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ELŐSZÓ.
Az

Alföld

a nemzetnek

úgyszólván

kimerithetlen

erőforrása. Szinmagyar népe szorgalmas, tanulékony és
dolgos, Isten áldotta földje pedig dúsan fizet minden
munkáért, melyet megművelésére fordítanak. A kulturális
egészségügyi és népmozgalmi viszonyok kedvezőbbek, mint
az ország többi részén. A kivándorlásnak csak legfeljebb
nyomaira akadunk, ami alaposan gyengíti azt a közked
velt elméletet, hogy a nagybirtok és kötött birtok — ami
lyenek bőven vannak az Alföldön — olyannyira útjában
áll a nép boldogulásának.
A nagyobb termésátlag, a föld árának növekedése,
a nép szemmel látható vagyonosodása és a nagyobb alföldi
városok kereskedelmének lendülete kétségtelen bizony
ságai a fejlődésnek, azért nagyon jól tudjuk, hogy az A l
föld gazdasági kultúrája még mindig nem aknázta ki kel
lően a fejlődés természetes feltételeit. Tág tér nyílik még
a céltudatos beavatkozásoknak, melyek révén az Alföld
termelőképessége, ma talán alig sejtett mértékben fokoz
ható.
Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület már év
tizedek előtt felismerte ezt a helyzetet s az alföldi mezei
gazdálkodásba gyakorlati újításokat
Förster

Géza kezdeményezésére,

igyekezett bevinni

minek

folytán

mezőí*
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gazdasági felvétel is történt annak kipuhatolására és meg
állapítására, hogy e nagy és gazdag országrész célszerűbb,
illetve erőteljesebb kihasználására milyen irányelvek álla
píttassanak meg.
Ennek a mozgalomnak egyik leglelkesebb munkása
boldogult Cserháti Sándor volt, akinek emlékét most fog
juk szoborban is megörökiteni. Emlékezetes még Vadnay
tüzes, az Alföld végtelen szeretetétől áthatott agitáció ja,
m elylyel az ottani állapotokra igyekezett a közfigyelmet
terelni. E mozgalmak közvetlen hatásaként nem m utat
hatunk ugyan jelentékenyebb gyakorlati eredményekre,
mert az állam figyelme a mostohább természeti viszonyok
között élő vidékek felé irányult, a társadalmi programmoknak pedig nálunk igen lassan érlelődnek a gyümölcsei,
ha a programmot nem a rombolás, de az alkotás szándéka
irányítja.
Am hogy nfem volt meddő az Alföld gazdasági pro
blémának szentelt fáradozás, ennek egyik tanulsága K aton a
Béla jelen tanulmánya is, mely mint az em lített mozgal
mak hatása alatt keletkezett eszmei termék, a megkezdett
munka folytatására buzdít. De nemcsak azokat a terveket
foglalja össze K a ton a

tanulmánya, amelyek az Alföld

fellendítése érdekében eddig napvilágot láttak, hanem
önálló megfigyeléseket is tartalmaz és noha K a ton a a
gyakorlati gazdálkodás légkörén kívül él, sok tekintetben
találó megállapításai kitűnő Ítélőképességre vallanak. Mun
kája alapos tanulmányról, közgazdasági viszonyaink ava
tott ismeréséről és emellett olyan őszinte ügyszeretetről
tanúskodik, mely a magyarság megerősítésének problé
máival foglalkozóban méltán kelt rokonérzést.
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Foglalkozik

pedig K atona tanulmánya az intenzív

gazdálkodás fokozásának feltételeivel s e részben jól fel
használja a gyakorlat által szerzett tapasztalatokat, igazi
tétele azonban azon a ponton kezdődik, hogy a nagyobb
értékű kereskedelmi növényeket az Alföld bevetett terü
leteinek csak mintegy másfél százalékán termelik, már
pedig épen ezen növények termelésének felkarolása biz
tosítaná aránylag a legnagyobb jövedelm et, ezért hát
meg kell teremteni a mezőgazdasági termelésre támasz
kodó ipar kifejlődésének még hiányzó feltételeit. Az ipa
rosodás a feltétele annak, hogy az Alföld a népszaporulatot
beláthatatlan időkig elbírja, sőt még fokozódó jólétet is
biztosítson. Ez a tétele K atonának s meggyőző erővel
bizonyítja, hogy okos iparfejlesztő politika a mezőgazda
ság intenzív fejlődésének is életbevágó érdeke.
E zt a tételt bízvást elfogadhatjuk, még ha az eszkö
zökre és módokra nézve nem is értenénk mindenben egyet.
Valószínű, hogy K a ton a tanulmánya egyes kérdésekben
vitát provokál, de ezzel is csak szolgálni fogja azt a szép
és hazafias ügyet, mely mindnyájunknak lelkűnkhöz van
forradva, akik a nagy magyar Alföld gazdasági megerősí
tésében igazán nemzeti feladatot látunk.

Hubinék Gyula.
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BEVEZETES.
A Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara azzal a megtisztelő
kéréssel fordult hozzám, hogy tartsak előadást Szegeden az Alföld
gazdasági helyzetéről. E kérdés engem is közelről érdekelvén,
szivesen vállalkoztam az előadásra annál is inkább, mert emléke
zetem szerint több olyan tudományos, vagy gyakorlati szakmun
kát véltem találni, amelyek egy ilyen előadásra kiindulási pontul
és a feldolgozásnál segitő anyagul szolgálhatott. Miközben a kér
dés bibliográfiáját összeállitottam, gyorsan meg lehetett állapita
nom, hogy ily módon nem lehet zöld ágra jutnom, magyarán
szólva, száz könyvből bizony nem lehet a százegyediket meg
csinálni. Ilyen körülmények között az az elhatározás érlelődött
meg bennem, hogy olyan vezérgondolatot kell találnom, amely a
felvetett témának valósággal gerince legyen.
A kérdés adva volt. Alapjában véve lokális viszonyokkal
kellett foglalkoznom, ámde a keret csak látszólag volt korlátozott,
mert hiszen az Alföld gazdasági helyzete tulajdonképp az egész
ország anyagi viszonyaiból még sem volt kiszakítható. Itt tehát
meglehetős problémával állottam szemben, mert ki voltam téve
annak, hogy a minduntalan felmerülő és sokszor valóban csábitó
— t. i. alapjában véve igen nagyjelentőségű — részletkérdések
egyrészt elterelhetik figyelmemet az általános érdekű és döntő
tényezőkről s másrészt pedig terjengőssé tehetik munkámat. A fel
merült és alapvető feltevéseknek látszó gondolatokat tehát osztá
lyoztam és kiselejteztem azokat, amelyek a kérdés közvetlen megvilágositását elhomályosíthatták volna.
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Ez a tulajdonképpeni oka annak, hogy munkám sok helyen
csak vázlatos lehetett, mert főleg a viszonyoknak nagy vonalakkal
való festésére voltam utalva. Nevezetesen vezető gondolatom a
következő formában jegecesedett ki:
A nemzetközi viszonyok alakulása rohamosan növeli állami
kiadásainkat, viszont azonban gazdasági fejlődésünk nem áll
arányban az ilykép növekvő terhekkel. E mélyreható ellentét
megszüntetése, vagyis tehát a szükséges egyensúly megteremtése
valósággal létérdekünk. Az bizonyos, hogy a nemzetközi viszo
nyok gyökeres és gyors megváltoztatása felülmúlja erőnket, e
részben tehát — önámitás nélkül — hiábavaló lenne bármiféle
erőfeszítés. Ilymódon viszont nyilvánvaló, hogy az elkerülhetlenül
szükséges egyensúly megteremtésére csupán egyetlen eszköz kínál
kozik, t. i. gazdasági fejlődésünk energikus munkálása.
Ezen a ponton már kétségbevonhatlan bizonyossággal kutat
hattam a célravezető eszközök után. Mindenekelőtt arra a dönthetlen igazságra lehetett támaszkodnom, hogy gazdasági fejlődé
sünknek két feltétlenül megbizható tényezője lehet. Az egyik a
mezőgazdasági termelés mélyreható reformja oly 'irányban, hogy
a mostaninál kevesebb bevetett, illetve kultivált területen a mai
nál lényegesen többet és másrészt olyan növényeket termeljünk,
melyek drágábban értékesíthetők. A fejlődés másik megbizható
tényezője viszont az iparosodás, melynek alapja — speciálisan
az Alföld szempontjából — ugyancsak a mezőgazdasági termelés
lehet. A fősulyt tehát ezen szempontok megvilágítására kellett
helyeznem s ha tehát az ezekbe szervesen kapcsolódó egyéb kér
dések is felmerültek, azokkal csupán

