés növekedését és siettették az érést.267

Egyesek valóban

kiemelkedő eredményeket értek el a dinnyetermesztésben, melyet környezetük e
különleges tudásuknak tulajdonított.
Kunszálláson az 1950-es években a tehetősebb gazdák felesdinnyést fogadtak. A
családot a gazda fogatán szállították a dinnyeföldre, ahol a dinnyés kunyhót épített. A
dinnyések elsősorban Heves megyéből, Csányból, Hortról érkeztek, magukkal hozva a
termeléshez szükséges fölszereléseket: üvegkereteket, egyéb szerszámokat. A hevesi
dinnyések az 1880-as évek második felében kezdtek falujukból elvándorolni, más
vidékeken feléből dinnyeföldet fogni.268
A palántás ágyat az ismert módon, trágyatalppal készítették és fakeretbe foglalt
üveglapokkal takarták. A gyeptéglába ültetett palántákat deszkákra rakva, „rugós
kocsin” vitték a dinnyeföldre, melyet már előre kivermeltek, a bokrok helyét kiásták és
betrágyázták. A földet hajtásokra osztották. Tíz-tizenkét soronként egy sort kihagytak,
ide babot, krumplit vetettek, melynek termése teljes mértékben a dinnyést illette.
Kunszállásról a termést a félegyházi és a kecskeméti piacra hordták. A dinnyét a
föld tulajdonosa vitte piacra saját fogatán, ahová legtöbbször a dinnyés is elkísérte. A
kocsin a dinnyét szalma közé rakták, hogy ne törődjön. Különösen a sárgadinnyét
védték.269 (45. kép)
A hevesi felesdinnyések a téeszesítés után is „lejártak” dinnyét termeszteni.
Kunszálláson 1975-ben Nagy Lajos és Pádár Gábor hevesi dinnyések dolgoztak a helyi
termelőszövetkezetben. Nagy Gábor kunszállási gazdálkodó csírás sárgadinnyemagot
kért a dinnyésektől. A magokat kétdecis tejfölös poharakba vetette el. A palántát
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Fődi Mihály (sz.1925) Korai termesztésre a görögdinnyék közül a „Sándor Pál” és a „Marsowsky”, a
sárgadinnyék közül pedig a „Magyar kincs”, „magyar ananász” fajták voltak a legalkalmasabbak.
(Jeszenszky Árpád 1965. 162.)
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Jeszenszky Árpád 1965. 163.
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Boross Marietta 1959. 587.
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Boross Maretta 1952. 2.
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fóliasátorba ültette el. Támrendszert épített és fölkötözte a dinnye szárait. A termést
Budapestre hordta fel személyautóval a nagybani piacra. A következő évben újabb
fóliasátrakat épített, melyekbe szintén sárgadinnyét termesztett. A fóliás dinnye mellett
görögdinnyét is termesztett szabad földön. ARO teherautót vett, amivel a termést a
piacra hordta. Tíz évig termelt dinnyét, azután fóliás paradicsom- és uborkatermesztésre
állt át.270
Hevesi dinnyések dolgoztak a kiskunmajsai, kisteleki, csólyospálosi téeszek
megbízásából is, azonban a helyi gazdálkodók nem vették át tőlük a dinnyetermesztés
technológiáját.
Az 1990-es évek második felétől egyre szaporodnak azok a termelők, akik
sárgadinnye termesztésével kezdtek foglalkozni. A termesztés új fajták bevonásával, új
termelési módszerek alapján történik. Elsősorban holland (Durine, Regal, Fiata) és
amerikai (Fiesta, Gallicum, Legend) fajtákat termelnek.
A vetőmagot nagyobb – 10x10-es – méretű tápkockába vetik, melyre fóliában fűtenek.
Kiültetése fólia alá, az időjárástól függően már április végén megtörténhet. A palántát
kézzel ültetik el, 60-80 cm sortávolságra, hogy ültetés után fóliafektető géppel
kétsoronként le tudják takarni. A fóliafektető gépet traktor húzza, az elültetett palántát
kétsoronként takarja le. A sorok mellett kétoldalt 20-25 cm magas bakhátat készít, majd
ezt vékony, sűrűn lyukasztott fóliával fedi. A bakhátak között két sor marad el. Az
egymás mellett lévő ágyásokat még fátyolfóliával fedik le. A fóliákat csak akkor szedik
le, amikor már a dinnye kezd virágozni. A talajt elegyengetik, megkapálják. Ha a
dinnye szára már túl nagyra nőtt, besűrűsödött, kézzel gyomlálják ki. Mikroszórós vagy
csepegtető öntözést alkalmaznak, a vegyszerezés hosszú slagon keresztül, vagy háti
permetezővel történik,
Kezdetlegesebb, de elterjedtebb módszer az alagutas hajtatás. A kipalántált
dinnyesort keskeny alagútfóliával borítják. A fóliasátor szélessége és magassága csupán
50-60 cm. A tartóvázat vastagdrótból vagy faágakból készítik. Az ilyen sátrakat mással
nem takarják. A takarást csak addig tartják fent, amíg a fagyveszélyes napok el nem
múlnak, illetve a dinnye szára rendesen folyni kezd.
A termést 30-as műanyagládában, kimérve árulják. Amikor lemegy az ára, nem
mérik, ládaszámra árulják.
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Nagy Gábor (sz.1944)
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Egyes gazdaságokban korai sárgadinnyét ma már holdszámra termelik.
Rendkívül munkaigényes és nagy tőkebefektetést igényel. Különösen abban az évben
termeszthető sikerrel, amikor az őszibarack elfagy.
Kései változata kevesebb ráfordítással termeszthető, de korai fagy esetén nagy kár
keletkezhet az ültetvényben.
Salátatermelés
Salátát elsősorban házi kertekben, önellátás céljára termesztették. A vetőmagot
már szeptemberben, széltől védett helyen elvetették. Októberben palántálták ki, 20 – 25
cm sor- és tőtávolságra. Nem takarták le. Az így termesztett salátát, áttelelő salátának
nevezték. A „Május királya” fajtát termesztették.
Salátát ma már csak fóliasátorban, vagy takarásos módszerrel termesztenek. A
palánta kis helyen megtermeszthető. Kevés fűtést igényel, ezért már akár decemberben
elvetik a magját. Fóliás hajtatásra holland magokat használnak, legelterjedtebb a
„Jessy”, „Nancy”, „Ravel” és a „Ritmo”.
A salátapalántát minden esetben tápkockázzák. Salátának kisebb, 4x4x5-ös
tápkocka is elég.
A salátának a talajt a trágya bedolgozása után elsimítják. Fóliában elgereblyézik,
szabadföldön traktor után kötött széles deszkával simítják. A deszkára nehezéket –
nehéz vascsövet, faoszlopot – kötnek. Ezt ha van, kisebb traktorral húzatják, hogy minél
kisebb nyom maradjon a simítás után.
A tápkockás palántát tízes műanyagládákba szedik és szállítják az ültetendő
területre. A palántálás kézzel történik. A salátapalántát a talaj szintjétől csupán kéthárom cm mélyre szabad palántálni. Ha túl mélyre tennék, akkor az alsó levelek a
talajjal érintkezve könnyebben megromlanának. Tehát fontos a tápkocka talajra
helyezésének módszere. A talaj kimélyítéséhez elég az utalló nyoma is, mely egyben a
sort is jelzi. Erre a célra a termelők azonban egyéb eszközöket is kialakítottak.
Motorkerékpár felniére két lécből, kb. két méter hosszú nyelet szereltek. A felnire rövid,
cserépléc darabokat erősítenek, olyan távolságra, hogy a kereket tolva, a lécek a tő
helyét jelöljék ki. A kereket végigtolva, a talajon keletkező lyukakba helyezik a
palántát. (46. kép) A másik módszer már fejlettebb, fémlemezből készített hengerre
zártszelvény darabokat hegesztenek, megfelelő sor-, és tőtávolságra. Ezt a hengert
kistraktorral (T-4 K, stb.) húzatják. A henger egy húzatásra több sort is kijelöl. Az
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ágyások között a traktornyom képezi a gyalogutat. Ezt nagyobb terület ültetésénél
alkalmazzák. (47. kép)
A salátára kiültetés után kevés helyen fűtenek. Általában fűtetlen fóliába
palántálják. A fóliás salátánál későbbi a fátyolfólia alá ültetett saláta. A salátatermelők
mindkét módon termesztik. Mire a fóliás értékesítésre kerül, kezdődik a fátyolos
szedése.
A

saláta

rendkívül

érzékeny

a

pontos

locsolásra

és

a

megfelelő

növényvédelemre. Túl sok víz esetén az alsó levelek megbarnulnak, a saláta betegséget
kap. A fátyolfóliás salátát géppel permetezik. A fóliát lehúzva, a táblák között kihagyott
úton tud a traktor közlekedni. Fóliasátorban slagos-, vagy háti permetezővel
vegyszereznek.
A fátyolfóliát a salátáról szedés előtt egy-két héttel lehúzzák, mert ekkor már az
alsó levelek a szellőzetés hiánya miatt könnyen rothadásnak indulnak.
A salátát késsel vágják föl, harmincas műanyag ládákba szedik. A földről a mosóhelyre
viszik, talicskán tolják, ahol a hibás, alsó leveleket leszedik, a fejeket egyenként
megmossák és nagyság szerint tízes, vagy harmincas ládákba rakják. A korai salátát,
amikor még az ára magasabb, tízes ládába csomagolják, a láda tetejét, üzletben, erre a
célra kapható, fóliával vonják be. A saláta levelét összefogva, tövével fölfelé rakják a
ládába. A harmincas ládába két-három sort raknak. A nagyságtól függően egy tízes
ládába 6-12 fej fér.
Káposztatermelés
A káposztát több-kevesebb mennyiségben szinte minden paraszti gazdaságban
termeltek. A fejes káposzta termelése különösen Felsőtanyán terjedt el, ahol
fűszerpeprika termesztésével kevésbé foglalkoztak. Egy hold káposzta értéke akkora
volt, mint az ugyanakkora területen termesztett fűszerpaprikáé, sőt az 1910-es években
meghaladta azt.271
Ebben az időben Kiskunhalason is egyre nagyobb szerepet kapott a kiskertekben
megtermelhető, „egyéb” zöldségfélék termesztése. Az önellátáson kívül, a biztos
értékesítési lehetőségeknek köszönhetően, mind többen termeltek piacra is. Legnagyobb
hagyománya a káposzta termelésének volt. A kártevők elleni védekezésre azonban
kevés
271

gondot

fordítottak,

a

termelés

Juhász Antal 1991. 311.
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színvonaláról

pedig

a

tanácsokból

következtethetünk: „A védekezésre legtöbb gazda csak ősszel, tehát csak akkor szánja
rá magát, ha már nagyon is a körmére égett a baj, s amikor a hernyók kártétele amúgy is
magától megszűnnék. Ekkor csakugyan nem tehet egyebet, minthogy nagyra hizlalt
hernyóit megkésve bár, vízzel félig telt, belül mázas edénybe szedeti egyenként... A
lepke nyári ivadéka a káposztaföldeken már sokkal nagyobb számmal repked, minthogy
összefogdosása olyan háládatos munka volna, mint a tavaszi lepkék elpusztítása. A
helyett sokkal tanácsosabb megvárni, míg a nyári lepkék a káposztára lerakják
tojásaikat, hogy ezeket ujjunkkal szétnyomkodjuk.”272 „A baromfiak rábocsátása a
fertőzött káposztaföldekre a hernyók felszedése czéljából rendesen balul üt ki, mert
azok ott több kárt tesznek, mint amennyi hasznot hajtanak. Hasonlóan hiábavaló kiadás
és munka a hernyólepke káposztának hamuval, mésszel, kékkővel vagy más efféle
anyaggal való meghintése is” – szólt a jótanács.273
Káposztát minden háznál savanyítottak. Bálint Sándor szerint: „A legfontosabb a
káposzta volt, amely gazdag vitamintartalmánál fogva igen hasznos, tápláló téli eledel.”
A szatymazi, őszeszéki és a balástyai termelőktől a fuvarosok Orosházára szállították a
megtermelt káposztát. A savanyításhoz a káposztát káposztagyaluval szelték apró
szeletekre. Káposztaszelést bérbe is vállaltak szegényebb családok azoknál, akinek nem
volt szelőjük.274
A szelést Boros István „egyszerű fúró-faragó ember” által készített káposztavágó
szerkezet is könnyítette. Az eszköz, a káposzta gyalulását egyszerűsítette, gyorsította.275
Csólyospálosról a káposztát még az 1950-60 években is lovaskocsikon
szállították Jánoshalmára, Mélykútra, ahonnan cserébe kukoricát hoztak.276
Korai káposztatermeléssel a fátyolfólia megjelenése óta – az 1990-es évek
közepétől – egyre több gazdaságban foglalkoznak. Rövid tenyészidejű fajtákat
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Kikun-Halas Helyi Értesítője 1901. június 19.
Kikun-Halas Helyi Értesítője 1901. július 3.
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Bálint Sándor 1977. 137.
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„Az eszköz három lábon áll. A lábak körülbelül 70 cm magasak. Úgy, hogy a lábakra helyezett
ülődeszka és a vágódeszka is természetesen épp oly magasan vannak. Még ruhával, zsákdarabbal is
átterítik, hogy kényelmesebb ülés legyen rajta. A vágóasztal a következő részekből áll: az asztal lapja,
mely alatt még fiókocska is van egy és más apróság számára; a két oldalfala; az asztalra merőleges
vágódeszka, mely a neki megfelelő két mélyedésben mozoghat, mely a két oldaldeszkába van bevésve.
Ebben aztán a vágódeszka fel és le járhat, a szerint, a mint a lent látható lábítóval lenyomják, vagy
feleresztik, amikor is az ülőkébe erősített hajlékony, rugalmas rúd felrántja. A rúdhoz a rugólap
közönséges kócmadzaggal van odakötve. Az egész masinának tulajdonképpen a lelke ez a hosszú,
hajlított rúd, amely rugalmasságánál fogva a vágólapot mindig felrántja. A vágódeszkába különleges
kaszapengék vannak beleerősítve, élükkel egymással szembe téve, azért, hogy úgy felrántáskor, mint
lenyomáskor vágjanak.” (Fábiánné Biczó I. 1913. 278.) Nincs adatunk arra, hogy az eszköz vidékünkön
is elterjedt volna.
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termelnek. A „Szentesi korai” magyar fajtát mára kiszorították a holland „Qisto” és
„Resistor” vetőmagok. Emellett más fajtákkal is kísérleteznek a termelők. A korai
káposzta vetőmagját karácsony táján vetik el fűthető fóliasátorba. A palántát 4-6 leveles
korában tápkockázzák ki. Sokan vállalnak bérnevelést is. Ebben az esetben a vetőmagot
a vevő adja.
Az időjárástól függően, március közepe táján kerül kiültetésre. A palántát ültetés
előtt néhány nappal műanyag ládákba szedik, és hagyják, hogy a palánta fonnyadjon. A
szára így megerősödik, ültetéskor kevésbé törik. Fólia alá a szabadföldinél sűrűbbre
palántálják. A sortávolság 50 cm, a tőtávolság 40 cm. Ekkor kettes palántázóval
palántáznak. Az ültető tagokat összeveszik annyira, hogy a két rakó elférjen egymás
mellett. A káposztaföldre kihordott palántás ládákat, olyan sűrűre rakják le, hogy
később minél kevesebbet kelljen érte menni. Így az ültetéshez, a traktoroson kívül,
legkevesebb három emberre van szükség. A rakóknak egy fő hordja a palántát, olyan
ütemben cseréli a ládákat, ahogyan azok ürülnek.
Sok helyen azonban még ma is lukallóval palántálják a káposztát. A területet
mindkét irányba felútalják, a palánta helyét kifúrják, majd a lyukakhoz dobálják a
tápkockákat. A tápkockát kézzel rakják a lyukba, a homokot a tövéhez húzzák és
lenyomkodják. (48. kép)
Ültetés után fölhúzzák a fátyolfóliát, a szélét homokkal körberakják. Olyan
széles ágyást ültetnek, amilyen széles a fólia. 6,5, 9,5, 10,5 és 16 méter széles és 100
méter hosszúságú fóliákat lehet vásárolni a gazdaboltokban. A lefóliázott területet
műanyag hálóval veszik körül, hogy a vadak ne taposhassák le. (49. kép)
A fátyolfólia átengedi a csapadékot, ugyanakkor melegen tartja a talajt és
megvédi a növényt a kártevőktől. Mikor a káposzta kezd fejesedni, a fóliát le kell húzni,
mivel a növény a levelét növelné, nem pedig a fejet.
Nagyobb gazdaságokban géppel permeteznek. A takaratlan káposztát többször
kell permetezni. Amikor a fej bekeményedik, lehet szedni. Nagykéssel vágják föl és 30as műanyag ládákba rakják. Egy ládába két sort raknak. Az alsó sort torzsájával lefelé, a
fölső sort torzsájával fölfelé teszik. Ezt friss levelekkel takarják le. Exportra történő
szállításhoz, speciális nagyságú, könnyített faládákat használnak. A településeken lévő
átvevő helyeken adják le.
Az őszi káposztát átteleltetik, és tavasszal értékesítik. Palántáját nem mindenhol
tápkockázzák, védett helyen, fólia nélkül is megnevelhető. Legáltalánosabban termelt
áttelelő fajta a „Koronett”. Június végén, július elején kerül kiültetésre. Sortávolsága
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megegyezik a burgonyáéval, 70-75 cm, tőtávolsága 50 cm. Túl sűrűre ültetve a fejek
aprók maradnak. November elején vágják föl. A fölvágott káposzta helyét letárcsázzák,
hogy a kártevő rovarok lárvái elpusztuljanak.
Fagymentes helyen tárolják, legtöbb helyen a lakatlan tanya helyiségeiben, vagy
ritkább esetben, hűtőházban. A tárolás új módszerei között kell megemlíteni a fekete
fóliával borított fóliasátrat, melyben a fölhalmozott káposztát télen, több soron, használt
fátyolfóliával takarják le, szükség esetén fűtenek rá. Sok helyen szalmabálából készült
„helységben” tárolják. A tároló oldalait körbálákból alakítják ki. A bálák tetejére
faoszlopokat helyeznek, melyet fóliával terítenek le. A fóliára szalmát tesznek, majd az
egészet fekete fóliával fedik le.

A helységben, élére állított raklapokból építenek

közlekedő utat. Ömlesztve, vagy konténerekben tárolják. Szükség esetén ide helyezik a
fűtőberendezést.

Az

ilyen

tárolókban

olajradiátorral

fűtenek.

Gázüzemű

fűtőberendezések nem alkalmasak a fóliasátorban tartós fűtésre, mivel hamar elfogy az
oxigén.

A tároló helység nagysága a káposzta mennyiségétől függ. Több száz mázsa

káposzta tárolható ily módon.
A káposztát télen, tavasszal szállítják piacra. A fölső leveleket leszedik, a
torzsáját újból vágják. Piacra sárga színű rassel zsákokba csomagolják. Egy zsákba 2428 kg fér.
Lila (vörös) káposztát takarás nélkül, ősziként termelik. Az ára általában
magasabb, mint a fehér káposztáé, de nehezebben értékesíthető. Elsősorban a holland
„Rodeo” fajtát termelik.
Az áttelelő kelkáposztát nyár végén palántálják ki. A téli hidegek beálltáig be
kell, hogy fejesedjen. A szabadban telel ki, az időjárástól függően tartja meg minőségét.
Ahol tehetik, használt fátyolfóliával takarják le. Kora tavasszal értékesíthető. A termelés
sikere a fajtától és az időjárástól függ, kisebb területen, sok gazdaságban termesztik.
A

karfiol

termesztése

hasonló

jelentőséggel

bír,

mint

a

káposztáé.

Termesztésének körülményei is megegyeznek, csupán a termés betakarítása igényel
nagyobb odafigyelést. A hagyományos fajták – Hólabda, Erfurti törpe – nem voltak
öntakaróak, minden reggel végig kellett menni a táblán és a megjelent rózsákra levelet
kellett törni, hogy a nap meg ne süsse. Ellenkezőleg a rózsa a naptól megbarnult, az áru
értékét vesztette. A mai fajtákat – pl. Goodman, White Rock – nem kell takarni,
öntakaróak, viszont az öntözésre érzékenyebbek. Rendszeres, egyenletes öntözést
kívánnak, ellenkező esetben a rózsa hamar kinyílik, értékét veszti. A kész karfiolt
műanyagládákba szedik, nagyság szerint válogatják és ládázzák. Harmincas műanyag
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ládába, ha fér két sort raknak. A láda aljára leveleket tesznek, erre kerül az alsó sor
torzsával lefelé. A fölső sort szintén torzsával lefelé rakják, majd vízzel ládánként
lemosatják. Végül a karfiol tetejére friss, tiszta leveleket terítenek.
Karalábé teremsztése
A karalábé termesztése hasonló a káposztáéhoz. Fóliasátorban, fátyolfólia alatt
és szabadföldön, takarás nélkül is termelik.
Fólia alatt két fajtát, fehéret és lilát termesztenek. A fóliás karalábé vetőmagját
már december elején elvetik, majd kitápkockázzák. A palántára fűteni kell. A fóliába
január végén, február elején ültetik ki. A korai karalábét fűthető fóliasátorba ültetik.
Legtöbben azonban néhány héttel később vetik el a vetőmagot és csak a palántára
fűtenek. A fűtetlen fóliasátorba kiültetett karalábét hideg esetén fátyolfóliával takarják
le. Mivel igen sűrűre ültethető, és a korai is csak kevés fűtést igényel, eredményesen
termelhető fólia alatt.
A karalábé fólia alatti termesztésénél rendkívül ügyelni kell a folyamatos és
egyenletes tápanyagellátásra és locsolásra. A túl sok műtrágya és a túl sok öntözés miatt
a karalábé szétrepedezik. Az arányokat a termelők tapasztalatból ismerik.
A fólia sátor alatt megtermelt karalábét már áprilisban lehet a piacra szállítani.
Késsel vagy metszőollóval vágják föl. Lehetőleg csak a levelét fogják meg, hogy a
gumót védő viaszréteget ne érintsék. Az érintés nyoma különösen a lila karalábén
látszik feltűnően.
Az alsó leveleket letisztítják és 10-es, vagy 30-as műanyag ládákba, a leveleket
összeforgatva pakolják.
Szabadföldön, takarás nélkül csak lila karalábét termesztenek. Szélesebb
sortávolságra palántálják, mint a fóliában, hogy könnyebb legyen a gyomirtás. Nagyobb
területet géppel vegyszerezik. Megfelelő távolságban művelési utakat hagynak, ahová
szedéskor is beállhatnak pótkocsival, csettegővel, utánfutóval. A szabadföldi karalábét
ötös csomóba kötve, az autóban vagy utánfutón, egymás tetejére, levelével befelé,
kúpba rakva szállítják piacra. A piacon a szükséges mennyiséget kiládázva, értékesítik.
Retektermesztés
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Vidékünkön a retektermesztés „hazájának” Kiskunfélegyházát és Bugacot
tekintik. Már a két világháború között is jelentős piacra történő szabadföldi termelés
folyt.

Jeszenszky Árpád is külön kiemeli a kiskunfélegyházi „nagytömegű, korai

szabadföldi” retektermesztés

jelentőségét.

A „Félegyházi

kis piros” tájfajtát

termesztették.277 A retekmagot minden évben maguk termesztették. Azért, hogy el ne
fajozzon egymás között cserélték. Bolti magot senki sem vásárolt. Sokan még ma is a
saját vetőmagot vetnek, sőt eladásra is termelik. Neve csupán „Piros retek”.
A retket, szabadföldi ágyásokba vetették. Amikor a föld fagya engedte,
trágyázás után a földet megszántották, az ágyások helyét madzaggal jelölték ki. Az
ágyás egy méter széles volt, melyet simára gereblyéztek. Az ágyások hossza a terület
nagyságától függött. Egy 50x100 cm nagyságú deszkalapra, a retek sűrűségének
megfelelő távolságban, kb. egy-két cm átmérőjű, két cm hosszúságú ágakat, luggatókat
szegeltek. Ezt két személy vitte. Az ágyásra helyezve, lábbal kissé lenyomták, majd
tovább vitték. Ezt férfiak végezték. A keletkezett lyukakba az asszonyok a retekmagot
szemenként vetették el. Miután néhány sort elvetettek, kézzel kevés földet húztak a
lyukakba.

Ezt

a

munkát

később

konyhaseprővel

végezték.

A

retekföldet

napraforgószárral kerítették körbe. Az ágyásokat szalmával szórták le, hogy védje a
szélveréstől, a retket pedig a hidegtől.
A fölszedett retket az 1950-es években kukricahéjjal kötötték csomóba.
Fosztáskor a szép hajakat meghagyták. Télen széthasogatták, majd megnedvesítve a
csumás végénél két csomóra kötötték. Százasával kiszámolva kötötték össze,
csomózáskor arról tudták, hogy hány csomó retek van készen.
A szabadföldi termesztés mellett, az 1960-as években jelent meg a fóliás takarás.
Alacsony alagútsátrakat építettek, melyről a fóliát locsoláskor lehúzták.
A kiváló talajadottságoknak köszönhetően – az adatközlők szerint – a budapesti
nagybani piacon a bugaci és a félegyházi termelők jelentek meg legkorábban retekkel.278
A korai retek termelése a fóliasátrak elterjedése után más községekben is
elterjedt. A sátrakat, az időjárástól függően, már télen fölállították. Nagy hó esetén a
fóliákról a havat lehúzták. A vetőmagot télen selyempapírra vetették. Az asztalra terített
selyempapír alá, vastag vonalakkal rácsozott fehér kartonpapírt terítettek. A vonalak
találkozása adta a retekmagok vetésének távolságát, kb. 8x8 cm-t.

Az átlátszó

selyempapírra csöppentett ragasztóba ejtették a retekmagot. Miután a ragasztó
277
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megszáradt, a selyempapírt összehajtva, egy ládába helyezték. A vetés területének
megfelelő mennyiségű selyempapírt „vetettek be”. Ezt a munkát télen, meleg helyen,
kényelmesen lehetett végezni. Amikor az időjárás megengedte, a „bevetett”
selyempapírokat az fóliában kialakított ágyásokra terítették, majd homokkal leszórták és
meglocsolták. A selyempapír nem akadályozta a retek kelését. Valószínűleg ezt
módszert a termelők piacokon hallották, mivel a szentesiek az 1960-as években a
kertészeti kutatóintézetben már, mint „Szalva-féle eljárást” alkalmazták.279 A módszer
azonban nem bizonyult tartósnak, mivel újabb találmányok jelentek meg. Ügyes,
barkácsoló gazdák, kézzel húzható vetőgépet szerkesztettek. Tarjányi László és Zetkó
György bugaci, illetve kunszállási termelők által épített vetőgép egyszerre tíz sort vet el
a beállított sor-és tőtávolságra. Találmányukat nem csak saját gazdaságukban
alkalmazzák, vetést bérmunkában is vállalnak. Egyszerűbb, fóliában is alkalmazható
szerkezet a vetőhenger. Ez mintegy 60-70 cm széles, 25-30 cm átmérőjű vascső,
melynek a végeit megfelelő méretű vaslemezzel behegesztik. Két végéhez középen egyegy, kb. 5 cm hosszú, 1 cm átmérőjű gömbvasat hegesztenek. Ezekre lécekből nyelet
erősítenek. A hengerre 3-4 cm hosszú, 1,5-2 cm átmérőjű gömbvasakat hegesztenek
olyan távolságba, amilyen távolságot a retek megkíván. A fóliában a talajt rotátorral
fölpuhítják, majd a szélén kezdve, a hengert végighúzzák. Ezt egy gurításnak nevezik.
A keletkező lyukakba egyenként vetik a retekmagot. Miután bevetette, seprővel a
lyukakba homokot seper. A következő gurítás helyét gereblyével elsimítják, ha nagyon
letömörödött, ismét fölrotátorozzák. A fóliasátor közepéhez érve utat hagynak, a másik
szélén kezdik. Az így bevetett fóliasátorban nincsenek ágyások, egységes a vetés. A
retket kapálni nem kell, a kezelő útról locsolják. Csak szedéskor mennek közé. (50.
kép)
A retket műanyag rekeszekbe szedik, majd nagyobb edényben lévő vízbe öntik,
ahol lemossák és nagyság szerint válogatják. Nagyobb asztalra rakják méret szerint
csoportosítva. Innen ötösével kötik össze madzaggal, csomózzák, és ismét nagyság
szerint ládákba rakják.
A csomókat nejlon zsákokba rakják. A zsákba gumóval kifelé, körbe rakják,
hogy csak a retek látszódjon. A szép csomagolás, gyakorlatot és kézügyességet igényel.
A megtelt zsákot madzaggal bekötik. Hasonló ügyességet kíván a műanyag ládába
történő pakolás is. Két vagy három sort raknak a ládába, a fölső sort úgy pakolva, hogy
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az utolsó sor eltakarja a leveleket. A megtelt ládát vizes, kenderzsák darabbal takarják
le. Ma már ezt is legtöbb helyen nejlon helyettesíti. (51. kép)
Kunszállás, Félegyháza, Csengele, Petőfiszállás térségében számos gazdaságban
hónapos retek termesztéséről áttértek a jégcsapretek termesztésére. A jégcsapretek
termesztésének feltétele a laza szerkezetű, homoktalaj. Fólia alatt, fűtés nélkül termelik.
A kellően betrágyázott, és mélyen föllazított talajba, októberben vetik el, aprómagvetőgéppel. Ezeket a gépeket elsősorban Hollandiában, használtan vásárolják. T-4 K,
vagy hasonló, alacsony építésű, kistraktorral húzatják. A jégcsapretek sor- és
tőtávolsága nagyobb, mint a hónaposreteké. A téli időjárástól függően, április, május
hónapban kerül fölásásra. Az ásáshoz semmilyen eszközt sem használnak, óvatosan
kihúzzák a földből, ügyelve arra, hogy a vége sem szakadjon bele a talajba. Ezt kellő
gyakorlattal rendelkező emberek végezhetik. A fölszedett retket a sátorban rónára
lerakják, ahonnan traktorral hordják a mosóba. Itt a retket megmossák, a levelét késsel
levágják és tízes műanyag ládákba rakják. A teli ládára nejlont húznak, hogy védje az
árut a kiszáradástól. A ládákban lévő retek súlyát nem mérik, ládaszámra adják. (52.,
53. kép)
Sárgarépatermesztés
A sárgarépa szabadföldi termesztése az 1990-es években terjedt el. Elsősorban
azokban a gazdaságokban kezdték holdszámra termelni, ahol rendelkeztek megfelelő
számú munkaerővel.
A sárgarépát két ciklusban vetik, tavasszal, március, április hónapokban, és
nyáron, június, júliusban. A nyári vetés történhet az árpa aratása után az árpaföldbe,
mivel a gabona fertőtleníti a talajt. A talaj fertőtlenítése elengedhetetlen, ha olyan helyre
vetik, ahol már korábban volt sárgarépa. Elsősorban a fonálféreg (Meloidogyne hapla)
ellen kell védekezni. Holland fajtákat (Nanti Forto, Trophy, Robena) vetnek.
A répa vetése fejlettebb gazdaságokban aprómag-vetőgéppel történik. Legtöbb
helyen azonban egysoros, tolható vetőgéppel vetik. Ilyen egyszerű vetőgépeket a
mezőgazdasági boltokban vásárolhatók. Ezen állítható a sortávolság és a vetés sűrűsége
is szabályozható. A sortávolság gazdaságonként különböző. Egyes helyeken a gépi
műveléshez alkalmazkodik, 60-70 cm is lehet. Ahol nem kultivátorozzák, vagy
ekekapázzák, hanem kézzel kapálják, ott csupán 30-40 cm sortávolságra vetik.
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Egyes gazdaságokban még azonban a sárgarépamagot még ma is kézzel vetik.
Ez egyrészt a hagyományhoz történő ragaszkodásra, másrészt a pontosabb vetés
igényére vezethető vissza. A kézzel történő vetésnél a vető látja az elvetett mag
sűrűségét, illetve azt, hogy a mag megfelelő mélységre kerül-e. A répamag sorát nem
útalják, hanem kerékpárral jelölik ki. A kerékpár csomagtartójára nehezéket erősítenek,
majd a szántásban végigtolják a leendő sor helyén. A kerékpár nyomába vetik a magot.
Miután elvetették, kapa hátuljával a homokot visszatúrják a magra. A kerékpárt
általában egy ember húzza a másik tolja és irányítja, hogy a nyom a megfelelő
sortávolságra essen. Ugyanez a munka keskenyebb kerekű tragaccsal is végezhető.
Vetés előtt a sárgarépaföldön traktorral mennek végig, olyan távolságra, amilyen
távolságot a permetezőgép megkíván. A gazdaságokban használt függesztett
permetezőgépek szárnytávolsága általában tíz méter körül van. A nyomoknak olyan
távolságra kell lenniük egymástól, hogy permetezéskor ne maradhasson vegyszerezetlen
terület. Természetesen a traktornyomok helyén szélesebb sortávolságot hagynak.
A

