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A Debrecen igazi arcát bemutató, a 
cívis városnak különösen szép emléket 
állító könyv a Debreceni Akadémiai Bi-
zottság és a Debreceni Egyetem Uni-
versitas Alapítvány támogatásával jelent 
meg. A fölöttébb igényes, külsı megjele-
  
 

nésével is szimbolikus tartalmat sugalló – 
Debrecen kék-sárga színeibe öltöztetett – 
kötet kiadása és nyomdai kivitelezése a 
Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft. re-
mekmővő munkáját dicséri. 
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A rendszerváltást, majd az Európai Uni-
óba való belépést követıen hazánkban is 
felértékelıdött a régiók szerepe. Hiszen a 
pénzügyi támogatások a történelmileg ki-
alakult vagy a második világháború után 
létrejött gazdasági kapcsolatok formálta 
nagyobb gazdasági tájegységek számára 
nyújtanak elınyt. Egyúttal arra is ügyel-
ve, hogy a regionális fejlesztések a poli-
tikai határokon is átnyúljanak, elısegít-
vén az egyes tagállamok eltérı gazdasági 
fejlettségébıl adódóan – a lehetıségek-
hez képest – a különbségek mind kisebb 
mértékre való csökkentését. Sajátos hely-
zet érvényesül a Kárpát-medencében, 
amelynek gazdasági egysége 1920-ban 
megszőnt és ezt követıen az utódállamok 
kevés hajlandóságot mutattak a gazdasági 
együttmőködésre. A két világháború kö-
zött a gazdasági önállóságra való törek-
vés határozta meg a gazdaságpolitikát, 
ami korábban az Osztrák-Magyar mo-
narchia keretei között a történelmileg ki-
alakult munkamegosztás szerint érvénye-
sült. 1945 után a nemzeti bezárkózásnak 
kevés szerep jutott, hiszen a környezı or-
szágok egyazon katonai szövetség kere-
tén belül azonos politikai, gazdasági 
rendszer hordozói voltak, noha eltérı 
gazdasági színvonallal rendelkeztek és a 
fejlıdést illetıen sem mindig azonos úton 
jártak. Különösen szembetőnı volt az el-

térés a mezıgazdasági termelésben, an-
nak „ideológiai” megítélésében. Az 1961 
utáni évtizedek hazai mezıgazdaságának 
fejlıdése, a „magyar modell” megszüle-
tésének köszönhetıen, a világ élvonalába 
került. Noha ez az 1980- as évtized köze-
pén megtorpant, de még így is óriási 
helyzeti elınyt kínált a rendszerváltó 
évek gazdaságpolitikájának, ami azonban 
az évek múltával egyre inkább elapadt, 
hiszen pártpolitikai érdekek és ideológiai 
viták kereszttüzébe került. A „már nem 
és még nem” állapot következtében a 
termelés drasztikusan visszaesett, ami 
különösen érzékenyen érintette a Dél-
Alföld (Bács-Kiskun. Csongrád, Békés 
megye) mezıgazdaságát. 

A szerzı e térség mezıgazdaságát ve-
szi szemügyre, középpontba állítva a 
rendszerváltást követı közel két évtize-
det. A Dél- Alföld mezıgazdasága – a 
termelés történelmi hagyományai miatt – 
sajátos pályát futott be 1945-1989 között, 
eltérve az ország más nagytájaitól. Me-
zıgazdasági kultúrájának jellemzıi közé 
tartozott, hogy magas a mezıgazdasági-
lag hasznosított terület aránya, ami a ki-
váló földminıségnek köszönhetı. A búza 
és a kukorica mellett kiemelt szerep jutott 
az ipari növények termesztésének, vala-
mint a Duna-Tisza köze szılı- gyümölcs- 
zöldségtermesztésének. Ne feledjük, hogy 
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a kertes tanyák népessége a futóhomokon 
belterjes mezıgazdasági kultúrát terem-
tett a XIX. század második felétıl. A 
csonthéjas gyümölcsök termesztése, az 
alföldi borvidék kiteljesedése, a kerti nö-
vények termesztése: paprika, hagyma-
félék, paradicsom, káposzta. Ugyanakkor 
az alacsony állatsőrőség a hátterében a 
szőkös takarmányozási lehetıség húzó-
dott meg. De alacsony volt az erdısültség 
aránya is, elmaradva az országos átlagtól. 
A hazai nagyüzemi gazdálkodás megte-
remtése és megerısödése, az 1960-as 
évek második felétıl meginduló fejlıdés 
különösen szembetőnı volt a Dél-
Alföldön. A korábbi évtizedekhez képest 
elsısorban az állattenyésztés fejlıdése 
volt kimagasló, kiváltképp a minıségi ja-
vulás a szembetőnı. Mint kukoricatermı 
területnek, a sertés- és baromfitartás te-
rén volt nagy az elırelépése. A szántó-
földi növénytermesztésben a búza, a 
napraforgó, a lucerna és a silókukorica 
vált meghatározó növénnyé a 20. század 
második felében. 