annyiban foglalkoztam,

amennyiben az munkám világossága és speciális célzata meg
követelte.
Bármennyire igyekeztem azonban előadásom anyagát szűk
keretekbe foglalni, a tárgy fontosságát tekintve széleskörű tanul
mányokat kellett végeznem, hogy t. i. ha már a részletekre nem
is térek ki, legalább következtetéseim legyenek minden tekintet
ben helytállók. Előadásomat igy is túl nehézkesnek Ítéltem s ha-
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tározottan el voltam készülve arra, hogy alig sikerül mélyebb
érdeklődést felkeltenem. Utóbb arról győződtem meg, hogy ez a
feltevésem helytelen volt, mert nemcsak a hallgató közönség, ha
nem később — bizonyára az előadást ismertető ujságközlemények
nyomán — a közönség legszélesebb köreiben is meglepő érdeklő
dés mutatkozott.
Erre támadt az a gondolatom, hogy előadásomat kibővítem
azon részletekkel, melyekkel tanulmányom során foglalkoztam és
az egész anyagot könyv-alakban teszem könnyen hozzáférhetővé.
Ebben az elhatározásomban sem külsőséges szempontok, sem
pedig a nyerészkedés vágya nem vezetett, hanem csupán az a
törekvés, vagy mondjuk inkább feltevés, hogy könyvem adatai
nyomán számos olyan gyakorlati észrevételhez, megjegyzéshez,
felvilágosításhoz, vagy útbaigazításhoz jutok, amelyek az itt fel
vetett gondolatoknak gyakorlati értéket adhatnak.
Azzal számolok nevezetesen, hogy az országnak minden fel
világosodott polgára tisztában van vele, hogy a mai termelési,
illetve gazdasági rendszer változatlanul tovább fenn nem tart
ható, tehát mindenkinek kötelessége nemcsak a közérdekkel, ha
nem önmagával szemben is, hogy e tarthatatlan helyzetből ki
vezető utat találjon. Ezen ut keresése tehát könyvem valódi célja,
s hogy tényleg a helyes nyomra találtam-e, döntsék el azok, akik
elolvasván fejtegetéseimet, érdemesnek találják azokkal behatób
ban, vagy legalábbis akkora szeretettel, mint én tettem, részlete
sen foglalkozni.
Budapesten, 1914. május 20-ikán.
VI., Andrássy-út 83. sz.

Katona Béla
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I. FEJEZET.

A

nemzet történelmi hivatása és a gazdasági

fejlődés

lehetősége.
Az újabb idők egyik legörvendetesebb tünete, hogy társadal
munk mind szélesebb rétegei érdeklődnek gazdasági kérdések
iránt. És nyomatékosan hangsúlyozni kivánom, hogy az általá
nosságban hangoztatott jelszavak erősen vesztettek vonzó erejük
ből, nem kis bánatára azoknak, akik a tömeg fölött való befolyá
sukat néhány eltanult és ügyesen alkalmazott frázissal tudták meg
szerezni és fenntartani. Ez a változás a műveltség térhódítását,
valamint a különböző társadalmi és kereseti osztályok intellek
tuális erejének növekedését jelzik, ami dús sikert Ígérő biztatás
anyagi jövőnk kialakulására nézve.
Egyáltalán én már régóta figyelem azt a páratlan fellendü
lést, mely hazánkban a legutóbbi félszázad alatt észlelhető s las
sanként igen sajátságos benyomásom alakult ki.
A biológiának alapvető vonása, hogy az egyedek kialakulá
sában mindig az az organizmus jut érvényre, vagy túlsúlyra
mely valamely lényt leginkább alkalmas megvédelmezni a fej
lődésére káros hatások ellen. A fa törzsét moha védi az északi
szelektől; a rovarok színe, ha levélen él: zöld, vagy fekete; a na
gyobb állatoknak éghajlatok szerint váltakozik a bőrük, amint
hogy az egyenlítőn lakó emberfajokat is színes bőrük védi a nap
izzó sugarai ellen. A természet e csodálatos játéka ezekben nincs
kimerítve, mert nemcsak külsőségeikben, hanem szerveik kifejlő
désében is képessé igyekszik tenni minden lényt az élet ezernyi
veszedelmével való szembeszállásra. Amelyek erre az elváltozásra,
a külső és tőle független életviszonyok által megkövetelt fejlődésre
alkalmatlan, az egyszerűen elsatnyul, vagy lassanként elpusztul.
Ezt a folyamatot legélesebben az embereknél — akár egyes
ember, akár pedig egyes családok érvényesülésénél, emelkedésénél,
vagy bukásánál figyelhetjük meg. Ami azonban az egyes ember,
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sőt a föld minden élő organizmusának létét szabályozza, ugyanaz
törvényszerűen érvényesül egész fajok, vagy nemzetek boldogulá
sában is. Amely nemzetnek nincsenek olyanszerü tulajdonságai,
melyek mindig abban az irányban teszik erőkifejtésre képessé
ahonnan létét, vagy fejlődését veszedelem fenyegetheti, annál az
elmúlás csak idő kérdése.
Nemzetünk a népvándorlás sodrában Európa közepébe ju 
tott, ahol meg is telepedett. Hogy véletlen volt-e ez, vagy tudatos
ság, még csak kérdéses sem lehet, ha a történelem eseményeit s
egy évezered annyi súlyos válsága után népünk duzzadó erejét,
meg nem csökkent nagyratörését és azt a ipredomináló helyzetet
vesszük figyelembe, mely lassan bár, de mind észrevehetőbben
alakul ki. A fejlődés korszakos határait és irányát néhány nagy
vonással lehet vázolni.
A letelepülést követő idő a harcok ideje volt s ekkor hadi
erényeink kerültek túlsúlyba, melyek nemcsak a szerzett területen
lévő természetes, hanem külső ellenségeinkkel szemben is biztositotta fennmaradásunkat és fejlődésünket. A Szent Istvánnal kez
dődött állami konszolidáció munkája során úgyszólván a nemzet
minden rétegét átitatta az alkotmányos élet kiépítésének jelentő
sége, mig a vegyes házakból származott uralkodók alatt nemcsak
a kereskedés, ipar és művészet tudott nálunk szárnyat bontani és
megizmosodni, hanem a különböző vérrokonságon alakuló aspi
rációk közepeit, midőn a legveszedelmesebb fondorkodások tör
téntek a trón megszerzésére, vagy a magyar uralom gyengítésére,
a diplomáciai készség oly mértékével tudtunk rendelkezni, mely
a nemzetet — a környező ezer veszedelem dacára is — európai
tényezővé emelte. A török hódoltság során viszont újból hadi eré
nyeinkre volt szükség, mig az újkorban a szilárd összetartás és a
jogi, valamint politikai felkészültség biztosította létünket és állami
ságunkat.
A lepergett évszázadok során a külső és belső ellenségek
szakadatlan szorongatása, sőt gyakran több emberöltőn át húzódó
elnyomatás közepett is megfigyelhetjük tehát, hogy a nemzet fenn
tartó erői és szervei mindig abban az irányban fejlődtek ki —
sokszor szinte hihetetlenül rövid idő alatt — ahonnan fennmara
dását, vagy további fejlődését veszedelem fenyegette.
Mi ez, ha nem az életképesség csalhatatlan jele ?
Erős meggyőződésem, hogy jelenlegi helyzetünk kialakulá
sát is e történelmi perspektíva tanulságain át kell néznünk, de
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olymódon, hogy egyúttal az erőviszonyok megváltozását szintén
figyelembe vegyük. A helyzet nevezetesen a következő:
A legutóbbi elnyomatást követő időben, az 1867. évi kiegye
zés megkötése után ébredt a nemzet annak világos tudatára, hogy
gazdasági fejlődésében messze elmaradt azon államok mögött,
melyekkel szemben megfelelő nemzetközi tekintélyt szükséges
érvényesitenie, hogy további fennmaradását és boldogulását biztositsa. Erre csupán egyetlen célravezető eszközhöz: gazdasági
erőnknek teljes kihasználásához folyamodhatott, aminek azonban
majdnem emberfeletti akadályai voltak.
A jobbágy rendszer megszüntetését követő két évtized nemcsak
politikai, hanem gazdasági szempontból is passzív maradt, s igy
az ujjáébredés gazdasági törekvéseinek megvalósítását rendkívül
tőkeszegénység tette majdnem lehetetlenné. S ime, ha végignézünk
a legutóbbi néhány évtized eredményein, a gazdasági műveltség és
fejlődés olyan színvonalával számolhatunk, mely világosan m u
tatja, hogy a nemzet csodálatraméltóan asszimiláló képessége
ezúttal is egész nagyszerűségében érvényesült. Ez két-három adat
ból is azonnal megítélhető. Nevezetesen: 1869. óta pénzintézeteink
alaptőkéje tartalékaikkal együtt 28 millió K -ról 2 milliárdra, a
takarékbetétek 145 millió K-ról 4.5 milliárdra s külkereskedelmi
forgalmunk alig pár száz millióról 4 milliárdra emelkedett, az
ipari és mezőgazdasági termelés évenkénti értéke pedig ma már
eléri a 10 milliárd koronát. E hatalmas fellendülést jogos büszke*
séggel regisztrálhatjuk, ámde a nemzet minden rétegét át kell
most hatni annak az érzésnek, hogy olyan határvonalhoz jutot
tunk, ahol szemügyre veendők az eddig elért eredmények s pon
tosan megállapítandó: mi az, amiben hibáztunk, vagy elmaradtunk,
s melyek legyenek azon irányelvek, amelyeket további fejlődésünk
érdekében magunk elé kell tűznünk.
E súlyos és nagy témát teljes egészében ki nem fejthetem,
de néhány gondolattal talán hozzájárulhatok annak megvilágí
tásához.
A gazdasági fejlődés három nagy korszaka, a rabszolgasás
a jobbágyság és a mai bérmunkarendszer alapjában véve mindig
egy-egy gazdasági forardalom volt, amely azonban mindannyi
szor a politikai hatalom birtoklásának, alkalmazásának és ki
használásának módosulásával járt. A bérmunkarendszer további
kifejlesztése végső fokon a föld és tőkejáradék egyetemes birtok
lását célozza s miután ez a kormányzó hatalomban való részese© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.
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déssel közelíthető meg, könnyen érthető a munkásság, valamint a
kisbirtokosság és kisiparos azon törekvése, hogy mind nagyobi:
politikai befolyásra tegyenek szert. Ez a törekvés annál hevesebb,
kíméletlenebb és gyűlölködött), minél kirívóbb a közteherviselés
aránytalansága a föld-, vagy tőkejáradékból élő és a bérmunká
sok között s minél legyőzhetetlenebb akadályokba ütközik ily jára
déknak a megszerzése, vagy más szóval a vagyongyűjtés lehető
sége. Nem kívánom ezúttal részletezni azon mozgalmakat, melyek
ilyiránvban nálunk felmerültek s legutóbb a választójog kiter
jesztésében kulmináltak, de a kérdést érintenem kellett, hogy rá
mutassak a nálunk észlelt nyugtalanságra és a népmozgalmi vi
szonyok kedvezőtlenségére, valamint ezek döntő jelentőségű okára,
a következő megállapításban:
Mind kétségtelenebbnek tekinthető, hogy külföldi eladásra
főleg olyan árukat termelünk, amelyeknek anyag- és munkabérben
kifejezett belértéke kevés, viszont a külföldtől olyan árukat vásá
rolunk, amelyek a mi exportált áruink értékét sokszorosan felül
múlják. Ebből levonható az a további következtetés, hogy valamely
ország annyival több munkást tud jobb munkabérek mellett
foglalkoztatni, mint amennyi különbség van azon áruk értéke
között, melyeket — a nagyobb befektetés mellett is egyenlő munka
erő igénybevételével termel.
Röviden, vagy mondjuk magyarán szólva: keveset és drá
gán termelünk. A nyugat-európai államokban ugyanis nemcsak
az ipari, de a mezőgazdasági termelés terén is intenzív rendszer
érvényesül, mely a termelés lehető fokozásában és — a munkaalkalom számosabb lévén — ezzel együtt a munkaerő kihaszná
lásában is nyilvánul. Ezzel szemben nálunk az a helyzet, hogy
ipari termelésünk még a belső fogyasztáshoz képest is csekély,
mezőgazdasági termelésünk pedig külterjes lévén, a munkások az
év nagy részében tétlenségre vannak kárhoztatva. Ebből a szem
pontból volt nagy jelentőségű a nálunk tartott drágasági kutatá
soknak azon részlete, mely a többtermelésre vonatkozott, mert ez
a kérdés a mi viszonyaink között nemcsak a termelés növekedése
folytán előálló értéktöbblet, hanem a kereseti és fogyasztási viszo
nyok megjavítása szempontjából is elsőrangú fontossággal bir.
Tulajdonképen ezt a szempontot igyekszem szerény tanul
mányomban kifejezésre juttatni, midőn nagyjából részletezni
akarom Alföldünk hét, csaknem szinmagyar vármegyéjének hely
zetét s azt a lendületet, mely mezőgazdaságának intenzív fejlesz
tésével, ipari téren is elérhető volna.
© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

