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Szikra Ferenc 
 
                                 A FÖLDHASZNÁLAT ALAKULÁSA A JÁSZSÁGBAN  
 
     A föld a legdrágább kincsünk. Szinte mindent elárul egy nemzetrıl, hogy miként 
sáfárkodik ezzel a kinccsel, él-e lehetıségeivel, vagy visszaél vele. A földhasználat módja, 
technikai viszonyai minden idıszakban híven tükrözik az adott ország gazdaságának 
fejlettségét, lakosainak jólétét. 

A következıkben arra teszek kísérletet, hogy – a teljesség igénye nélkül – bemutassam 
a Jászság földhasználatának módját, lehetıségeit 1945 elıtt és után, különös tekintettel az 
Európai Uniós csatlakozás követelményeire. 
     A két világháború közötti, magántulajdonon alapuló birtokviszonyok földhasználati 
módjának tárgyalása elıtt tegyünk egy rövid visszapillantást az elızményekre: 
     Az 1745 évi redemptió (földváltás) ú.n. földközösséget hozott létre, a községek maguk 
határozták meg maguknak a gazdálkodási formát, amely mindenkire nézve kötelezı volt. A 
község aztán vagy megtartotta a tulajdonjogot és a földet kötött gazdálkodásra használatba 
adta tagjainak, vagy egyéni tulajdonba adta a község lakóinak. 

A legelıket minden esetben közösen használták. Azt, hogy ki, melyik évben hol 
kapjon szántót, vagy kaszálót, azt a nyilas földosztás döntötte el. A föld elaprózódását 
különleges örökösödési joggal akadályozták meg. 
     A község, mint gazdasági közösség a XIX. sz. közepéig fennállt, majd a tanyarendszer 
kialakulása után, a földek végleges felosztásával közbirtokossággá alakult. 
     A mővelés módja külterjes volt, két vagy három nyomásos rendszerrel. Fölváltva ugaroltak 
- ezeket a földeket pihentették, legföljebb legelınek használták -, illetve egy, vagy két év 
múlva fölszántották, bevetették. A trágyázást nem ismerték, így a trágyázatlan, szikes, 
árvízjárta területeken a termés is gyenge volt. Fıleg gabonát (árpát, búzát) zabot, késıbb 
kukoricát, burgonyát termeltek. A földterületek nagy részét legeltetésre, állattenyésztésre 
használták. 
     A XIX. sz. végére a földek felosztása teljesen befejezıdött, immár minden termıföld 
magántulajdonba került. A XX. sz. elsı felében már csak igen kevés legelı, az ú.n. 
gulyajárások voltak községi tulajdonban. Újabb, eke alá való területek már nem voltak, az 
elsı világháború elıtti években a szántóföldek már elérték kiterjedésük maximális határát. A 
háború után éppen ezért egy belterjesebb mővelésnek kellett volna megkezdıdnie, hogy az 
általános gazdasági színvonal fenntartható legyen. 
 
Földhasználat a két háború között 
 
      Földreform nem történt, hiszen a föld csak kisbirtokosok kezén volt. Fodor Ferenc szerint 
a Jászföldön 1925-ben mindössze 140 birtok volt 100 kataszteri holdon felüli nagyságú. 1940 
–ben még mindig a régi redemptus családok kezén volt a több, 100 holdon felüli birtok: az 
ekkor 183.614 k.holdat kitevı egész területbıl 12.233 k.hold, míg nem redemptus családok 
kezén csak 4.508 k.hold. A redemptus családok kezében lévı birtokok nagy része ekkorra 
rendkívül erısen – elaprózódott. 
     Ezeken a birtokokon, amelyeket még mindig külterjes gazdálkodással, továbbra sem 
megfelelı trágyázással mőveltek, nem lehetett magas termésátlagokat elérni. A 
szántóföldeknek mintegy 60 %-át a két legfıbb termény, a búza és kukorica foglalta le, 
további 20 %-on árpát, rozsot, zabot és burgonyát termeltek. 
     Jászberény város néhány jellemzı termésátlaga 1923-32 évi középértékben 1 k.holdra 
számítva: búza 6-8, rozs 6-7, árpa 7-8, zab 6-7, kukorica 7-8, burgonya 30-40 q . 
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Az elıbb soroltak mellett a II. világháborút megelızı években egyre inkább terjedt a 
kertészkedés, fıleg Jászfényszarun és Szentandráson. A cukorrépatermelés kisebb, míg a 
dinnyetermelés igen jelentıs mértékő volt. 
     Az állattenyésztés elsısorban már nem önmagáért folyt, hanem kizárólag a földmővelésért. 
(igavonó állatok) és saját felhasználásra. Mivel a legeltetés megszőnt, nagy szerepe lett a 
takarmánytermelésnek. A répa, csalamádé, lucerna, lóhere, bükköny termelése az összes 
szántók megközelítıleg 15 %-án történt. 
      A mezıgazdasági termelés módja a két világháború között a javított háromnyomásos 
gazdálkodás. A leggyakoribb vetésforgó pl. Árokszálláson: 