vetés

után

a

sárgarépaföldet

azonnal

becsövezik,

beszerelik

az

öntözőberendezéseket. Erre azért van szükség, mert a kelő sárgarépát, már a gyenge szél
által fölkapott homok is könnyel elverheti. A tavaszi, erős bűti szelek ellen azonban még
az állandó öntözés sem mindig nyújt megfelelő védelmet. Van olyan év, amikor kétszerháromszor is újból kell vetni a sárgarépát.
A sárgarépa legveszedelmesebb betegsége a lisztharmat (Erysiphe heraclei).
Főleg a tenyészidő végén jelentkezik. Nem megfelelő időben történő permetezés esetén
a répa nem fejlődik megfelelően, apróra marad.
A nyáron vetett répát igyekeznek minél később fölásni. Az időjárástól függően,
október végén, november elején kezdik az ásást. Ahol keményebb a talaj, ott ásóval a
sor mellé szúrva lazítják a répa mellett a földet, ahonnan kézzel húzzák föl, majd rónára
vagy kúpokba rakják levelével kifelé. Innen pucolják föl. A levelét kézzel letörik, a
répát műanyagládába rakják. A répaszedés kényelmetlen munka, mivel ekkor már
legtöbbször a talaj is nedves, az időjárás pedig kellemetlen. Előfordul, hogy a répát a hó
alól kell fölásni. Répaszedéskor napszámosokat fogadnak, a családok egymásnak
segítenek. Nagyobb gazdaságokban naponta 25-30 fő is dolgozhat.
A fölpucolt répát a tárolóba szállítják. Ahol hűtőházban tárolják ott
konténerekbe öntik, melyeket egymás tetejére raknak targoncával. Legtöbb helyen
azonba fekete fóliával fedett, fóliasátorban tárolják. Télen, a káposztához hasonlóan,
fátyolfóliával több soron leterítik, ha kell, fűtenek is rá. Legegyszerűbb tárolási mód a
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vermelés. A vermet partosabb helyen, sokszor a répaföldön ássák, markolóval. A
veremből kiszedett földet, mintegy töltést képezve, a verem szélére pakolják, majd
elsimítják. A verem szélessége kb. két méter, mélységét a várható talajvíz szintjéhez
igazítják, hosszúsága a termés mennyiségétől függ. A verem aljára kevés szalmát
szórnak, ezután öntözik bele a sárgarépát. A répát csak a talajszint magasságig öntik. A
megtelt vermet lefedik.
A veremre, egymás mellé, megfelelő hosszúságú oszlopokat helyeznek
keresztirányba, melyre több soron fóliát terítenek. A fóliára földet raknak. A verem két
végét szabadon hagyják. Az elvermelt répa fölött annyi hely marad, amilyen magas az
oldalsó töltés, ez biztosítja a szellőzést. Nagy hideg esetén a szabadon hagyott végeket
fóliával zárják le, vagy kukoricaszárral rakják be.
A veremből a sárgarépát kora tavasszal kezdik fölszedni. A kihajtott leveleket
letörik, a répán keletkezett vékony gyökereket ledörzsölik és nagyság szerint válogatva,
harmincas műanyag ládába sorolják. Rossz idő esetén a verem fölé fóliasátrat építenek.
Petrezselyem
A petrezselymet vidékünkön gyökérnek nevezik. Elsősorban fólia alatt
termesztik Mórahalom, Domaszék gazdaságaiban. A vetőmagot már szeptemberben
elvetik, 10-15 cm sortávolságra. A sorok helyét útallóval jelölik ki, a vetőmagot az
útalló nyomába szórják, majd kevés homokkal takarják le. Egy-másfél méterenként 30
cm széles kezelő utat hagynak. Ha túl sűrűre vetették, akkor gyomlálás közben
kiegyelik. Az optimális tőtávolság 2-3 cm.
Fűtetlen fóliasátorban termesztik, télen fátyolfóliával takarják le, hogy ki ne fagyjon.
A fóliás gyökeret tavasszal szedik föl, azelőtt, hogy a szabadföldi leveles gyökér
megjelenne (május vége). A sátorról a fóliát már korábban lehúzzák, hogy ne nyúljon el
a levele. A gyökeret kézzel húzzák föl a földből. A megbarnult, sérült leveleket
lecsipkedik, majd a gyökeret asztalra rakva mossák meg. A mosáshoz ma már legtöbb
gazdaságban Sterimo márkájú, gépet használnak, mely a vizet magas nyomáson juttatja
az árura. (54. kép)
A megmosott gyökeret tíz szálával csomózzák, madzaggal összekötik. Tíz
csomót kötnek egy kötegbe, így kerül árusításra. A kötegeket levéllel összefordítva
rakják a teherautóra vagy utánfutóra. Az árut vizes pokrócokkal takarják le.
Hasonló módszerrel termelik fűtetlen fólia alatt a sárgarépát is. Egyidőben
szedik a gyökérrel, a piacra külön vagy vegyesen csomózzák. Egy csomóba öt szál
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sárgarépát és öt szál gyökeret kötnek, ezt nevezik vegyesnek. Ha száz szálat csomózás
nélkül kötnek össze, akkor a kötegben lévő árut szálasnak nevezik.
A fóliás gyökér és sárgarépa termesztés jelentőségét bizonyítja az, hogy
Domaszéken minden év májusában, hasonlóan az öttömösi spárga fesztiválhoz,
sárgarépa fesztivált rendeznek.
Cukkini
Cukkinit kizárólag szerződéses alapon termelik, szabadföldön. Szerződést a
zöldségszárítók kötnek. Általában kisebb területen, fél-egy holdon termelik, jövedelem
kiegészítő szándékkal. Palántáját tápkockázzák, fólia alatt nevelik. Fagyérzékenysége
miatt későn, május végén ültethető ki. Sortávolsága 150- tőtávolsága 100 cm. Csak
megfelelő öntözőberendezéssel bíró gazdaságokban termesztik, mivel vízigénye igen
nagy.
Az első két-három termést korán leszedik és eldobják, hogy a növény erőteljesebben
növekedjen. Az átadható termés nagysága meghatározott. A korai cukkini nem lehet
hosszabb 10-12 cm-nél. Ha a megállapított nagyságot túllépte, eladhatatlanná válik.
Ezért minden nap szedni kell. Általában hajnalban szedik, műanyag ládába és azonnal
átadják. Szedése kellemetlen szúrós levelei miatt, ezért kesztyűben dolgoznak. Később,
a tenyészidőszak vége felé, a túlnőtt termést fönnhagyják. Amikor elérte teljes
nagyságát, leszedik és rakásokba pakolják. Kettévágva, belsejét kiszelve, végeit levágva
adható át a szárító üzemnek. A belezéshez speciális, fémfűrészből készített késeket
használnak. A hibás cukkinit jószágokkal etetik meg. (55. kép)
Fóliás termelés
Korai primőrként elsősorban paprikát, paradicsomot és uborkát termelnek. A
termelés alapvető föltétele a megbízható fűtési technológia, a megfelelő hő visszatartó
és szellőztetési megoldásokkal ellátott fóliasátor, a megfelelő támrendszer és az
öntözési-, és tápoldatozási berendezés.
Uborka termelése
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Fóliás, korai termesztésre, kígyóuborka fajtákat ültetnek.280 A vetőmagot 10-14
cm-es műanyagcserepekbe vetik. A cserepekben lévő talaj összetételét mindenki maga
kísérletezi ki. A kereskedelemben kapható balti tőzeg mellett különböző, speciális
oldódású műtrágyákat használnak. A bevetett cserepeket talajfűtéssel ellátott részre
teszik, ahol állandó, 30-32 fokos hőmérséklet tartható.
A fóliában az uborka termesztéséhez szükséges talaj elkészítésének különböző
módjait alkalmazzák. A cél az, hogy a gyökérzónában tartósan 23 ºC körüli hőmérséklet
legyen.
A legelterjedtebb a szalmabálás termesztés. A rozsszalmát aratáskor nem a
szokásos körbálába báláztatják, hanem kockabálába. A bálákat kazalba rakják, fekete
fóliával letakarják, hogy csapadék ne érje.
A fóliában 20-30 cm mély és 50-60 cm széles árkot ásnak, ebbe fektetik bele a
szalmabálát lapjával. Az egymás végébe rakott bálákat erősen összenyomják, hogy
közöttük minél kevesebb hely maradjon. Az esetleges réseket szalmával erősen
betömik, majd a bálákat kioldozzák, a madzagokat eldarabolják, majd különböző fajtájú
műtrágyát szórnak rájuk. A műtrágya mennyiségét és fajtáját a termelő tapasztalata,
szakmai ismerete alapján állítja össze. Ültetés előtt két héttel a bálákat többször,
alaposan belocsolják, hogy a bálákat nedvesen tartsák. Ha a kellő nedvességtartalmat és
műtrágya mennyiséget felvette a bála, a hőmérséklete egy hét alatt 45-50 ºC-ra
emelkedik, begyullad. A szalma begyújtása nagy odafigyelést igényel, a sátorban 15 ºC
körüli hőmérsékletet kell tartani. Egy hét múlva a szalma hőmérséklete visszaesik 25 ºC
körülire, kezdődhet a kiültetés. Kiültetés előtt a szalmát érett trágyával kevert tőzeggel
takarják le, majd a bálák oldalát a kiásott talajjal feltöltik. Így egy 30-40 cm magas, 5060 cm széles bakhát keletkezik. Ebbe ültetik az uborka palántát. A sorok távolsága 130150 cm.281
A palánta helyét kisebb méretű ásóval, szeneslapáttal mélyítik ki. Mielőtt a
palántát a lyukba helyeznék, alá kötöző madzagot terítenek. Ezt a színes nejlon zsineget
boltban vásárolják, tekercs számra. Ültetés előtt két karót vernek a földbe egymástól
olyan távolságra, amilyen hosszú zsinegre lesz szükség. A zsineget a karókra tekerik,
majd késsel két helyen elvágják és összekötik. Ez kerül a palánta alá. Ültetés után a
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A terméstípusokat a terméshossz alapján három csoportra osztják: konzerv- vagy fürtös típus, 14 cmnél rövidebb, félhosszú, 14-30 cm, hosszú vagy kígyótípus, 30 cm-nél hosszabb. (Balázs Sándor 2000.
315.)
281
A módszert a szakirodalom is említi, mint lehetséges termesztési technológiát, a műtrágya adagolás
pontos leírásával. (Balázs Sándor 2000. 327.)
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madzagot a tartóvázhoz kötik, ügyelve arra, hogy ha a tenyészidő alatt a bálaszalma
összeesik, a tövek lejjebb kerülnek, ne váljék túl feszessé a madzag. (56. kép)
Az uborka folyamatos növésével párhuzamosan, azonos irányba tekerik a szárát
a zsinegre. Az uborka szárának magassága elérheti a két métert is, de a tenyészidőszak
végén már általában levágják a tetejét, hogy inkább a meglévő kötéseket növelje. Az
uborkánál rendkívül fontos a megbízható erős váz, mivel egy-egy tő, terméssel együtt
több tízkiló is lehet.
Az uborka rendkívül érzékeny a betegségekre, a termés minősége pedig az
öntözéstől és a tápanyagellátástól függ. Ha nem egyenletes az öntözés, vagy megszárad
a talaj, az uborka elgörbül, nem lesz egyenletes vastagságú, értéktelenné válik.
Ma

már

mindenhol

csepegtető

öntözéssel

biztosítják

a

megfelelő

vízmennyiséget. Az öntözővízzel együtt kerül ki a tápanyag is.
A fűtést két rendszernek kell biztosítani. A tövek mellett a talajon gégecsőben,
vagy KPE csőben cirkulál a melegvíz. Emellett a levegő fűtése, illetve a levegő
mozgatása is elengedhetetlen. Ezért az uborkás sátrakban magasra szerelt autóhűtők
találhatók, melyen keresztül a ventilátor a levegőt keresztülhajtva biztosítja a megfelelő
hőmérsékletet és a levegő mozgatását. A ventilátorok működését is automatika irányítja.
A magas uborkaszárak permetezése nehéz munka. Ma már a legtöbb helyen az
előírásoknak

megfelelő

védőfelszerelésben

permeteznek.

A

motoros,

vagy

villanymotoros permetezőre a fólia hosszának megfelelő slagot szerelnek, melyen
állítható sugarú szórófej található. A betegségek ellen saját tapasztalaton alapuló
vegyszereket használnak. Szakmai segítségért a termelők csak a legszükségesebb
esetben fordulnak másokhoz.
Az uborka első két-három kötését kiskorán leszedik, hogy ne az uborkát
növessze, hanem a szárat. Amilyen ütemben növekszik a szár, olyan ütemben kell
kaccsazni, leszedni a hónaljhajtásokat, hogy csak egy száron növekedhessen. A legfelső
tartódrót magassága fölött 10-20 cm-rel a szárat elvágják, a fölső két hónaljhajtást
meghagyják, ez lefelé csüngve nő tovább. Ezeken még lesz pár kötés kései uborka.
A termést szedés után osztályozzák. A görbe, egyenetlen vastagságú uborka
osztályon aluli, de ugyanúgy kimérik és csomagolják, mint az első osztályút. Minden
esetben nejlonzacskókba csomagolják, öt-tíz kilogrammos mennyiségben. A zacskó
végét zsineggel kötik be. Piacra így, a zacskókat sorban egymás tetejére rakva szállítják.
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Korai uborkát csak a legfölkészültebb technikai felszereltséggel bíró gazdaságok
termelnek. A fűtési árak emelkedése és a korlátlan importálási lehetőségek miatt az
uborkatermelés az uniós csatlakozás után vidékünkön rendkívül visszaesett.
Paradicsomtermesztés
A korai hajtatásos paradicsom termesztése a leginkább elterjedt a fóliás
gazdálkodók között. Téli, fűtött fólia alá történő palántanevelésnél műanyag cserepeket
használnak. Az előre nevelt paradicsompalántát műanyag cserepekbe ültetik. A
cserepekbe ma már legtöbb helyen előre bekevert tőzeget használnak. Beültetés után a
cserepeket sorba, szorosan egymás mellé rakják, hogy minél kevesebb helyet
foglaljanak. A fóliasátorból annyi helyet kerítenek le, amennyi a cserepek számára
szükséges. A meleglevegős fűtés mellett természetesen talajfűtést is alkalmaznak.
Ahogyan a növények nőnek, a cserepeket szétrakják, hogy a palánta ne nyúljon el.
Télen egyébként is kevesebb fényt kap, hajlamos az elnyúlásra. Hogy ne dőljön el a
palánta, a cserépbe hurkapálcát vagy nádszálat dugnak, mely tartja a palánta szárát. A
palántanevelő sátor légterét szükség szerint bővítik. Ahol nincs talajfűtés, ott a cserepek
közé, két-három soronként fűtő csöveket fektetnek. A palántát legtöbb helyen már
január második felében, február elején kiültetik.
A paradicsomot több éven keresztül lehet termeszteni ugyanabban a talajban.
Amikor a talaj már nem alkalmas a termesztésre, kicserélik. A sátorból mintegy 40-50
cm mélyen kihordják, helyébe friss talajt tesznek. Ez rendkívül nehéz munka. Ásóval
talicskára rakják, kitolják a sátorból, majd onnan pótkocsira dobálják. Jobb esetben,
nagyobb sátorba behúzatják a pótkocsit alacsony építésű traktorral, és egyenesen erre
dobálják a talajt. Talajcserét ma már egyre ritkábban végeznek, mivel a
paradicsomtermesztés technológiai újításai szükségtelenné teszik a talaj használatát.
A talaj fertőtlenítésének másik módszere a szalmázás. A szalmát összeaprítják,
vastagon a földre terítik és hasonlóan a trágyához, a talajba dolgozzák. Az aprítást
szecskavágóval végzik, melyet ma már villanymotorral hajtatnak.
A hagyományos módszeren alapuló ültetés előtt a talajt érett marhatrágyával
szórják be, majd talajmaróval, vagy rotátorral művelik be. Talajmaró csupán néhány
vállalkozónak van, őket fogadják meg. A talajmarót alacsony építésű traktor működteti,
mellyel könnyen lehet mozogni a fóliasátorban is. Erre leginkább az Ursus, román
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gyártmányú, fülke nélküli traktorokat használják. A talajmaró 40-60 cm mélyen vágja
be a talajba a trágyát. Fizetés a megdolgozott terület négyzetmétere után jár.
A tövek helyét lukallóval mélyítik ki, a tő alá zsinórt tesznek, melyet a
támrendszerhez kötnek. Egy vagy két száron engedik föl a paradicsomot. Ha két száron
engedik, akkor két zsinórt tesznek alá. Van olyan gazdaság, ahol a zsinórt lazán a
szárhoz kötik. (57. kép)
A fölengedett szárak száma a fajtától és a gazda tapasztalatától függ. A koraibb
fajtákat, melyek nem túl hosszú szárat nevelnek – fél determinátak – két szárral
engedik, pl. Platus, az erősebben növekvő fajtákat – folytonnövőket – egy szárral.
A sorok távolsága 80 cm, de sok helyen ikersoros ültetést alkalmaznak. A fólia
sátor szélénél egy sort ültetnek, majd a következő sorokat 90-100 cm után, 30-40 cm-re
ültetik. Sok helyen az ikersorok közötti útba egy-két sor salátát palántálnak. Ez nehezíti
a talajművelést, de mire a paradicsom megnő, a salátát föl lehet vágni. (58. kép)
A szár növekedésének ütemében kell kaccsazni, az alsó-, és a hónaljhajtásokat,
később az alsó leveleket leszedni. Az időben le nem tört hónaljhajtások megerősödnek,
önálló kötéseket hoznak, elveszik a táperőt a szártól. A túl dússá váló lomb akadályozza
a levegő áramlását, elősegíti a betegség terjedését.
A kötést poszméhek alkalmazásával segítik elő. A kaptárokat mezőgazdasági
boltokban rendelik. A fólia nagyságának megfelelő méretű kaptárt – számú méhet –
vásárolnak. Bevált módszer az is, amikor a virágzásban lévő kötéseket kis pálcával
megveregetik, elősegítve ezzel is a porzást. Ez rendkívül időigényes munka. A
tápanyagutánpótlást és a megfelelő mennyiségű vízellátást csöpögtető öntözőrendszer
biztosítja. A megfelelő vegyszerezés és a gyomirtás alapvető fontosságú a jó
terméseredmény biztosításához.
Új technológia szerint ma már vödrös termelést folytatnak. A palántát
nyolcliteres műanyag vödrökbe ültetik. A vödrökbe különböző tápanyagokkal kevert
tőzeget tesznek, ebbe ültetik a paradicsomot. A vödörben lévő talaj tápanyagellátását és
vízháztartását szintén csöpögtető öntözéssel szabályozzák. A fűtést minden esetben a
talajon futó csövekben áramló melegvíz biztosítja. (59. kép)
A termelők kísérletező készségét bizonyítja, hogy 2005-ben sokan áttértek a
kókuszdió héjából készült reszelékből préselt „tégla” használatára. Ezt az anyagot
Indiából importálják, tőzeg helyett használják. A tégla vízzel átitatva megdagad. Egy
téglából (kb. 25x15x6 cm) egy vödörnyi anyag lesz, mely kiváló víztartó. Ehhez a
tápanyagot vagy automatika, vagy a gazda saját tapasztalata alapján adagolja külön
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csőrendszeren keresztül. Az ilyen technológiával termelt paradicsom töveinél két
csőredszer fut; a fűtéscső, és az öntözőcső. Egy leágazásból négy vödör öntözhető és
tápoldatozható.
A vödrök alá fóliát terítenek és hungarocell darabot tesznek. A fóliáról
visszaverődő fény segíti a termés érését, pirosodását, hungarocell pedig hőszigetelő.
Egy vödörbe két tövet ültetnek. Ezeket egymástól eltávolodó irányba kötözik fel.
A jó minőségű paradicsom kerek, egyenletes piros színű, az alja sem lehet zöld.
Az ilyen paradicsomot talpasnak nevezik. Ez a termelő szakértelmétől és a paradicsom
fajtájától is függ. A paradicsomot műanyag vödörbe, csészelevéllel együtt szedik, majd
vízzel teli kádba öntik, ahol egyenként megmossák és nagyság szerint szétválogatják.
Piacra műanyag tízes ládában, két sorba sorolva szállítják. Az alsó sort csészelevéllel
lefelé, a fölsőt csészelevéllel fölfelé sorolják, hogy a paradicsom ne sérüljön. A vevő a
csészelevelek frissességéből állapítja meg a szedési időt. Sorolás előtt a ládába celofánt
vagy csomagoló papírt terítenek.
Körzetünkben a legmodernebb kertészet Kiskunmajsán található, amely az ottani
fürdő termálvizének hulladék hőjét hasznosítja. A Fúrús-kertészetben magasvázú
fóliasátrakban, un. magashuzalos rendszerben, három méter fölé is engedik a
paradicsom szárát. A termesztés kőzetgyapoton történik. A tápanyagellátást automatika
irányítja. A paradicsom művelését fűtésre is használt csősíneken futó kocsikról végzik.
Ezt a technológiát az általunk vizsgált kertészetekben még nem alkalmazzák.
Paprika hajtatása
A paprika hajtatásos nevelési technológiája egyszerűbb a paradicsométól és az
uborkáétól. Nemcsak a magasságigénye kisebb, hanem a ráfordítandó munkaidő
mennyisége is kevesebb. Ezért termesztése a legelterjedtebb. Legnagyobb arányban a
Cecei ípusú, fehér, és a hegyes erős fajtákat termesztik. A Cecei típusok között a HRF, a
hegyes erős típusok között pedig a Titán és a Szentesi kosszarvú fajta a legrégibb és a
legnépszerűbb. Néhány gazdaságban termelnek Blondyt, mely alakjában tér el a Cecei
típustól, rövid, zömök, vastaghúsú, fehér vagy sárgaszínű paprika.
Paprikát alacsonyabb sátorban is lehet hajtatni, legáltalánosabb azonban a
tizenkettes sátor.
Korai hajtatás esetén a vetőmagot már október közepén elvetik. A palántát
műanyag cserepekbe pikírozzák. Az előnevelt paprika palántát a tápkockába történő
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palántázáshoz viszonyítva később, hat-nyolcleveles korában ültetik ki a cserepekbe. A
továbbiakban a paradicsompalántához hasonló módon nevelik.
A sátorban a talaj előkészítése után a földet útallóval fölutalják, a bokrok helyét
lukallóval, vagy villanyfúróba fogható, lyukfúró fejjel ellátott fúrószárral mélyítik ki. A
legtöbb helyen ma már ikersorba palántálnak. Az ikersor sortávolsága 30 cm, az
ikersorok egymástól 70-80 cm távolságra vannak. A kész palántát 30-as
műanyagládákba rakva viszik a sor mellett és egyenként rakják le. Az ültető miután
kiütötte a cserépből a palántát és a lyukba teszi, majd kézzel homokot húz köré és
megszorítja a tövet. (60. kép)
A vízellátást csepegtető rendszer biztosítja. A műtrágyát kézzel szórják a paprika
tövéhez, de sok helyen föloldva, az öntözővízzel együtt juttatják ki. A levegő
nedvességtartalmának megfelelő szinten tartásához mikroszórókat használnak. A
szórókat magasan a paprika fölött helyezik el a támrendszerhez vagy a belső vázhoz
erősítve. Meleg időben használják.
A paprikát sok helyen még ma sem kaccsazzák. Hogy a terméssel megterhelt
növény szára ne dőljön el, az ikersorok két oldala mentén, a szár magasságának
megfelelő hosszúságú karókat vernek a talajba, melyhez drótot vagy bálamadzagot
feszítnek. Ezek tartják a paprika szárát.
Az újabb fajtákat már támrendszerhez kötözik. Két-három ágat eresztenek föl, a többit
visszatörik. A föleresztett ágak hónaljhajtásait kitörik, a szárat a növekedés ütemének
megfelelően a zsinegre csavarják.
Hasonlóan az uborkához, az első két-három kötést itt is ledobálják, letörik és
egy edénybe gyűjtik.
A paprikát késsel vagy ollóval szedik műanyag vödörbe. Kézzel nem szabad
szedni, mert a szára is könnyen letörhet és ez a következő kötések elvesztését jelentené.
A paprikát nagyság szerint válogatják és nejlon zacskóba, szám szerint
csomagolják, nagyságtól függően 30-40-50 darabot. A zacskóba a paprikát hegyével
lefelé, szorosan egymás mellé helyezik. A teli zacskót zsineggel bekötik, tollal ráírjáka
darabszámot. A végén a zacskók számát nagyság szerint összeírják. A piacon ennek
alapján tudja a termelő, hogy még mennyi eladó paprikája van.
A hegyes erős fajta paprikát minden esetben föleresztik. Két-három ágat hagynak
meg, melyet egy-egy zsinegre csavarnak. Ezt is kacsozni kell. A fehérpaprikánál
magasabbra nő, ezért inkább tizenkettes sátorban nevelik. A nem megfelelő öntözés
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miatt a paprika elgörbül, veszít az értékéből. A görbe paprikát külön csomagolják.
Piacra a fehérpaprikához hasonló módon készítik el.
Az 1990-es évek elejétől pályázati úton, a nagyobb anyagi lehetőséggel bíró termelők
üvegházakat építettek. A pályázatban meghatározták a szükséges technológiai
feltételeket, előírták azok kialakításának kötelezettségét. Ezek a térség színvonalához
viszonyítva, modern technológiával ellátott kertészetek azonban ma már túlnyomó
részben virágkertészettel foglalkoznak.
Azok a termelők, akik hajtatásos zöldségtermesztéssel foglalkoznak, viszonylag
kis területen gazdálkodnak. Legtöbbjük emellett még szántóföldi zöldségtermesztéssel
is

foglalkozik.