II. FEJEZET.

A z A lföld termelési viszonyai. —
iránya.

A

gazdasági fejlődés

Az a megállapításom, hogy valamely ország annyival több
munkást tud jobb munkabérek mellett foglalkoztatni, mint amenynyi különbség van az egyenlő munkaerők igénybevételével termelt
áruk értéke között, legélesebben az ipari és a mezőgazdasági ter
melés szembeállításával világítható meg. Nyilvánvaló ugyanis,
hogy egy iparvállalat sokkal több és jobban fizetett munkást,
valamint tisztviselőt tud foglalkoztatni, mint ezzel egyenlő tőkebefektetésü mezőgazdasági üzem. Ebből a szempontból tehát az
ország indusztrializálása elsőrendű érdek, aminek azonban —
figyelmen kívül hagyva a tőkeszükségletet, mely kedvező előfel
tételek esetén gyorsan rendelkezésre áll — két döntő tényezője
van: a kellő értékesítést biztositó vámvédelem és a könnyen hozzá
férhető nyersanyag.
Nyílt dolog, hogy az Ausztriával közös autonom vámtarifa
a magyar ipar speciális vámvédelmi igényeit nem elégíti ki, s ez az
oka annak, hogy textil- és konfekció-, bőr-, papír- és faiparunk,
valamint a vegyészeti iparágak egész sorozata csak a legnagyobb
küzködéssel fejleszthető. Ezt a kedvezőtlen helyzetet kívánja az
állam ellensúlyozni, midőn adókedvezményekkel és pénzbeli se
gélyekkel törekedik az iparosodást elősegíteni. Bár az ily módon
elért eredményeket korántsem lehet kicsinyelni, nyilvánvaló, hogy
az iparfejlesztésnek ez a módszere csak szurrogátuma a mellőzhetlen vámvédelem célravezető hatásának. Ipari fejlődésünk to
vábbi kialakulása szempontjából tehát itt jelentős szakadék van,
melynek áthidalása elsőrendű feladatnak, sőt kötelességnek
tekinthető.
Ha már most a nyersanyag figyelembevételével nézzük ipari
fejlődésünket, akkor azt az érdekes, de — mint alább megvilágí
tom — egész természetes megfigyelést tehetjük, hogy számottévc
© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.
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iparvállalataink a nagy Alföld perifériáján telepedtek le. A hatá
rokon mint gócpontok jelentkeznek Budapest, Miskolc, Arad, Te
mesvár, Pécs és Győr, de már az ezekkel egyenlőrangu és jelentő
ségű alföldi gócpontokba csak elvétve és szórványosan telepedtek
meg nagyobb iparvállalatok. Ennek két oka van. A fűtőanyag,
illetve motorikus erő könnyebb, vagy nehezebb hozzáférhetősége,
s továbbá a feldolgozásra használt nyersanyag, vagy félgyártmá
nyok beszerzésének minél versenyképesebb lehetősége.
Vegyük csak az első tényezőnél, a fűtőanyagnál észlelhető
állapotokat. Erészben gyorsan tájékozódhatunk, ha a szénárakra
vonatkozó alábbi összeállítás* adatait nézzük:
Kőszén

Barnaszén

V á r o s o k
mótermázsákban és fillérekben
305

Budapest .............................................................