1: Elsı év ıszi búza, második: fele ıszi búza, fele tavaszi árpa, harmadik év: fele 
zabos bükköny   vagy 

2: Elsı év ıszi búza, második év: harmada ıszi búza harmada rozs, harmada árpa 
lóherével, harmadik év: harmada kukorica, lóhere, takarmányrépa. 
     A gépi mővelés még kezdetleges (ez máshol is csak a nagybirtokokon fordul elı) a munka 
ökör, vagy lófogattal, illetve kézi erıvel történt. A nagyobb 100-200 holdas birtokokat 
bérlıkkel, illetve napszámosokkal mőveltették, a kisbirtokokat a gazda családjával maga 
mővelte. Ez utóbbi esetben legfeljebb bérest és bojtárt tartott. 
            
                   Birtoknagyságok a régi Jászkunsági területen (1935) 
 
 
Birtoknagyság csoportok         Birtokok száma (db) Birtokok területe (k.hold) 

1 k.h.-nál kisseb 14.977 4.955 
1-5 k.hold 10.850 32.987 
5-50 k.hold 12.953 213.795 
50-100 k.hold 856 56.661 
100-500 k.hold 387 65.931 
500-1000 k.hold 21 13.921 
1000-3000 k.hold 6 9.534 
3000-nél nagyobb 1 9.512 

 
Leszögezhetjük tehát, a két világháború között a Jászságban a földhasználat 

szempontjából hagyományos kisparaszti gazdálkodás folyt. Területén alig volt található 
nagybirtok. Ezer holdon felüli birtok mindössze hét volt. 
     A középbirtokok magas száma a Jászság az elızıekben már tárgyalt sajátos történelmi 
fejlıdését tükrözi. Igen magas az 50-100 kat. holdas birtokok száma: 855 db., úgyszintén 
magas a földnélküli mezıgazdasági munkások száma, pl. Jászfényszarun az összes 
mezıgazdaságból élık mintegy 40 %-a.       

Az adott helyzetben következett be II. világháború, amely mind emberi életekben és 
mind a gazdaságban óriási károkat okozott. 
 
Földhasználat a II. világháború után 
 

A harcok még az ország határain belül folytak, amikor a mezıgazdaságból élı 
nincstelenek óriási földéhségét kielégítendı megjelent a nagybirtokrendszer 
megszüntetésérıl, és a földmőves nép földhöz juttatásáról szóló 600/1945/ME.sz. 
kormányrendelet. Megalakultak a Földigénylı Bizottságok, összeírták a 100 k.holdnál 
nagyobb birtokokat, a kiosztható földeket, számba vették a földigénylıket. 



 3 

A rövid idı alatt, 1945 május elejére befejezett földreform - elsı szakasz - célja a 
földnélküli agrárnépesség, a mezıgazdasági cselédek, törpe és kisbirtokosok földhöz juttatása, 
az önállóan életképes, piacra termelı gazdaságok létrehozása volt. 
     A megyében 21.4170 kat.hold mezıgazdasági ingatlan került felosztásra. Juttatásban 
részesült 30.169 személy. Egy juttatott átlagban 7 kat.hold ingatlant kapott, ami akkor meg is 
felelt a reform céljának, az életképes gazdaságok létrejöttének.    
     Ugyanakkor a Jászságban a korábban már tárgyalt birtokviszonyok miatt, csak 17.565 
k.holdat osztottak ki, 3.462 juttatott számára. Ez a megyei átlaggal szemben csak 5 k.hold 
átlagot jelent. Még ettıl is rosszabb a helyzet pl: Jászfényszarun (3 kat.hold) Jászdózsán (2.2 
k.hold) vagy Árokszálláson (2.5 k.hold). A termıföldek egy része ún. házhelynek lett 
kiosztva, fejenként mintegy 280-300 öl területtel. 
 