Szakmai

felkészültségüket

a

szakkönyvekből,

kiállításokon,

terménybemutatókon szerzik. Évenként rendeznek szakmai bemutatókat, melyet a
termelők egymás között szerveznek meg. Emellett rendszeresen látogatják a szentesi
Árpád-Agrár Rt. által szervezett bemutatókat, a Zöldségtermesztési Kutatóintézet által
szervezett szakmai továbbképzéseket. Ezeket jól kiegészítik a piacokon, egymás között
kicserélt tapasztalatok. Új fajtákkal kísérleteznek, melyet általában a vetőmag
forgalmazó vállalatok, ingyen bocsátanak rendelkezésükre, azért, hogy véleményükkel
segítsék a kutatásokat. A vetőmagot minden évben egy, kipróbált, megbízható helyről
vásárolnak. Egy kisebb kertészetben, melyet egy család egy-két napszámossal el tud
végezni, az éves kiadás, a fűtés mértékétől függően, 3-5 millió forintot is elérheti.
Az energiaárak, a vegyszerek árainak folyamatos emelkedésével a termelők
évről-évre kilátástalanabb helyzetbe kerülnek. A korlátlan importálási lehetőségek miatt
a hazai primőrök árai nem emelkedhetnek arra a szintre, amelyen a befektetett tőke
megtérülne. Ezek következtében az elmúlt évtizedekben nagy fejlődésen keresztül ment
hajtatásos, fóliás primőrtermesztés, mely sok családnak biztos megélhetést nyújt,
hanyatlóban van.
Burgonyatermesztés
Körzetünkben a burgonyatermelés már a 19. század végén nagy jelentőséggel
bírt. Elsősorban kisbirtokokon termesztették. A Duna-Tisza közén az 1910-es évek
elején, a vetésterület több mint 84 %-a száz holdon aluli birtokokon volt. A „szegények
terményének” nevezték.282 Legtöbb helyen csak önellátás céljára termelték. A részéből
termesztett krumpli feles, vagy harmados volt.
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A krumplinak szánt földet megtrágyázták és mélyen megszántották. Kisebb
területet kapával fordítottak meg, mintegy 50-60 cm mélyen. Ezt télen végezték, a föld
fagyottságától függően. A kert egy részét fordították meg krumplinak, de
szőlőültetéskor a budárt is bevetették. Ahol erősebb volt a talaj, ott a kukorica közé is
vetették.
Elsősorban a rózsa fajtákat – ótott-, tompa-, nyár-, korai rózsát – a gülbabát,
ellát, aranyalmát és a hópehelyt termesztették.283 1934-ben Kiskunfélegyházán
megrendezett kiállításon „Mészáros Gergely által kiállított rozs III. díjas lett, óriási
rózsaburgonyája pedig elismerő oklevelet kapott.”284
A krumplit április végén, május elején vetették. Ha a szántást vetés előtt
elboronálták, akkor a földet fölutalták. Nagyobb területet lóhúzatós útallóval utalták föl.
A tavaszi krumplit kapával vetették. Ezt két ember végezte. Az egyik vágta a fészket,
míg a másik a karjára akasztott garabolyból dobálta a magot. Szankon a vetéshez a
férfiak zsákot használtak. Sarkait összekötötték, bal vállra vették, száját bal kézzel
tartották, jobbal pedig dobálták a vetőmagot.285
Vetés előtt a nagyobb vetőmagkrumplit kettévágták, ügyelve arra, hogy mindkét
részen egyenlő számú szem maradjon. Úgy dobták, hogy az elvágott mag vágott felülete
legyen alul, a szemek fölfelé álljanak. A bokorba Szankon kevés fahamut is szórtak.286
Kisebb területen, igénytelenebb gazdaságban sarokkal vetették, elrugdosták. A
boronálatlan szántásba, minden harmadik magházra vetették. A földre dobott krumplit
sarokkal lenyomták, majd kevés földet rúgtak rá. Egy lépésnyi távolságra vetették.
Második kapáláskor föltöltötték, kézzel, vagy ekekapával. Az ekekapa hátsó két
kapája helyére a kovácsok töltőkapákat készítettek. Ezt is egy ló húzta. A töltőkapa
másik formája volt, mikor az eke gerendelyének elejére, rá merőlegesen, erős vasat
fogattak fel cugpánttal. A vas alsó részéhez kereket szereltek. A kereket általában fából
készítették, melyet a kovácsok vasaltak be. A töltőkapákat szintén cugpánttal erősítették
a gerendelyhez. Ma már a töltőkapák helyett töltőekét készítenek, mely két
összefordított, állítható nagyságú kormánylemezből áll. Egyaránt használják lóhúzatós
ekekapán és traktor után is. Egy traktor három-öt töltőekét húz. Sok helyen ma is a
lóhuzatós ekekapákat használják traktor után is. Ekkor a töltőkapákat emberek tartják.
283
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Amikor a krumpli már tyúktojás nagyságú volt, az asszonyok tojózták: ástak
néhány szemet onnan, ahol már a földet megrepesztette. Vigyáztak, hogy az apró
krumplikat ne sértsék meg, azok még nőhettek.
A burgonyabogár az 1950-es évek végén jelent meg. Azonnal jelenteni kellett a
növényvédő állomásnak és díjtalanul lepermetezték. Gyerekekkel is szedették, de a
megfelelő vegyszerek hiánya miatt nem tudtak eredményesen védekezni. A DDT port
krumpliporozóval juttatták ki hajnalonként, harmaton.287
A krumplit ősszel ásták, mikor a szárát elvesztette. A férfiak kapával fölvágták,
az asszonyok pedig kosarakba, garabolyokba szedték. Az apraját kiválogatták, a többit
elvermelték. A vermet partosabb helyen, lehetőleg a kertben ásták: 1-1,2 m széles, 5060 cm mély gödör volt, amelyet száraz szalmával béleltek ki. A beleöntött krumpli
tetejét szintén szalmával takarták le, amire földet hánytak. Ha hosszabb volt a verem,
ricaszárból szellőzőket készítettek. Kisebb kévét függőlegesen a krumpli közé állítottak,
melynek tetejét sem takarták le. Télen, a vermet trágyával, vagy kukoricaszárral rakták
le. Kisteleken és Szankon a krumplit, répát szájas veremben tárolták. A hagyományos
verem fölé fából, kukoricaszárból, vályogból kisebb építményt emeltek, melyen elől
nyílást hagytak. Itt öntötték be a burgonyát. A nyílást deszkaajtóval zárták le. Tetejét
télen trágyával rakták le.288
Az 1980-as évektől a krumplit már rassel zsákokba öntve vermelték el. A
bezsákolt krumplit kevesebb munkával lehetett kiszedni a veremből, védett helyen
lehetett válogatni.
A burgonya két-három év alatt elveszítette fajtajellegét, kifajzott, keveset
termett. A vetőmagot meg kellett újítani. Az 1960-as években a gazdák összefogtak, a
termelőszövetkezet autóját megfogadva, Kisvárdáról hordták vetőmagnak való
burgonyát. A kisvárdai burgonya ekkor vált általánossá a vidéken. A vetőmag minőségi
javulásának feltétele a talajváltás volt. Az 1970-80-as években Nagymágocson
termesztett vetőburgonyát vásárolták. A termelőszövetkezetek és a magángazdaságok
ugyanonnan szerezték be vetőmagszükségletüket. Sok helyen a termelőszövetkezet
szervezte a vetőmag beszerzését.

Tarlóburgonya termesztése
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A tarlókrumpli vetése az 1930-as években terjedt el. Miután az árpát learatták, a
tarlót mélyen megszántották, a vetőmagot sarokkal elrugdosták. Négy-ötszáz szögölet
vetettek. A tarlókrumpli vetőgumója tavaszi vetés esetén nagyobb termést hozott, mint a
tavaszi vetésből származó vetőmag. A hagyományos fajták esetében csak azért vetették,
hogy a krumpli megtartsa fajtajellegét, így „újították a vetőmagot”. Öntözés nélkül is
biztonságosabban volt termeszthető. Az őszi csapadékmennyiség általában elegendő
volt a burgonya kötéséhez és a termés kifejlődéséhez. A jó termés föltétele a
fagymentes időjárás volt. Akkor ásták fel, amikor a dér a szárát megcsípte. Külön
vermelték el, vagy fagymentes helyen tárolták.
A későn betakarított, a biológiai érettséget éppen csak elért, még foszlós héjú
burgonya a beparásodást követően a tárolás során tavasszal hosszú ideig nem csírázott,
nem fonnyadt meg. 289
Ezt kihasználva ma, tavasszal a fóliás újkrumpli megjelenése előtt a
tarlókrumplit megmossák, kiszárítják, majd nejlonzacskóba csomagolva, hasonlóan az
újkrumplihoz, árulják. A burgonyát betonkeverőben mossák. Addig hajtatják, míg a
homok leázik, a krumpli héja kissé megtörik. Ezután nagyság szerint kiválogatják, és
csomagolják. Egyes termelők saját készítésű krumplimósót készítettek a Makón, illetve
Apátfalván használt gyökérmosó – petrezselyemmosó – mintájára.290 Több gazdaságban,
azért, hogy a burgonya tavaszig minél frissebb maradjon, ősszel föl sem ássák. A
fagyok előtt még egyszer föltöltik, majd szalmával takarják le, vagy használt,
fátyolfóliát terítenek a krumpliföldre. Ezt a módszert kisebb, néhány százszögöles
területen alkalmazzák. A módszer sikere a téli fagyok erősségétől függ. Az így eltartott
burgonyát fojtott krumplinak nevezik. Tavasszal ássák föl, hasonlóan az újkrumplihoz,
magasabb áron értékesíthetik.
A módszert már az 1920-as években is ismerték, vidékünkön az 1980-as
években terjedt el. „A korai burgonyát szokták hamisítani is. A cél az, hogy a múlt évi
gumónak kora tavasszal olyan kinézést adjanak, hogy az idei frisshez hasonlítson. Múlt
évi, középnagy gumókat (mint amilyenek a koraiak szoktak lenni) kora tavasszal 2-3
napra vízbe raknak és a fölázott külső barnás héjat különféle eljárással addig dörzsölik
(koptatják) le, míg a téli héj lehámlik és a gumó a korainak világos színét elnyeri. A
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kissé megszikkasztott, nedvdús gumót friss földben meghempergetik, hogy az
rátapadjon és úgy nézzen ki, mint a földből frissen kiszedett korai burgonya.”291
Korai burgonya termesztése
Az 1960-as évek végére az új holland fajták kiszorították a hagyományos
fajtákat. A Cleopatra, Kondor és Desirée nagyobb termést biztosítottak. 292 Az új fajták
megjelenése megváltoztatta a termelési technológiát. A Cleopatra rövid tenyészidejét
kihasználva, az 1960-as évek végétől vált egyre népszerűbbé a korai burgonya
termesztése. A fő cél az volt, hogy szabadföldben, takarás nélkül, minél korábban,
piacos minőségű burgonyát állítsanak elő.
A korai burgonya termesztésének Magyarországon évtizedes hagyományai
vannak. A cigándiak már az 1920-as években termelték a korai burgonyát. „…február
vége felé kosarakba raknak egészséges, szép rózsaburgonyákat – úgy egy-két vékányit –
és a kosarakat bent a házban ágy alá helyezik. Aki többet akar, az a jászol alját is
berakja körömpés-kosarakkal meg a dikó alját. A körömpe ott jó vastag csírákat ereszt,
ezzel vetik majd el a földbe…”293 Hasonló technológiát alkalmaztak Apátfalván is. A
korai burgonya termesztés Apátfalván úgy jött létre, hogy az első világháború idején
sok apátfalvi Őscsanádon dolgozott vagy napszámban, vagy béresként. Az ott élő
sváboktól tanulták a burgonyatermesztést. Akkor a Stokorai krumplit termelték. Ez egy
60 napos krumpli, ami azt jelenti, hogy ha március tizenötödikén elrakják, azt május
huszadika körül lehet szedni. Nem ad nagy termést, száz négyszögöl ad háromszáz
kilogrammot. Ez volt az első árbevétel tavasszal. Később ezt leváltotta a Kisvárdai
rózsa az ötvenes években. Ez főleg a Maros parton, a homokos, jó tápanyaggal
rendelkező földeken történt. Ezt a koraiságot úgy érték el, hogy a vetőmagot
előcsíráztatták. Úgynevezett fénycsírát kellett adni. A vetőmagnak valót kiválogatták és
úgy Mátyás tájékán (február 24.) ládázták be. A korai burgonya vetőmag abban az
időben olyan nagy tekintéllyel bírt, hogy csíráztatni bevitték a lakóépületbe. Ehhez
napfény is kellett, hogy a csíra ne vékonyodjon el. Ilyenkor a családnak össze kellett
húzódni. Egy ládába kábé húsz-huszonkét kiló ment bele. Házilag készítették őket. A
ládákat az ablak elé tették, hogy fényt kapjon. Mikor megjelent a rügy - olyan 2-4 mm-
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es volt, akkor a ládákat átrakták, hogy az alsók felülre kerüljenek. Ahogy megindult a
fényhajtás, lehetett látni a gyökérkezdeményeket is.294
Vidékünkön a zöldség-gyümölcs termesztés mellett az 1960-as évek elejétől
egyre nagyobb szerepet kapott a korai krumpli termesztése. Az ötletet a budapesti
nagybani piacon, az apátfalvi termelőktől kapták. Először Balástyán, Kisteleken,
Csólyospáloson alkalmazták a technológiát.
A korai burgonyát március végén vetették el. A vetőmagot három-négy héttel a
vetés előtt 10-es műanyagládákba rakták, meleg helyen kicsíráztatták. A vetés palántázó
géppel történt. A sortávolság 70 cm volt. Gyomirtó szert nem alkalmaztak. Amikor a
szára 20-25 cm nagyságú volt, kissé föltöltötték. Amikor a gumók nagysága a piaci
méretet elérte, ásni kezdték. Ekkor még a szára zöld volt, ment a haja, rázógép vagy a
kombájn megtörte volna, ezért kézzel ásták. Ásás előtt a sorokat kiszántották. Erre a
lóvontatású ekét használtak, amit traktorral húzattak. Az eke kormánylapjának felétkétharmadát levágták és helyére erős, 10-15 mm átmérőjű gömbvasakat hegesztetek
egymástól, mintegy 4-5 cm távolságra. Hosszuk a kormánylap nagyságának megfelelő
volt. Szántásnál a pálcák között a homok kihullott, a burgonya a talaj felszínére került.
Száraz időben lehetett a leghatékonyabban használni.
A kiszántó szerkezet másik formája, amikor csupán erős vaspálcákból hegesztik
össze az „ekét”. Az eke feje hasonló a töltőekéhez, kormánylapjai helyett azonban
vaspálcák emelik ki a talajt. A vaspálcákat félkörívben hegesztik föl. A pálcák hossza
kétoldalt rövidebb – mintegy 20-30 cm – fölül hosszabbak – 40-50 cm-esek. Az ekét a
traktor a sor közepén, a bokrok alatt húzza. A pálcák a talajjal együtt földobják a
burgonyát is. Ha száraz a talaj, a homok a pálcák között lehullik, a burgonya a talaj
felszínére kerül. (61. kép)
A burgonya kiszántásával Szabolcs megyében már az 1930-as években
kísérleteztek. Levágták az eke kormánylapjának a hegyét, vagy teljesen leszerelték azt.
Gáván egy Nyugat-Európát megjárt kovácsmester szerkesztett kitúró ekét, amely
valószínűleg alapja a vidékünkön használt pálcás, kitúró ekének.295
Kiszántás után a burgonyát kézzel szedték föl, és nagyság szerint válogatták.
Ezután műanyag 30-as ládákba öntötték és azonnal megmosták. A burgonyaföldön
műanyagkádakban tárolták a vizet. Mosás után kimérték, egalizálták a ládákat, majd
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Varga (Cziri) János (sz.1926)
Kósa László 1980. 173.
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raklapokra rakva megvárták, míg lecsorog a víz. Ezután pótkocsira pakolták és árnyékos
helyre szállították. Az így elkészített árut még aznap piacra kellett szállítani.
Ezzel a módszerrel több holdon lehetett korai burgonyát termelni. Mára a
technológia annyit fejlődött, hogy a még korábbi piacra jutás érdekében fátyolfóliával
fedik le a területet. A fólia alatt a talaj korábban fölmelegszik, a burgonya korábban kel
ki. Az időjárástól függően, amikor a szára eléri a 20-25 cm-t, a fóliát lehúzzák a
burgonyáról. Ezután már takarás nélkül növekszik. Ezzel a módszerrel a
hagyományosnál két-három héttel korábban lehet piaci minőségű burgonyát termelni.
Fóliás burgonya termesztése
A piacon újburgonyával legkorábban azonban azok jelentkeztek, akik fólia alatt
termesztették. Fóliás krumplit Balásyán kezdték termelni, az 1960-as évek elején.
Először Csányi József alkalmazta a technológiát. Alacsony sátrakat készítettek, a
bordák barackfahajtásokból voltak. A korai vetőmagnak szánt krumplit már január
végén kiládázták, 5-ös faládákba, melyekben nyáron az őszibarackot értékesítették. A
ládákba vékonyan homokot tettek, a vetőmagot hegyével állították, sorolták, így a
gyökérzet hamarabb megindult. Meleg helyen csíráztatták. Az időjárástól függően, már
február végén elvetették. A talaj előkészítésének, a talajfertőtlenítésnek és a
trágyázásnak külön-külön módszerei voltak, melyet mindenki maga kísérletezett ki,
saját földjének tulajdonsága alapján. Ezt általában titokban is tartották.
A talajt már ősszel előkészítették. A fóliasátrak helyét betrágyázták és
fölszántották, hogy tavasszal minél korábban kezdhessék a munkát. Vetés előtt a fóliák
helyét kimérték, ágakkal kitűzték. A sorokat kiutalták. Fólia alá sűrűbbre vetették, mint
szabadföldbe. A sortávolság 55-60 cm, a tőtávolság 35-40 cm volt. Kapával vetették.
Vetés után a kijelölt helyre szúrták le a fóliapálcákat. A pálcák legtöbbször
háromnegyedes PVC csövek, de sokan használtak 6 méter hosszú, félcolos vascsöveket
is. A sátor két végének közepén erős faoszlopokat ástak, ehhez rögzítették a végső
bordákat. A vázat 6,5 m széles fóliával takarták le. A végeket legyűrik és homokkal
rakták le. A fóliasátor hossza a hely adottságától függ. Legáltalánosabbak a 40-50 m
hosszúságú sátrak. Hosszabb sátor nehezebben szellőzik, a burgonya hamarabb kap
betegséget.
Amikor a krumpli kikelt, jó idő esetén szellőzetni kellett. A végeket kibontották,
a fóliát fölhajtogatva madzaggal az oszlophoz kötötték. A fólia alatt a slagot húzva
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kézzel öntöztek, de ma már legtöbb helyen mikroszórókat használnak. A fóliás krumplit
sekélyen megkapálták, horolták, nem töltötték fel. Amikor a krumpli szára a fólia alatt
elérte a megfelelő magasságot, a fóliát lehúzták a vázról, hogy ne a szárat, hanem a
gumót nevelje. A fóliát nem szedték össze, a pálcák mellett a földön hagyták,
fagyveszély esetén éjszakára visszahúzták.
Fagyveszély esetén a krumplit a fóliában erősen megöntözték, éjjel a fóliák
tetejét is locsolták, hogy csökkentsék a fagykárt. Újabban a fóliában növő burgonyára
fátyolfóliát terítenek, ezzel is elősegítik a hőmérséklet megtartását.
Az országban ma a balástyai korai krumpli jelenik meg először a nagybani
piacokon. Természetesen az idők folyamán a technológia sokat változott. Nagyobb
sátrakat építenek, modern, mikroszórós öntözési technológiákat használnak, melyek
gyorsítják, illetve megkönnyítik a termeléssel járó fizikai munkát.
Az újkrumplit májusban kezdték fölásni. Sűrűágú vasvillával szurkálták föl a
bokrokat, ügyelve arra, hogy a gumók ne törődjenek. Az újkrumplinak megy a haja és
ezzel romlik a minősége. Ásás után nem hagyták, hogy megszáradjon, még a földjében
megmosták, majd ládákba öntve megszárították. Száradás után nagyság szerint
kiválogatták, és nejlon zacskókba csomagolták. A zacskókat egalizálták, pontosan
kimérték, hogy mindegyikben azonos mennyiség legyen, majd zsineggel bekötötték, így
szállították a piacra. Mikor már nagyobb mennyiség volt, az étkezési nagyságot 30-as
műanyagládákba rakták. Az apró újkrumplit parázskrumplinak nevezték. Egyszerre egy
sátrat ástak föl. A fölásott burgonya szárát összeszedték, a helyét legtöbbször paprikával
ültették be. (62. kép)
Egy gazdaságban akár több száz krumplis sátor is lehet. A gazdák a sátrakat
évről-évre szaporítják. A fóliákat és a pálcákat használat után összeszedik, a területet
fölszántják, majd visszaépítik és kései fehérpaprikával ültetik be. Ez rendkívül sok
munkát igényel, de a termés koraisága, illetve minősége ezt ellensúlyozza.
Szabadföldi burgonya termesztése
A fóliás krumpli mellett egyre nagyobb területen vetnek szabadföldi krumplit is.
A több holdon való termesztést a gépesítettség mind magasabb foka teszi lehetővé.
Szinte minden gazdaságban van kisebb-nagyobb lóerővel bíró traktor és hozzá
megfelelő talajelőkészítő gépek.
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A krumpli igényli a humuszban gazdag talajt és a mélyszántást. Ezért
szervestrágya mellett elengedhetetlen a megfelelő mennyiségű műtrágya bevitele is. Ma
már a szabadföldi krumplit is csíráztatják, hogy minél koraibb legyen. A csíráztatás
technológiáját sok helyen már olyan szintre fejlesztették, hogy hasonlóan a korai
krumplihoz, a szabadföldi beéri a fóliást. A vetőmagot műanyag 10-es ládában
csíráztatják, fertőtlenítik, vegyszeres vízbe mártják. A vegyszerek összetételét általában
nem árulják el. Világos helyen csíráztatják, hogy a csíra ne nyúljon el. A vetőmag
minősége meglátszik a csíra kinézetén. A jó vetőmag több, vastag csírát ereszt.
Vetéskor nem lehet túl hosszú a csíra, mert egyrészt könnyen letörik, másrészt a hosszú
csíra nem életképes, elszárad. Ha valamilyen oknál fogva a vetőmag hosszú csírát
ereszt, azt megcsírázzák.
A mag kicsírázhat a helytelen tárolás miatt is, ha télen túl meleg helyre került,
vagy ha nem megfelelő időben vetik el. Legjobban a kora tavasszal elvetett krumpli
csírázik, hamar megindul. A későn fölásott tarlókrumpli hűvös helyen tárolva, késő
tavaszig kibírja csírázás nélkül.
A nagyobb területen termelők UT-1-es, fémzárolt vetőmagot vetnek, melyet
Hollandiából importálnak. Ez igen komoly kiadást jelent, de a hozatott vetőmag
nagyobb termést biztosít. Az egyszer termett vetőmagot UT-2-es vetőnek nevezik. Még
ez is jó vetni, különösen tarlóba. A vetőmagot nagyság szerint osztályozzák. Van
kisfrakciós, nagyfrakciós és étkezési. Az étkezési nagyságot csak szorultság esetén vetik
el. Kisfrakciós vetőmagból 12-14 mázsa kell egy holdba. A vetőmag ára minőségtől és
fajtától függően kilónként 100-150 forint. Vidékünkre ma elsősorban Dunántúlról
hordják a vetőmagot. Legnépszerűbb a Zirc környékén termesztett vetőmag.
Vállalkozóktól rendelhető, de a termelők saját teherautóikkal is hordják. Korai fajták
közül a Clepatra, Impala és a Rosara, a téli tárolású fajták közül pedig a Desireé,
Kondor, Kuroda a leginkább termesztett fajta. (63. kép)
A krumplit ma legtöbb helyen palántázó géppel vetik, 72-75 cm sortávolságra. A
gépesítettség miatt rendkívül fontos a pontos sortávolság, és a sorok egyenessége. Vetés
után a sorok helyén maradt borozdába műtrágyát szórnak. Ennek összetételét szintén
egyéni tapasztalatok alapján alakítják ki. A műtrágyát locsolókannával, pontosan a
leendő sorra szórják. Keléskor, ha már bujkál, kisebb fogú boronával elboronálják, hogy
a már kikelt gyomokat letakarják. Ezt sok helyen lovas fogattal végzik, hogy kevesebb
kárt tegyenek a kelő hajtásokban. Kelés után, ha az időjárás megkívánja, fagyveszély
esetén csekélyen föltöltik. Erre töltőkapát használnak. Rendes körülmények között
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azonban töltés előtt ekekapázzák. Ezt ma már legtöbb helyen traktorral végzik. (64. kép)
Kisebb területet lóvontatású kapával töltenek föl. Akinek nincs lova fogad, ugyanis
minden faluban vannak vállalkozók, akik lóval eljárnak ekekapázni, krumplit tölteni.
Eső után vagy öntözés után töltenek. Nagyobb területet traktor után kötött, lóhúzatós
töltőkapákkal töltenek föl. Egy traktor 3-5 kapát is elhúz. A kapákat emberek tartják,
irányítják. Nagyobb gazdaságokban hidraulika segítségével állítható magasságú
kultivátort, illetve töltőkapát használnak. Ezért fontos a pontos sortávolság, mivel itt
már nincs mód menet közben a távolságon állítani. A burgonyát töltés után
gyomirtózzák. Ma már háti permetezővel csak kisebb területet permeteznek, A
vegyszerek

kijuttatására

minden

gazdaságban

permetezőgépet

használnak.

A

burgonyabogár elleni védekezést az egyre hatékonyabb vegyszerek alkalmazása
eredményesebbé tette. A Wofatox és a Bi-58, emberre is veszélyes mérgeket mára
betiltották, ma már környezet-, és emberbarát vegyszereket alkalmaznak.
A burgonyatermesztésben a legnagyobb befektetést a krumpliásó gép jelenti.
Számos változatot használnak, különösen mióta Nyugat-Európából, és a volt NDK
területéről megindult a használt gépek behozatala. A legegyszerűbb forma a rázógép,
amely egy vagy két sort szed föl egyszerre. A krumplit a talaj felszínére rázza, kézzel
szedik össze. Szedés közben már válogatják is. Ezt a korai krumpli ásásánál használják
leginkább, mivel kevésbé töri a termést. A holdszámra történő ásás ezzel a géppel
azonban igen költséges, mivel sok munkás kell hozzá. A krumpli ugyanis nem maradhat
a föld felszínén, különösen nyáron, mert a nap megégeti. A fölhevült homokon a
krumpli néhány óra alatt fölforrósodik, megpuhul, így tárolásra alkalmatlanná válik,
rosszabb esetben néhány nap alatt megrothad. (65. kép)
Nagyobb területek fölásására ma már krumplikombájnokat használnak. Ezeknek
is számos változata ismert. Alapvetően két típust lehet megkülönböztetni: az egyik saját
puttonyába gyűjti a termést, majd a pótkocsira önti.

A másik típus mellett pedig

pótkocsit húzatnak, melybe az ásás ütemének megfelelően potyog a krumpli. A fölásott
krumplit a pótkocsiról prizmába öntik, ahonnan később válogatják föl. Ma már a
krumplit kevés helyen vermelik, fűthető épületben ömlesztve, zsákolva vagy ládákban
tárolják.
A homoktalajon termelt burgonya színe világosabb, mint a feketeföldön
termesztetteké. A piacon messziről látszik, hogy homoki krumpli, a kereskedők is ezt
keresik. A homokos talaj minősége sem mindegy. Krumplinak kifejezetten a világos
színű, laza, de nem poszahomok való. Ettől kapja meg a simaságát és a színét.
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Azok a gazdák, akik megfelelő gépesítettséggel és kapcsolatokkal rendelkeznek,
chips krumplit is termelnek. Ez csak szerződés útján lehetséges. Vetőmagot a
szerződtető vállalat ad, melynek árát a termésből fogják le. A chips krumpli
termesztésével elsősorban Mórahalom, Ruzsa, Zákányszék, Üllés és Csólyospálos
gazdálkodói foglalkoznak.
Dohánytermesztés
A magyarországi dohánytermelés kétharmad része a két világháború között a
Tiszántúlra és a Duna-Tisza közére esett. Az 1920-as években az állam hitelekkel
segítette a termelőket, melynek következtében a termelés föllendült.296
A

dohánytermesztés

jelentős

szerepet

töltött

be

vidékünk

paraszti

gazdálkodásában. Míg Szeged környékén a fűszerpaprika termesztése háttérbe szorította
termesztését, addig a Szegedtől távolabb eső községekben, ahol a fűszerpaprika
termesztés később vált népszerűbbé, tovább élt a dohánytermesztés. A második
világháború után a magángazdálkodás feltételei korlátozottak voltak, mégis sok család
folytatta a termelését. Elsősorban Zsana, Kömpöc, Csólyos, Jászszentlászló és
Kiskunfélegyháza környékén termelték nagyobb mennyiségben. A termelők a
félegyházi dohánybeváltó vállalathoz szerződtek.
Mint már említettük, Kömpöcre, az Egri Káptalan birtokára, az első betelepülők
a Pallaviciniek ányási birtokáról elűzött dohánykertészek voltak.297 Ez lehetett az oka
annak, hogy Kömpöcön a két világháború között, szinte minden család foglalkozott
dohánytermesztéssel is. Kömpöci hatásra, a szomszédos Csólyos puszta gazdálkodói
közül is sokan termesztettek dohányt.
A

gyenge

talajadottságokkal

rendelkező

gazdaságok

számára

a

dohánytermesztés hasonló bevételt jelentett, mint máshol a fűszerpaprika termesztése.
Valószínűleg a talajadottságokkal is magyarázható, hogy a szomszédos településeken a
dohánytermesztés nem tudta háttérbe szorítani a fűszerpaprika termesztést.
A kisebb gazdaságokban, ha csak pár száz négyszögölön is, de termeltek
dohányt. Erről még ma is kiválóan tanúskodnak azok a pajták, melyek a meglévő tanyák
mellett láthatók. Sajnos a legtöbb helyen ma már nemcsak a pajták, hanem a tanyák is
összedőltek.
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Gunst Péter 1970. 227.
A kertészségek szétveréséről és a kertészek bosszújáról: (Zsilinszky Mihály 1900. 435., Takács Lajos
1964. 134., Juhász Antal 1989. 178.)
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Az 1980-as évek végén bekövetkezett értékesítési nehézségek következtében a
dohánytermesztő gazdaságok más növénykultúrákra álltak át. A dohánytermesztés jól
jövedelmező ágazat volt, ezek a gazdaságok anyagilag megerősödtek, így könnyebben
át tudtak térni intenzívebb gazdálkodásra, nagyobb gépesítettséget igénylő növények
termesztésére (pritaminpaprika, burgonya, fóliás zöldségtermesztés, stb).
Dohánytermesztéssel Zsanán még ma is foglalkoznak. Zsanán, mely korábban
Kiskunhalashoz tartozott, a dohánytermesztés több évtizedes hagyománnyal bír.
Legtöbb esetben már a mai dohánytermelők ősei is dohánytermesztéssel foglalkoztak.
Ez ma mintegy tizenöt családnak nyújt megélhetést, jövedelemkiegészítést. A
dohánytermesztés mellett takarmánynövények termesztésével és állattartással is
foglalkoznak.
A téeszesítésig a gazdaságokban kapadohányt és kerti dohányt termeltek, melyet
tűvel fűztek.298 A köteleket a padláson aggatták föl, pajtát nem építettek.
Ma a termelésben a hagyományos és a modern technológia keveredik. A palántát
fóliaágyakban nevelik. A palántanevelésnek két módszerét alkalmazzák. A gyomlálós
palánta termesztése hagyományos módon történik, a vízágyas neveléshez új
technológiát alkalmaznak. A köznyelv szerint van fűzős és kamrás dohány. A fűzős
dohányt hagyományos úton szárítják, erre a pallagi 1., és a pallagi 5. fajták alkalmasak.
A fűzős dohány palántáját hagyományos úton nevelik, ezt nevezik gyomlálós
palántának. A gyomlálós palánta vetőmagját homokkal keverve, a fóliasátorban
kialakított ágyakba vetik. Általában tizenkettes fóliasátrakat használnak. Ezekre a
sátrakra 12,5 m széles fóliát húznak. Belső fóliát is használnak. A sátor szélessége 7,5
méter, magassága 2,8-3 méter.
Az ágyak egy méter szélesek, gyomláláskor könnyen átérhetők. A dohány
vetőmagja rendkívül apró szemű, azért kell összekeverni homokkal, hogy egyenletesen
el lehessen szórni. A vetéshez nagy tapasztalat kell, mert ha túl sűrűre vetik, a palánta
elnyúlik, könnyebben kap betegséget, ültetésre alkalmatlanná válik. A palántás ágyban
öntözéshez mikroszórókat nem használnak. A slag végét kézzel befogják és arra
törekednek, hogy minél erősebb nyomáson, minél apróbb cseppekben, egyenletesen
298

A kapadohány, mint rossz minőségű dohány volt ismert. Elnevezéséről keveset tudunk. Takács Lajos
szerint: „A kapa, vagy kapás dohány elnevezését rossz minőségéről kapta, mivel csupán kapások,
cselédek, napszámosok jutalmazására szolgált.” (Takács Lajos 1964. 259.) Bálint Sándor a kapadohányt
„silányminőségű pipadohány”-ként, a kertidohányt pedig, mint „ismeretlen, csak az emlékezetben élő”
fajtaként említi. (Bálint Sándor 1964. 11.) A tolnai kertit, mely 1969-ben kapott állami elismerést, „régi
tájfajtából” nemesítették. Viszonylag korai érésű, homokos vályogtalajon jól termeszthető, a
legszárazságtűrőbb dohányfajta. (Borsos János 1994. 46.) Az ország egyéb területein a hevesi, a
szabolcsi, a szuloki és a hevesi virginia volt a legelterjedtebb fajta. (Selmeczi Kovács Attila 2001. 452.)
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jusson a víz a palántára. Ha az erős vízsugár a palántát ledöntené, az könnyen
betegséget kapna.
Kiültetés előtt a palántát műanyag 30-as rekeszekbe szedik föl. A láda aljára
vizes szalmát terítenek, hogy az védje a gyökeret a kiszáradástól. Ültetés előtt a
dohányföldet beöntözik. Négysoros palántáló géppel ültetik. Mivel nincs minden
gazdaságban traktor és palántáló gép, vállalkozót fogadnak, vagy a gépmunka díját
visszasegítik. A dohánytermesztők a nagyobb munkák végzésénél összefognak,
kisegítik egymást.
A vízágyas palántanevelés az utóbbi években terjedt el. A dohánybeváltó
vállalatok csak az ilyen technológiával előállított palántából nevelt dohányra
szerződnek. Az így megtermelt dohányt zölden, szárítóban (kamrában) szárítják. Erre
csak a Virginia típusú dohányfajták alkalmasak.299
Termeszteni

csak

szerződéssel

lehet.