431

Arad........................................................................

402

320

Győr........................................................................

403

316

M isk olc.................................................................

309

177

P écs........................................................................

250

-

T em esvá r.............................................................

440

-

Debrecen ............................................. ...............

468

353

Szabadka...............................................................

460

420

Szeged ....................................................................

517

439

Megjegyzendő, hogy ezek detailárak ugyan, de a különbö
zetnek az egyes városok között kitüntetett aránya — bár kétség
kívül elenyésző mértékben — alighanem a waggonrendeléseknél
is megvan. Mindenesetre tekintetbe kell azonban venni, hogy a
bajai áthidalással a Duna-Tisza közének déli részét olcsóbb fuvar
dijak mellett közelitheti majd meg a pécsi szénvidék, de ennek
hatása a közel jövőben aligha érvényesül. E körülményre mégis
rá akartam mutatni, hogy a kérdésre rátereljem az érdekelt vi
dékek irányadó köreinek figyelmét.
A mai helyzetet tekintve azonban természetes, hogy a drá
gább szénárak mellett valamely alföldi városban legfeljebb olyan
iparvállalat lehet versenyképes, mely vagy csak a helyi és a leg*) M. kir. statisztikai h ivatal: Árstatisztika (1913.)
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közvetlenebb környék fogyasztásának kielégítésére dolgozik, vagy
valamely speciális iparcikket állít elő, vagy pedig a szükségelt
nyersanyagot a termelő helyen közvetlenül tudván beszerezni, ez
a körülmény már biztosíthatja versenyképességét, mert a drá
gább motorikus erő végül az áru értékesítési árában kiegyenlítődik.
Ezen a nyomon kell tehát haladni, ha az Alföld gazdasági
jövőjének és fejlődésének problémájára némi világosságot akarunk
deríteni.
Az kétségtelen, hogy a helyi szükségletek kielégítése vagy
akár speciális iparcikkek gyártása céljából alapított és fenntar
tott üzemek csak a legritkább esetben növelhetők bizonyos határo
kon túl, aminek aztán az a következése, hogy hiányzik a meg
felelő munkásanyag, versenyvállalatok alakítása nehézségekbe
ütközik, s szóval nincsenek meg azok az előfeltételek, melyek egyegy vidéket kisebb, vagy nagyobb ipari centrumokká alakítsanak.
Nagyobbarányu gazdasági fejlődést tehát csak a harmadik
lehetőség ígér, amidőn intenzív mezőgazdasági termelés egyrészt
több és nagyobb értékű termelvényt produkál s midőn másrészt
e termények egy-egy kategóriája erőteljes és versenyképes mezőgazdasági ipar létesülésének lehet előidéző oka és mind fokozot
tabb lendületet ígérő alapja.
Az igy fixirozott feltevést szem előtt tartva elsősorban a mai
helyzet fölött kell szemlét tartanunk, s ecélból az Alföldet tipikusan
képviselő Pest, Bács, Szolnok, Békés, Csongrád, Gsanád és Hajdú
vármegyék mezőgazdasági termelésének viszonyait világítom meg
az alábbi összeállításban:

2
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A felsorolt vármegyék egész bevetett területe ezek szerint
2.74 millió hektár s ez az egész ország bevetett területének 23%-a,
vagyis cca. egynegyed része. Ebből a 2.74 millió ha. bevetett terü
letből esett 1912. évben:
G abon ára...........................

1,677.332 ha. vagyis 6 1 .3 %

Tengerire ...........................

669.575

„

„

2 4 .1 „

Hüvelyesekre....................

8.822

„

„

0 .3 2 „

Cukorrépára.......................

19.537

„

„

0 .7 1 „

Kenderre ...........................

11.708

„

„

0 .4 3 ,,

Lenre ..................................

1.054

„

„

0 .0 4 „

A szóban forgó hét vármegye összes bevetett területének
majd kilenctized részén gabonát és tengerit termelt, a megmaradó’
egytized túlnyomó részét is a burgonya, valamint különböző ta
karmányozási növények foglalták le, úgy, hogy a bevetett terület
nek mindössze alig 1%% -df használták fel nagyobb értékű keres
kedelmi növény eb termelésére. Igaz, hogy nagyjából ez a helyzet
ha az országos viszonyokat vesszük is figyelembe, de a kirivd
aránytalanság még sem akkora, mint ezekben a megyékben.
Az itt emlitett megyék bevetett területe ugyanis az egész or
szág bevetett területének 23%-a, gabonával bevetett területe azon
ban az egész ország bevetett területének már 24.6%-át teszi. Még
felötlőbb ez az arány, ha külön a megyék és külön az ország
egészben véve bevetett és gabonával bevetett területeit hasonlítjuk
össze. Nevezetesen e megyék gabonával bevetett területe az egész
bevetett területnek 61.3%-a, mig az ország gabonával bevetett
területe az ország egész bevetett területének csak 57.22%-a.
Az aránytalanság — bár ez, mint alább kifejtem kevésbbé
kifogásolható — különösen szembetűnő a tengerinél, mert az or
szág egész bevetett területéből 20.9%, mig e megyék egész bevetett
területéből 24.1% esik tengerivel bevetett területre.
A gabona és tengeri termelésnek az országos állapottal szem
ben való tultengése tehát ezen adatokból eléggé kivehető.
Ép ellenkező képet mutatnak azok az adatok, melyek a
hüvelyesekre, a cukorrépára, a kenderre és a lenre vonatkoznak.
Elég csupán arra utalni, hogy e hét vármegyére az ország
hüvelyesekkel bevetett területéből 18.4%
cukorrépával
„
„
11.2%
kenderrel
„
„
21.4%
és lennel
„
„
10.1%
2*
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esik, holott ezek az arányszámok a gabonánál 24.6% és tengerinél
26.9%-ot tesznek, de a kedvezőtlen helyzet másként is konstatál
ható. Nevezetesen az ország egész bevetett területéből 0.40%, mig
az általam felsorolt hét vármegye egész bevetett területéből csak
0.32% esik hüvelyesekre, ami a fennforgó viszonyok között is elég
jelentékeny visszamaradás. Meg kell azonban itt emlitenem, hogy
a statisztikai adatok könnyen érthetőleg hézagosak, mert pl. bab,
mint főtermény 153.863 mm. és mint melléktermény 2.3 millió mm.
termett. Ez magyarázza, hogy a hüvelyesek 67.5 millió K termés
értékből 59.94 millió K egyedül a mellékterményként leszedett
babra esett.
A továbbiakra nézve megítélhető a helyzet abból, hogy e
hét megye bevetett területének 0.71%-án (az országos arányszám
1.55%) cukorrépa, — 0.43%-án (az országos arányszám 0.45%),
kender és 0.04%-án (az országos arányszám 0.08%) pedig len volt
termelés céljaira felhasználva, amiből világosan tűnik ki az or
szágos állapottal szemben meglevő visszamaradás. Futólagosán
akarom csupán megjegyezni, hogy kedvező arányszám egyedül
a komlónál mutatkozik, mert az ország komlóval beültetett egész
területéből 76.4% esik az emlitett megyékre, főleg pedig. BácsBodrog vármegyére.
Bár nem tartozik szorosan véve a tárgyhoz, nagy jelentősé
génél fogva mégis felemlítem, hogy az utóbbi időben gyönyörű
eredményei mutatkoznak az Alföldön a szőlőtelepitésnek, melyet
legjobban az jellemez, hogy ma már illetékes körök is elismerik
a homoki szőlészetnek a nemzeti termelésben való nagy fontos
ságát. Hogy mekkora érdekek forognak szóban e termelési ágnál,
azt a következő néhány adat igazolja:
Megye

összes
szőlőterület ha.
1904

1912

T erm et t
1904
elad. szőlő
bor

Q

hl.

1912
must

hl.

A termés értéke
koronában
1904

1912

P e s t ..............

47.807

65.031 56.050

742.035

566.421

19,611.601

24.525 .70 5

Bács ...........

18.957

22.640 19.863

232.726

105.508

7,339.997

4,423.242
2,407.189

Szolnok

5.406

7.924

1.712

83.080

59.039

2,175.994

Békés .........

1.732

1.788

2.9 50

13.715

6.328

431.239

267.101

Csongrád. . .