Az 1945-ös földreform a Jászságban 

  
Település Juttatottak száma Kiosztott ingatlan (k.hold) 

Alattyán 1456 7.619 
Jánoshida  786 3.402 
Jászárokszállás 313   789 
Jászalsószentgyörgy   68   382 
Jászapáti 143 2.101 
Jászberény 754 4.236 
Jászdózsa   61   132 
Jászfelsıszentgyörgy 250 1.692 
Jászfényszaru 312   946 
Jászjákóhalma   54   316 
Jászkisér 196 1.217 
Jászladány 106 1.016 
Jászszentandrás 118   221 
Jásztelek  19   199 
 
 
     Megállapíthatjuk, hogy a Jászságban a földreform nem érte el a célját. A kialakult helyzet 
következtében a földhasználók számára 1945-59  között két alternatíva maradt. 
     Az egyik, a néhány k.holdas újgazdák, a földhöz nem jutott mezıgazdasági munkások, 
miután sem igával, sem szerszámmal nem rendelkeztek (a gazdaságok 40 %-a még az 
önellátás szintjén sem tudott termelni) hamarosan a szövetkezés útjára léptek. Ezek a 
termelési célú paraszti szövetkezések, majd ebbıl kialakultak a földmőves szövetkezetek, 
illetve még késıbb az agrár szövetkezetek. Azok számára, akik csak haszonbéres földet 
kaptak, megalakultak a földbérlı szövetkezetek. 
     A másik út, a hagyományos paraszti gazdálkodás, amely fıleg a 10-15 k.holddal, illetve az 
eezektıl nagyobb kisparaszti gazdaságokra volt jellemzı. 
     Mindkét esetben, hagyományos kisparaszti földhasználati technológiáról beszélhetünk: 
fogatos mővelésrıl, kézimunkáról, kis üzemi gazdálkodásról, a trágyázás mellızésérıl. A 
szövetkezetek esetében ezen segítettek az 1948-tól megalakuló gépállomások, a lassan 
szaporodó gépállomány kihasználása miatt azonban össze kellett vonni a sok tagban lévı 
szövetkezeti földeket, amely a tagosításhoz vezetett. 
     Mind a termelıszövetkezetek, mind az önállóan gazdálkodó kisparasztok számára 
küzdelmes évek következtek. A szövetkezetek ekkor rakták le a közös gazdálkodás, a 
nagyüzemi termelés alapjait, az önállóan gazdálkodók pedig pótolták a háború okozta iga és 
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szerszámbeli veszteségeket. Eközben a fokozódó adóterhek, a kötelezı beszolgáltatás, az 
elıírt vetési tervek (pl. gyapot, rizs stb.) sújtották fıleg az egyéni gazdálkodókat. 
     Ezért 1961-ig nagyon sokan, közülük fıleg a fiatalok ott hagyták a mezıgazdaságot, és 
leginkább az iparban helyezkedtek el. 

Az elviselhetetlen adóterhek miatt sokan szétíratták a földet a gyerekekre, és a tanyáról 
a városokba, falvakba költöztek. Ez a folyamat végül a tanyarendszer, és vele a hagyományos 
paraszti gazdálkodás felbomlását eredményezte. Ugyanakkor a szövetkezetek megerısödtek. 
Az 1956-os forradalom után a beadások eltörlésével, a szerzıdéses felvásárlás bevezetésével a 
termelés biztonsága és jövedelmezısége javult. Meghatározóvá vált az állattenyésztés, 
elterjedt az öntözéses gazdálkodás, a mőtrágyázás. 