A

dohányfeldolgozó

vállalat

a

szerződésben meghatározott terület nagyságának megfelelő mennyiségű vetőmagot
bocsát a termelő rendelkezésére. Ez granulált vetőmag. A vetőmagot hungarocell tálcára
kell vetni. A tálcáknak darabját a cég 204 forintért adja termelőknek. (2004. évi adat.) A
tálcák nagysága 40x60x8 cm. Egy tálcára 170 mag fér. Egy hektárba húszezer szál kell.
A vetés március közepén történik. Vetés előtt a tálcákban lévő kis mélyedéseket
tőzeggel kell megtölteni. A tőzeget a cég Németországból importálja és adja ki a
termelőknek. A tálcák, és a tőzeg árát a beszállított dohány árából vonják le. A tőzeg
speciális tápanyagokkal kevert, laza szerkezetű talaj. A zsákból a tőzeget nagyobb
műanyag edénybe öntik, kézzel föllazítják, majd a tálcákra rakva, tenyérrel a lyukakba
dörzsölik, míg azok meg nem telnek. A megtelt tálcákat egymás tetejére rakják. (66.
kép)
A tálcák mélyedéseiben lévő tőzeget egy erre a célra méretezett tömörítő lappal
lenyomják. A tömörítő laphoz a lyukak méretének megfelelő, fém „bütykök” csavarral
vannak felerősítve. Ezek tömörítik a tőzeget. Tömörítés után a tőzeg fölött a tálcában,
mintegy két centiméteres üreg marad, ide kerül a vetőmag. (67. kép)
A vetéshez speciális vetőtálcát használnak, melyet szintén a vállalat ad. A
vetőtálca fakeretbe foglalt, egymás alatt, két, egymáshoz szorosan simuló, vékony
műanyag lemezből áll, melynek alsó lemeze hosszanti irányba mozgatható. A két lemez
a vetőtálcák lyukainak megfelelő távolságban vannak kilyukasztva. Akkora lyuk van
299

A Virginia típusú dohány a többi dohányfajtától, mind beltartalmi, mind biológiai tulajdonságait
tekintve lényegesen különbözik, szárítani csak mesterséges körülmények között lehet. (Borsos János
1994. 42.)
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fúrva a lemezekre, hogy azokon a granulált vetőmag átessen. Miután az alsó lemezt
kissé elmozdították, a vetőtálcába félmaréknyi vetőmagot szórnak, melyet addig
mozgatnak a tálcán, míg minden lyukba egy-egy mag bele nem esik. A megmaradt
magokat a tálca végén lévő mélyedésbe gurítják, kissé megemelve a vetőtálca
szemközti végét. Ezután a vetőtálcát pontosan a tálcára helyezik, majd az alsó lemezt
visszatolva eredeti állapotába a vetőmag pontosan a tálca lyukaiba hullik. Az elvetett
magot szintén tőzeggel takarják le. Ezzel a módszerrel két-három fő naponta 500-600
tálcát tud bevetni. A bevetett tálcákat szintén egymás tetejére helyezik, az összes tálcát
be kell vetni. (68. kép)
A palántanevelés itt is tizenkettes fóliasátorban történik. A fóliasátor szélénél,
körben, mintegy 20 cm magas, 10 cm széles betonkeretet építenek. A betonkeret a sátor
belsejétől, mintegy 20 cm-re fut. Az így keletkezett medencébe sérülésmentes fóliát
terítenek. A medencében colos KPE csövet futtatnak körbe, melybe 20-30 cm-ként, 3-4
mm átmérőjű lyukakat fúrnak. A cső egyik végét besütik, fölmelegítve összenyomják,
másik végét pedig egy szivattyú nyomóágához csatlakoztatják.
A bevetett tálcákat szorosan egymás mellé rakják, középen cseréplécből szegelt
keretek gátolják a tálcák elmozdulását, biztosítva a gyalogutat. Ezután a medencét
vízzel töltik fel. A szivattyút szívó ága a vízben van. Így biztosítják a medencében a víz
keringetését. A víz tápanyagtartalmát mesterségesen állítják be. A vállalat szakembere
végigjárva a termelőket, a víz mennyiségének megfelelően állapítja meg az adagolandó
tápoldatok mennyiségét. A tápoldatozást és a vízutánpótlást az előírt időben kell
elvégezni. (69. kép)
A mag kelése ezután indul meg. Egy sátorban egyidőben kell megtörténni a
vetésnek, mivel fontos az egyidőben való kikelés, és az egyöntetű növekedés. Amikor a
palánta levele eléri a 15 cm-t, fűnyíróval néhány centit levágnak belőle. Egy, a már
említett betonkereten hosszában, négy fémkeréken guruló, a medencét átérő,
fémszerkezetű állványt készítenek, melyre fölállva, a medence szélességének megfelelő,
sínen mozgatható fűnyírót a szükséges mélységig süllyesztve vágják le a dohánypalánta
levelét. A munka végzéséhez két ember szükséges, az egyik a fűnyírót üzemelteti, a
másik pedig a szükséges ütemben mozgatja a keretet. A vágást kétszer-háromszor kell
megismételni, a növekedés ütemének megfelelően. Erre azért van szükség, hogy a
palánta szára erősödjön, ne a levelét növessze. A vegyszerezést hátipermetezővel
végzik. A palánta fölülről történő öntözést természetesen nem igényel.
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Ültetés előtt a tálcákból a palántát 30-as műanyagládákba szedik. A palánták
tövét enyhén megszorítják, hogy ne száradjanak ki. A palánták tövén rajta marad a
tőzeg, tartva a nedvességet, biztosítja a növény számára a palántálás utáni tökéletesebb
eredést.
Vízágyas palántát bérben is nevelnek, legtöbbször helybelieknek. Az így nevelt
palántát nevelésnek nevezik. A palántanevelő sátrak egyaránt megtalálhatók a faluban és
a tanyán. Vannak olyan gazdaságok, ahol mindkét helyen van sátor.
A dohányföldet a megfelelő mennyiségű szervestrágya kijuttatása után
megszántják. A szántásra hármaskeveréket, kálium, nátrium és foszfor tartalmú
műtrágyát szórnak. Ezután letárcsázzák, majd kombinátorozzák, hogy a talaj minél
tömörebb legyen, jobban tartsa a nedvességet. A dohányra túl sok nátrium tartalmú
műtrágyát nem szabad szórni, mert az késlelteti a levelek érését. Az érés idejét kálium
tartalmú műtrágyával tudják befolyásolni. A dohányföldet két-három évenként váltani
kell, hogy a növény ne váljon talajunttá.
Kiültetése a tépett palántához hasonlóan történik. A palántát félmaréknyi
adagokban a palántázó gép asztalára helyezik, ahonnan a rakók leszedve, egyenként,
megfelelő távolságra rakják. A sortávolság 70 cm, a tőtávolság 50-60 cm. Ha tehetik,
csak annyi palántát szednek föl, amennyit még azon a napon el tudnak palántálni. A
legoptimálisabb megoldás, mikor a palántálással egyidőben, a másik csoport
folyamatosan szedi föl a szükséges mennyiséget.
A fűzős és a kamrás dohány szedésének munkafolyamata különböző. A fűzős
dohányt szedés után föl kell fűzni. Habár ma már géppel fűznek, a munka mégis sok
időt vesz igénybe. A leszedett dohányt, vászondarabra, bálába rakva szállítják be, majd
fűzés után a köteleket a pajtában fölaggatják. Egy négy-öt tagú család egy hektár fűzős
dohánnyal járó munkát maga el tudja végezni, igaz,„Abba benne köll lönni éjjelnappal”. A fölfűzött dohány szárítása azonban olcsóbb. A fűzőgépet egyfázisú
villanymotor hajtja. Erre a célra leginkább leselejtezett mosógép motorja alkalmas. A
motor ékszíjtárcsája állványra szerelt kerékpárkereket hajt meg, ez az áttétel biztosítja a
lassítást. A kerék a vele szebben kiakasztott két zsineget tekeri össze. Ma már
követelmény, hogy természetes anyagból, kenderből készült zsinege használjanak.
Korábban erre a célra bálamadzagot használtak, mely műanyagból készül. A
folyamatosan sodródó zsinegek közé helyezik a dohánylevelek tövét. A megtelt kötelet
a pajtában akasztják föl. Az 1990-es évek elején a Földművelésügyi Minisztérium által
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meghirdetett pályázatok útján Zsanán is több pajta épült. A faszerkezetű épületet
palával fedték, innen kapta a paláspajta nevet.
Legtöbb helyen azonban földbe ásott oszlopokra erősített tartófákhoz akasztják a
köteleket, melyet a száradás idejére fóliával fednek be.
Száradás után a leveleket minőség szerint válogatják, csomózzák, bálázzák és
helyben adják át. Ma már azonban a vállalatok egyre inkább ragaszkodnak a modern
technológiához, így napjainkra megszűnik a hagyományos fűzés és szárítás.
A kamrás dohányt leszedve, tűkeretbe rakják, a kereteket pedig a szárítóba
helyezik. Attól függően, hogy kiskamrát, vagy nagykamrát szednek, 173, illetve 250
keretet kell megszedni, hogy egy szárító elindulhasson. Egy keretbe kb. 60-70 kg zöld
dohány fér.
A kamrás dohány szedésekor két ember keretez, míg a többi szedi a dohányt. A
leszedett leveleket nyalábonként szállítják a keretezés helyszínére, a dohányföldön lévő
művelési útra. A keretezés a földön történik. A dohányleveleket levelenként egymás
tetejére a keretbe rakják, mikor a keret megtelik, a leveleken átszúrják a tűkeretet. Az
így felszúrt leveleket tartó keretek kerülnek a pótkocsira, ahonnan a szárítóba rakják.
A szárítóban a levegőt automata gázolaj-, vagy gázégők melegítik, a
hőmérsékletet automatika szabályozza. A levegőt nagyteljesítményű ventilátor kever. A
szárítás négy napot vesz igénybe, eközben többször változtatni kell a levegő
hőmérsékletét. A szárítás végén még egy napig áll a dohány a szárítóban, hogy kissé
visszanedvesedjen. Erre azért van szükség, hogy a levelek bálázáskor ne törjenek.300 A
kamrában szárított dohány szárítási költsége magas. Zsanán földgáz-, és gázolajfűtésű
szárítók vannak.301 Az energiaárak növekedésével párhuzamosan csökken a termelők
bevétele. (70. kép)
A termelők a szárítókat a téesz privatizációjakor szerezték meg. Akinek van
szárítója, az dohányt is termel. Többen vannak azonban olyanok, akik bérben
száríttatnak. Egy szárítót több család is megválthatott. Ők közösen használják.
Szárítás után a dohányleveleket a keretből faládába rakják. Minőség szerint nem
válogatják. A faládába erős zsákvásznat, göngyszert terítenek, erre rakják a leveleket
szárukkal kifelé. A göngyszert is a gyár adja, 200 forintért darabját. A leveleket nem
válogatják. Amikor a láda megtelt, a vásznat összevarrják, ez lesz egy bála dohány. A
300

Ezt a szárítási technológiát alkalmazzák Szerbia-Montenegróban is. A csókai dohánygyár a vele
szerződésben álló termelőknek bérbe adja a szárítót. (Fodor Ferenc 2005. 267.)
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A „Sirokkó TDO” típusú dohányszárítókat használnak, melyeket Magyarországon 1972-ben a szolnoki
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vászonra rávarrják a címkét, melyre átadáskor fölkerülnek a termelő adatai, majd
később a minősítési arányok.
Minőség szerint megkülönböztethető: „A”, „B”, „B világos”, „Barna 1”, „Barna
2” és „C” osztályok. A „zöld világos” minőségnek a szárítás után zöld marad az erezete,
ezért az utóbbi években ezt már föl sem vásárolják.
A szárított dohányt helyben adják át. Hetente egyszer van átvétel. Az átvett
dohányt nem mérik és nem is minősítik. Ezt a gyárban végzik el. Mivel a terméket
Nyíregyházára szállítják, a termelők nem lehetnek ott a minősítésnél. A bálákon
feltüntetett címkék alapján azonosítják a tulajdonosokat és számolják ki a termésért járó
összeget. Mivel minden évben ugyanaz a személy a koordinátor, és a termelők sem
változnak, a kapcsolat kölcsönös bizalmon alapszik. Az alacsony minősítésért
természetesen nem a koordinátort hibáztatják, hanem a gyár minősítőit. 2004-ben és
2005-ben különösen alacsony minőséget állapítottak meg. „A” osztályú dohány nem is
volt. A termelők kiszolgáltatott helyzetükre és visszaélésekre panaszkodnak.
Miután 2004-ben fölemelték a dohányföldek után járó állami támogatást, a
dohányfelvásárlók csökkentették áraikat. A termelők az állami támogatások töredék
részét kapták meg, ugyanakkor kevesebbet kaptak az áruért is.
Nem csoda, ha a dohánytermelő családok szívesen emlékeznek vissza a téesz
időkre, amikor a zölddohányt nagy zsákvászonba kötve, göngyölegbe szedve adták át. A
téeszben a munkások rakták a tűkeretbe és szárították. Tizenöt szárító működött. A
téesz bérbe is adott földet, mindenki akkora területen ültethetett dohányt, amekkorát
saját, vagy fogadott munkaerővel el tudott végezni.302
Dohánytermesztéssel a körzetben még Kiskunmajsán, a Farkas-gazdaságban
foglalkoznak.

A

Jonatán

termelőszövetkezet

privatizációja

után

megszerzett

dohányszárítókra alapozva folyik a termelés több hektáron, szintén az ismertetett
technológiai feltételek mellett.
Napraforgó termesztése és felhasználása
A napraforgó (Heliantuhus annuus) más növényekkel együtt Amerikából került
Európába. Termesztéséről az első adatok a 17. század közepéről származnak. Kezdetben
dísznövényként vetették.303 Az Alföldön a paraszti gazdaságokban csak a 19. század
végén terjedt el. 1894-95-ben Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyében 137 hektáron
302
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Zólyomi Lászlóné (sz.1951)
Selmeczi Kovács Attila 1993. 76.
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termelték.304 Elsősorban kisgazdaságokban, szegélynövényként vetették. Az első
világháború

idején

bevezetett

hadigazdálkodás

következtében

a

napraforgó

termesztésének fontossága megnőtt, ára jelentősen emelkedett. Az 1920-as évek végén a
termőterület ugrásszerűen növekedett, az 1930-as években vetésterülete főterményként
elérte a 20 %-ot.305

Vidékünkön rica a neve. „A tányérica, tanyán rica néven is

emlegetett napraforgó a szegedi tájhoz, tanyavilág népéhez annyira hozzánőtt, annyira
jellegzetes elemévé vált, mint a paprika vagy az akácfa.” – írta Bálint Sándor.306
A napraforgó a humuszos, homokos talajt szereti. Általában a kukoricaföld
szélére, vagy a nagyborozda mellé vetették egyidőben a kukoricával. Külön ricaerdőt
csak a nagyobb területtel bíró gazdák vetettek, négy boorozdára. Egy-egy bokorba 8-10
magot dobtak. Tavasszal a foglyok és a fácánok a bujkáló ricát kiverték. A gazda
jobban örült annak, ha a ricát verték ki, mert ezt később lehetett fódozni, a hiányzó
bokrokba újat ültetni. Átültetni – palántálni – csak akkor lehetett, ha már legalább 2030 cm magas volt, és esős idő járt. A kukoricával együtt kapálták. Az első kapáláskor
egyelték. Csak két tövet hagytak. A többit kivágták, vagy elpalántálták. Ha késett a
kapálás vagy az első kapálásnál elfelejtették kiegyelni, akkor a második kapálásnál a
kukoricafattyal együtt összegyűjtötték és a birkáknak vagy a teheneknek adták.
Amikor a napraforgó elérte teljes magasságát, akkor az alsó leveleit letörték,
először csak egy méter magasságig. Ezt is a jószágoknak adták. Ha az alsó leveleket és
a kisfejeket leszedték, akkor nagyobb fejű rica termett. Amelyik száron több fej nőtt, azt
fiasricának nevezték. A ricaerdőben a második kapálás után gyom nem nőtt, csak
ricaszádor. A ricaszádor a napraforgó gyökerén élősködő növény, mely 20-30 cm
magasra nő. A napraforgó kiéli a földet, szegényebb emberek ezért vetették csak a
legszükségesebb mennyiséget. Szívesen fogtak azonban földet részéből, nagyobb
gazdáktól ricaerdőnek.307
A kukoricával együtt szedték le a ricabugát is. Kaszakéssel, nagykéssel
körbevágták a fejet. Rakásba dobálták, vagy lapjával egymás tetejére helyezték.
Kukoricahordáskor a kukorica tetejére dobálták, ha több volt, külön hordták be a
rakásokból. A bugát időben le kellett szedni, mert a madarak sok kárt tettek a fejekben,
kiverték a szemeket. Az őszi esőzések miatt a fej könnyen rothadásnak indult.
304
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Gunst Péter 1970. 242.
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A bugát esténként verték ki. A ricaverés eszköze egy 50-60 cm-es bot volt. Erre
legalkalmasabb az elhasználódott seprő nyele. A bugát egyik kézben tartva ütötték a
verővel, míg a mag ki nem pattogott. A silányabb fejekből nehezebben pörgött ki a mag,
ezt kézzel dörgölték ki.
Tehetősebb helyen veréskor a gazda ricabálat csinált. Meghívta a részeseket és a
környék fiataljait. Szívesen mentek, jó alkalom volt ez az ismerkedésre. Általában a
gazdaasszony fontoskalácsot vagy krumplispogácsát sütött, és ezt korábban állani eltett
kadarszőlővel tálalta. A pincében forrt a murci, amit sűrűn-sűrűn kóstolgattak. Ilyenkor
előkerült a citera is, nótáztak, pihenésképpen táncoltak.
A bugát megszárították és eltüzelték vagy a teheneknek, birkáknak adták. A
kivert ricát ezután zsákokba szedték. Szelelőrostán szelelték ki. Akinek nem volt
rostája, az erős szélben szelelte. A tiszta

magot fölöntötték a padlásra száradni.

Időközönként megforgatták, hogy be ne penészedjen. Télen a lerniben pirították a
tökmaggal együtt. A pirított ricából főzött teát gyógyszerként használták.308
A ricaszárat még az őszön kiásták, bár előfordult, hogy ez a munka tavaszra
maradt. Ekkor már kézzel is ki lehetett szedni, mert a tuskója elrothadt. Ásáskor a szárat
a földben 4-5 cm-re a tőtől ásóval körbeszurkálták, azután kivették. Ferdén kellett
szúrni, hogy a földben alul a négy szúrás találkozzon. A tövét a földhöz vagy az ásó
nyeléhez verték, hogy a föld lehulljon róla. A szárat rakásokba rakták. Fűzfavesszőből
készült gúzzsal, esetleg szalmakötéllel kötötték be, legtöbbször két helyen. Hasonlóan a
kukoricaszárhoz, kúpba rakták és onnan szállították be. Általában a gallykazal
környékén rakták nagyobb kúpba.
A ricaszárat több mindenre használták. Tüzeltek vele a katlan alá, ahol krumplit,
tököt stb. főztek a disznóknak, télen vizet melegítettek. Tüzeltek vele a sparhetba,
fűtöttek a kemencébe, de kenyeret nem lehetett vele sütni. A napraforgó szára erős,
ezért gyakran kerítést csináltak belőle, ahol a nagyjószág nem járt. Az elkerített helyet
általában baromfinevelésre használták, de gyakran szolgált virágoskert, veteményeskert
kerítéseként is. Ahová a kerítést tervezték, ástak egy ásónyomnyi mély borozdát. A
szárat beleállították és az árkot betúrták. Mintegy 80-100 cm magasan, kívül-belül egyegy hosszú szárat tettek vízszintesen, és azt félméterenként dróttal vagy szalmakötéllel,
illetve fűzfavesszővel összekarcérozták, összekötötték. Hasonló módon nádból is
csináltak kerítést.
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A napraforgó szárát éppen erőssége miatt felhasználták a házépítésnél is. Olyan
helyiségeknek a mennyezetét készítették belőle, amelyiknek a padlását nem használták.
Keresztbe rakták a gerendákon, félkemény, szalmás sárral ledobálták, alól elsimították
és kész volt a födém. Szegényebb helyen általában ebből készítették a ház oromzatát is.
A szelement tartó kecskelábhoz szegelt fákhoz fűzték hozzá. Ezt szalmás sárral kívülbelül betapasztották, elsimították és bemeszelték. Használták még a napraforgó szárát a
folyósbab fölkarózásához, vagy a padláson a galambok helyének elkerítéséhez is.
Kisebb helyiségeket is készítettek belőle. Leástak négy faoszlopot, ezeket
összekötötték egy-egy hevederrel, melyekhez a szárat úgy fűzték, mint a kerítést. Ezt is
kívül-belül betapasztották. Bemeszelték, a tetejét szalmával, zsúppal rakták le. Hasonló
módon szőlőbeli építmények is készültek, mint például a kiskunhalasi szőlőkben a
vigyolók, melyeket elsősorban szerszámok tárolására használtak.309 Szegényebb
gazdaságokban kukoricagórét is készítettek napraforgószár felhasználásával.310 A
napraforgó magjából olajat sutultattak.
Az olajsutú szerkezetének leírása
Az olajsutú épülete a következő helységekből állt: keringélő, vajszház, sutúház
és a fűtőház.311
A keringélő mintegy 16 méter átmérőjű, kör alakú helység volt. Itt volt fölállítva
az a függőleges oszlop – a bálványfa – amelyre azt a hatalmas kört képző fát erősítették,
amely fogak segítségével erőátviteli szerkezetként szolgált. Ezt nevezték keringélőnek.
A keringélő falát vályogból építették, kétméterenként oszlopokkal (pillérekkel)
erősítették az egyébként futósoros falat. A fal alá terméskövet tettek.
A fal tetejére, körben erős sárgerendát fektettek, mely a tető horogfáit tartotta. A
horogfákat felülről összeácsolták és a csúcstól mintegy másfél méterrel lejjebb még erős
fákkal összefogatták. Ezek tartották még az említett tengely felső végét is. A tetőt
zsindellyel fedték.
A keringélő közepén állt a mintegy 40 cm átmérőjű bálványfa, amely alul egy
fatuskóba mélyített kehelyben forgott. A tengely végébe acélcsapot eresztettek be,
amely a tuskóban lévő lyukban forogva megakadályozta az oldalirányú elmozdulást. A
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keringélő pontosan, ívesre kifűrészelt, mintegy 2,5 m-es fákból állt, melyeket
összevasaltak. Ez fogak segítségével hajtotta a hántolót és a vajszolót. Ezt a
vízszintesen függő, 16 méter átmérőjű kereket, mintegy 60 cm magasságban, horogfák
segítségével erősítették a bálványfához. A tengely fölső rögzítési pontja alatt mintegy
30 cm-re találkoztak azok a horogfák, amelyek gúlát képezve tartották a keringélőt. A
horogfákkal azonos számú, vízszintesen fekvő küllők is a tengelyhez voltak erősítve. A
keringélő kerületén körben 10 centiméterenként kifelé álló fogak voltak. Ezek
keményfából készültek. A fogak hajtórésze csonkagúla alakú volt, ezek illeszkedtek a
vajszoló és a hántoló orsókerekeinek függőleges fogaiba. Ez a fajta szerkezeti felépítés
hasonló volt a malmokban használt erőátviteli szerkezetekhez.312
A lovak a keringélőt a küllőre akasztott kisefák segítségével húzták. A két küllő
között két ló fért el egymás mellett. Ahhoz, hogy a lovakat be tudják vezetni a küllők
közé, a keringélő ajtó felőli részét lejjebb kellett engedni. Ehhez a tengelyt kellett az
ajtó irányába kibillenteni.
A keringélőt két nyugodt, összeszokott lóval húzatták. Fiatal, szeles lovak be
sem mertek menni a küllők közé. Fontos volt az egyenletes meghajtás, mert ez
elősegítette a hántoló és a vajszoló tökéletesebb működését.
A ricamagot a vajszházban hántolták és őrölték. A hántoló orsókerekét a
keringélő hajtotta meg. Ezeket a függőleges állású, 45 cm hosszú, 5 cm átmérőjű,
keményfából faragott fogakat alul és fölül is egy-egy fakorongba csapolták be. A
korongokat vaspánttal vették körül. A fakorongok az orsó tengelyére voltak erősítve. A
tengely alsó vége a medvén lévő csapágyban forgott. A csapágy szeme – amibe a tengő
vége forgott – minden irányban mozdítható volt négy csavar segítségével. Mindezt
körbevette a kőpad, amely az alsó (nem forgó) követ tartotta. Ezt a követ safnifákkal
állították be. Az állókő fölött volt a forgókő. Az ebbe beépített vasban volt egy
négyszögletű, csonkagúla alakú lyuk, amely pontosan illeszkedett a tengely fölső végén
hasonlóan kiképzett taréjra. A helyes föltételt egy bevágás, a rovátka mutatta. Ezután
következett a kő becirkalmazása, beállítása. Ha csapott a kő, akkor a már említett
csapágy négy csavarján állítottak. A kövek közötti távolságot a már említett safnifákkal
állították. A beállítás pontosságától függött a hántolás minősége. A kő fölött volt a
garat, melybe a kőpadhoz támasztott létrára állva lehetett fölönteni a magot. A
meghántolt mag a sípókán keresztül folyt a ládába. Amikor a hántoló működésére nem
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volt szükség, kikapcsolták. Az orsókerékből a három kivehető fogat eltávolították, így a
keringélő fogai nem érték el az orsót.
A szelelőházba megtisztított magot a vajszolóba öntötték. Meghajtása hasonló
módon történt, mint a hántolóé. Az orsókerék tengelyének fölső vége azonban itt egy
gerendába volt beépítve, oly módon, hogy az egész kerék kibillenthető legyen. Erre
akkor volt szükség, ha ki akarták kapcsolni a kereket. Az orsókerék fogai itt azonban
merőleges áttétellel, két egymással szembe lévő, függőlegesen álló, bordázott
fémkorongot hajtottak. Miután a garatba fölöntött mag a korongok között összetört, egy
lábakon álló faládába hullott.
A vajszházból nyílt a sutúház. Itt készült az olaj. Ebben a kb. 8X5 m-es
helységben volt a sutú, a sütő tepsik és a gyúróteknők. A gyúróteknők a falnál, sorban
egymás mellett helyezkedtek el. Ezeket a kb. 80 cm magas, falábakon álló, jászolszerű
teknőket fenyőfa deszkákból készítették. Méterenként választották el. Minden gazda
külön teknőben gyúrt. A magot pirítani is kellett. Ezt a célt szolgálta a sütőkatlan. A
katlan fala vályogból készült, kb. 80 cm magas volt. Rajta volt a két kerek tepsi. A
tepsiknek mintegy 10 c magas peremük volt. Hozzájuk csatlakozott a leeresztő tölcsér,
melyen keresztül a súbel felhúzása után a megpirult magot a kavarófával a vékásba
húzták. A katlant a fűtőházból fűtötték. A kémény ezt a két helységet elválasztó falban
volt fölvezetve.
Az olajat a sutúházban sutulták. A sutú egyik fő része a tengely. Ez mintegy 10
cm átmérőjű, kb. 3 m hosszú acélrúd volt. Az egyik végét az épület fala tartotta, a másik
vége, amelyre menet volt vágva, 60 cm átmérőjű tölgyfába ágyazott, nagyméretű
csavaranyába volt belehajtva. Ez a tölgyfa mélyen le volt ásva a földbe, az alját
kövekkel rakták körül, hogy a nagy feszítéstől el ne mozduljon. E leásott oszlop és a fal
között volt a nagykerék. Ez a kerék a tengely vízszintes irányú elmozdítását tette
lehetővé. A tengelyre forrasztott, négyzet alakú, 10 mm vastag kazánlemez mindkét
oldalához hozzácsavaroztak két-két erős fát. Ezek, mintegy „átmérői” voltak a
nagykeréknek. A végeikhez ráfvasakkal volt hozzáerősítve az a körívesre vágott
tölgyfa, amelyből négy szelvény a kereket alkotta. A négy szelvényt páronként
összefogatták. Ebben a kerékben helyezkedtek el a fogak. Keményfából készültek, ezek
segítségével forgatták az emberek a kereket, illetve a tengelyt. A kerék sugara nagyobb
volt, mint a tengely padlótól való távolsága, ezért a nagykerék alatt a földet kiásták, a
keletkezett gödör oldalát téglával rakták ki. Ez a gödör a tengely fekvésének irányában
kb. egy méter széles volt, mivel a tengellyel együtt mozgott a nagykerék is. A tengely
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nyomóvége kiszélesedett olyan átmérőre, mint amilyen a szakfészek belső átmérője
volt. A tengely nyomóvégével volt szemben volt leásva a másik tölgyfaoszlop. A két
oszlopot három vaspánttal erősítették össze. A középső vaspánt tartotta a szakfészkeket.
A szakfészek, kört képző, sűrűn átlyukasztott vaslemez volt, két oldalán egy-egy füllel.