A rendszerváltást követıen jelentıs 
változások következtek be a Dél-Alföld 
mezıgazdaságában is. A nagyüzemek el-
vesztették vezetı szerepüket. A térség 
keleti részén idıben eltolódott és kisebb 
mértékő volt a termıföld visszaigénylése, 
a termelıszövetkezetek fölbomlása. Ez 
utóbbi esetén élenjártak a Duna-Tisza 
közének nagygazdaságai. A szövetkeze-
tek átalakulását az állami gazdaságok 
követték, aminek eredményeként közel 
2.500 társas vállalkozás és mintegy 10 
ezer egyéni gazdálkodó kezébe került a 
térség mezıgazdasági termelése. A szer-
zı részletesen vázolja a tulajdon-és bir-
tokviszonyok változását 1989-tıl napjain-
kig. A mővelési ágak terén bekövetkezı 
változások között megemlítendı: a térség 
erdısültségi foka növekedett, vagyis je-
lentıs területen szőnt meg a gazdálkodás. 
Csökkent a szılıültetvények területe is, 

noha ez összhangban van az Európai 
Uniós elvárásokkal, de sokkal gyorsab-
ban zajlik le az országos átlaghoz viszo-
nyítva. (A recenzor is hasonlókat tapasz-
tal pl. Csongrádon.) Sajnálatos módon a 
gyümölcsösök területe sem a korábbi év-
tizedek tájtermesztésének megfelelıen 
alakul. S ami kedvezıtlen jelenség, a 
szántóterület nagyarányú visszaszorulása. 

A szerzı részletesen elemzi a vetéste-
rület megoszlásában bekövetkezı válto-
zásokat, így az egyes növényfélék része-
sedését a szántóföldi növénytermesztés-
bıl. A búza vetésterülete lényegesen nem 
változott, a kukorica is tartja korábbi sze-
repét. A cukorrépa termesztés terén ked-
vezıtlen volt, hogy a mezıhegyesi és a 
sarkadi, sıt a kabai cukorgyár is bezárta 
kapuit, ami hátrányosan érintette a gaz-
daságokat. A napraforgó vetésterülete vi-
szont növekedett. A térség termesztett 
növényei között egyre nagyobb szerepet 
tölt be a rozs.  

A szılımővelés terén a térség az or-
szág szılımennyiségének egyharmadát 
adja, amelybıl Bács-Kiskun megye ré-
szesedése közel 93 %. Az egykor virágzó 
gyümölcstermesztés visszaesett, pedig a 
kajszibarack, az ıszibarack és az almafé-
lék a nagytáj fontos termelvényei közé 
tartoztak. Megjegyzendı, hogy a gyü-
mölcstermesztés mennyiségi csökkenése 
már elkezdıdött az 1980-as évek köze-
pén. Véleményünk szerint nagy hiba volt, 
hogy a rendszerváltás kizárólag a föld 
birtoklása körül forgott és kevés figyel-
met fordítottunk a tájtermesztés hagyo-
mányainak felélesztésére. Értékes éveket 
pazaroltunk el a pártok-köntösébe öltöz-
tetett birtokvitákkal. Nem szüntettük meg 
és nem javítottuk ki a régi hibákat, ha-
nem újra az alapoknál próbálkoztunk va-
lamit felépíteni, ami a mai napig nem si-
került. Belépett az ország az Európai 
Unióba, ami készületlenül ért bennünket 
a mezıgazdaság terén is. A hagyomá-
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nyok akkor is hagyományok, ha kezdet-
ben esetleg nem is szerettük ıket. Nem 
beszélve a korábbi – 1945 elıtti – gyöke-
rekrıl, amelyekhez politikamentesen a 
szakmának kellett volna ragaszkodnia. 