8.795

14.399

5.321

122.672

87.745

2,522.152

3,963.879

Csanád.........

480

682

287

4.533

2.999

132.998

154.778

H a jd ú .........

4.085

4.151

1.787

45.812

34.455

1,229.098

1,354.554

87.262 116.615 87.970 1,282.873

862.495

33,443.079

37,096.448

248.094 554.594 188.246 3,471.460 2,992.717

108,366.395

131,895.706

összesen . . .
Az egész
országban
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Ezek az adatok nyersen, amint itt szembe vannak állitva,
nem hasonlíthatok össze sem a beültetett terület, sem pedig a ter
méseredmény tekintetében. Az azonban már figyelemreméltó, hogy
amig 1904-ben e hét megye szőlőterülete az ország összes szőlőterületének 35%-a, s termésének értéke pedig 31% -a (a hegyi
borok drágább ára ezt érthetővé teszi) volt, addig 1912-ben e me
gyék szőlőterülete az országos területnek csak 21%-át, de ennek
dacára a termés értéke az ország egész termésének már 29%-át
tette. E részben egészen mellékes, hogy 1904-ben jó és 1912-ben
rossz volt a termés, mert hiszen ez a körülmény országszerte ér
vényesült, s igy á százalékos arányszámok mindenkép helytállók
nak tekinthetők. Ámde az viszont semmikép se lehet közömbös,
hogy miként alakultak az itt említett években a termésátlagok.
Erre nézve az alábbi összeállításból szerezhető tájékozódás. Volt
ugyanis a termésátlag hektáronként:
Me gyé k

Országos átlag

1904

1912

13 99 hl.

Pest megye.........

15 30

Bács megye

13 ■76

Szolnok megye. .

15 37

n

9 -3 8

hl.

8 -2 3

a

5 -2 7

}>

a

7 -4 5

)}

3 -5 4

„

Békés megye . . .

7-•92

a

Csongrád megye

13 •66

a

5 -0 3

))

Csanád megye ..

9 •44

>>

4 -4 0

jí

Hajdú megye ..

11 •35

)>

8 -0 4

jj

Az itt észlelhető eltérések már nagyon is felötlők, s ha azok
kal nem foglalkozom részletesebben, csupán azért teszem, mert
tanulmányom súlypontját a főképen iparilag hasznositható mezőgazdasági termelés megvilágítására helyezem.
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III. FEJEZET.

Régi tervek és uj kezdeményezések. — Term ésátlagáraink
csökkenése A usztriával szemben. — A gyökeres változás
eszközei. — Téves hit a csapadékviszonyokról. — A m ű
trágyázás jelentősége és fényes anyagi eredményei.
Mindenkép figyelemreméltó, hogy az Alföld gazdasági
jövője már századok óta egyik legégetőbb, legérdekesebb és egyik
legtöbbet vitatott problémája az országnak. Nagy, sőt gigászi ter
vekben nem is volt hiány. Majd két évszázaddal ezelőtt az 1723-iki
országgyűlés foglalkozott már a Tisza folyónak akkénti csatorná
zásával,*) hogy ez Dob községtől a Hajdú városok és Debrecen
határain keresztül a Kőrösbe vezettessék. A kérdés 1863-ig pihent,
amikor azonban a nagy aszály újból ráterelte a figyelmet. Ekkor
merült fel az Alföld erdősítésének, valamint csatornázásának és
öntözésének terve. A befásitással főleg a légköri viszonyok üdvös
változását remélték elérni, melylyel szemben a csatornázás hívei
heves küzdelmet fejtettek ki, még pedig oly eredményességgel, hogy
a király 1864. augusztus 9-ikén kelt elhatározásával megengedte,
hogy az általa előzőleg már elvben engedélyezett Tisza-kőrösi
csatorna létesítése iránt a magyar országgyűlés elé törvényjavaslat
terjesztessék és ezen ügy a magyar országgyűlésnek hathatósan
ajánltassék. A szóbanforgó terv szerint a csatornát Tiszalöktől
Gyomáig építették volna 68.000 folyóöl hosszúságban. A helyszíne
lés még ugyanazon év decemberében megkezdődött, ámde a meg
valósulást valószínűleg pénzhiány akadályozta. A nyolcvanas
években Hertzka Tivadar lancirozta azt az eszmét, hogy a Duna—
Tisza közötti terület fölött fekvő hegyekben völgyzáró gátak létesí
tésével raktároztassék nagyobb víztömeg, melynek egy része ipari
célokra volna felhasználható, más része pedig egy nagy alföldi
csatornahálózat létesítését mozdíthatta volna elő. Mindezeknél sok
kal komolyabb formát öltött a Duna— Tisza csatorna terve, melyet
Vörös László, majd pedig a feledhetlen emlékezetű Hieronymi
*) Szathmáry Károly : Magyarország anyagi érdekei 1865.
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Károly teljesen ki is dolgoztatott, de kivitele, úgy látszik, az állami
kamatbiztositáson múlik.
E tervek s különösen a Duna—Tisza csatorna, melynek léte*
sitése egyébként a legtöbb valószinüség szerint remélhető, úgy
nevezett nagy perspektíva alapján s az állam jelentékenyebb meg
terhelésének szándékával készültek, ami persze lényeges akadálya
volt a megvalósításuknak. Közben az állam részéről mégis történt
néhány jelent őségtel jesebb kezdeményezés, melyek kétségkívül
eredménynyel fognak járni. így igen figyelemreméltó a Hortobágy
megkezdett hasznosítása, mely az ország állattenyésztésének fejlő
désére lesz nagyfontosságu, a Sajó szabályozása, mely a borsodi
szénvidéket közvetlenül csatolja az Alföld legfontosabb vizíutjába.
a Tiszába és több olyan intézmény létesítése, — mint pl. a kender
és lentermelési szakiskola felállítása Szegeden — melyek az Alföld
viszonyaihoz simulván, kedvező hatással lehetnek a szakképzett
ség emelésére és ezáltal a termelés javítására.
Azt sem lehet elhallgatnom, hogy a törvényhatóságok, váro
sok, községek, a kereskedelmi és iparkamarák, valamint a gazda
sági egyesületek szintén nemcsak terveket szőttek, hanem számos
üdvös kezdeményezést meg is valósítottak. Szóval az országos, vala
mint lokális érdeklődésnek oly mértéke figyelhető meg, mely a leg
szerényebb törekvést sem fogja meddővé tenni, ha az Alföld gaz
dasági fejlesztésének munkájába kíván kapcsolódni.
Annál is- inkább lehet ezt remélni, mert a teendők rendkívüli
sokasága áll úgy a magángazdasági tevékenység, mint a városok
és az állam előtt is. Mindezekre nézve csak egyetlen fontos szem
pont van: egyik se várjon arra, amig a másik munkához kezd.
hanem a közös cél szolgálatára fogjon a dologhoz valamennyi.
A legnagyobb feladat természetesen a magángazdasági tevé
kenységre hárul, ami különben igazságos is, mert hiszen a hasznot
szintén teljes egészében élvezi. Reá hárul nevezetesen a termelési
viszonyok javítása, ipari vállalatok létesítése és az értékesítés
szervezése.
Az Alföld legfontosabb megyéinek termelési viszonyait rész
letes adatokban ismertettem s (különösen azt emeltem ki, hogy a
bevetett földnek majd Vio részén gabonát és tengerit termelnek. Azt
hiszem, mindenki egyetért velem, hogy ezt nem lehet racionális
gazdálkodásnak tekinteni még akkor sem, ha azt látjuk, hogy a
legnagyobb termény, a búza hektáronkénti országos 13.32 mm. ter
mésátlagával szemben e hét megyében hektáronként átlagosan
14.73 mm., vagyis 1.5 mm.-val több búza termett s azt látjuk, hogy
© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

24

hasonló, sőt még kedvezőbb a helyzet a tengerinél. Előbb mégis
utaltam arra, hogy keveset és drágán termelünk. Ezt az állítást
most részletesen kívánóim megvilágítani annál is inkább, mert
véleményem szerint az Alföld gazdasági jövőjének további kialaku
lása jórészt ezen fordul meg.
Publicisztikai és egyéb munkáimban*) számtalanszor igye
keztem a közvélemény figyelmét gabonatermésünk és termésátla
gaink elmaradottságára figyelmeztetni s ezzel kapcsolatban utaltam
azon súlyos anyagi károsodásra, mely ily módon mezőgazdasági
termelésünket évről-évre éri. Hogy erről fogalmat alkothassunk,
nem is Németország, hanem Ausztria termelési adatait hasonlítom
össze a mienkkel.**) E szerint
A termés millió métermázsában
1. A u sztria

búza I

rozs

árpa | zab

!összesen

az 1896— 1900. évek átlagában ..............