A napraforgó olaj előállítása
A napraforgó magjából elsősorban olajat sutultattak, melyet bőjti időszakokban
használtak. „Pénteken és az egész nagybőjti időszakban, továbbá karácsony estéjén
szinte kizárólag olajjal főztek” – írta Bálint Sándor.313
Szegeden az olajsutúk száma a 20. század elejére lecsökkent. Kovács János
szerint: „Eltűntek a száraz-, szél- és vízimalmok a város területéről, mind elfogytak az
olajsutúk is, pedig ezeknek a száma még a XIX-ik század elején közel járt a százhoz.”314
A tanyavilágban azonban számos olajsutú működött. Az utolsókat az 1949. évi
államosításkor semmisítették meg. Szűts Mihály is hasonló véleményen volt, ő azonban
kiemelte a tanyavilágban még meglévő olajütők szerepét: „Olajipara Szegednek
összezsugorodott, mindössze pár modernebb olajprésünk van, a többi a tanyák közt
oszlik szét. Feldolgozásra kerül a napraforgó, melyet a mezőgazdasági táblák szélén
termelnek és a tökmag. Egyéb nyersanyag itt az egész határban nincs. A szegedi népek
még mindig szeretik az olajos, böjtös eledeleket s a hozzávaló anyagot maguk termelik
és sajtolják.” 315
Csólyospáloson a 20. század elején két olajsutú működött. Ezek Lajkó Kálmán,
illetve Fodor Sándor tulajdonában voltak. Gaál Károly gyűjtéséből tudjuk, hogy 1951ben Lajkó Kálmánéknál „A korábban lisztőrlésre használt malmot lebontása előtti
években már csak állati takarmánymagvak őrlésére használták. Emellett legfőbb haszna
az olajütés volt. A szárazmalom bálványa 4 méter hosszú, empire faragású, dúsan
díszített. A malmot lebontották, a bálvány az udvaron van. 1943-ban szedték szét.
Megvan a bálvány, orsók, 2 db. kőpadeleje, oszlopok egy része, olajütő részek.” Fodor
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Sándoréknál „A kb. 15 évvel ezelőtt szétszedett szárazmalomból már csak egyes
pusztulófélben lévő alkatrész van: bálvány (kissé faragott), fogaskerék egy része.”316
Mórahalmon – Alsóközponton – a két világháború között Tanács Sándornak,
Szécsi Mártonnak és Farkas Jánosnak volt olajsutúja. Szécsi Márton sutúja lóhúzatós
volt, a többit gőzkazán hajtotta.317
Jászszentlászlón a Tápai család rendelkezett olajütővel. Tudjuk, hogy „Az
olajütő vámkeresménye, az olaj – ha nem is nagy tételben – rendszeres bevételi forrás”
volt.318 Halász Mátyás szerint Jászszentlászlón: „A napraforgót a kapásnövények szélső
soraiba ültették, belőle főleg olajat sajtoltak, a szegények főzőzsírját pótolta
mezsgyezsírnak csúfolták.”319
Öttömös és a mai Ruzsa határában is több olajsutú működött a két világháború
között. Berta Jánosnak Vágón volt sutúja, Sipos Alajosnak pedig az öttömösi oldalon. A
köveket mindkettőben szívógázmotor hajtotta. Sokan jártak Ásotthalomra a Miyók-féle
sutúba is. Márki József édesapja 1933-ban kezdte átépíteni a sutút, melyet Szécsi
Vincétől vett. A köveket „Prága” – cseh gyártmányú – gőzkazán hajtotta. A kazánt fával
és a rica hajával fűtötték. Kölest is hántoltak. A köleshántolót Tóth Sándor helybeli
ezermester készítette.320
Kiskundorozsmán két olajsutú volt. Eszes Imre az olajsutút és a paprikamalmot
1923-ban kezdte üzemeltetni. Jernei Józsefnek két szárazmalma és egy oaljsutúja volt.321
Bugacmonostoron a két világháború között „…Az állatállomány növekedésével
terménydarálók, majd a napraforgó sajtolásához olajütőre is szükség volt. …Darálós és
olajütő Engi Pál volt.”322 Kisteleken 1927-ben két „olajsajtoló” volt.323
Csengelén Répa Jenő és társa 1934-ben fordult „lisztőrlő és darálómalom”
építéséhez szükséges engedélyért Szeged város törvényhatóságához. Az engedély
értelmében 19 méter hosszú és 14 méter széles örlőmalmot építettek. Az őrlés mellett
olajsajtolással is foglalkoztak. A vámolajütési engedélyt 1949-ben vonták vissza.324
A ricát mielőtt a sutúba vitték, meg kellett szárítani. Általában kenyérsütés után,
a kissé meghűlt kemencébe öntötték és kavargatták. Miután csörgősre száradt kiszedték,
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újból befűtöttek és szárították a következő adagot. A szomszédok egyidőben szárítottak,
mert sutúba menetelkor összefogtak: akinek volt fogata, az vitte a többiekét is. A sutúba
a férfiakkal általában a nagyobb lányok vagy asszonyok jártak. A gyerekek csak
jutalomból, nagyritkán mehettek, mert veszélyes volt a lovak között és a gyorsan forgó
szerkezetek között lábatlankodni.
Az olaj sutulása adventban kezdődött. Két karácsony között nem ment a sutú. A
következő sutulási időszak farsang háromnapokig, vagy húshagyó háromnapokig tartott.
A sutúban szükség szerint éjjel-nappal dolgoztak, mégis volt úgy, hogy egész éjszakát
kellett sorban állni. Aki végzett a lehúzatással, kifogta a lovait és jöhetett az újsoros. A
molnár először megnézte, hogy jól megszárították-e a magot. Ha minden rendben volt,
akkor a gazda befogta a lovait a keringélőbe. Ha rica tulajdonosának csak egy lova volt,
akkor összefogott a szomszéddal. Ha nem volt lova, akkor megkérte a sutú gazdáját,
vagy az utána következő sutultatót, hogy húzassa le az övét is. Volt olyan félős ló,
melyet nem lehetett a keringélőbe fogni.
Mire a gazda befogta a lovakat, az asszonyok leadogatták a molnárnak a
zsákokat. A hántoló garatjába egyszerre csak egy zsák magot lehetett önteni. Indulás
előtt a lovakat néhányszor körbejáratták. Ezután bekapcsolták az orsókereket és lehetett
indítani keringélőt. Miután a magot meghántolták, zsákokban átvitték a szelelőházba és
a szelelőrostában kiszelelték. A hajat ondojnak nevezték. Ezt átvitték a fűtőházba
tüzelni, a tiszta magot pedig visszavitték a vajszházba. Ebből a kiszelelt magból vittek
haza az otthonmaradt gyerekeknek, mintegy kárpótlásként, vagy jutalmul a
tanyáskodásért. Ezt sutúmagnak nevezték.
A tiszta ricamagot ezután vajszóták, megőrölték. Nem őrölték lisztté, de minél
apróbb volt, annál jobb volt. Ez azon múlott, hogyan állította be a molnár a korongok
távolságát.
A megőrölt magot átvitték a sutúházba, ahol a fal melletti teknők fölött kettes
szitán kiszitálták. A kiszitált magot az asszonyok gyúrták néhány percig, víz nélkül.
Ezután a bakos megnézte, belemarkolt, ekkor állapította meg, mennyi vizet kell önteni
hozzá. A locsolóban lévő vízzel szentelte meg. Addig kellett gyúrni, míg a bakos
markában a meggyúrt mag nem ragadt össze, hanem szétpördült. Ha a magot nem jól
gyúrták meg, kevesebb olaj lett. Az asszonyok azonban nagy szakértők voltak,
megtanították a fiatal lányokat is, úgy értettek hozzá, mint a kenyérsütéshez vagy a
tésztagyúráshoz. Ha készen volt a mag, akkor a teknő végébe összehajtották,
letapiskolták és várták, mikor kerülnek sorra a pirításnál.
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A bakos a pirítókanállal megverte a tepsi fenekét és elkiáltotta magát:
„Sütnivalót újsoros.” A pirítás mértékétől függött az olaj minősége és mennyisége.
Pirítás közben a magot meg kellett fordítani, hogy egyformán piruljon. Fordítás előtt a
magot összehajtották a másik tepsi mellé, és gyorsan átdobálták. Folytatták a pirítást.
A megpirult magot a tepsiből kihúzták a félvékásba, és ezután öntötték a
szakfészekbe terített szakruhába. A szakfészkek a szakfészek-asztalon voltak, amely
mintegy 30 cm magas volt. A szakruha 80X80 cm nagyságú, erős zsákvászonból
készült. Általában 15 liter magot öntöttek egy ruhába. A ruha sarkait összefogták,
rátakarták a magra és a tetejére tették a födőt, amely 10 mm-es kazánlemezből készült
korong volt. Ezután kezdődhetett a sutulás. A férfiak segítettek egymásnak a nagykerék
húzásánál. Az egyik oldalon álltak a küllőkön, a másikon hajolva emelték. Többször
pihentették, majd újból húzták, addig, amíg csorgott az olaj a szakfészekből. Egy
szakból 6-7 liter olajat préseltek. A vám minden tizenhatodik liter olaj és minden
harmadik szak volt.
A préselés után a kereket visszahajtották és kivették a szakfészkeket. A földbe
ásott tuskón kiütötték a szakot. A szakról levették a ruhát és tették föl a követező
adagot.
A szakot takarmánynak használták. Megtörve a disznók moslékjába vagy a kút
mellett lévő fakádba tették, ahonnan a tehenek ittak. A gyerekek is szívesen rágcsálták.
Általában csak egy évre való olajat sutúltattak, mert az olaj nyáron könnyen
megavasodott. Cserépből készült olajoskorsókban tárolták. A sötétmázú, de terebélyes
korsó emlékezetét Dugonics András egyik jeles mondása is megörökítette. Eszerint: „A
kevélykedő emberek úgy rátartják magukat, mint olajoskorsó az asztal közepén.”325
A napraforgó termesztésével ma már kevés gazdaságban foglalkoznak.
Leginkább olajricát termelnek, melynek munkái teljesen gépesítettek. A megfelelő
vetőgépek, illetve a gyomirtó szerek használata következtében a olajricát nem kapálják.
Csak az integrátorok által meghatározott fajtájú és minőségű vetőmagot lehet termelni.
A termést a szerződésben meghatározott feltételek mellett értékesítik.
Az olajricát ősszel, a megfelelő szárazsági fok elérése után gabonaarató
kombájnra szerelt adapterrel takarítják be. Az így kicsépelt napraforgó, kombájntisztán
kerül értékesítésre. A termelő maga viszi az átadóhelyre, környékünkről Szolnokra, a
növényolajgyárba. Olajrica termesztésével csak a megfelelő gépesítettséggel és nagyobb
szántófölddel rendelkező gazdák foglalkoznak.
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Néhány gazdaságban ma is termelnek törögetni való ricát, melynek magja
nagyobb, mint az olajricáé, kicsomagolva, pirítva árulják. Általában kisebb
gazdaságokban, legtöbbször csak kiegészítő jövedelem reményében foglalkoznak
termesztésével. Egy-két holdnál nagyobb területen nem termesztik.

A termelés

gépesítettsége is alacsony színvonalú. Gyomirtót is csak kevesen használnak.
Megfelelően előkészített – trágyázott – talajba vetik, palántázó géppel. Akinek nincs,
fogad palántázót. A palántázó gép által húzott csíkba dobálják a vetőmagot, három-négy
szemet 70-80 centiméterenként. Természetesen a vetése gyorsan halad, különösen
négysoros palántázóval. Amikor a napraforgó szára már legalább térdig ér, ekekapázzák
és megkapálják. Kapáláskor kiegyelik. A megfelelő sűrűség beállítása nagyon fontos,
ettől függ a fejek nagysága. Később is ekekapázzák, de ezt már csak lóval húzatott
ekekapával lehet végezni, mivel a szára túl magas ahhoz, hogy géppel közé lehessen
menni. Ezt a munkát vállalkozók végzik, holdszámra számítják a munkabért.
A termés minősége és mennyisége nagyban függ az időjárástól. Ha esős az idő, a
buga berothad, a mag tönkre megy. Száraz időjárás esetén a fejek kicsik maradnak, a
szemek üresek lesznek. Tavaszi szárazság esetén nem fejesedik be rendesen, sok lesz a
fiasrica, egy száron több apró fej nő.
Ősszel, a megfelelő szárazsági fok elérése után szedik. Traktor után pótkocsit
kötnek, melyre körbe ülnek a verőasszonyok. A pótkocsin két fő, nagykéssel vágja le a
bugát, míg a traktor a munka ütemének megfelelően halad. A pótkocsin álló vágóknak
egyenként nyomják oda a bugát a sorok között haladó segítségek. A levágott bugákat
maguk mögé dobják. A verők innen szedik föl és verik ki a magot. A kivert bugákat
maguk mögé ledobálják a földre. Így a munka folyamatosan halad körbe-körbe a
napraforgó tábla körül. Van, ahol két-három brigád is halad egymás után. Ilyenkor
napszámosokat is fogadnak. (71. kép)
Az ételt már az előző nap elkészítik. Mivel későn lehet indulni, a reggeli harmat
miatt, általában egy nap csak egyszer étkeznek. Sietnek a szedéssel, mert a jó időt ki
kell használni.
A kivert napraforgó magot este, vagy másnap reggel zsákokba szedik. A munka
végeztével a termést alkalmas helyen – legtöbbször fóliasátorban - kiterítik, ahol
kiszárad. Télen szelelőrostán kiszelelik, zsákokba kimérik.
A ricatermelők általában több éves kapcsolatban állnak a kereskedőkkel, akik
házhoz jönnek az áruért. A termelők pirítással, csomagolással nem foglalkoznak, csak
nagyban értékesítik a termést.
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Spárgatermesztés
Magyarországon a 20. század elejéig a spárga inkább csak a főúri kertek
növénye volt. Bár termesztéséről már Lippai János is részletesen írt,326 elterjedtségéről
keveset tudunk. 1866-ban „Kalocsa város kertésze Kirschner András tudatja, hogy nála
több ezernyi 3-4 éves spárgagyökerek megrendelhetők. Száza 50 krjával kapható.”327 A
spárga konzervipari felhasználásáról 1926-ban közöltek hasznos tudnivalókat.328 A
magoncnevelésről a Magyar Gyümölcs nevű folyóiratban olvasható tájékoztatás.329
Termesztése

a

második

világháború

után

lendült

fel.

1958-ban

a

tatárszentgyörgyi példa alapján – ahol 90 kh volt – Örkényben 40 kh-t, Gyónon 30 kh-t,
Táborfalfán 20 kh-t, Lajosmizsén 15 kh-t telepítettek, a kelebiai példa kapcsán – ahol 84
kh volt – Tompán 20 kh, Kisszálláson 10 kh, Ásotthalmon 15 kh, Mélykúton 36 kh,
Mórahalmon 20 kh, Öttömösön 20 kh spárgát telepítettek.330 Öttömösön azonban már
korábban megismerkedtek a spárgatermesztés módszereivel.
E vidék talaja gyenge minőségű homok, ahol a 19. század végéig a szegedi,
alsóvárosi gazdák jószágai legeltek. A művelésre legalkalmasabb területeket már az
1850-es években fölszántották, sőt szőlőt is telepítettek.331 Az első birtokos Magyar
Imre volt, aki majort épített, majd szőlőt és erdőt telepített a homok megkötése
érdekében.332

Birtokát 1897-ben kezdte fölparcellázni. Az új birtokosok a

letelepedéssel járó nehézségek leküzdése után takarmánynövényeket termeltek, jószágot
tartottak. Az első világháború után viszont egyre nagyobb területen termeltek káposztát,
paradicsomot, dinnyét. Ezenkívül fűszerpaprikát is mintegy 25-30 család termelt.333 A
gyenge talajadottságú kisbirtokokon a legjobb megélhetést a zöldségtermelés
biztosította. A hagyományosnak mondható zöldségfajták mellett az 1940-es évek elején
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az öttömösiek megismerkedtek egy új zöldségnövénynek, a spárgának a termesztésével.
A spárga a visszaemlékezések szerint a szomszédos kelebiai - Sáska laposi uradalomból került Mórahalomra, illetve Öttömösre. Kelebián nagy hagyománnyal bírt
a kertészkedés.334
László Mihály a saját mórahalmi földje mellett Szeged városától mintegy 200
hold földet bérelt Öttömösön, ahol jószágokat is tartott. 1942-ben ő telepített először 3
hold spárgát Mórahalmon. Napszámosokat fogadott, akik idővel ellesték a termesztés
tudományát. Fia, kit szintén László Mihálynak neveztek, Öttömösre kerülve saját
földjén, szintén jelentős területet telepített az 1950-es évek elején.
A spárga a laza homoktalajt szereti, mely tavasszal korábban felmelegszik, így a
növény gyorsabban fejlődésnek indul. A laza szerkezetű talajban sima felületű, egyenes
sípok (hajtások) fejlődnek. A gyökérzet 2-2,5 méter mélységre is lehatol a talajvíz
szintjétől függően, tehát jól tűri a szárazságot.
A spárga termesztése a mag elvetésével kezdődik. A magot általában mindenki
maga szedte. A régi fajták idején kijelölték a legszebb sípokat adó töveket, ősszel
ezekről szedték a magot.

A magot jól megtrágyázott talajba, védett helyre, április

elején vetették – ēsoróták - szemenként, 4-5 cm mélyen, „gyufaszálnyi távolságra”, 4550 cm sortávolságra. Az így bevetett területet magonciskolának nevezték. Az áprilisban
elvetett mag 12-14 nap alatt kel ki, az időjárástól függően. A talajt állandóan tisztán
kellett tartani, a sorokat ki kellett gyomlálni, permetezni, és szárazság esetén öntözni.
Télen a hideg ellen fóliával takarták le. (72. kép)
A második világháború előtt az „Argenteuili” francia eredetű fajta volt elterjedt
Magyarországon. Termesztették még a „Braunschweigi”, „Erfurti óriás”, „Burgundi
korai”, „Schneekopf”, „Conover's”, „Mary Washington” fajtákat is. Ma már kizárólag
hímsteril hibrideket vetnek – elsősorban holland és német fajtákat, mint például a
Grolim, Gijnlim, Backlim, Thielim, mert azok mintegy 20 %-al többet teremnek a
nővirágú egyedeknél. A növények több energiát fordítanak a sípok nevelésére.335
Ma a magonciskolát vetés után Agril fátyolfóliával takarják le. Ez megvédi a
szélveréstől és elősegíti a talaj mielőbbi fölmelegedését. A folyamatos talajnedvességet
mikroszórós öntözőberendezéssel biztosítják.
A kiültetés a következő év tavaszán történik. Az egyéves spárganövényt
magoncnak nevezik. A magoncokat kisebb gazdaságokban ásóval szedik ki a földből. A
334
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munkát két személy végzi: egymással szemben alászúrnak a gyökérzetnek, majd
vasvillával kirázzák a homokot. Ügyelni kell, hogy ásáskor a gyökerek tenyészőcsúcsa
meg ne sérüljön. A magoncot műanyag ládába, sorba rakják, és hűvös helyen tárolják.
A modern fajták megjelenésével ma már spárgamagot nem szednek. Ezek a
fajták magról nem szaporíthatók. A termelők összefognak, és külföldről vagy a külföldi
vetőmag termelő vállalatok magyarországi képviseleténél rendelik meg a vetőmagot. A
rendelésnél előre be kell fizetni a mag árának 50 %-át. Ugyanígy kész magonc is
rendelhető. A magoncokat fejlettségük szerint osztályozzák, és – attól függően hány
dekagramm – határozzák meg az árát. Az első osztályú magonc darabja 65-70 forintba
kerül, házhoz szállítva. Egy katasztrális hold betelepítéséhez 15-16 ezer magoncra van
szükség. A kész magonc behozatalával az öttömösi termelők napjainkban kezdenek
kísérletezni.
A szaporításnak ma már új módszerét kísérletezték ki a kecskeméti Kertészeti
Főiskolán. Más zöldségfélékhez hasonlóan, a spárgamagot is tápkockázzák. Ezt a
módszert már Öttömösön is alkalmazza néhány termelő. A spárgamagot fűtött
fóliasátorban, már február elején tápkockába vetik. A magot a tápkocka tetején, a
veréskor keletkezett kis mélyedésbe helyezik, melyre tiszta homokot szórnak. Ezt vetés
után enyhén meglocsolják. Április végére 15-20 cm-es szárat nevel. Ültetés előtt a
kockákat egymástól egyenként elválasztva 30-as műanyag rekeszbe rakják, és így
szállítják. Az így megnevelt magonc hamarabb megerősödik, és a harmadik évben már
bő félszedést ad, tehát a teljesen kifejlett állapotban szedhető mennyiség felénél
kevéssel többet.
Öttömösön a termelőszövetkezet fennállása alatt – az 1960-as évek elejétől az
1980-as évek végéig – a tagok ingyen, kész magoncot kaptak a szövetkezettől, melyet a
háztájiban telepítettek el. Ingyenes magoncot a ZÖLDÉRT vállalat is biztosított. A
feltétel az volt, hogy a termelők öt évig csak a vállalaton keresztül értékesíthették a
spárgát.
A spárgaföldet szántás előtt kellő mértékben meg kell trágyázni, a talaj
minőségétől függően hektáronként 400-500 mázsa istállótrágyával. A spárga 50-60 cm
mély szántást igényel. Öttömösön a traktorok megjelenéséig a spárgának kézzel
fordították a talajt kb. 50 cm mélyen. A termelőszövetkezetben ezt a munkát 1962-től
már „Rigol” ekével végezték. A termelők arra hivatkozva, hogy ez túl mélyre teszi le a
trágyát, az 1980-as évek végén ennél kisebb ekét készítettek. Ez saját fejlesztés, a volt
téesz kovácsműhelyében gyártották. Ma már a környező településeken is hasonlót
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használnak. Ezt általában két traktorral húzatják. Ezután a szántásba nyitóekével 40-45
centiméter mély ültetőárkot húzatnak. A nyitóekét is helybeli mesterek gyártották egy
normál-, és egy váltó eke fordított lapjának összehegesztésével.

Az ültetőárok

kihúzatását Öttömösön az 1990-es évek végén Fodor István bérmunkában vállalta. (73.
kép)
A nagyobb területtel rendelkező termelők ma már saját eszközeikkel végzik a
talajmunkákat. A sortávolságot úgy választják meg, hogy gépi művelésre alkalmas
legyen. Az ültetést a tavaszi fagyok elmúltával kezdik.
A magoncokat az ültető árok aljára, egymástól kb. 40 cm távolságra rakják le. A
távolságot a rakó kis, kétágú bottal jelöli ki. A rakó után egy ember megigazítja a
magonc gyökereit, ügyelve arra, hogy a rügyek – hajtáskezdemények – fölfelé álljanak.
Kézzel kevés földet húz rá, majd folytatja a következő tőnél. Ültetés után kapával az
ültető árok két oldalából 8-10 cm vastagon földet húznak rá, majd beiszapolják. A vizet
az árok oldalára engedik, ez magával hordja a homokot, így tömöríti össze talajt a
gyökereken. Hasonló módszerrel ültetik a tápkockás magoncot is. Nagyobb terület
telepítésénél összefognak az ismerősök, szomszédok, rokonok. Öttömösön, Fődi
Zsoltéknál 1998. március 28-án volt a magoncültetés, saját fogalmazásuk szerint „ott
volt az egész Rúzsai utca”. A munka különösebb irányítást nem igényelt, mindenki
tudta mi a dolga. (74. kép)
Öttömösön 1999-ben a nagyobb területen spárgát termelő családok összefogva,
spárgaültető gépet béreltek. Ezzel lényegesen gyorsabban haladt az ültetés, és kevesebb
munkásra volt szükség. Használata nagyobb táblák esetén kifizetődő, ahol hosszabbak a
sorok, kevesebb a forgó. Az ültetőárkot a gép ássa ki. A magoncot a rakók egy
gumiszalagra helyezik, mely lejuttatja azt a talajra. A gép ezután néhány centiméter
vastagon földdel letakarja.336
Az ültető árok föltöltését a spárga növekedésével párhuzamosan történő
kapáláskor végzik. Őszre a spárgaföld sima lesz. Az elszáradt szárat általában tavasszal
vágják le, addig is védi a talajt a széltől. A szárat elégetik, hogy ne fertőzze a talajt,
utána a területet föltárcsázzák. A szárat a legjobb a tövétől kiszedni. A hagyományos
fajtáknál a szár a talajban rothadásnak indult, így kézzel könnyen fölhúzható volt. A
modern fajták azonban erős szárral rendelkeznek, ezt kézi erővel nem lehet eltávolítani.
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Ezért traktorra szerelhető, állítható magasságú, végén derékszögben meghajtott
csoroszlyával vágják el a szárat, ügyelve arra, hogy a tövet a talajban meg ne sértsék.
Az így elvágott szárat kézzel könnyen el lehet távolítani, a sorok közé rakásokba
hordják és elégetik. Az öttömösi gazdák – akik Németországban, Hollandiában járva
tanulmányozták az ottani termelési technológiát – elmondták, hogy ott megfelelő
szárzúzóval a szárat összeaprítják, és úgynevezett téli bakhátat húzatnak. Így a talajban
a szár tavaszig elrothad. Ezt annál inkább megtehetik, mivel az ottani növényvédelem
sokkal hatékonyabb, és nem kell attól tartani, hogy a betegségek a lezúzott szár miatt a
talajban

fölhalmozódnak.

A

másodéves

spárgaültetvényben

a

talajmunkák

egyszerűbbek, mivel csak műtrágyázni és kapálni kell. A traktorok általánossá válásáig
a legtöbb helyen ekekapát használtak.
Tavasszal a sorokat feltöltik, hogy a hajtás a megfelelő méretű legyen, mire eléri
a felszínt. Ezt a töltést bakhátnak nevezik. Régen kapával töltötték, vagy
burgonyatöltővel, melyet ló húzott. Ma már traktorvontatású töltőekét használnak. Az
első példányt Maróti Béla készítette a termelőszövetkezet kovácsműhelyében az 1960as években. Az ekék egymástól való távolsága adja a bakhát szélességét. Az ekék után
egy erős, hajlított vaslemez simítja el a talajt és alakítja ki a bakhátat. A töltőeke két
szembefordított ekéből áll, melyek összeszántanak. Ügyes kezű lakatosok a töltőekét
saját elképzeléseik szerint módosították. (75. kép) Két összefordított, rövid tárcsát
használnak, mely nem tesz kárt a gyökerekben. Ezt Ásotthalmon Mityók Zoltán
kísérletezte ki.
A sorok helyét kijelölik, kikarózzák, vagy hosszabb sor esetén a soron kisebb
földkupacokat hánynak, hogy a bakhát közepe pontosan a sor fölé essen. A bakhát
megfelelő szélessége 30-35 cm, magassága 25-30 cm. A bakhát koronaszélességét az
idősebb ültetvényeknél növelni kell, mivel fejlődésük folyamán szélesebbekké válnak.
Túl magasra sem szabad tölteni, mert a sípok hossza csak 22 cm lehet, tehát
fölöslegesen fogyasztaná a növény a tápanyagkészletet.
A spárgát a harmadik évben kezdik el szedni – félideig – 3-4 hétig, hogy a
növény ne gyengüljön le. A hajtásokat sípoknak nevezik. A harmadéves spárgában az
első szedéskor egy-egy tőről csupán 3-5 sípot lehet szedni. Teljes idejű szedés csak a
negyedik évtől lehetséges. A spárgát addig kell kiszedni a földből, míg ki nem hajt. Ha
a nap a friss hajtást megsüti, az meglilul és így veszít az értékéből. Ezért kora reggel
szedik. Amennyiben az időjárás meleg, csapadékos, a sípok gyorsan fejlődnek, ekkor
délután is szedni kell. A bakhátak között garabollyal a karján gyalogolva figyeli a
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szedő a földet. A legkisebb repedés is elég ahhoz, hogy a gyakorlott szem meglássa a
síp helyét. A földet kézzel óvatosan elkaparva a spárgaszedővel kiásták a sípot, majd
tovább kaparva meggyőződtek róla, hogy van-e mellette másik. A végén a homokot
visszaigazították, és tenyérrel, kapa hátuljával elsimították. Kisebb területtel rendelkező
gazdák a bakhátakon vizes zsákot húztak végig, hogy a homok felülete
megcserepesedjen. Így a kitörő síp könnyebben észrevehetővé vált. (76. kép)
A hagyományos spárgaszedőt csak a homok eltávolítására használták. Ezt
általában mindenki maga készítette. Így ezek formája rendkívül változatos. Erre a célra
megfelelt egy egyszerű szeneslapát, de készítették kocsipumpa szétvágott szárából vagy
egyszerű vascsőből is. Egy öttömösi ezermester szerint azonban, erre a célra
legalkalmasabb a kiselejtezett Riga motor kipufogójából készíthető lapát.
Az 1990-es évek elején Öttömösről és a környező településekről: Kelebiáról,
Balotaszállásról, Pusztamérgesről munkásokat toboroztak Németországba spárgát
szedni. Öttömösről hét fiatal vállalkozott munkára, kiknek családja szintén rendelkezett
spárgával. A németországi tapasztalatokat felhasználva a szedésnél már itthon is sokan
új technológiát alkalmaznak. A homokot csak annyira távolítják el a síp tetejéről, hogy
az három ujjal könnyen megfogható legyen. A szedővel óvatosan leszúrnak a síp
mellett, majd azt kissé megfeszítve, elvágják a talajban. A mélységet a szedőn lévő
jelzés mutatja. Eddig két fajta szedő terjedt el. Az egyik szögvasból készült, eredeti
német változata rozsdamentes acél, melynek alsó vége kissé meghajlított v alakú élben
végződik, a másik pedig egy kb. 12-es szálvas hegyére, derékszögben hegesztett
háromszögű, éles penge. „Rá köll áni a kéznek, hogy në sércse mög a mellette lévőt” –
mondják. A síp kiszedése után a homokot kézzel vagy kis lapáttal, esetleg kőműves
vakolókanállal simítják el. (77. kép)
A sípokat garabolyba, hegyével egy irányba rakják, nedves ruhával állandóan
takarják. Szedés után a spárgát vízbe teszik és letakarják, ne kapjon fényt, nehogy színt
váltson. Ezután osztályozzák. Az extra 22-26 cm hosszú, minimum 16 mm átmérőjű.
Az első osztályút sólónak nevezik. Ez 12-16 cm hosszú és minimum 16 mm vastagságú.
Sima, egyenes, hibátlan tiszta, friss vágású, fehér vagy csontszínű lehet. Nem lehet
beteg, rovarrágott, rozsdafoltos, pudvás és fej nélküli. A fejnek zártnak kell lenni, illetve
nem lehet foltos és elszíneződött, lila. A 10-13 cm hosszú és 16 mm-nél vékonyabb a
levesspárga. A 10 mm fölötti vastagságú, 5-14 cm hosszú a fejtörmelék. A maradékot
szártörmeléknek nevezik, 4 cm-nél ez sem lehet rövidebb. Tehát hosszúság és vastagság
szerint válogatják, sablon segítségével. A sablont házilag készítik. A gyakorlott
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válogatók csak a kritikus nagyságú sípokat sablonozzák. A sípokat méretre vágás előtt
kis faládába teszik, ahol egyszerre vágják el. Ha a sóló vagy a leves 22 cm-nél
hosszabb, azt levágják, ebből lesz a szártörmelék. A kiválogatott spárgát minőség
szerint ládákba rakják, majd átadják. A műanyag ládák elterjedéséig erre a célra
gyártott, speciális faládákat használtak.
A spárga szedése április közepén kezdődött és június 20-ig tarthatott. Ez utóbbi
dátum hasonló volt a dinnyetermesztők körében elterjedt Lőrinc-naphoz, ugyanis a
később szedett spárga már gyengébb minőségű volt.
Mára a helyzet teljesen átalakult. A megváltozott értékesítési viszonyok a
termelőket rákényszerítették a változtatásokra. Ez egy kényszerű innovációs folyamatot
indított el, mellyel csak a legtehetségesebb, legnagyobb tőkével bíró termelők tudnak
lépést tartani. A lehetőségek igen korlátozottak. A mind koraibb fajták telepítése állandó
kiadásokkal jár. A régi telepítések fenntartása az elavult fajták miatt egyre költségesebb.
A szezon rendkívül lerövidült, ma már csupán hat-hét hét. „Nálunk a szezon akkor
kezdődik, amikor a görögországi export véget ér” – mondják. A legjobb árat a
legkorábbi szedésekért adják. Ez csupán egy hétig tart, ilyenkor az első osztályú spárga
kilója elérheti a 600-700 forintot is. (2002. évi árak) Ahogyan a mennyiség növekszik,
úgy csökken az ár. Amikor 200 forint alá esik, nem érdemes tovább szedetni; a bevétel
nem fedezi a munkások bérét. Többször előfordult már az utóbbi években, hogy akár
egy negyed szedés is a földben maradt, elhagyták a spárgát. A szezon a német spárga
megjelenéséig tart.
Ez a hat hét a spárgatermelők számára rendkívül nagy igénybevételt jelent. Kora
hajnaltól késő éjszakáig dolgoznak. Akinek kisebb területe van – egy-két hektár – azok
még a család összefogásával, bérmunkások alkalmazása nélkül is el tudják végezni a
munkát. Ilyenkor mindenki szabadságon van. A városban élő gyerekek, rokonok
hazaköltöznek és segítenek. Munkaerőt a faluban fogadni ilyenkor szinte lehetetlen.
Azok a helybeliek, akik munkát vállalnak, részéből szedik a spárgát, 35-40 százalékért.
Nincs egységesen kialakult rendszer, van ahol napszámban dolgoznak, van ahol
teljesítmény szerint. Azok, akik több hektárral rendelkeznek, mindenképpen
bérmunkások alkalmazására kényszerülnek. Legtöbb munkavállaló Romániából Onest,
Sandulei környékéről érkezik. Sokan családostól jönnek, többen évek óta egy helyen
dolgoznak. Alkalmazásuk legális feltételének megteremtése a vonatkozó jogszabályok
miatt rendkívül körülményes és költséges. Ahhoz, hogy egy gazda külföldi munkaerőt
alkalmazhasson, munkaerő igényét először be kell jelenteni a megyei munkaügyi
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hivatalnál. Az így kiközvetített munkanélküliek természetesen valamilyen kitalált ok
miatt alkalmatlanok e munka végzésére, ezután jöhet a kérelem. A külföldi
munkavállalónak rendelkeznie kell hatósági orvosi bizonyítvánnyal, érvényes
társadalombiztosítással,

nyilatkozatokkal,

engedélyekkel,

mely

a

gazdának

személyenként 40-50 ezer forint kiadást jelent. Természetesen, hasonlóan más
homokhátsági, zöldség-gyümölcstermeléssel foglalkozó települések gazdáihoz, itt is
sokan választják az egyszerűbb megoldást, a feketemunkát.337 Itt nagyobb a veszély,
mert ha a rendőrség elhurcolja és kiutasítja az országból az elfogott feketemunkásokat,
nem lesz aki leszedje a spárgát. A munkások természetesen szállást és teljes ellátást
kapnak.
A legnagyobb hozzáértést a szedés igényli. Az avatatlan szemnek a legnehezebb
észrevenni a talaj alatt a sípot. Ha elhagyja, a következő szedésig kibújik a földből, a
fény hatására néhány perc alatt színt vált, meglilul és értékét veszti.