 
Földhasználat termelıszövetkezeti keretekben 

 

     1961-re befejezıdött a mezıgazdaság ún. szocialista átszervezése, kialakultak a nagyüzemi 
gazdálkodás keretei. Ekkora a Jászság termıföldterületének mintegy 96%-át 
termelıszövetkezeti, illetve állami szektorban mővelték, s alig 4 %-ra volt tehetı az egyéni 
mővelés. A következı évtizedekben lényeges változások következtek a természeti és épített 
környezetben. A határ átalakult, hatalmas búza, kukorica, cukorrépa stb. táblák húzódtak, 
eltőntek a sokszínő parcellák. A tanyák helyén megjelentek a modern technológiával épített 
állattartó telepek, gépcsarnokok, tsz központok. Az állam által segített, de egyre inkább 
hitelekkel megtámogatott saját erıbıl történı vásárlásokkal kialakultak a szövetkezetek 
minden igényt kielégítı gépparkjai, meghatározóvá vált a kemizálás, a mőtrágyák 
felhasználása, a gépesített állattartás kialakulása, ezzel együtt a takarmányozás és öntözéses 
gazdálkodás szerepének növekedése. 

Megállapítható, hogy a magyar mezıgazdasági termelés modernizálása a fejlett 
európai országokhoz képest megkésve kezdıdött, de viszonylag gyors ütemben és az erıteljes 
iparfejlesztés folyamatával párhuzamosan, kedvezı tıkefeltételek között bontakozott ki. Az 
agrotechnika fejlıdése, pl.: a kukorica négyzetes vetése, silózás stb., a részesmővelés 
elfogadása (így a nem mezıgazdaságban dolgozó családtagok is bedolgoztak) a háztáji 
termelés eredményei a fejlett Európában is példaértékőek lettek. 

A megerısödött, korszerő gépi mővelésre berendezkedett szövetkezetek jó 
gazdálkodása megmutatkozott a termelési eredményekben is: a Jászapáti Velemi Endre tsz-
ben 1980-ban búzából 46.2 q, kukoricából 64.2 q, cukorrépából 431.3 q napraforgóból 30.9 q, 
paradicsomból 402 q termést ért el hektáronként. 
     Ugyanakkor a tagosítás, a gépi technológia alkalmazása károsan megváltoztatta a 
természeti körülményeket, eltőntek a természetes vízfolyások és az árokrendszerek. Az 
állattartó telepek környékén megnövekedtek a szervesanyagterhelés talajt és állóvizet károsító 
hatásai, növekedtek az elgyomosodott parlagterületek, a szervestrágya használat visszaszorult. 
Ennek ellenére a rendszerváltásig a magyar mezıgazdaság a Jászságban is meghatározó 
szerepővé, húzóerıvé vált, a nemzeti jövedelem jelentıs részét adta. Ebben az idıszakban 
különösen kiemelkedı eredményeket ért el a Jászberényi Kossuth, a Jászberényi 
Zagyvamenti, a Jászapáti Velemi Endre, a Jásztelki Tolbuchin, a Jászárokszállási Kossuth 
Termelı Szövetkezet. 
 
A fölhasználat átalakulása a rendszerváltás után 

 