11*7

18-1

13-3 ; 16.4

59-5

az 1909— 1913. évek átlagáb an ..............

16-6

28-0

16.0

23-9

85-1

II. M agyarország

az 1896— 1900. évek átlagában ...........

37-6

11*5

12-6

11*3

730

az 1909— 1913. évek átlagában ...........

46-2

13*9

15-7

13*2

89-0

Ausztria össztermelése tehát a négy főkalászosban a szem
beállított időszakok alatt a mienknél sokkal kedvezőtlenebb talajviszonyok mellett 43%-kal, mig Magyarország össztermelése
ugyanazon időszakok adatait véve alapul csak 22%-kal emelke
dett, de megfigyelhetjük azt is, hogy rozs, árpa és zabtermelése
mennyire túlszárnyalta már a mi termelésünket. E legnagyobb
mértékben felötlő jelenségnek nyitja az osztrák mezőgazdaság
szüntelenül fokozódó intenzivitásában rejlik, ami világosan meg
ítélhető akkor, ha a katasztrális holdankénti terméshozam ada
tait hasonlítjuk össze. Volt ugyanis terméshozam holdanként mm.:
I.

búza

A usztriában

rozs

árpa

zab

]
az 1896— 1900. évek átlagában

...........

6-33

5*75

5*29

5-24

az 1909— 1913. évek átlagában

...........

7*81

7*93

8-69

7-36

az 1896— 1900. évek átlagában

...........

6.5 0

6-04

6-85

6*10

az 1909— 1913. évek átlagában

...........

7*23

6-68

7-65

6-41

Sl. M agyarországon

*) L. főleg közgazdasági évkönyveimet 1911. és 1912-ről.
**) Budapesti áru- és értéktőzsde 1913. évi jelentése.
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A holdankénti terméshozam %-szerüen
T e r m é n y

emelkedett tehát:
Ausztria

Magyarország |

B ú z a .................. ......................................................

10-9

23-4

Rozs..........................................................................

10-6

37-9

Á r p a ........................................................................

11-8

Zab ..........................................................................

51

64-3
4 0 -5 % -al

Visszamardásunknak oly megdöbbentő képe ez, amely előtt
lehetetlen a legmélyebb aggodalmat elnyomni. Ámde károsodá
sunkról még élesebb képet kapunk, ha összegszerűen világítjuk
meg a helyzetet. Nevezetesen négy főkalászosnál — az 1913. évi
eredmény alapján hektáronként csak IY2 mm. átlagos differen
ciát és ugyancsak átlagosan 15 K árat számítván — 6*7 millió
hektár learatott területen 151.2 millió K volt az elmaradt haszon.
Kuriozitás kedvéért felemlítem, hogy ebből az általam felsorolt
alföldi megyékre cca 47 millió K esik.
E kétségkívül visszás helyzet megváltoztatása korántsem
boszorkányság, hanem röviden és egyszerűen gondosabb talajművelés — melynek két legfontosabb tényezője a mélyszántás és
a föld porhanyitása :— , valamint a vetőmag gondos kiválasztása
mellett a műtrágyázáson fordul meg. Hogy a műtrágyázás milyen
eredménynyel hat a termés fokozására, mutatja az alábbi össze
állítás*), ahol a különböző európai államok megfelelő adatai van
nak feltüntetve:

kilogramm

m é t e r

Burgonya

Tengeri

Zab

Árpa

Rozs

í 1

Termésátlag 1 kát. holdon

Búza

összesen

egyéb
műtrágya

Az ország
megnevezése

foszforsavtartalom

Műtrágyafogyasz
tás 1 kát. holdon

máz: s a

Belgium .......................

98

97

195

13*59 12-42 12-95 13-72

—

88 —

A n g lia ...........................

83

21

104

12-72

—

70 —

Németország ..............

74

76

150

12 55 10-29 11-64 10-94

—

76 —

Franciaország ...........

38

7

45

812

6-30

7-33

6-90

7-08 55 —

Ausztria.........................

17

5

22

7-33

6-90

7-63

613

6-90 64 —

Magyarország ...........

9

1

10

6-30

5-35

6-30

5-35

6-82 43 —

Oroszország..................

1

—

1

3-45

3-88

4-23

3-71

—

11-48 10-58

—

35-60

*) Az O. M. G. E . földmivelésügyi és növénytermelési szakosztályának
ülése 1914. május 11-én. Szilassy Zoltán előadói javaslata.
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Természetes, hogy a többtermelésnek ez a feltétlenül célra
vezető módja mindenféle mezőgazdasági terménynél megfelelő
sikerrel alkalmazható, mire nézve az OMGE épp a napokban tett
közzé jelentést*), melyben ismertette az ország különböző me
gyéiben takarmányrépával és burgonyával végzett mütrágyázási
kísérleteket. Az eredmény azt mutatta, hogy parcellánként a mütrágyamennyiség adagolásához képest a mütrágyázási költségek
levonása után katasztrális holdanként takarmányrépánál 46— 63
K, burgonyánál pedig 12— 53 K mutatkozott a műtrágyázás ja
vára. Ezek az — egyáltalán nem magukban álló — adatok arra
is felelnek, hogy a nagyobb befektetés korántsem kockázatos, mert
a műtrágya kevesebb, vagy több adagolásához képest kisebb, vagy
nagyobb a terméshozam is.
Igen ám, de nálunk valahogy — a szó szoros értelmében
gazdátlanul — az a téves nézet vert gyökeret, hogy az osztrák s
még inkább a német nagy termésátlagok a hasonlithatlanul ked
vezőbb csapadék-viszonyoknak tulaj donithatók, minélfogva nálunk
céltalan volna erőteljesen fokozni a műtrágyázást. Ezt a felfogást
:— igaz, hogy csak felületes megfigyelés alapján — már régóta
tarthatatlannak mondottam, mert mélyszántás mellett bámulatos
mennyiségű nedvességet tud a föld elraktározni. Az éghajlat tekin
tetében lényegesebb eltérés nem lévén, bizonyosra vettem, hogy
csak mende-mondáról vagy pedig egyszerűen valami kényelmi
ürügyről van szó. Nemrég aztán behatóbban érdeklődtem a csa
padék-viszonyokra vonatkozó adatok**) iránt, s meggyőződtem,
hogy fentebbi feltevésem számszerűen is kétségtelenné tehető.
Nevezetesen Matlaszkovszky összeállítása szerint az évi csapadék
mennyiség volt:
Irland középső részén ..........................................................................................

74

cm.

Anglia középső és keleti részén ...................................................................... 61 — 91

„

Svédország déli részén ........................................................................................ 83

„

Franciaország közép- és északi részén ........................................................

66

„

Franciaország déli részén ...................................................................................

67

„

D án iában ................................................................................................................... 60

„

Hollandiában és Hamburgban

69

„

70

„

........................................................................

Schleswig-Holstein, Oldenburg és Hannoverben

....................................

*) L. Köztelek 1914. április 15. számát.
**) Dr. Róna Zsigmondi : Éghajlat. Magyar természettudományi társulat
kiadása. 1907— 1909. L. még : Statisztikai évkönyvekben : Éghajlati viszonyok.
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Poroszország nyugati síkságain....................

65

cm.

Poroszország keleti és középső síkságán . . .

54

>>

Rajna balpartján; Elzász-Lotharingiában

68

Cseh-Morvaországban és Sziléziában .........

64

Galíciában ...........................................................

73

Pólapályon

81

. . . ..................................................

Közép- és Dólolaszországban.......................

8 0 -8 4

Romániában ......................................................

w

Nagy magy. Alföld közepén és Kismagyar Alföldön.................................. 54—60

„

Az Alföld többi részén, Dunántúl és Erdélyben ......................................... 60—70

,,

Dunántúl déli és délnyugati részén .................................................................. 70—80

„

Ezekből az adatokból világosan kitűnik, hogy gazdáinkat
valamelyes misztifikáció tartotta súlyos tévedésben, mert hisz két
ségtelen, hogy a csapadék mennyiségében alig van lényegesebb
eltérés a mi hátrányunkra. Ennél azonban némileg kedvezőtle
nebb a csapadék megoszlása, mire nézve tájékozódás szerezhető az
alábbi összeállításból, ahol a vonatkozó adatok hónapok szerint
és %-os arányban vannak feltüntetve:
Földrajzi fekvés

I

1

VI VII vm IXj X XI XII

II III IV 1 V

Anglia nyugati p a rtjá n .........