A gazdának

állandóan ellenőrizni kell a szedőket. Egy szedő az egész szezonban ugyanazokat a
sorokat szedheti. A gazda engedélye nélkül még a szomszédját sem segítheti ki.
A szedés után történik a válogatás. Ez sokszor késő estig tart. A válogatás, a
mosás, a méretre vágás nagy odafigyelést és pontosságot igényel. A termelők egy
számot kapnak, melyet minden ládában el kell helyezni. A fölvásárlók így tudják
ellenőrizni a minőséget.
A faluban lévő felvásárló helyek általában este 6 órakor nyitnak. A nagyobb
termelőkhöz a felvásárlók házhoz mennek. Az átadással éjjel 10-11 óra körül végeznek.
A kereskedők helyben fizetnek.
A válogatás gyorsabbá és könnyebbé tétele érdekében ma már Öttömösön és
Ásotthalmon is két-két termelő spárgamosó gépet vásárolt. Ezeket Németországban
gyártották, de már Magyarországon is forgalmazzák. A gépre ketten rakják a sípokat,
mely méretre vágja és megmossa, a másik oldalon négy fő válogatja, illetve ládázza. A
közvetlen piaci csomagolást a fölvásárlók végzik. A termelők csak a spárgafesztiválra,
kiállítás céljából készítenek néhány csomagot.
Amennyiben szükséges, éjszaka öntöznek. Nappali melegben nem öntözhetnek,
mert a víz jobban hűti a talajt, leáll a sípok növekedése. Egy rosszul megválasztott
öntözési idő komoly anyagi kiesést eredményezhet. Az öntözést a modern, intenzíven
termő fajták mindenképpen igénylik. Különösen fontos a talaj vizesen tartása a tavaszi,
bűti szelek idején. A szél a száraz homokot elhordhatja a bakhátról. Van olyan tavasz,
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amikor a bakhátat kétszer-háromszor is újra kell húzatni. Ez minden alkalommal a talaj
lehűlésével jár, ami késlelteti a sípok növekedését. Az erős szél a szezon kezdetén teheti
a legnagyobb kárt. Ha lefújja bakhátat, a sípok kimaradnak a talajból, megfagyhatnak,
illetve meglilulnak. Ezeket le kell szedni, hogy ne hátráltassa a többi növését. Az ilyen
spárga értékesíthetetlen, a jószágokkal etetik meg. A gyakori öntözés is hűti a talajt,
tehát igen nagy tapasztalattal kell rendelkeznie a termelőnek ahhoz, hogy sikerüljön
minél korábban elkezdeni a szedést.
Ma már az öntöző berendezések is egyre modernebbek. A talajadottságok nem
teszik lehetővé, hogy nyílt vizű gödröket, víztározókat alakítsanak ki, ezért a legtöbben
fúrt kutakból locsolnak. Ezek hatnegyedes, műanyagcsőből készült szitás csőkutak,
melyek 45-50 méter mélyek. Kettőt, hármat kötnek össze. Egy kisebb öntöződobot két
orosz gyártmányú, „Káma” típusú szivattyú is elhajt, de a nagyobb dobokat itt is
háromfázisú villanyszivattyúkkal hajtatják. Öntöződobokat már Öttömösön is
készítenek, ezek azonban sokkal egyszerűbbek és olcsóbbak a gyáriaknál. Míg a gyári
dobokat hidromotor mozgatja, addig a házilagosan gyártott dobot mosógépmotor húzza
be. Ez azért előnyös, mert a hidromotor nem veszi el a víz nyomását.
Szedés után a meglévő árkokba trágyát szórnak, majd kapáláskor – miután a
spárga kizöldült – a bakhátat fokozatosan elsimítják. Nagyon fontos a megfelelő
trágyázás, mivel a gyenge humusztartalmú talajban csak vékony, értéktelen spárga,
cérna terem. „Amelyik olyan cinóber, abbú sosë lösz röndös spárga”. Ma már a
műtrágyák alkalmazásával ez könnyen megoldható.
A spárga egész évben gondos ápolást igényel. A gombabetegségek közül a
legelterjedtebb a spárgarozsda (Puccinia asparagi), a fuzárium (Fusarium culmorum) és
a gyökérpenész (Rhizoctonia violacea). A legveszélyesebb kártevők a spárgalégy
(Platyparea poeciloptera) és a spárgabogár (Crioceris asparagi). Ellenük permetezéssel
védekeznek.338
Az öttömösi Magyar László Termelőszövetkezet megalakulása után, az 1960-as
évek elején – a már említett László Mihály szervezte a telepítést. Miután a gazdálkodók
számára a termelést lehetetlenné tették, választaniuk kellett: vagy elhagyják falujukat és
a városban próbálnak szerencsét, vagy belépnek a téeszbe munkásnak. A statisztikai
adatok azt mutatják, hogy sokan elköltöztek. Azok azonban, akik megmaradtak saját
gazdaságukban, és a téeszben végzett munka mellett a háztájiban spárgát telepítettek
vagy jószágot tartottak, néhány év elteltével házat tudtak építeni a faluban.
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1962-ben 20 kat. hold spárga telepítését kezdték el.339 A kezdeti nehézségek után
a termelőszövetkezet fejlődésével a tagság anyagi helyzete is javult. Az 1970-80-as
években már mintegy 30 hold spárgaültetvény volt. Külön spárgaházat építettek, ahol a
válogatás és az osztályozás folyt. A spárgát mindenkitől név szerint vették át, és a
hónap végén fizettek a teljesítménytől függően. A háztájiban megtermelt spárgát pedig
az ÁFÉSZ helyi felvásárló telepén értékesítették. Egy holdon, megfelelő körülmények
között, akár 30-40 mázsa spárga is megtermett. 1967-ben a Hungarofruct által fizetett
ár a következő volt:340
Minőség
Solo A
Solo B
Leves
Fejtörmelék
Szártörmelék

Átmérő (mm)
16
13-16
10-13
10

Hosszúság (cm)
12-22
12-22

Ár (Ft/kg)
24
20
10
8
4

12-22

Az 1980-as években az árak stabilak voltak a teljes felvásárlási szezonban.
Ennek következtében nem törekedtek a koraiságra. Ma azonban az árak a szezontól
függően napról-napra változnak. Annak ellenére, hogy több fölvásárló hely is működik,
igazi verseny nincs, a termelők kiszolgáltatott helyzetben vannak a kereskedőkkel
szemben. Összehasonlításul néhány adat az árakról: 341
Minőség

1980

Extra
Solo
Lila pikkelyes
Fejtörmelék
Ipari

1998
április 14.
450 Ft/kg
250 Ft/kg
100 Ft/kg
30 Ft/kg
20 Ft/kg

42 Ft/kg
29 Ft/kg
20 Ft/kg
5 Ft/kg
-

május 25.
224 Ft/kg
100 Ft/kg
50 Ft/kg
20 Ft/kg

A termelőszövetkezet felbomlása után a magánültetvények gyorsan bővültek. Eddig a
háztájiban a néhány százszögöles tábla volt az általános, ma egyre többen már
holdszámra telepítik. A nagyobb darabokat kiadják részéből – általában feléből –
szedésre. Sokan ma is munkaidő előtt vagy után szedik a spárgát, majd reggel korán
biciklin, garabolyban viszik leadni.
A helyben meglévő értékesítési feltételek miatt a spárgatermesztés mára jelentős
szerepet tölt be a családok megélhetésében. Ezt jól mutatja az 1996-ban elkezdett, mára
hagyománnyá vált tavaszi spárgafesztivál is, ahol a szakmai megbeszélések és a
339
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termékbemutatók mellett a spárgából készíthető ételek elkészítési módjai is bemutatásra
kerülnek. A spárganap megszervezésének gondolatát a képviselőtestület vetette fel 1996
tavaszán. Az első években csupán egy napos rendezvény volt, ahol elsősorban szakmai
tanácsadásokat hallgattak a résztvevők. 2000. évtől a rendezvény neve „Öttömösi
spárgafesztivál”, mely két napos és már egyéb kulturális és sportrendezvények is
társulnak a szakmai bemutatókhoz.342 (78. kép)
Érdekes, hogy maguk az öttömösiek kevés spárgát fogyasztanak, míg a közeli
településeken, ahol spárgát egyáltalán nem termelnek, nem is fogyasztják. Bálint Sándor
kutatásaiból tudjuk, a főzelékféléket a tanyai lakosság, különösen a férfiak nem sokra
becsülték. „Azt mondják, ögye mög a nyúl, mög az úr.”343
Az öttömösi termelők mindent megtesznek annak érdekében, hogy a modern
termelési technológiákat megvalósítsák saját gazdaságaikban is. Mint már említettük, az
elmúlt években több gazda is járt Németországban és Hollandiában, hogy az ott
látottakat itthon próbálják hasznosítani.
„Nagy a különbség. Sokkal régebben termelnek spárgát, mint mi. Egy gazdaságban 3040 hektár spárga is van. Ezekben a gazdaságokban már saját hűtőház van. Ahol mi
voltunk, az a gazda a 20 hektár spárga mellett magoncot is termelt, emellett szabadföldi
virágtermeléssel is foglalkozott. Hollandiában, ahol mi voltunk, ott fóliatakarás volt és
talajfűtés. Gégecsőben meleg vizet vezettek a sorok között. Az a gazda, így fűtéssel,
akkor bírta kezdeni a szedést, amikor mi itthon takarás nélkül. Gázzal fűtik. A puszta
közepén volt a kazánház, vezetékes gáz, és az öntözés is ki van építve – ott vannak a
hidrások, (öntözőcsatlakozók) vízmérő órával fölszerelve. A gerincben 6-8 bár van,
csak rá kell kapcsolni a dobot, de van csöpögtető öntözés is” - mondta adatközlőm,
Molnár József.344
Ma Öttömös mellett Ásotthalmon, Pusztamérgesen, Ruzsán, Kelebián,
Mórahalmon és Balotaszálláson is vannak jelentős spárgaültetvények. Termelése e
tájkörzetben csak az utóbbi években terjedt el. Ennek oka a termelőszövetkezetek
fölbomlása

után,

a

mezőgazdaságban

tapasztalható

általános

regresszió.

A

gabonaneműek termelése nem kifizetődő, az értékesítési feltételek bizonytalansága
miatt az állattenyésztés sem nyújt ma már létbiztonságot. Ebben a körzetben az intenzív
zöldségtermelés sem rendelkezik olyan erős hagyományokkal, mint a Szegedhez
közelebbi településeken. Tönkrementek a téesz időben telepített hatalmas területű
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szőlőültetvények is, csupán a legjobb minőségű táblákat tudták fenntartani. A kevés
helyi vállalkozó mellett, elsősorban vidéki – kiskőrösi, keceli és soltvadkerti – gazdák
kezébe kerültek a szőlőterületek.
Pusztamérgesen elsősorban zöldspárgát termelnek. Termelésének technológiája
mindenben megegyezik a fehér (etiolált) spárga termelésével. Régebben a fajták is
ugyanazok voltak. A zöldspárgát akkor szedik, amikor a síp egyharmada már a talaj
fölött van és színt váltott. Az esetleges fagyok miatt a korai termés fogása
bizonytalanabb. Szedése lényegesen gyorsabb, mivel nem kell mélyen elvágni a sípot.
Osztályozása is hasonló módon történik. A korai átvételi ára megegyezik a fehér
spárgáéval, később azonban 10-15 százalékkal kevesebbet fizetnek a fölvásárlók. A
zöldspárgát elsősorban a skandináv országokba exportálják.
Az utóbbi években új termelési „tájkörzet” alakult Csengelén és környékén is. A
németországi székhelyű Vetter Kft. a zöldség-gyümölcs felvásárlása és értékesítése
mellett 1996-ban önálló spárgaültetvényt telepített. 2000-ben, mintegy 650 tonna
spárgát exportáltak Németországba. A saját árujuk mellett magántermelőktől is
vásároltak spárgát. A családi vállalkozások által termelt áru minősége azonban nem
egyöntetű, ez nehezíti az értékesítést. Ezért ma már csak olyan termelőkkel kötnek
szerződést, akik vállalni tudják a megfelelő technológiai előírások betartását.
Csengelén a holland „Gijnlin” fajtát termesztik. A magoncokat 2,1 méter
sortávolságra és 30-40 cm tőtávolságra, 20-25 centiméter mélyre telepítik. A 60
hektáros ültetvényről csak a telepítés utáni második évben szednek egy fél szedést.
Csengelén a jobb minőség és a koraiság miatt a bakhátakat a fölhúzatás után speciális
fóliával terítik le. Ennek egyik oldala fekete, a másik fehér. Kezdetben a fekete oldala
van fölül, hogy gyorsabban melegedjen alatta a talaj. A fóliát nem kell földelni, mert a
szélén hagyott zsebekbe földet töltenek, mely nehezékként szolgál. Ezért nevezik zsebes
fóliának. Szedéskor fölhajtják, majd visszahúzzák a bakhátra. Ennek köszönhetően egy
héttel korábban szedhető a spárga. Amikor a külső hőmérséklet 22-25 C-fok fölé
emelkedik, a fóliát megfordítják, a fehér fele kerül kívülre, amely visszaveri a fényt, a
talaj kisebb mértékben melegszik fel, így elegendő naponta egyszer, hajnalban
végigjárni a sorokat. A fólia alatt akkor sem zöldülnek, lilulnak meg a sípok fejei, ha
már áttörték a bakhátat. A fóliás takarásnak köszönhetően elnyújtható a szedési csúcs,
jobb és egyöntetűbb a minőség.345 (79. kép)
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Tanács István 1996. 3., Rimóczi Irén 2001. 6.
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A spárga telepítését ma már az állam is támogatja. Exportját semmilyen kvóta
nem korlátozza. Munkálata viszonylag rövid ideig tart, júliustól más növények
termesztésére lehet fektetni a hangsúlyt.
2003 tavaszán Ásotthalmon a spárgatermelők értékesítő szövetkezetet hoztak
létre Tóth Sándorné fölvásárló elnöklete alatt. A szövetkezetnek 40 tagja van. Összesen
mintegy 40 hektár szedhető és kb. 40 hektár, telepítés alatt lévő területtel rendelkeznek.
A szövetkezet célja a minél jobb értékesítési feltételek biztosítása, illetve a tagság
pontos, naprakész informálása.346
A célok világosak. A példa adott. Az öttömösiek minden évben részt vesznek a
csengelei szakmai napokon, kicserélik tapasztalataikat. Ennek következménye, hogy az
elmúlt évben páran már itt is megpróbálkoztak a fóliás takarással. A spárgatermelés
nagy jelentőséggel bír e tájkörzetben. Jó példája az innovatív készséggel rendelkező
gazdák

útkeresésének.

A

legtöbben

azonban

még

ma

is

a

hagyományos

zöldségnövényeket termelik, és az állattartás szerepe sem lebecsülendő.

Szőlő- és gyümölcstermesztés
Szőlőtermesztés
A szegedi gazdák már évszázadokkal ezelőtt szőlőterületeket bírtak a
Szerémségben. Az 1522. évi tizedlajstrom 77 szegedi adózó szőlősgazdát említ.347
346
347

Tóth Sándorné (sz.1949)
Bálint Sándor 1974/75-2 569.
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Mohács után azonban a távoli birtokok használata lehetetlenné vált, ezért kezdtek a
szegedi határban újabb területeket betelepíteni, melyhez a vesszőt a Szerémségből
hozták.348 Először a város alatt lévő partosabb feketeföldeket ültették be. A 18. századtól
a homoki földeken elszaporodó tanyák körül is mind nagyobb területen történt
szőlőtelepítés.349 Ezek az egyéni telepítések képezték a később oly nagy jelentőségűvé
vált szőlőkultúra alapjait. A szőlő a homok megkötésére is kiválóan alkalmas volt.
Ekkor keletkeztek a szőlőhegyek, melyek nevüket az első telepítőről, vagy a
legnagyobb területtel bíró gazdáról kapták.
A szatymazi szántóföldi gazdálkodás bölcsőjének számító Szatymaz-halom
környékén, valamint ettől nyugatra - a kiskundorozsmai határútig – alakultak az első
szőlőhegyek. A felsővárosi tanyaföldeken 44 szőlőhegy volt. 350
Később tehetősebb szegedi vállalkozók telepítettek be jelentősebb területeket,
ahol hegygazdaságokat hoztak létre. Így Szatymazon a neszűrjhegyi gazdaságnak 1851ben már 37 gazda volt a tagja, akik összesen 8185 út szőlőt birtokoltak, amely több mint
40 holdnak felelt meg. Egy kat. hold szőlő megközelítőleg 200 út volt. Egy út 35-40
tőkéből állt.351 Az ádokhegyi gazdák 1879-ben nyitott Gazdasági Könyvükbe 1882-ben
“a régi gazdaság Könyvéből” egy korábbi határozatot másoltak be, mely szerint: “Az
1844 évi Ádok hegyi szöllős és földes gazdák maji napon tartott gazdasági gyűlésben el
határozták, hogy szombaton dél után semmiféle munkát nem szabad végezni a szöllő
hegyben, hogy Isten őrizze meg a szöllő hegyeinket égi háborútól, jég esőtül és más
veszedelemtül, és így a gazdaság végzését megtartani köteles minden gazda…”352
A szőlőtulajdonosok a hegygazdaságokat az őrzés, és egyéb „ügyes-bajos dolgok”
megszervezésére hozták létre.353 A csőszbért a gazdák szőlőterületük nagysága után
arányosan fizették. A csősz fizetésén kívül a gazdaság ebből fedezte valamennyi
kiadását. Például az ádokhegyi gazdaság 1895-ben a következő kiadási kimutatást
készítette:
meszelő
lőpor

85 kr

93 kr
homok

mész 25 kg.

75 kr

14 kr

348

Benyák Zoltán-Benyák Ferenc 1999. 94.
Juhász Antal 1982/83-2. 53.
350
Reizner János 1900. 441. Azt a szőlővel beültetett területet, ahol legtöbbször egy tömbben, több
gazdaságnak is volt szőleje, högynek nevezték. (Égető Melinda 2001. 539.)
351
Juhász Antal 1991. 316.
352
Az Ádok hegyi Gazdaság Könyve Szegeden, MFM NA 1251/2000.
353
A filoxéra vész után a bortermelés korábbi színvonalra történő emelése céljából az 1894. XII. tc.
elrendelte a 100 kat. holdnál nagyobb szőlőterületek esetében a hegyközségek megalapítását. (Szilágyi
Miklós 2000. 568.)
349
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öreggazda bére
évi adó

4 Ft
6.20 kr

csősznek foglaló

1 Ft

kútcsinálás

6 Ft

segítség másfél napra 90 kr

puska csináltatása

vödör

permetezőgép

40 kr

hordó1,40 Ft

kútágas

gém

1,30 Ft

ustorfa horog
150 tégla

30 kr
2,25 Ft

16,50 Ft

3,50 Ft
ágasszög kinyújtás

30 kr

liter pálinka

30 kr

adóba

csősz bére

16 Ft

fegyveradó

köszörűkő

60 kr

két kocsi főd

permetező reparáció1,80 Ft

1,50 Ft

cselédadó

5,77 Ft
1 Ft
1,20 Ft
60 kr354

Az öreggazdát is választották, ő intézte az ügyes-bajos dolgokat. Fáradozásaiért
úgynevezett bocskorpénzt kapott. A csőszfogadás az öreggazda házában, vagy a
csőszházban történt a gazdák jelenlétében. A feltételeket írásba foglalták. A „felelős
pásztornak” kötelessége volt a szőlőben található tárgyakat őrizni, a csőszházat kívülbelül tisztán tartani, cseresznye éréskor a „kártékony madarakat” távol tartani. Bére egy
évre 28 forint volt.355
Adatközlőm, Jenei Gábor (sz. 1914.) édesapja az 1920-30-as években volt csősz.
130 gazdája volt. “Azokhoz járt ősszel a csőszbért összeszödni. Üres zsákkal. Hat liter
rozsot kaptak ëgy vékástól évönte. Szüret után indultak. Akkor már ráértek. A vállukon
hozták haza. Még Forráskúton is volt gazda. Két vékástól adtak ëgy kéve szőlővesszőt
tűzrevalónak. (Egy vékás 400 négyszögöl.) Mikor mögmetszöttek, kitötték a csőszbért
az út végire. Apám a csőszbotra szúrta és a vállán hordta haza. Így hordta haza az évi
tűzrevalót. Akinek ëgy vékás szőleje volt, az is adott ëgy kéve vesszőt, ëgyik kisebbet, a
másik nagyobbat kötött, volt aki egész szűkre szabta.”
Néhány csősz kiváltságképpen aprójószágot is tarthatott, de csak szüret elmúltától
cseresznyeérésig. A gazdaság engedélyével 2-3 hétre aratórészt fogott, hogy a család évi
gabonaszükségletét megkereshesse. Az évi bért két részletben fizették, megállapodáskor
a csősz 1-2 forint foglalót kapott. A csőszház körül lévő fákat a csősznek kellett rendben
tartani. Ezért elkapta a gallyat és a gyökeret. A csőszházak közelében a szőlőhegyekben
5-6 méter magas, akácfából összetoldott, négy lábon álló tornyok emelkedtek, ezeket
górénak nevezték. Madárjárás idején a csősz köteles volt ezekről kereplővel zajt csapni.
354
355

Huszka Lajos 1975. 28.
Az Ádok hegyi Gazdaság Könyve Szegeden, MFM NA 1251/2000.
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A viharkárok és a jégverés ellen harangozni kellett. A századfordulóig viharágyút is
használtak.
Szinte minden évben másik csőszt fogadtak, mert köztudott volt, hogy “az
élelmes csősznek volt a határban először új bora.” A csőszök a nyúl bundáját kötötték a
lábukra, hogy ne hagyjanak nyomot maguk után. Emiatt sokan megtagadták a csőszbér
fizetését, sőt a gazdaságból is kiléptek, melynek következtében némelyik meg is szűnt.
Elsősorban az időközben tanyát épített szőlőbirtokosok – kik már állandóan kint laktak
– tiltakoztak a fölösleges kiadás ellen. A kilépőket jogilag sem tudták fizetésre
kényszeríteni, mivel az ügyészség kimondta, hogy “...a szervezet megalakulása
alkalmával sem alapult semmiféle törvényes intézkedésen, s most sem tekinthető olyan
hegyközségi szervezetnek, melyre a mezőrendőrségi törvény vonatkozó rendeletei
alkalmazhatók lennének.”356 A csőszállítás azonban több szőlőhegyben a második
világháborúig fennmaradt.
A homoki szőlőtelepítés az 1880-90-es években elterjedt filoxéra járvány után
gyorsult fel. A filoxéra járvány a homokon nem fertőzött, azt tartották, hogy “a homok
kiszúri a szömit.”357
Az első szakszerű telepítések Ormódi Béla vállalkozó birtokain történtek,
Zauner

Richárd

irányításával,

Horgos

és

Királyhalom

környékén.

Később

Pusztamérgesen, majd a városhoz közelebb eső – Domaszék, Zákányszék, Mórahalom –
szélhordta homokdombokon folytatódtak.358
A modernebb technológiát hamar átvették az itteni gazdák is. Különös jelentősége
volt az új fajták - mint az olaszrizling, piros veltelini, nagyburgundi, hárslevelű,
kékfrankos, zöld veltelini, szerémi zöld, szlankamenka, és a csemegeszőlő - a saszla meghonosodásának. A hagyományos gyalogszőlő mellett megjelent a karósszőlő,
melyet úri szőlőnek is neveztek.
Az úri birtokosok a szegedi politikai és üzleti élet vezető emberei voltak. Villát
építettek, a villa köré szőlőt telepítettek. Birtokukat legtöbbször csak hétvégén
látogatták meg, ők maguk nem dolgoztak. A termesztés korszerűsítésében azonban nagy
szerepük volt, mivel sokszor egymással versengve törekedtek a legmodernebb fajták
meghonosítására és a legkorszerűbb technológiák alkalmazására.
A szőlőben szükséges munka szervezését a kapásra bízták. A kapás egész évre
szerződött,

általában

egy helyen

évekig,

356

évtizedekig

szolgált.

Huszka Lajos 1975. 23.
A filoxéra magyarországi hatásáról ld. (Csoma Zsigmond 1985., Beck Tibor 2004.)
358
Börcsök Vince 1970/l. 101.
357
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A szőlőben,

gyümölcsösben mindenféle munkát el kellett végeznie, amiért lakást és tűzrevalót
kapott. Ezenkívül egyéb természetbeni juttatásokban is részesült: kapott pár száz szögöl
termőföldet, pár mázsa gabonát, kukoricát, burgonyát. Tarthatott aprójószágot, néhány
sertést. Használhatta a tulajdonos szerszámait, de köteles volt az utakat rendben tartani,
a mezsgyére akácfát ültetni és azt minden évben metszeni. A szőlőben ő végezte a
nyitást, metszést, kötözést, kapálást, permetezést. Az ő dolga volt a fiatalítás: a döntés,
oltás, és ősszel a takarás is. Elvállalta a gyümölcsfák tavaszi kaparását, metszését,
permetezését. A gyümölcs szedésében, behordásában, értékesítésében is segítenie
kellett. A hordók, prések, permetezőgépek, pince tisztántartásáról, a szüretelés
előkészítéséről is a kapás gondoskodott. Az udvart rendben kellett tartani, eperéréskor
naponta felsöprögetni. A kapás családjával a városi birtokos nyaralója mellett épült,
két-, vagy háromosztatú – szoba, konyha, kamra – kapásházban lakott.359
Szögi Ferenc nagyistványi szőlejében Mórahalmon, Szűcs Ferenc volt a kapás
1931-1944-ig. Minden munkát neki kellett végezni, a szüretelés kivételével. Ekkor
segített a gazda is.
Nagyobb gazdaságokban a kapás a szőlőben szükséges idénymunkákra
napszámosokat fogadott. A két világháború között Szatymazon a Báló kocsma előtt volt
az emberpiac. “Hajnalban, még sötéttel odaálltunk, hogy ha mögfogadnak bennünket
még napfőkőtt előtt ott lögyünk. Ahogy fogyott a munka, bocsátotta el az emböröket. A
közelebbi rokonait tartotta legtovább. A napszámot a nagyokhoz vötték a kisebbek is.
Ahogy nőttek a napok, úgy emelködött a napszám. Az volt a rossz, hogy kérni köllött.
Löhet, hogy aki kérte, azt legközelebb nem hívták.” 360 A szatymazi szőlők nemcsak a
helybelieknek nyújtottak jó kereseti lehetőséget, ide jártak a környék falvainak
napszámosai is szezonmunkák idején.
A szőlőt a leggyengébb minőségű homokterületekre telepítették, ahol már a rozs
sem termett meg. A talaj előkészítése volt a legnehezebb munka. A terület viszonylagos
egyenletessége miatt itt, ellentétben a szegedi határ más vidékeivel, nem sokat kellett
kubikolni. Télen talicskákkal, vagy lőcsöskocsikkal hordták el a partossát. A rigolozást
– fordítást – átajjába fogták föl. Általában télen fordítottak. Jó kereseti lehetőség volt.
“Szőlőnek 80 cm mélyen fordítottunk. Később följebb vöttük, már csak 60 cm-re.
Kiszödtük belőle a kukacot, meg ha volt benne tarack azt is. Aki pénzért csináltatta,
akkor a kukacért fizetött darabszámra, a tarackért kiló- számra. Az én gyerökkoromban
359
360