     A rendszerváltás és a kétségkívül jó szándékú de nem igazán átgondolt Kárpótlási Törvény 
azonban ismét gyökeres változásokat hozott a mezıgazdaság tulajdoni viszonyaiban, a 
földhasználat módjában nem mindig elınyére. 
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     Azok, illetve örököseik, akik a mezıgazdaság szocialista átszervezéskor nem álltak be a 
tsz-ekbe, hanem az iparban helyezkedtek el  - de földjük a termelı szövetkezetkezetek 
tulajdonába került, ún. kárpótlási jegyet kaptak, amellyel licitálhattak, földet (is) 
vásárolhattak, és az a tulajdonukba került. De lehetett úgy is termıföldhöz jutni, hogy 
kárpótlási jegy vásárlása után, azon földre licitáltak. 
     Azok, akik földjüket tagként bevitték a tsz-ekbe, ún. részarány tulajdoni földtulajdont 
(aranykoronát) vagy szintén kárpótlási jegyet kaptak. Ezen földek többsége ma is általában 
ún. osztatlan közös tulajdonban van, bár lehetıség van a kimérésre, mellyel az utóbbi idıben 
sokan éltek. 
     A magyar Földtörvény szerint ma hazánkban termıföld csak magánszemélyek 
tulajdonában - korlátozott mértékben -  illetve korlátozás nélkül a magyar állam valamint az 
önkormányzatok és közalapítványok tulajdonában lehet. Termelı szövetkezet tehát nem lehet 
földtulajdonos. Kivételes esetben lehet tulajdonos az egyház is. 
     Így a Jászságban az összes termıföld ( 94.216 hektár ) mintegy 80 %-a egyéni, míg 20 %-a 
állami tulajdonban van. A magántulajdonba került termıföldek mintegy 30 %-át a tulajdonos 
mőveli vagy mővelteti, 70 %-át pedig bérlık - fıleg az átalakult szövetkezetek - mővelik. 
Megjegyzésül ide kívánkozik: ez az arány az EU tagállamokban éppen fordított. 
     1990-ben tehát - hasonlóan 1959-61-hez - ismét radikális átrendezıdés ment végbe a 
termıföld tulajdoni viszonyaiban. Problematikus viszont, hogy miközben e tulajdonreform 
megteremtette a nyugati típusú földhasználat lehetıségét. Ezzel szemben a magyar gazdaság 
erre az átalakulásra korántsem volt fölkészülve. A hirtelen újra tulajdonossá vált, fél lábbal 
már nem a mezıgazdaság talaján álló, fıleg idısebb generáció már koránál fogva sem volt és 
ma sem képes korszerő földhasználatra. A középkorú, vagy ennél fiatalabb korosztály most 
szerzi tapasztalatait, gyürkızik a családi gazdaságok alapításával. Tanulja a földalapú 
támogatásokhoz szükséges – és a magyar gazdának – minden képen új regisztrációt. Ezzel 
együtt, a kisgazdaságok fölfejlesztéséhez szükséges relatív tıkehiány hirtelen 
megnövekedése, a technológiai fegyelem fellazulása, a generációváltás okozta szakértelem 
nélküli technika alkalmazása, és a gazdasági átalakulás folyamatának túlpolitizálása azt 
eredményezte, hogy a magyar mezıgazdaság teljesítménye visszaesett. 
     Ma a Jászságban mintegy 5-6000 földhasználót tartunk nyilván. Közülük alig néhány 
tucatra tehetı azon kis- és családi gazdaságok száma, akik nem küszködnek tıkehiánnyal és 
eredményesen gazdálkodnak. Az átalakult, volt termelı szövetkezetek egy része megszőnt, 
szétforgácsolódott. Közülük a több lábon álló Jászapáti „2000” MG.RT (JÁSZ-AGRO KFT.) 
a „Jászföld” RT. Jászladány emelhetı ki, mint akik az átalakulás után is kiemelkedı 
eredményeket érnek el. 
     Az Európai Unióhoz csatlakozásunk új, lehetıségeket és telejesítendı feladatokat egyaránt 
magában foglaló helyzetet teremt. Belépésünk napjától tagjai leszünk a Közös 
Agrárpolitikának és az egységes belsı piacnak. Csatlakozásunktól érvényesek lesznek a piaci 
támogatások, pályázni lehet az exporttámogatásokra, nagyobb szabadságunk lesz a 
vidékfejlesztési támogatások tekintetében. 
Ezzel egyidejőleg életbe lép majd a kvóta rendszer, amely szigorúan megszabja, hogy az 
országosan mibıl, mennyit lehet megtermelni, mire jár termelıi támogatás. A földhasználat 
módjában ezek a kötöttségek lesznek az alapvetı változások, amelyet még kiegészít az 
úgynevezett területpihentetési kötelezettség is. 

A gazdáknak a kifizetı ügynökségeknél kell igényelni a támogatást, ahol egy,  parcella 
azonosítási rendszerben kell regisztráltatni földjüket. Úgy gondolom, hogy az Uniós tagság 
minden napja állandó megújulásra készteti a magyar termelıket, hogy a versenyhelyzetben is 
megállják helyüket. 
 
Iirodalom 
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Kiss József: Földreform és agrárfejlıdés Jászfényszarun 1945-48-ig 
Ungar Tibor: A felemelkedés útján ( Dokumentumok Szolnok megye negyedszázados  
                             történetébıl ) 
Somlyai Magda: Történelemformáló hétköznapok Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében 
Horváth István: Így láttam  (1949-1989 ) 
Kripner Vera: A magyar agrárgazdaság helyzete a csatlakozás után 
 
 