Komarek Levente a megújuló ener-
giaforrások terén komoly szerepet szán a 
bioenergiának: biodizel, bioetenol, bio-
gáz, szilárd biomassza. Noha mostanában 
egyre inkább az a vélemény, hogy lega-
lább annyi, ha nem több a káruk, mint a 
hasznuk. A termıterületet olyan gabona-
félék termesztésére használják, amelyek 
nem alkalmasak étkezésre, ugyanakkor 
az élelmiszerárak emelkedését okozzák. 
Egyre inkább kiviláglik, hogy akkor van 
értelmük a bio-üzemanyagoknak, ha nem 
szántóföldet vagy széndioxid megkötı 
természetes területeket veszünk igénybe 
elıállításukhoz, hanem pl. mezıgazdasá-
gi hulladékot stb. Nem beszélve a szén-
dioxid ellenében megnövekvı egyéb rák-
keltı vegyületek megjelenésérıl, az új 
üzemanyag használatakor. Véleményünk 
szerint megfontolandó a szerzı azon 
megállapítása, hogy a „mai magyar me-
zıgazdasági termelésben az energianö-
vények termesztése alternatív megoldást 
jelent az élelmiszernövények termesztése 
mellett.” A recenzor a szántóföldünk 
hasznosításában nagyobb szerepet szánna 
a hazai tájtermesztés felújításának, annál 
is inkább, mivel a globális felmelegedés 
miatt a Kárpát-medence átvehetné bizo-
nyos növények termesztésével a mediter-
rán országok szerepét, ahol a „kiszára-
dás” fenyeget. Magyarországon viszont 
még mindig jóval kedvezıbb a vízgaz-
dálkodás helyzete. Az hasznos, ha a mő-
velés alól kivett területeken fásítunk, a 
halastavak bıvülése- véleményünk sze-
rint – kevésbé örvendetes jelenségnek 
  

tekinthetı. A tájtermesztés felújítása mel-
lett, amint a szerzı helyesen állapítja 
meg, törekednünk kell a növénytermesz-
tés sokszínőségének, a fajták sokaságá-
nak megırzésére. A fejlıdés iránya 
azonban nem errefelé mutat. Továbbá az 
is problémát jelent, hogy a térségben a 
hagyományos – sertés és baromfi – állat-
tartás nagyobb arányban esett vissza, 
mint az ország más vidékein. 

A szerzı külön csokorba szedi a leg-
fıbb problémákat, amelyek a nagytáj ag-
rárkultúrájában jelen vannak: elaprózó-
dott földtulajdon, ami gátja a jövedelme-
zı gazdálkodásnak. Nem igazodik a ter-
melésszerkezet a bel-és külpiachoz 
(Mindenki csak búzát és kukoricát akar 
termeszteni!), a zöldség és gyümölcster-
mesztés terén – már utaltunk rá – van ke-
resni valónk az Európai Unióban, vissza 
kell szereznünk – az ideológiai okokból 
elhagyott – a keleti piacokat (Oroszor-
szág stb.) Fontos lépés lenne a Dél-
Alföldön az állatállomány nagyságának a 
növelése. Egykoron a török hódoltság te-
rületén és fıleg a Duna-Tisza közén ter-
jedt el az Újvilág egyetlen, Európában 
meghonosodott baromfiféléje, a pulyka. 
Talán erre is jóval nagyobb figyelmet le-
hetne fordítani! 

A kötet érdemei közé tartozik, hogy 
átfogó képet fest a nagytáj mezıgazdasá-
gi termelésérıl, a múltból tekintve a jö-
vıre nézve. Hasznos táblázatok egészítik 
ki a mondanivalót. A szerzı otthonosan 
mozog az agrárgazdaságban. Talán job-
ban kerülni kellett volna „a szakmai 
zsargont” és nagyobb figyelmet lehetett 
volna fordítani a központozásra, ami za-
varólag hat az olvasóra. 

 
Surányi Béla 

 
 