Huszka Lajos 1973/1-4. 46.
Jenei Gábor (sz. 1914)
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az volt a pénzkereset, szőlőnek fordítani, vályogot vetni. Ásóval, kapával fordítottunk és
szakítottunk, hogy haladósabb lögyön. Ha mögvolt az árok, aláástunk és leszakadt, ëgy
darab, beleborult, utána kapával, ásóval folytattuk. Nagyot nem löhetött szakítani, mert
a gazda nem engedte, nëhogy elnaggyázzuk a munkát. Vaspálcával ellenőrizték a
mélységét. Később, amikor nagyban telepítöttek, úgy szántották sztalinyeccel. Akkor
már nem szödték a kukacot së.”361
Nagyobb birtokokon nem engedték a szakítást, mert akkor nem szedték ki
rendesen a kukacokat. Ha nagyon hideg volt, este a trágyát szétterítették a másnap
fordítandó területre, hogy az éjszaka ne fagyjon át. A ház körül ültetendő szőlő alá való
fordítást mindenki maga végezte.
Ültetéshez tavasszal a legerősebb, fagykárt nem szenvedett vesszőket szedték le.
Sima vesszőt ültettek. A szabályos az volt, ha az alsó és a felső szem között legalább 50
cm távolság volt. A szemtől 4-5 cm-re vágták el a vesszőt. Sok helyen ősszel az ültetni
való vesszőket lehúzták, homokkal betakarták, így védték a fagytól és az ónos esőtől. A
jég alatt a szem könnyen befulladt. Csak a vessző vége maradt ki néhány centire a
földből.
A 19. század végén még 90 cm-es sorok voltak. A tőtávolság is 50-60 cm volt.
Később ez folyamatosan bővült. A két világháború között már a legnagyobb sortávolság
120-, míg a tőtávolság 80-100 cm volt. Ültetéshez zsinórt húztak ki. A zsinórra csomót
vagy rongyot kötöttek, mely a tőtávolságot mutatta. Mérőláncot is használtak, mely 10
öl hosszú volt. A felénél volt egy nagy karika, utána ölenként ismét nagyobb karikák.
Egy ölön belül volt még szintén hét kisebb karika, melyek közül a középső szintén egy
kicsit nagyobb volt. Ezek egy sukkra voltak egymástól. Ezt lábnak is nevezték. A kb. 90
cm-es sortávolság három lábnak felelt meg, ezt háromlábas szőlőnek hívták. Későbbi
ültetésű szőlőket ritkábbra ültették, ezek voltak a négylábas szőlők. A szőlőt áprilisban
ültették.
Többféle módon ültettek. Néhol kiásták a gödröt és betaposták a vesszőt, majd
meglocsolták. Ültették fúróval is. A fúró fából, vagy vasból készült. Miután a lyukat
megcsinálták, belehelyezték a vesszőt, az ültető a szemközti oldalon mellészúrt, egyik
lábbal mellé lépett és maga felé húzva a fúrót, a vesszőt beszorította. Sokan
körmösfúrót használtak. Ez vasból készült. Két ágra végződött, mely közé az alsó
szemet helyezték. Együtt, egy mozdulattal nyomták a földbe a fúrót és a vesszőt. Ezt be
kellett locsolni. Ültetés után a vesszőket homokkal körbehúzták, fölcsirkézték. Erre azért
361
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volt szükség, hogy a frissen eredő szemet a kendermagbogár (Peritelus familiaris) ne
rágja el. A homok védte a vesszőt a kiszáradástól is, ezáltal hamarabb megindult a
gyökeresedés. A fölcsirkézett szőlő közé krumplit vetettek. Májusban egyszer meg
kellett kapálni. Az újültetésű szőlőt budárnak nevezték, fokozatosan védték a vadaktól
is.
Két éves szőlőt még csak egy csapra metszették, hogy a tőke erősödjön. Négy
éves korában már termőre metszettek.
A szőlő legnehezebb tavaszi munkája a nyitás volt. A nyitást két kézre végezték.
A nagyobb részt a nyitó lehúzta az egyik oldalon, attól függően, hogy milyen kezes volt,
majd váltott és a másik oldalon nyitotta ki a tőkét. A nyitókapa a rendes kapánál
hosszabb és keskenyebb, a vége hegyes volt. Kora tavasszal nyitottak, még mielőtt a
rügyek megeredtek. Az úri birtokokon átajjából végezték. Ott a kapás irányította a
munkát. A tőkét rendesen ki kellett pucolni, hogy a metszés könnyebb legyen.
A metszés pontos, hozzáértő munkát igényelt. A napszám is magasabb volt. A 19.
század második feléig metszőkést használtak. A metszőollók a 19-20. század fordulója
előtt váltak általánossá. A kecskeméti ollót használták. A metszőollóval együtt
használták a keszelt, ami hasonló a metszésnél ma használatos csákányhoz, csak kisebb
volt a vasa és rövidebb a nyele. Ezzel ütötték le a fölösleges hajtásokat, a tőke alatt
kihajtó fattyvesszőket és a sátorgyökereket.362
A levágott venyigét minden második sorba a hártyára rakták, markonként. A
metszés végeztével összeszedték, kévébe kötötték és kazalba rakták. Télen ezzel
fűtöttek. Ha későn metszettek, a vessző könnyedzett. Ilyenkor a szem fölött, a szemmel
ellenkező irányba lejtve, ferdén vágták el, hogy a vesszőből szivárgó lé ne folyjon a
szemre. A szőlő fiatal hajtásait sóskának nevezték.
Fagy ellen az úri szőlőkben füstöléssel védekeztek. Ez a kisbirtokosoknál nem
volt divat.
Ha a tavaszi szelek metszés után befújták a tőkéket, újból ki kellett nyitni. A
napszámosok mondták: „Fújjál szelecske, fújjál, most fújod a csizmára valót.”
A kötözést az asszonyok végezték. Kákával (Schoenoplectus lacustris L.), jukka
levéllel (Yukka) kötöttek. A rafia 1883-ban került az országba Franciaországból, és a 1920. század fordulóján már az úriszőlőkben használták.363
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Mórahalmon akinek nem volt laposabb fekvésű helye, ahol kákát szedhetett volna,
fogott részéből; feléből, harmadából. A kötöző kákát a piacon is árulták. Volt aki
rozsszalmát használt. A szalmát zölden méretre vágták, megfonnyasztották, majd fával
megveregették, hogy puha legyen. Ezzel rossz volt kötözni, mert könnyen elszakadt.
Mielőtt a kötözőlányok elszegődtek, megkérdezték, mivel kell kötözni, úgy állapították
meg a napszámot.
Kétszer kötöztek. Először, amikor még gyenge volt a vessző, lazán fölkötötték.
Néhány nap múlva újból bekötötték az előző kötés fölött, már szorosabbra. Ha későn
kötöztek a hajtás megerősödött és kifordult a szemből, letörött. Kötözés után tetejéztek,
a vesszőket egyforma magasságban vágták el nagykéssel vagy kaszakéssel. Később a
hónaljhajtásokat letörték, hogy ritkább legyen a tőke, hatékonyabban lehessen
permetezni és könnyebben hozzá lehessen férni a fürtökhöz. Ezt egyszer kellett végezni,
július vége felé.
A kötözés fontosságára hívta fel a figyelmet Szepessy József szőlészeti-borászati
felügyelő 1927. február 23-án Szatymazon tartott előadásában is, melyben elismerőleg
nyilatkozott a szatymazi szőlősgazdák munkájáról. “Kerületembe 81 község tartozik, öt
év óta vagyok felügyelő, s az alatt azt tapasztaltam, hogy a 81 községből Szatymazon
van a legfejlettebb szőlőkultúra... Nincs egy község sem, ahol az emberek annyit
áldoznának a szőlőművelésre, mint itt. Hibák azonban itt is vannak... Nagy hibát követ
el az, aki későn kötöz. Már május végén fel kell kötni azt a három-négy hajtást, mely a
földön fekszik, mert a nedves talajon a peronoszpóra könnyen megtámadhatja.”364
A századfordulón még söprűvel csapkodták be a fürtöket, így védekeztek a
peronoszpóra ellen. Kezdetben burgundi lével permeteztek. A rézgálicot feloldották és
szódával keverték. A bordói lé a két világháború között vált általánossá. Ekkor már a
szóda helyett feloldott oltott meszet használtak. Ez jobban tapadt és tartósabb védelmet
biztosított. A rézgálicot kékkűnek nevezték. Az időjárástól függően 10-15 naponként
kellett permetezni. Az első gyári permetezők a Wermonelek voltak, az 1920-30-as
években váltak általánossá. Szatymazon azt tartották, hogy aki szőlőt telepít, az először
vegyen permetezőt. Dorozsmán bérelni is lehetett. Az új permetezőt disznózsírral
kenték be, hogy a permet ne ragadjon rá. Az 1950-es évek elején Öttömösön Lajkó
Lajos géplakatos faputtonyos permetezőt készített, mely olcsósága miatt gyorsan
elterjedt a környéken.365
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Szepessy József szólt a permetezés fontosságáról is: “Mikor kell védekezni a
peronoszpóra ellen? Van olyan, aki azt állítja, hogy Péter-Pál után már nem kell. Sokan
azt mondják, májusban még nem kell permetezni, mert még sóska is alig van... Ha az
első permetezést május első felében végrehajtottuk, Orbán nap után megint permetezni
kell 1%-ossal. Június 8-ig meg kell permetezni 3.-szor is. Evvel a permetezéssel már a
moly elleni védekezést is meg kell kezdeni, ugyanis a bordói lébe bele kell keverni 15
dkg. urániazöldet... A peronoszpóra azért tud olyan nagy mértékben terjedni, mert nem
egyöntetűen védekezünk ellene. Sokan előbb valónak találják a krumpli és
kukoricakapálást.”366 Az 1960-as évek elején a magasnyomású, Batériás permetezők
terjedtek el. Egyetlen hátrányukként említhető, hogy nehéz volt a permetet
fölpumpázni.367
Nyáron a kapálás horolóval történt. Ez széles, keskeny élű kapa. A tőke tövét
pucolták ki. Augusztusban érés alá kapáltak, ezt sarabolásnak nevezték. Kihúzták a
földet, hogy a fürtök ne érjenek a homokba. Az utolsó kapálás után körbegereblyézték a
szőlőt, hogy meglássák, ha illetéktelen járt benne. Ezt csak kisebb úri szőlőkben
végezték.
Kevesebb szőlővel rendelkező gazdák nem építettek pincét, a hordókat kamrában,
ászokfán tartották. A hordók őszre elszáradtak, ezért szüret előtt kivitték az udvarra,
végükre állították és vizet öntöttek rájuk, dagasztották. Mikor megdagadtak, forró vízzel
kimosták. A jó hordót szüret előtt csak forró vízzel öblítették ki. Egy szál gyufát
meggyújtottak, kissé a hordóba tartották, ha nem aludt el lehetett bele szűrni a mustot. A
dohos, penészes hordót elvitték a kádárhoz, aki a beteg részt kigyalulta.
A szőlődaráló használata már a századforduló előtt általános volt. A darálót a
szűrőkádra tették, a csap elé ördögszekeret – ballangót – (Salsola kali L.) tettek, amely
megszűrte a mustot. Kisebb gazdaságokban erre a célra kancahordót használtak.
Téglákra állították, hogy a kármentőt alá tudják tenni. Legtöbb helyen az udvaron
préseltek.
Fűz Ferenc nagyapjáéknál a századfordulón középorsós szőlőprést, fasutút
használtak. Négyszögletes kosara volt, melyet a riglifák tartottak össze. A csavarja is
fából volt. Ennek fölső végében, keresztben vastag vas volt. Ezt egy vendégoldal szerű
fával hajtották, melynek a végén lánc volt. Ezt a láncot a szegbe akasztva tudták a
csavart feszíteni. A talp kb. 1,2 méter széles volt. Magassága kihajtott csavarral kb. 2,5
366
367

CSML. Szeged-Szatymazi Gazdakör jegyzőkönyve 1901-1927. X/245.sz.
Fodor Ferenc 1992. 409.

163

méter volt. Sutulás előtt a csavart száraz szappannal kenték. Kisebb sutúkat ügyesebb
bognárok vagy szélmolnárok is készítettek.
Kisebb gazdaságokban a család maga szedte a szőlőt, vagy a szomszédok
összefogtak, segítettek egymásnak. Garabolyba szüreteltek. A fürtöket késsel vágták le,
a lehullott szemeket összeszedték. Vigyáztak, hogy levél ne kerüljön a szőlő közé.
Szüret közben a legszebb fürtöket kirakták a sorok közé, a hártyára. A fürtök alá
szőlőlevelet tettek. Ez volt az állani való szőlő. A padláson nádra rakták, karácsonyig
elállt. A karácsonyi asztalon diónak, almának, szőlőnek lenni kellett. Leginkább csak
ezért tartották. Piacra keveset vittek, azt is csak karácsony előtt.
Ahol több szőlő volt, ott két-három sutút is használtak. A legnagyobbal kezdték –
ez volt az első sutulás. A második sutulás már kisebb présen történt. A mustot tojással
fokolták. Ha a tojás fönnmaradt, nagyon jó, ha lebegett, elfogadható, ha leült az aljára
akkor alacsony volt a must cukorfoka. Néhol csináltak csígert is. A kipréselt törkőre
vizet öntöttek, majd néhány nap után kisutulták. Cukrot kevés helyen tettek hozzá, túl
drága volt.
A törkőt kádba, kancahordóba taposták vagy csumiszolófával tömörítették.
Homokot tettek a tetejére és agyaggal letapasztották.
A forrásban lévő mustot csípős mustnak nevezték. Az első fejtés András nap
(november 30.) körül volt. Hidegben később forrt ki a must. A seprőt egy edénybe
tették és mikor a pálinkát főzték, kibélelték törköllyel az üstöt és abba öntötték. A
második fejtés februárban volt, ekkor már tükörtiszta volt a bor. Fejtés után a hordót
teletették, a dugót kukorica csuhéjjal körbevették és légmentesen lezárták. A hordónak
nem volt szabad darabba maradni. Időközönként pótolták az apadást. Sok helyen már a
második fejtésre nem került sor, mert akkorra elfogyott. Az üres hordót bekénezték, a
végére krétával ráírták a kénezés dátumát. Hektóliterenként két szálat gyújtottak bele. A
kénszál végébe vékony drótot akasztottak, így lógatták a hordóba, melyet meggyújtás
után azonnal lezártak.
Amikor megtörtént a fejtés, fölöntötték a hordókat, a bor mennyiségét be kellett
jelenteni. A hordókat Szegeden a Dugonics utcában kellett hitelesíteni. A fölvásárolt bor
után az adót a kocsmárosok és a kereskedők fizették.
A bort eladáskor vödrökkel merték föl a kocsira. Borpumpa csak nagyobb
gazdaságokban volt. A kocsmárosok helybe jöttek és 7-8 hektós hordókat hoztak,
amelyek a kocsiban pontosan elfértek. A pincében darabban maradt hordóból a bort
kisebb hordóba, esetleg üvegbe fejtették. A legtöbb bort a tiszántúli kereskedők
164

vásárolták fel. Ha Szegeden keresztül vitték, akkor a vámháznál fizetniük kellett,
amikor kivitték a városból meg kellett fizetniük a fogyasztási adót. Ezt az adót azonban
a termelőnek elszámolták. A helybeli kereskedők kisebb termelőktől vásároltak.
Az úri szőlők és a ház körüli szőlők ültetésével párhuzamosan a hegyekben lévő
szőlők fokozatosan kiöregedtek. A gyümölcstermesztés előtérbe kerülésével a
szőlőtermesztés egyre inkább háttérbe szorult. Különös lendületet adott e folyamatnak
az őszibaracktelepítés két világháború közötti fellendülése.
Az 1960-es évek második felében a téeszekben indult nagyarányú szőlőtelepítés.
Megfelelő hozzáállás és a megfelelő szakértelem hiányában azonban ezek a telepítések
nem voltak hosszú életűek. Sok helyen bevezették az egy-, vagy kétszemes ültetést. A
mindössze két szem hosszúságúra vágott vesszőt a borozda aljára ültették. Ahogyan a
sóska nőtt, úgy húzták be a borozdát, illetve az a szél lassan feltöltötte. A borozda aljára
ültetett szemek eredése azonban nem érte el a 10 %-ot. A téeszekben telepített
szőlőterület nagyságáról az alábbi táblázatból következtethetünk.368
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Település
Ásotthalom
Balástya
Balotaszállás
Bordány
Bugac
Csengele
Csólyospálos
Domaszék
Forráskút
Harkakötöny
Jászszentlászló
Kiskundorozsma
Kiskunfélegyháza
Kiskunhalas
Kiskunmajsa
Kistelek
Kömpöc
Kunszállás
Mórahalom
Öttömös
Petőfiszállás
Pirtó
Pusztamérges
Rúzsa
Szank
Szatymaz
Tázlár
Üllés
Zákányszék
Zsana
Zsombó

Kert (ha)
107
51
44
33
109
51
22
43
37
22
56
43
166
150
52
54
17
61
136
23
21
7
23
44
72
82
52
45
53
29
28

Gyümölcs (ha)
36
155
12
144
25
16
56
117
40
1
5
21
24
148
81
24
10
4
41
21
10
12
39
94
52
123
41
68
113
7
222

Szőlő (ha)
219
82
37
125
196
65
146
173
19
7
44
74
132
516
719
173
59
55
168
38
58
106
29
74
166
34
334
25
153
16
81

Legjelentősebb telepítések Kiskunmajsa, Kiskunhalas, Tázlár és Ásotthalom környékén
történtek.Az állami támogatásokból telepített ültetvények egyre nagyobb anyagi
ráfordítást igényeltek. Szankon és Kiskunmajsán ezért az 1970-es években előtérbe
került a meggytermesztés, melynek betakarítása gépesíthető volt.369
Mára a szőlő a kiskertekbe szorult vissza. A sorok közét tavaszonként fölásózzák.
A lugasok között sokszor, krumplit, borsót, termelnek.
Ma már kevés olyan kisgazdaság van, ahol annyi szőlőfajtát lehet találni, mint
Szatymaz határában Jenei Gáboréknál. A hagyományos szőlőfajták közül itt még van
piros- és fehér kecskecsöcsű, magyarka, saszla, otelló, kövidinka, kadar, bakar, csiricsuri, deleváré, ezerfürtű, ezeréves Magyarország emléke, Irsai Olivér, Izabella,
369
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Mathiász Jánosné, Szauter Gusztávné, szlankamenka. A csiri-csuri a franciaországi
Saumur-ből származó fajta, főleg a Buda környéki szőlősökben terjedt el. Szatymazra
az 1970-es években a téesz szőlőtelepítései során került néhány vessző Baja
környékéről.370
Kiskunmajsa környékén is jelentős szőlőtermelés folyt a második világháború
után. A nagyobb hegyekben gyümölcsösöket is telepítettek. A települést a félegyházi út
két oldalán összefüggő területen szőlők és gyümölcsösök övezték, az Erdőszőlők,
Iparhegy, Halesz és az Aranyhegy nevezetű szőlőhegyek. Legtávolabb Halesz található,
ma itt sok a parlagon hagyott terület, illetve a kiirtott szőlő helyén hétvégi házakat
építettek. A szőlőhegyeken kívül a tanya köré is telepítettek szőlőt, gyümölcsöst. Ezek
kisebb – pár száz négyszögöles – területek voltak, mely elsősorban a család ellátását
szolgálta. A fiatal telepítésű fák közé itt is kerti veteményeket vetettek.371
Az

Aranyhegyet

az

1970-es

években

a

Jonatán

Termelőszövetkezet

magasművelésű szőlővel telepítette be, mára ezek a telepítések is tönkre mentek, a
terület parlagon áll. Hasonló sorsra jutott a kiskunhalasi, szanki, félegyházi,
pusztamérgesi a mórahalmi és az üllési határban, a téeszek által több száz hektáron
telepített kordonos szőlők túlnyomó része is.
Gyümölcstermelés
A 19. század utolsó évtizedeiben a Szeged környéki gyümölcstermesztés egyre
jelentősebbé vált. Nagy szerepe volt ebben a szegedi faiskolák mind nagyobb mérvű
elterjedésének. Az 1880-as években az ujszegedi határban Rácz Ferenc volt az első, aki
a rózsacsemete mellett gyümölcsfaneveléssel kezdett foglalkozni. Ugyanebben az
időben nyitotta faiskoláját Szögi József is, aki tanult kertész, és az első szegedi faiskola
megalapítója volt. Nevéhez fűződik a Szögi duráncai őszibarackfajta kinemesítése. A
gyümölcsfákat ekkor még szinte kizárólag a szőlő közé ültették. A nagyobb koronájú
fák, mint például az alma, cseresznye, kiválóan megélt a szőlő között. Wagner Adolf
germesdorfi cseresznyéjét minden évben Párizsba szállította. De nagy jelentősége volt
az almatermesztésnek is. Igen sok fajtát termeltek, melyet a szegedi piacon
értékesítettek. (pl. Nyári fontos, Tombác, Szercsika stb.)372
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Az 1920-as években Szatymazon és Csengelén is voltak kisebb faiskolák
Wagner Adolf, Szűcs Pál, illetve Papp Ferenc tulajdonában. Az alma, körte, szilva,
meggy, cseresznye stb. mellett egyre nagyobb szerepet kapott az őszibarack szaporítása
is. A világválság éveiben a zömmel exportra termelő faiskolák piaca szinte teljesen
megszűnt. Az őszibarackfa azonban egyre kelendőbb lett.
Az 1935. évi összeírás alapján a gyümölcsfaállomány nagyságát a következő
táblázat mutatja:373
Település
Jászszentlászló
Kiskundorozsma
Kiskunfélegyháza
Kiskunhalas
Kiskunmajsa
Kistelek
Öttömös
Pusztamérges
Szank
Szeged
Tázlár

Alma

Körte

Cseresz-

Meggy

Őszi-

1574
32243
20706
55241
10329
6367
2133
4947
5280
130994
3797

1153
8322
8349
45187
3538
1703
418
627
5348
50150
3689

nye
548
8319
6606
13157
4667
2152
472
726
1709
60804
1194

1266
7827
13080
17312
5902
2040
789
1634
3503
58665
2467

barack
1205
25095
9369
26819
6620
3875
1394
2952
3359
108136
1228

Kajszi Szilva
870
23213
13566
50257
6468
3123
569
1482
8617
75128
4211

1479
16098
24824
28410
7846
3422
1041
2260
3581
89596
1820

Dió

Összes*

515
2475
5352
7194
2148
693
168
351
1052
20433
434

12176
140190
112641
277324
56448
27867
7587
18695
38894
593906
21877

(Pronaifalva)
*Kisebb jelentőségű fafajták nincsenek részletezve. Ezért az összes állomány nem a felsoroltak
összességét jelenti.

A már említett halasi gyümölcstermesztési törekvések eredményeként Szeged mellett
Kiskunhalason volt a legtöbb gyümölcsfa. Kiskunhalason legjelentősebb az alma, körte
és a kajszibarack termelése volt, Szeged környékén az alma után az őszibarack
következett.
1928-ban Zsombó-Ménesjáráson Sági János tanító, ki kertészeti akadémiát
végzett, két hold barackost telepített. Ide Szatymazról sokan jártak napszámra, ahol
fokozatosan eltanulták a termelési technológiát. Megfelelő permetezési lehetőségek és
ismeretek nélkül azonban a telepítési próbálkozások csődbe mentek. Az állapotokról
szintén Szepessy József előadásából értesülhetünk. “Ha van valahol fejetlenség, úgy az
a gyümölcsvédelemben van. Sokan egyáltalán nem védekeznek a gyümölcs kártevői
ellen... Sok helyen vágják ki a gyümölcsfákat, mert nem ismerik a bajt.”374

373

MSK. Új sor. 100. Magyarország állatállománya, gazdasági gépfelszerelése és gyümölcsfaállománya
az 1935. évben.
374
CML. Szeged-Szatymazi Gazdakör Jegyzőkönyve 1901-1927. X/245. sz.
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Az őszibarack szatymazi meghonosítása Frank István nevéhez köthető. Állítólag
az első nemes ágat ő hozta a párizsi világkiállításról. Később fiai, Frank József és Frank
András 1925 őszén, három vadalanyba szemeztek nemes szemet. Próbálkozásuk
eredménnyel járt és 1927-ben már 180 szemzett fát ültetettek el. A kezdeti időszak
nehéz volt, mivel kiderült, hogy a Buda környékén bevált mandulaalanyra a homokon
nem lehet szemezni. Megpróbálkoztak a vadalannyal, mely eredményesnek bizonyult.
A talaj vízháztartása sem hasonlított a Buda környékihez, ezért ki kellett kísérletezni a
telepítésre legmegfelelőbb adottságú területeket. Kiderült, hogy nem jó, ha a szemzett
alany magas víztartalomnál a helyén marad, mert a vezérgyökér hamar eléri a vizes
réteget és a fa élettartama rendkívül lerövidül. Ha átültetik, a gyökérzet szétágazóvá
válik, az élettartam meghosszabbodik. A megfelelő metszési módok kialakítása is
hosszú kísérletezést követelt. Az első eredmények az 1930-as évek elején kezdtek
mutatkozni. A kísérletezések eredményeként új fajtát állítottak elő, mely a Szatymazi
Ford nevet kapta. Ez nem más, mint az amerikai Ford korainak a kései változata. Erős
fájú, fagytűrő fajta. Gyorsan elterjedt. Pár év múlva a Frank-féle fajtakísérletben ismét
új fajtát szelektáltak, melyet Mariskának neveztek. Bejelentették állami elismerésre, de
mivel túl hosszú volt a minősítő eljárás, saját szaporításból telepítették, mely néhány év
múlva a vidék legnépszerűbb fajtájává vált.375
A fajtakísérletekben nagy szerepe volt idős Mohácsy Mátyásnak, aki a budai
termőkörzetben szerzett hatalmas tapasztalatokat.376 A jó példa hamar terjedt, többen
próbálkoztak telepítéssel. A kisebb gazdák csak 10-15 fát ültettek. Duránszky Béla,
Kopasz Sándor, Fehértóban lakó Katona József kapcsolódtak be a leghamarább a
kísérletezésbe. Az eredmények népszerűsítésében nagy szerepe volt Kamenszky
Bélának, aki az 1928-ban megalapított gazdasági népiskola vezetője lett. Ezüst- és
aranykalászos tanfolyamokat szervezett, ahol népszerűsítette és oktatta az őszibarack
termeléssel kapcsolatos tudnivalókat. Kamenszky Béla mellett állattenyésztéssel és
növénytermesztéssel kapcsolatos előadásokat tartottak még Lábas Iván és Molnár István
szegedi tanárok is.377
Legfontosabb a szemzés tudományának elsajátítása volt. Ügyesebb emberek
hamar megtanulták és maguk állították elő a szaporítóanyagot. Az ujszegedi
faiskolákból is jártak ki szemezni. A szemzéshez két személy kellett, a szemző és a kötő.
375

Jeszenszky Árpád 1995. 153.
Mohácsy Mátyás életútjáról ld. (Geday Gusztáv 1981., Araczki János-Kőváry E. Péter-Sicz GyörgySzabó András 1982.)
377
Pálmai József 1987.
376
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A kötést általában gyerekek vagy asszonyok végezték. Régen rafiával kötöttek, ma
speciális csíkokat használnak. A szemzés időszaka augusztusban volt, amikor a fa haja
könnyen vált. A szemzőág közepén lévő rügyek voltak a legjobbak. A magányos
virágrügyek szemzésre nem alkalmasak. A vadcsemete alsó részén, lehetőleg a
gyökérnyakban a héjat T alakban vágták föl úgy, hogy a fatest ne sérüljön. A kivágott
szemet a felnyitott héj alá csúsztatták, úgy, hogy a szem felső, szélesebb vonala a T
alakú bevágás vízszintes vonala alá kerüljön. Ebbe helyezték a nemes részből kivágott
pajzs alakot. Úgy kellett bekötni, hogy a rügyet ne szorítsa le. A rügy mellett lévő
levelet visszacsonkázták. Két hét elmúltával az eredmény megállapítható volt. A
megeredt szemek megtartották fényes színüket, a csonkázott levélnyél elvált a rügytől.
Amelyik szem nem eredt meg, az megbarnult, összeráncosodott. Ezeket az alanyokat
ismét beszemezték. Egy nap kb. 3000-3500 darabot tudott egy gyakorlott ember
beszemezni. A szemzőágat megbízható helyről kérték, de sokszor előfordult, hogy
lopták. Azt tartották, hogy a lopott szem biztosabban megered.
Lechner Ödön a Buda környéki telepítések fejlesztésére 1930-ban Amerikából
újabb, erős növekedésű fajtákat hozatott. Ekkor került az országba a Mayflower, a
Győztes és az I.H. Hale. Néhány év múlva már Szatymazon is megjelent a Mayflower
és az Amsden, az első korai fajták. A cél az egymás után, folyamatosan érő termősor
beállítása volt. A kései fajták Elberta, Alexander, Olga voltak.378
Az 1960-as években a legelterjedtebb termősor a Mayflower, Amsden, Alexander,
Hegyi korai, Győztes, Ford, Cegléd szépe, Napsugár Champion, Elberta, és az Olga
volt. Az össztermés kb. 60-70 %-át azonban még a Ford adta.
A kísérletezések folyamán rájöttek, hogy ha az előcsíráztatott magot a végleges
helyére ültetik és ott történik a szemzés is, akkor az oltvány nem szenved az átültetéstől,
gyorsabban fejlődik, és már a második évtől termőképes. A csíráztatásra nagy gondot
fordítottak. A vadóc barack magját ősszel gyűjtötték össze, a legegészségesebbeket
kiválogatták. Erős faládába nedves homok közé rakták, melyet időnként belocsoltak. A
ládákat a pincében tartották. A legtöbb helyen azonban a szabadban csíráztattak. Védett,
partosabb helyet választottak, melyhez a jószág sem férhetett hozzá. 50-60 cm mély
gödröt ástak, melybe a magvakat rétegenként rakták, ügyelve arra, hogy azok egymást
ne érjék. A rétegek között egy-két ujjnyi vastagságú nyirkos homokréteg volt Felülre
vastagabb homokréteg került. Tavasszal a kicsírázott magot eliskolázták, 35-40 cm tő,
378

A Buda környéki telepítések történetéről ld. (Mohácsy Mátyás-Malia Pál-Ifj. Mohácsy Mátyás 1959.
30.)
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és 60 cm sortávolságra, mintegy 6-8 cm mélyen lerakták. Az iskola talaját télen mintegy
40 cm mélyen megfordították. A talajt nedvesen kellett tartani. Csak a jól fejlett,
egészséges csírákat ültették el. Az előcsíráztatott mag főgyökerét ültetés előtt
visszacsípték, hogy az oldalgyökerek jobban fejlődjenek. A kész alanyok itt kerültek
szemzésre.
Ültetés előtt a talajt vagy megfordították, vagy nagy gödröket ástak az ültetendő
fáknak. Egy gödör ásásakor legalább egy köbméter földet kellett kitermelni.
Az 1960-as években a tsz-telepítéseknél már Rigol ekével szántottak. Ezt Rába
Steiger húzta és mintegy 80 cm mélyen szántotta föl a talajt, utóhántólós ekével. Ez a
kisebb eke fordította a borozdába a fölső humusz réteget. A sorok helyét hosszú dróttal
jelölték ki. Hatméterenként szigetelőszalaggal jelölték meg a sortávolságot. A másik
drótot rá merőlegesen négyméterenként jelölték be, ez adta a tőtávolságot. A
metszéspontokra ágakat szúrtak le, majd ültetődeszka segítségével telepítettek. Az
ültetődeszka kb. 150 cm hosszú, 15 cm széles volt, középen és a két végén volt egy-egy
bevágás. A középső bevágást helyezték a fa helyére, a két végén pedig pálcát szúrtak a
jelek elé. Ezután a deszkát elvették, kiásták a megfelelő gödröt, az oltványt
belehelyezték, majd visszatéve a deszkát a jelzés szerint állították be. Ültetés előtt a
gyökeret megmetszették, minden szálat visszavágtak roncsolódás nélkül. Ügyeltek arra,
hogy a gyökérnyak a talaj szintjével egy magasságban legyen. A gyökerek közeit
porhanyós homokkal kitöltötték, hogy ne maradjon levegő. Ezután beöntözték, majd
mikor a víz a földet meghúzta, a talajszinttel azonos magasságúra töltötték. Tavasszal
telepítettek, így kisebb volt a fagy- és a vadveszély. Az új ültetést ősszel földdel
hányták körbe, hogy a vadak ne tudják megrágni a törzset. Ez igen nehéz munka volt és
sokszor az ágakat sem védte meg. Kisebb gazdaságokban trágyát dobáltak az ágakra.
Sokan próbálkoztak haj kiakasztásával is. A fodrásztól kért hajat kis csomókba a fára
kötötték, hogy a vad érezze az ember szagát. Ma már rassel zsákot, fóliát és különböző
vegyszereket használnak.
A barackost partos helyre telepítették, ahol a víz nem állt meg. Magas vízállásnál
a gyökerek könnyen befulladtak és ez a fa kiszáradásával járt. Az 1999. évi tavaszi
belvizek nagy kárt tettek a telepítésekben.
1939-ben Szatymazon már helyben vásárolták fel az őszibarackot. Ekkor még
garabolyokba szedték és nagykosarakban szállították. Az így szállított gyümölcs
törődött, hamar megromlott. Elsőként Frank József készített ládákat, melyekbe budai
mintára nagyság szerint sorolta a barackot. 1940-ben már Budapestről is érkeztek
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kereskedők, kik helyiséget béreltek és folyamatosan fölvásárolták a termést. Voltak
szödők is, mint például Dursztné Féger Ilona, Deutsch Sándorné, Molituriszné, akik
szintén Budapestre szállítottak. Ők a termelőknek adtak ládákat, melybe csak egy sort
fért el. Az átvétel helyén nyolc-tíz fogadott lány sorolta a barackot, mindegyiket
egyenként papírba csomagolták. Az átvétel délután volt. Még aznap este vagonba
rakták. Éjszaka szállították, hogy ne romoljon. Később a felvásárlást egy Budapestről
jött kereskedő – Trencsényi Imre – szervezte. Ezután többen is foglalkoztak
fölvásárlással. A termelés bővülése lehetővé tette, hogy exportra is szállítsanak. A
minőségellenőrzést gyümölcstermesztési felügyelők végezték. Repülőteret terveztek,
hogy a gyümölcs minél hamarabb a külföldi piacra kerülhessen, de a további fejlődést
megakadályozta a második világháború.379
Az 1930-as évek végén már megjelentek a féderös-, vagy laposkocsik. Ezek már
nem rázták össze a gyümölcsöt és könnyebb volt a húzatásuk is. Szegeden a Mars-téren
és a Szent István téren volt gyümölcspiac.
A MEZŐKER az 1950-es évek elején alakult. Szatymazon Somogyi Sándor volt a
felvásárló telep első vezetője. A vasútállomás utáni, deszkaoldalú épületben kezdték a
felvásárlást. Itt folyt a válogatás és a csomagolás is. Ekkor a ládákat egyenként kézzel
rakták a vagonokba. Nem volt hűtési lehetőség, így az áru gyorsan romlott. Ezért
építettek egy kis kapacitású jéggyárat, melyhez nem voltak megfelelő tároló vermek.
Így sokszor 50-100 km-ről kellett a jeget ideszállítani. A másik problémát a Ford fajta
túlzott arányú telepítése jelentette. Augusztus első heteiben kilométeres kocsisorok
álltak sorba már este, hogy reggel mihamarabb sorba kerülhessenek.