11

7

7

6

6

8

Anglia közép és keleti részén .

9

6

6

6

7

9

Franciaorsz. ész.-nyug. részén

10

7

7

6

8

6

D án iáb a n ....................................

7

7

6

5

6

9

9
9 11 9 10
10 10 11 9 8
9 12 11 10
7
7
10 11 12 10 9 8
7

9

Északnyug. és Középnémetországban......................................

6

6

7

7

9 11 11 11

8

8

8

8
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A csapadék megoszlása sem rossz; valamivel kevesebb ugyan
a téli hónapokban, de több ősszel s májusban, sokkal kevesebb
julius és augusztusban, de ennek a kalászosok nem látják kárát,
legfeljebb a kapások. Inkább a hőmérsékleti viszonyokban van kü
lönbség, az tudniillik, hogy Németországban enyhébb a nyár, hol
ott nálunk julius és augusztusban nagy forróság van, tehát éghaj
latunk kevésbbé alkalmas bőven termő kalászosok termelésére,
mert különösen a tavasziakra rövid tenyészidő jut. Ennek dacára
vannak gazdaságok, melyek 10 éves buzaátlag termése — éven
kénti szuperfoszfát használata mellett — 12— 13 mm., sőt szá^
mos olyan szuperfoszfátozó gazdaság volt a múlt évben, mely
16— 18 mm. búzatermést ért el, olyan nagyot tehát, aminőnél na
gyobb Németországban sem sűrűn fordul elő, mert hisz kétségte
len, hogy a csapadék mennyiségében alig van lényegesebb eltérés
a mi hátrányunkra. Viszont azonban igaz, hogy a csapadék meg
oszlása már nem oly kedvező ránk nézve.
Szóval a többtermelésre nálunk is megvannak a szükséges
előfeltételek, aminek további bizonyítására főkép a műtrágyázás
által elért eddigi eredményeket akarom nagy vonásokban részle
tezni. Mindenekelőtt általánosságban szeretnék a műtrágyázás
hatásáról képet adni s ezért az alábbi összeállításban kimutatom a
legtöbb szuperfoszfátot fogyasztó és párhuzamosan az egyébként
jó termő földeknek ismert, de kevés szuperfoszfátot használó
megyék hektáronkénti termésátlagát 1912-ben.
\ Szuperf. fogy.
kát. h o ld a n k é n t
burgo|tengeri; nya 1
|megyei átlagban )

Termésátlag hektáronként q
M e g y e

búza

rozs | árpa í zab

Legtöbb szuperfoszfátot fogyasztó m egyék:
Pozsony ..................

l ő -60

13*36

17*08

15*36

22*76 111*98

46*6 kg.

N y itra .......................

16*12

14*55

17*76

13*13

19*07 130*74

33*5

F e jé r ................ ..

16*85

14*44

15*83

14*81

19*78 107*08

27*7

„

M o s o n .......................

15*30

12*69

16*26

16*29

20*94 135*94

27*1

„

Győr...........................

14*00

12*25

16*34

15*04

19*21

25*5 „

97*74

„

J ó termő földek kevés szuperfoszfát fogyasztással:
H ó n t .........................

12*26

10-39

1 2*27

9 .3 4

13*63 105*54

8*4 kg.

Bereg

10*45

10-28

8*40

6*32

10*38

57*67

7*2 „

.......................

Szabolcs........... ..

13*08

11.22

1 2*35

10*10

14*09

88*69

4*6 „

B ihar.........................

13*02

11-76

1 2*51

10*22

18*50

83*37

1*7 „

Szatmár ..................

12*20

12-15

9*32

6*69

12*03

84*38

1*4 „

T e m e s .......................

11.31

11-91

12*42

11*66

21*24

94*88

1*3 „

*) L. Szilassy Zoltán előbb említett előadói javaslatát.
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E táblázat adatai oly kétségtelenül tárják mindenki elé a
műtrágyázásnak a terméshozamra gyakorolt közvetlen hatását,
hogy igazán felesleges lenne több szót vesztegetni a bizonyításra.
Hogy azonban még szembeötlőbb összehasonlításra adjak alkal
mat, közlöm az eddig tárgyalt alföldi vármegyék termésátlagait
és egyúttal szuperfoszfát fogyasztásának adatait, amelyek a mű
trágyázás meglehetős elmaradottságát mutatják. Ha már most
a fentebbi táblázat adatait tekintjük, látjuk, hogy kedvezőtlenebb
talajviszonyok mellett is nemcsak elérik, de túl is haladják az
Alföld isten áldotta földjének termésátlagait.
Termésátlag hektáronként q

Megye

búza | rozs

árpa

zab

Szuperfoszfát
bur fogy. holdanként
tengeri gonya megyei átlagban
11-7 kg.

P e s t ...........................

15-18

12-52

14-61

11-40

15-79

56-01

Bács .........................

13-71

14-10

16-64

15-01

25-48

87-34

7 -4 „

Szolnok

14-58

13-84

14-71

11-14

19-80

63-48

4 -0 „

..................

Békés .......................

13-37

13-81

14-13

12-06

22-13

92-13

5 -7 „

Csongrád

................

15-45

12-44

18-91

14-62

19-25

64-03

3 -8 „

Csanád ....................

14-98

16-64

19-96

16.75

23-71 100-65

5 -6 „

H a j d ú .......................