A környező

településekről is Szatymazra hordták a termést, mert itt volt az átvevőhely és a
bevagonírozás. Újra megindult az exportszállítás. A felvásárolt gyümölcs mennyisége
évről évre növekedett. A vasúton elszállított termés mennyisége jól tükrözi a fejlődést:
1951-ben

21 vagon

1952-ben

33 vagon

1953-ban

38 vagon

1954-ben

66 vagon

1955-ben

130 vagon

1956-ban

35 vagon

1957-ben

109 vagon

1958-ban

106 vagon

379

(fagykár)

Szabó Árpád (sz.1914)
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1959-ben

495 vagon380

A hatalmas arányú fejlődés, amely az 1950-es évek végét jellemezte, annak a kedvező
gazdaságpolitikai fordulatnak volt köszönhető, amely 1953 után következett be. 1957ben már a termelőszövetkezetek keretén belül is megindult a telepítés.
Szatymazon az 1960-as évek elején a felvásárló telepet is bővítették. Hűtőházat
építettek, aljzatbetonoztak, az árut már targoncákkal mozgatták. A csomagolás is külön
épületben történt. Ekkor már nagyság szerint válogatták – sablonozták - a barackot a
következő méret szerint:
Méret
Átmérő(mm)

AA
81-

A
74-80

B
68-73

C
62-67

D
56-61

E
50-55

F
45-49

Exportra könnyített hetes ládákba sorolták a barackot. A ládák aljába méretre
szabott vastagpapírt tettek, oldalát piros szegéllyel díszítették, a végekre pedig “Bálint
gazdás szalagot” ragasztottak.
A

fejlődést

nem

törte

meg

magángazdaságokban

lévő

gyümölcsösök

az

1961-es
oly

nagy

téeszszervezés
méretűek

sem.

voltak,

A

hogy

elképzelhetetlen volt ezek államosítása, kivágása. Szatymazon is az ismert megoldást
alkalmazták: a magántulajdonban lévő gyümölcsösök megmaradhattak saját használati
tulajdonban és úgynevezett részesművelésben használhatták tovább a tagok, mint
pártoló tagok. A szabály szerint évente 180 napot kellett volna dolgozni a téesz
alkalmazásában, de ezt egy bizonyos összeggel megválthatták, hasonlóan a
haszonbérlethez. A gazdák tehát arra törekedtek, hogy a gyümölcsös ki ne öregedjen. A
kipusztult fák helyére újakat ültettek.
Szatymazon 1961-ben a Barackvirág termelőszövetkezet három és fél holdas
kísérleti telepet létesített, melyben 31 fajta őszibarack került kipróbálásra. Az
összehasonlítás miatt régi fajtákat is telepítettek: “1. Mayflóver, 2. Amsden, 3.
Alexander, 4. Győztes, 5. Cegléd szépe, 6. Sumbeam, 7. Juno Elberta, 8. Arp, 9.
Grensboró, 10. Erly ross, 11. Wiggins korai, 12. Laczy-féle, 13. Kesztrel, 14. Szatymazi
Ford, 15. Telepi magonc, 16. Manic ross, 17. Homok gyöngye, 18. Nectar, 19. Alton, 20.
Biscop, 21. Juli Gold Burbank, 22. Nectarini Advence, 23. Columbia, 24. Comtesse, 25.
Waddel, 26. Bronzos Elberta, 27. Miss Lolo, 28. Champion, 29. Poenta, 30. I.H. Halle,
31. Elberta.”381

380
381

Moholi Károly 1960. 178.
Kamenszky Béla 1961. 29.
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A barackfa metszése alapvető fontosságú, mely meghatározza a termést és a fa
élettartamát. Hosszú kísérletezések után általában mindenki saját tudása és felfogása
szerint alakította ki metszési módszerét. Mohácsi Mátyás vezetésével az 1950-es évek
végén, 60-as évek elején tanfolyamokat tartottak, melyen a környező települések gazdái
is részt vettek.
A legelterjedtebb a katlan alakú korona volt. A oltványt már az ültetés után
ennek megfelelően kellett indítani, visszametszeni. A lehetőségtől függően három-négy
vázágat hagytak. Ekkor került sor a törzs magasságának kialakítására is. A meghagyott
alapvesszőket erősségüktől függően 20-30 cm hosszúra vágták úgy, hogy a végső rügy
kifelé álljon. A katlan alakú koronára jellemző, hogy a vázágak 45-60 fokos szögben
állhatnak. A későbbiekben ezt a vázágak síkjában térkitöltő ágakkal sűrítik, illetve az
alapvázágak alatt gallérszerű ágrendszert hoznak léte. A gallérágak lekötik az erőt, nem
kopaszodik föl a vázág, így a termést arányosabban lehet elosztani. Az így kialakított
korona viszonylag magas, de még könnyen kezelhető.
A tányér alakú korona jellemzője, hogy a vázágak még alacsonyabban
helyezkednek el. Metszéskor, és szedéskor az ágak könnyen elérhetők, nincs szükség
létrára. A korona kialakítása hasonló módon történik, de ha kell, a vázágat le is kötik. A
nap jobban belesüt, a termést több fény éri. Hátránya, hogy a sorok között kevesebb
hely marad, így a talaj géppel nehezebben kezelhető. Általában 6x4 m-re telepítik. Az
így ültetett fák élettartama 20-25 év is lehet.
A kísérletezések folyamán a nagyobb tőszám, és a nagyobb termésmennyiség
elérése céljából újabb metszési formákat alkalmaztak. Ezeket egyrészt saját kísérletek,
másrészt külföldi (spanyol, olasz) tapasztalatok alapján alakították ki a termelők. A
metszési forma megválasztása függ a fa fajtájától is. Az erős növekedésű fajtákat nem
lehet leszorítani.
A karcsú orsó metszési mód lényege, hogy a központi sudárt állandóan
függőleges irányban tartják, ez válik a fa tengelyévé. Ezen képezik körben a vázághoz
hasonló vízszintes termőkarokat. Az így metszett fa magasabb, de kisebb helyet foglal,
ezért 3x3 m, illetve 4x2,5 m sűrűre is telepíthető. A magas tőszám és a korábbi termőre
fordulás miatt egyre népszerűbb metszési forma. Rövidebb idő alatt nagyobb
terméseredményeket produkál. Hátránya, hogy az így telepített fák várható élettartama
csupán 10-15 év. A mind gyorsabb fajtaváltások miatt azonban ma már ez sem tűnik
hátránynak. (80. kép)
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A palmetta sövény Olaszországból terjedt el. Jellemzője az egy síkban kiterített
vázágrendszer. A palmettaként kialakított fa szerkezetileg egy központi függőleges
tengelyből és azon kétoldalt, sorirányban elhelyezkedő, kb. 45o körüli szögben, ferdén
álló vázágakból áll. A sövényt általában három méter magasságig szokták felnevelni. E
metszési mód alkalmazásával területegységenként mintegy 50 %-kal növelhető a
telepíthető fák száma. 382
A zöldmetszést minden metszési formánál ősszel, teljes lomhullás előtt kell
végezni. A fölösleges hajtások kivágásával a megmaradt rügyek megerősödnek.
A metszést az időjárástól függően kora tavasszal végzik. A fagyveszély miatt
először csak ritkítják az ágakat. Az igazi metszésre csak virágzásban kerül sor, amikor
már látszik, hogy, milyen termés várható. A korán metszett fa rügyei hamar kipattannak
és könnyen elfagyhat a barack. Kései fagyok esetén a virágban lévő terméskezdeményt
körömmel kettévágják, így állapítják meg, hogy fekete-e a közepe, elfagyott-e a termés.
Az őszibarack legnagyobb ellensége a késői fagy. A korai fagyok ellen néhol
füstöléssel, öntözéssel védekeznek. A hajnali locsoláskor a víz ráfagy az ágakra,
rügyekre és a jégréteg menti meg a fagyástól a gyümölcsöt. Csak kisebb fagyok esetén
alkalmazható. Egy egész éjszakás fagy esetében túl sok víz fagyna az ágakra és
letörnének.
A lemetszett gallyat kévébe szedték és bekötötték. A szőlővenyigével együtt
rakták kazalba. Ma már a legtöbb helyen összegereblyézik, vagy traktorral
összehúzatják és elégetik. Ahol van megfelelő gép, ott a sorok közé kaparják és
betárcsázzák.
A mészkénlé főzésének elterjedésével az 1950-es években nagy lépést tettek a
növényvédelem terén. Kiváló gombaölő szer, megfékezi a lisztharmatfertőzést és
hatékony rovarölő. Főzése nagy munkával járt. Csak öntöttvas üstben főzhető. Mivel
ilyen üstöt csak kevesen tudtak megvásárolni, egymástól kérték kölcsön, vagy a
rokonok, szomszédok közösen főzték. 100 liter vízhez kellett húsz kilogramm kénpor és
tíz kilogramm égetett (oltatlan) mész. A felforrt vízbe a kénport lassan beleszitálták.
Óvatosan kellett végezni, mert a por könnyen lángra kapott. A vizet folyamatosan
kavarták. Ezután került az üstbe az oltatlan mész. Lassan és óvatosan kellett belerakni,
mert a fölszabaduló hő hatására rendkívül heves volt a forrás és könnyen rácsapódhatott
az ember kezére. Ezután folyamatosan keverték és addig forralták, míg legalább
egyharmada el nem forrt, illetve sötét vörös színű lett. Miután kihűlt, üvegekbe szedték
382
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és Baume-fokkal megmérték az erősségét. Sokáig nem lehetett tárolni, még azon a
tavaszon el kellett permetezni. Kellemetlen, kénes szaga volt. A kézről nehezen lehetett
lemosni.
Az egyre modernebb permetezőgépek segítségével a védekezés hatékonyabbá
vált. A permetezés könnyítésére Szatymazon Tóth Márton lakatos mester egy könnyen
szállítható permetezőgépet szerkesztett, mely igen elterjedt. Lényege, hogy a két
keréken guruló tartályra pumpát szerelt, melyet egy személy folyamatosan hajtott,
miközben a másik permetezett. Csak gyümölcsösben volt használható, a szőlő között
nem lehetett tolni.(81. kép)
Az 1960-as évek elején a batériás, magasnyomású permetezők elterjedésével
használata háttérbe szorult. A permetezést az 1970-es évek elején elterjedt japán –
motoros – permetező forradalmasította. A permetanyagot a gyümölcsösben kocsin,
pótkocsin húzatva, 20-30 m-es slag segítségével tudták szétpermetezni, nagyobb fizikai
erőfeszítés nélkül. Ennek háti változatát szőlőben használták. Kisebb gazdaságokban
ezek még ma is sok helyen működnek.
A tavaszi lemosó permetezést legtöbbször már metszés előtt elvégzik. Nagyobb
gyümölcsösökben ezt ma már traktorhajtású permetezőgépekkel történik. Kéntartalmú
szerekkel, illetve bordói lével permeteznek, fagymentes napokon. A tavaszi permetezés
megakadályozza a gombásodást és a levélfodrosodást. Néhol a bordói lével történő
permetezést már ősszel, lombhullatás után elvégzik. Nyáron szükség szerint zöldtetű
ellen méreggel permeteznek.
A barackos sorait minden tavasszal megásózták. Ezt legtöbbször napszámosok
végezték. A fák közét lovasekével megszántották, később rotátorozták. Az 1950-es
években kezdték használni a Frank-féle motoros kézi kapálógépet, mely “melynek nagy
előnye, hogy oldalkapálásra is átalakítható és a szétterülő lapos korona alatt a fa
törzséig a talajt megmunkálja.”383 Ma már a tehetősebb gazdák traktorral vontatott
oldalazó rotátorral művelik a sorközöket, így csak közvetlenül a fák tövét kell kapálni.
Az 1950-es évek végére már kialakult egy gyümölcstermesztő tájkörzet, melyben nem
csak az őszibarack, hanem más gyümölcsfajták is nagy szerepet játszottak. Jól mutatja
ezt az 1959-es mezőgazdasági statisztika is.384
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Település
Ásotthalom
Balástya
Balotaszállás
Bordány
Bugac
Csengele
Csólyospálos
Domaszék
Forráskút
Harkakötöny
Jászszentlászló
Kiskundorozsma
Kiskunfélegyháza
Kiskunhalas
Kiskunmajsa
Kistelek
Kömpöc
Kunszállás
Mórahalom
Öttömös
Petőfiszállás
Pirtó
Pusztamérges
Rúzsa
Szank
Szatymaz
Tázlár
Üllés
Zákányszék
Zsana
Zsombó

Alma
33 669
86 738
10 402
22 763
16 749
13 320
13 471
62 603
26 293
1 124
5 393
16 461
26 724
52 857
34 441
36 996
3 414
12 196
40 395
4 961
9 782
6 547
25 438
28 263
10439
76 328
16 872
18 560
37 982
8 648
50 111

Körte
2 548
5 343
8 191
1 692
4 484
2 159
2 312
3 882
2 881
3 437
1 792
3 286
9 478
62 912
8 600
6 937
492
2 499
3 352
749
1 603
13 760
857
1 662
8 494
9 101
11 949
1 259
2 636
5 530
7 432

177

Kajszi
1 549
11 063
16 362
16 897
21 390
7 219
12 642
7 628
16 593
4 965
5 118
7 999
29 986
114 721
33 726
7 848
2 493
24 707
10 109
2 041
4 451
8 379
2 691
9 737
22 632
12 821
15 093
14 187
5 724
9 364
15 067

Őszbarack
13 736
97 268
13 618
40 751
23 157
22 409
27 483
33 931
46 658
2 750
9 298
23 232
36 257
50 287
41 523
43 489
9 051
7 775
18 479
4 726
11 833
5 422
14742
52 052
24 116
187 020
18 951
67 236
42 106
10 609
114 764

Összesen
51 502
200 412
48 573
82 103
65 780
45 107
55 908
108 044
92 425
12 276
21 601
50 978
102 445
280 777
118 290
952 70
15 450
47 177
72 335
12 477
27 669
34 108
43 728
91 714
65 681
285 270
62 865
101 242
88 448
34 151
187 374

Különösen fontos volt az őszibarack mellett az almatermesztés jelentősége, mely a
legnagyobb hagyományokkal rendelkezett. Kiskunhalason a kajszibarack termesztés vált
legjelentősebbé az alma és a körte mellett.
Szatymazon és a vele szomszédos Zsombón és Balástyán található ebben az időben
a legnagyobb számban őszibarackfa. Üllésen, Zákányszéken Rúzsán kialakult termesztés
Papp Antal úttörő munkájának volt köszönhető. Papp Antal 1920-ban született
Lengyelkápolnán, a mai Zákányszéken. Fiatal korában 25 hold földet bérelt Szeged
városától, melyen először csupán egy holdnyi barackfát és almafát telepített. Kereste az
új, modernebb fajtákat. Szakmai felkészültségét Mohácsy Mátyás is segítette. Az ő
javaslatára kezdték termelni a Mayflowert, mely abban az időben a legkoraibb érésű
őszibarackfajta volt. Papp Antal a budai barackosokból hordta az új fajták szemzőágait.
Az 1950-es évekre több hold gyümölcsöse és szőleje volt. Kulákká nyilvánították, 1954ben perbe fogták, majd minden vagyonától megfosztották. A börtönből kiszabadulva
újból telepítéshez kezdett, nagyobb terveit azonban a téeszesítés akadályozta meg.
Tudását, emberségét az idősebb gazdák még ma is tisztelettel említik, egymás között
Okos Papp Antalnak nevezik.385 (82. kép)
A

gyümölcstermesztés,

talajadottsággal

rendelkező

különösen
területek

az

őszibarack

lakóinak

jelentett

termesztése
jobb

a

gyenge

megélhetést.

A

hagyományos takarmánytermesztésen alapuló állattartás mellett hamar előtérbe került és
sok helyen azt teljes mértékben fölváltotta. Ezt a folyamatot mutatja egy zsombói példa
is: „Mellettünk eladó volt még egy másfél hold, akkor két évre rá, azt is megvettük, és
most itt van három hold földünk, meg a tanya, ebből élük. Az az igazság, hogy nekünk
főképp barackosunk van. Almásunk, barackosunk, és van másfél hold, amibe kukoricát,
búzát, krumplit, szóval ilyen apró veteményeket vetünk. Most nem sok jószágunk van,
nagyjószág, tehén, ló nincs.”386
Az 1970-es évektől az új – nektarin – fajták megjelenésével a termelés új lendületet
kapott. A kopasz barack kemény húsa miatt jól szállítható, kiváló zamatának
köszönhetően pedig jól értékesíthető volt. Ma már a fehérhúsú fajták egyre inkább
háttérbe szorultak, helyüket átvették a sárgahúsú- és a nektarin fajták. Az értékesítés
azonban egyre nehezebb. Az export visszaesése miatt jó termés esetén a hazai piac nem
képes a gyümölcsöt felvásárolni. Így a termelés jövedelmezősége mára bizonytalanná
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vált. Azonban aki igazán szereti gyümölcstermesztést ma sem hagy föl vele. A már
említett tájkörzetben számos, több hektáros, új telepítés látható.
Csongrád megyében a MEZŐKER által fölvásárolt őszibarack mennyisége 1961 és
1980 között a következőképen alakult:387
A MEZŐKER által fölvásárolt őszibarack mennyisége Csongrád megyében (ezer vagon)
1961- 1965
4

1966-1970
4,9

1971-1975
4,8

1976-1980
3,3

Az elmúlt évtizedekben uralkodó aszály miatt a gyümölcsösök öntözésre
szorultak. Szatymazon - Szél István barackosában - csepegtető öntözést alkalmaznak,
mely automatikusan működik. A vízellátás fúrt kutakból történik. A törzsállomány
mellett a fajtakísérleti telepen a legújabb fajtákat termesztik és különböző metszési
módokat próbálnak ki. A telepen minden évben szakmai bemutatót tartanak a
mezőgazdasági szakiskolák tanulói, valamint a környező községek termelői számára.
Összegzés
„Visszatekintve a múlt század utolsó évtizedeire, jól látható, hogy a
hagyományos kisüzemi termelés általános gondjaiból kiutat kereső parasztok az ország
különböző vidékein intenzív kultúrák kialakításával próbálkoztak. Ebben az időben
alapozódott meg vagy korábbi kezdemények után erőre kapott számos, máig nagyhírű
belterjes

növénykultúra,

a

máig

nagyhírű

Duna-Tisza

közi

szőlő-

és

gyümölcstermesztés, szegedi és kalocsai fűszerpaprika, étkezési paprikatermő-körzetek,
zöldségtermesztő tájak.” – állapítja meg Kósa László.388 Ez az átalakulási folyamat a
második világháború után lelassult, de az új piaci körülmények kialakulása
következtében az 1960-as években újból erőre kapott. Ellentmondásnak tűnik a
téeszesítési folyamattal egyidőben a termelés belterjességének növekedéséről, és a
paraszti gazdaságok termelési specializációjáról beszélni anélkül, hogy ne szólnánk
téeszesítés körülményeiről.
Az

1960-61-ben

véghezvitt

általános

kollektivizálás

során

létrehozott

termelőszövetkezetek és szakszövetkezetek keretén belül sem szűnt meg az egyéni
gazdálkodás lehetősége. Ahol termelőszövetkezetek alakultak ott a lovak kivételével,
meghagyták a jószágállományt, a tanya körül egy kat. hold földterületet, majd később
387
388
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tagonként egy kat. hold háztáji föld mellett a nagyüzemi művelésbe be nem vonható
földterületeket bérelni is lehetett.
A szakszövetkezeti tagok könnyebb helyzetben voltak, tőlük nem kobozták el a
lovakat, bizonyos keretek között földterületük egy részét is megtarthatták. Nem
kényszerültek

gazdálkodási

profiljuk

megváltoztatására,

termékeiket

szabadon

értékesíthették. Mivel egy településen több szövetkezet is alakulhatott, előfordult pl.
Szank esetében, hogy a határ egyik részén szakszövetkezet, a másik felében
termelőszövetkezet alakult. Ez a kettősség „egyfajta vegyes termelési szisztémát” hozott
létre, mely a nagytáblás, nagyüzemi termelés és a tanyák körül tovább élő kisüzemi
termelés sajátos keveredését eredményezte.
Márkus István megállapítása szerint Balástyán, ahol termelőszövetkezet alakult,
a nagyüzemi termelés gépesítettsége miatt a téesztagok szabadideje megengedte, hogy
kis

területen,

de

„komolyabb

méretű”

zöldség-,

és

gyümölcstermesztéssel

foglalkozzanak.389 „Megtanítottak bennünket egy hold földön gazdálkodni” – mondta
Csányi József balástyai gazdálkodó.390 Mivel az egy hold föld nem volt elegendő a
hagyományos,

állattenyésztésen

és

takarmánynövények

termesztésén

alapuló

gazdálkodás folytatására, ezeken a területeken az állattenyésztés háttérbe szorult.
A gépállomások létrehozása után a szövetkezeti földek megművelése mellett
már a magángazdaságokban is vállaltak munkát, elsősorban szántást.391 A gépesítettség
azonban még hosszú évekig nem tudta kiszorítani a lovasfogatokat sem a
termelőszövetkezetekből sem a szakszövetkezetekből. A kertek, háztáji földek
megműveléséhez is gépekre volt szükség. Mivel a lovakat elvették, erőgépet pedig
magánszemély nem vásárolhatott, ügyesebb lakatosok, gépszerelők használt autók
alvázára különböző motorokat szereltek. (83. kép) Ezeket a csettegőket még ma is több
gazdaságban használják. Általában kiselejtezett katonai autók alvázát használták
előszeretettel, mivel ezek összkerék meghajtásúak voltak. Soltvadkerten az első
csettegőket az 1960-as évek elején nyolc lóerős MIB vagy négy lóerős MIA motorokkal
szerelték. Ezeket az erőgépeket az ottani szőlősgazdák használták.392
1964-ben Balástyán Barna István Skoda motorral szerelt össze katonai terepjáró
alvázat, melyen csörlő is volt. Szomszédja megvette tőle, majd másikat épített. A két
munkagép erejét közösen kihasználva, csörlővel húzatták az ekét, így szántották föl a
389
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kertet, illetve takarták a szőlőt takaró ekével. Ruzsán Fodor Antal hasonló alvázra az
1960-as évek végén Pannónia motort épített. Ez a motor gyengébb volt, de megfelelő
váltó segítségével a meghajtást lelassítva, erős munkagépet állított össze. Szeged
környékén a Pannónia motoros csettegők terjedtek el a legnagyobb számban. Később
más műhelyekben már szerelték a csettegőket Barkasz kisteherautó alvázra Wartburg,
Trabant és Multicar motorokkal is.393
Az első traktorok az 1970-es évek végén jelentek meg a paraszti gazdaságokban.
A téeszekben leselejtezett kisfülkés, orosz gyártmányú MTZ traktorokat, UE-28
kisdutrákat vásárolták meg.394

Ezeket a traktorokat még ma is sok gazdaságban

használják. A magángazdaságok gépesítettsége még ma is alacsony színvonalú. Sokan a
régi, lóvontatású eszközöket alakítják át traktor által történő vontatásra. Azokban a
gazdaságokban, amelyekben még tartanak lovakat, a régi eszközöket használják. Ilyen
föltűnő különbségek számos esetben tapasztalhatóak egy-egy munkafolyamat
végzésénél.395 (84. kép)
A fokozatos gazdasági fejlődés a magángazdaságokban egyre több munkaerőt
igényelt. Előfordult az, hogy a téeszdolgozók szabadidejükben, vagy munkaidő után
magángazdaságokba

jártak

napszámra.

Sőt

szezonális

munka

idején,

pl.

őszibarackéréskor, paprikaszedéskor az ország más vidékéről jöttek napszámba
dolgozni.396
A gazdaságok modernizálódását az új technológiai találmányok is elősegítették.
A fóliás gazdálkodás ma már nem követel föltétlen helyben lakást. Sokszor a falutól
több kilométerre alakítják ki a telepet, ahol még tanya sincs. A területet először is
dróthálóval bekerítik és a villanyáramot lekötik. A vízellátást fóliás gödörből oldják
meg. A fűthető fóliasátrak mellé kisebb méretű sátrakat építenek, melyekbe korai
burgonyát, fehér paprikát ültetnek. A többi területet káposztával, salátával, karfiollal
ültetik be és fátyolfóliával borítják. Egy-két katasztrális hold terület egy családnak
egész évi elfoglaltságot és folyamatos piacra járási lehetőséget biztosít. Az ilyen
gazdaságok ma már állattenyésztéssel alig foglalkoznak. (85. kép)
Az egyes terményekkel foglalkozó tájkörzetek kialakulását a talajviszonyok is
befolyásolták.

Zsombó,

Forráskút,

Üllés

393

és

Domaszék

határában

található

A csettegők használata országosan elterjedt. 2003. november 22-én Nagybörzsönyben csettegőszépségversenyt rendeztek.
394
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őszibarackosok nagysága csak a felsőszanki meggyesek és szilvások nagyságával
vetekedhet. A fóliás kertészet koncentráltan jelenik meg az Ásotthalomhoz tartozó
Kissor dűlőben, Kunszállás és Kiskunfélegyháza határán a Vereb-soron, a Bugachoz
tartozó Gazdakör nevű határrészen, illetve Balástya és Kistelek határában. Ugyanakkor
Öttömös, Zsana, Harkakötöny, Tázlár, Pirtó gazdaságaiban nem kapott meghatározó
szerepet a kertészkedés. A településeken az egy családra jutó fóliasátor nagyságát a
következő ábra mutatja:397

Egy gazdaságra jutó fóliasátor nagysága (m²)

Az intenzív fóliás kertészet ilyen mértékű eloszlását a piaci és a közlekedési
lehetőségek

is

befolyásolták.

szegényparasztságának

korábbi

Márkus

István

helyzetéből

ezen

eredő

kívül

kiemeli

tulajdonságokat:

a

vidék

különleges

munkabírást, tűrőképességet, takarékosságra való hajlamot és a társadalmi felemelkedés
igényét is.398
Az 1970-es években a gazdaságok anyagi gyaraopodásának következtében új
közösségi normák alkultak ki. A családok alapvető célja a falusi ház felépítése volt.
Az 1980-as évektől a személyautók mellett a fejlettebb gazdaságokban megjelentek a
397

KSH. Általános Mezőgazdasági Összeírás. Földhasználat Magyarországon a 2000. évben.
Településsoros adatok. Budapest 2000.
398
Márkus István 1983. 254.
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kisteherautók, melyeket kifejezetten piacra történő áruszállítás céljára vásároltak. A
teherautók minőségének fejlődése a gazdaság erejét tükrözte.
A rendszerváltás

után

a privatizáció

következtében

a birtokstruktúra

megváltozott. A családok visszaigényelték a földterületeket, pályázatok segítségével
erőgépeket vásároltak. Egyes gazdaságokban a technikai és technológiai modernizáció
hatására olyan átalakulások, változások történtek, hogy ma már ezekben a
gazdaságokban folyó termelést nem paraszti gazdálkodásnak, hanem „iparszerű
mezőgazdasági termelésnek” nevezhetjük.
A gazdaságok fejlettsége között természetesen jelentős eltérések vannak, melyek
elsősorban a gépesítettségben, technológi és technikai lehetőségekben, a termesztett
növények struktúrájában nyilvánul meg. A cél viszont azonos: minél töb árut a piacra
juttatni. A piaci törvények azonban határt szabnak a lehetőségeknek. Ez a gazdálkodási
módszer különleges szemléletmódot és életfelfogást igényel. Ennek alapvető jellemzője
a földhöz való ragaszkodás, nyitottság az új termelési technológiák iránt, a társdalmi
szerepvállalás igénye, polgárosulási törekvések.
Estünkben tehát, a tudomány által „utóparaszti” gazdálkodásként emlegetett
rendszer, mely a hagyományt és a „jól bevált újat” ötvözi, és folytonos fejlődésében
válik a közösség által elfogadottá, azokra a gazdaságokra érvényes, amelyek nem
tudtak,

vagy nem akartak teljes mértékben

szakítani megszokott termelési

struktúrájukkal. Természetesen a gazdaságok nagyrésze ebbe a csportba tartozik.
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