15-73

13-99

15-33

12-26

24-65

66-06

2 -4 „

Midőn tehát ezekből az adatokból azt kell látnunk, hogy még
intelligens gazdák is mily közömbösek a saját anyagi érdekeikkel
szemben, bizonyára nem végzek felesleges munkát, ha az egyes
terményeknél elért eredményeket külön-külön ismertetem. Ter
mészetesen nem lehet túlságos részletezésbe belemennem, de erre
szükség sincs, mert ma már számos szakmunka áll rendelkezésre.
Alábbi adatoknak tehát leginkább abból a szempontból van érté
kük, hogy külömböző müvekből állitván össze a legfontosabb kí
sérleti eredményeket, az összehasonlításra plasztikusabb alap
kínálkozik.
Először a kalászosokat*) veszem sorra, megjegyezvén, hogy
szigorúan a kísérleti eredményeket ismertetem, mig a vetésforgók,
a talaj művelés, a mag kiválasztása, valamint a műtrágya alkal
mazásának módjait illetőleg az általam idézett és egyéb meg
felelő szakkönyvekre utalok, melyeknek megszerzése minden
törekvő gazdának különben is kötelessége.
*) Matlaßzkovszky Tádé : A szuperfoszfát nemzetgazdasági fontossága Ma
gyarországon. Az Országos magyar gazdasági egyesület által kitűzött 1000 K első
pályadijat nyert mű.
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1. Búza. Az országos növénykisérleti állomás 1895-ben 247
helyen végzett trágyázási kísérletet 150 kg. szuperfoszfáttal. A
terméstöbblet volt 193 helyen 25— 600 kg., megközelítő átlagban
150 kg. A terméstöbblet értéke 30 korona, a másfél mm. műtrágya
ára 13.50 K lévén, egy kat.-holdon 16.50 K maradt meg tiszta
haszonnak. — Kerpely adatai szerint Csorváson (Békés m.)
150 kg. szuperfoszfát 200— 400 kg. és Bánkuton (Csanád m.)
pedig 375 kg. szuperfoszfát 713 kg. szemtermés többletet ered
ményezett.
2. Rozs. Ugyancsak a növénytermelési állomás rozszsal is
kísérletezett az említett évben 34 helyen 150 kg. szuperfoszfát felhasználásával, mely átlag 180 kg. terméstöbbletet eredményezett.
A trágyázási költség levonása után 15.30 K tiszta haszon maradt
egy kát. holdon. 1901-ben három helyen kát. holdanként 100 kg.
szuperfoszfát és 75 kg. 40%-os kálitrágya után a rozsterméstöbblet 6— 268 átlagban 188 kg., ugyanannyi műtrágya és rozsos
borsó zöld trágya után pedig átlagban 825 kg. volt a terméstöbblet.
3. Árpa. Az országos növénytermelési állomás kísérletei
szerint 1895-ben 150 kg. szuperfoszfát őszkor kiszórva 41 helyen
25— 500 kg., átlagban 130 kg., tavaszi kiszórás mellett pedig 43
helyen 23— 400, átlagban 115 kg-mal fokozta a szemtermést. A
trágyázási költség levonása után tiszta haszonnak maradt 6.75 K,
a szalmatöbblet és az utóhatás. Figyelemreméltó kísérlet volt, hogy
az állomás 1904-ben a cukorrépa alá adott 200 kg. szuperfoszfát
után átlagban 1400 kg. cukorrépát és a rákövetkező 1905. évben
119 kg. árpát, mint terméstöbbletet kapott. A műtrágyázás költsé
gének levonása után két év alatt 33.45 K volt a tiszta haszon egy
kát. holdon. — Kerpely adatai szerint 150 kg. szuperfoszfát ősz
kor kiszórva Csorváson (Békés m.) 4— 500 kg., Bánkuton pedig
260— 300 kg. árpaterméstöbbletet eredményezett. Ugyancsak
Bánkuton a szuperfoszfát és a cukorrépa után 145 kg., a szuperfoszfátozott kender után pedig 156 kg. volt az árpaterméstöbblet.
Kerpely saját kísérleteinél a kálifoszfátos dohány után vetett árpa
1908-ban 288 kg. terméstöbbletet adott. A lévai uradalomban
(Bars megye) a kát. holdankénti átlagos 100 kg. szuperfoszfát
trágyázás után az árpatermelés átlag 13— 16 mm., a szemtermés
többlet pedig 100— 130 kg.
4. Zab. Az országos növénytermelési állomás 1895-ben meg
ejtett nagyarányú kísérletei szerint az őszi szuperfoszfát-trágyázás
átlagban 160, a tavaszi pedig 120 kg.-mal fokozta a zabtermést.
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Jövedelmi eredmény az őszi trágyázás mellett 10.50 K tiszta ha
szon. — Kerpely adatai szerint Répczeszentgyörgyön őszkor
kiszórt 133 kg. szuperfoszfát 325 kg. és ugyanannyi tavaszkor
kiszórva 183 kg. többtermést adott, őszkor a fentebbi szuper
foszfáthoz még 70 kg. csili salétromot is adva 683 kg., tavaszkor
pedig ugyanilyen műtrágyázás mellett 613 kg. volt a terméstöbhlet.
5.
Tengeri. A kukoricatermelésről kedvem volna külö
fejezetet Írni, oly rendkívül nagy jelentőségűnek tartom e termény
céltudatos és fokozott kultiválását. Különösen az alföldi megyék
nagyszerűen fokozható termésviszonyai mellett lenne különösen
kívánatos a tengeri termelés lényegesebb gondozása, mert ez a
termény nemcsak mezőgazdasági, hanem feldolgozásának szám
talan lehetőségét tekintve, ipari szempontból is nagyfontosságu.
A helyzet megítélésére egyébként jellemző adat, — ámbár ekkora
mértékben nem mindig ismétlődik — hogy Ausztria-Magyarországba pl. 1912-ben 105.7 millió K értékű tengerit hoztak be,
amiből reánk 41.6 millió K esett. Termelésünk tehát nem fedezi a
vámbelföldi szükségletet, aminek nem az a legfőbb oka, hogy nem
elegendő a bevetett terület, hanem az, — és erre helyezem teljes
erővel a hangsúlyt — hogy a nálunk dívó termelési rendszer rend
kívül elmaradott.
E fontos kérdésre a gazdatársadalmi érdekképviseletek cél
tudatos munkássága mellett egy valóban nagystílű és kiváló keres
kedő Szűcs Zsigmond*) is felhívta a közfigyelmet, midőn nagy
anyagi áldozatok árán tanulmányoztatta az amerikai kukorica
termelés viszonyait s az igy szerzett tapasztalatokat 1910-ben
nyilvánosságra bocsátotta. Az itt közölt adatok egyszerűen szédítő
perspektívát mutatnak s kétségtelenné teszik, hogy a talaj kellő
megmunkálása, műtrágyázása, a mag gondos kiválasztása s végül
célszerű gépek alkalmazása mellett szinte hihetetlen eredménye
ket lehet elérni. Hogy ez nemcsak puszta feltevés, hanem nálunk
is elérhető valóság, arra nézve több konkrét eredmény tanúskodik.
Gróf Széchényi Bertalan ugyanis felsősegesdi uradalmában cca.
4 kát. holdat bocsátott kísérleti célokból rendelkezésre, melyen
Amerikából importált elsőrendű és csiraképessége is kipróbált
magot vetettek el amerikai rendszer szerint 36 collos négyzetkötés
ben és bokros művelésben, minden fészekben 3— 3 növénnyel, azaz
*) Szűcs Zsigmond : A modern okszerű kukoricatermelós. Budapest. (1910.)
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minden négyszögöl 12 növényt nevelve. A kukorica negyednapra
hiánytalanul kikelt, és az előirt módon meginditott művelés ha
tása alatt rohamosan fejlődött. Négy méter magas lett a szára és
törés után a termés pontosan lemérlegeltetvén, a szóbanforgó terü
letről 408 q csöves kukoricát eredményezett, illetve ennyit hordtak
be, mint teljesen beérett elsőrendű csövet október 15-ikén, de ezen
felül is maradt még kinn a földön néhány százalék, mint erre a
terminusra teljesen be nem érett cső, amit a rendesnél majdnem
felével több szárral együtt takarmánynak etettek fel. E kísérlet
megmutatta tehát, hogy ha Dél-Somogyban kát. holdanként 100 q
csöves tengeri produkálható, akkor ez nem lenne fantazmagória
az Alföldön sem, melynek talaja és éghajlata igen sok helyen még
az amerikai viszonyokat is felülmúlja.
Nálunk azonban nemcsak az a baj, hogy a talaj előkészí
tésére, trágyázására és a vetőmag kiválasztására nem helyeznek
kellő gondot, hanem az is, hogy ahány vidék van, annyi fajta
kukoricát termelnek, holott ép az ipari feldolgozás lehetősége szem
pontjából szintén az amerikai példát kellene követni s az egész
országban legfeljebb 5— 6 standard typust kellene termelni és
pedig a feldolgozási irány szerint hizlaló, szeszgyártási, kemé
nyítő, szirup és dextringyártásra, továbbá lisztőrlési célra alkal
mas fajták szerint, amely esetben mindegyik typus a saját tény
leges belértékének megfelelő teljes árat érhetné el.
Különben mindezektől eltekintve is, egy látszólag jelenték
telen, de alapjában nagyfontosságu részletre akarok utalni.
Nálunk a tengeri csutkákat rendszerint tüzelésre használják,
holott ez Kosutány Tamás vegyelmezése szerint megőrölve épen
félannyi tápanyaggal bir, mint a buzakorpa. Ebből kétségtelen,
hogy még takarmánybő esztendőben is előnyösebb és olcsóbb első
rendű porosz szénnel tüzelni, mint tengeri csutkával.
Visszatérve a tengeri-termelés fokozására, hangsúlyozandónak tartom, hogy a tengeri termelésnél követendő eljárás fentebbi
adataival azért foglalkoztam részletesebben, mert a tengerinél a
műtrágyázásnak még nincs minden irányban kialakult jelentősége.
Kerpely Kálmán megállapítása*) szerint ugyanis a tengeri az
istállótrágyát — humuszban nagyon gazdag talajoktól eltekintve
— nagyon is megkívánja és bő termésekkel hálálja meg, ellenben
a műtrágyákkal szemben még csak kevés gyakorlati tapasztalat
*) Kerpely Kálmán : A műtrágyák helyes alkalmazása. Pátria (1910.)
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áll rendelkezésre. Kísérletei egyébként azt mutatják, hogy kálifoszfátos (160 kg. szuperfoszfát, 100 kg. 40%-os kálisó és 40 kg.
csirisalétrom) tengeri adta a legjobb eredményt, amiből valószínű,
hogy a káli a tengerinél époly szerepet játszik, mint az árpánál,
amire a gazdák figyelmét fel is hívja.
Hogy a terméshozamra vonatkozó ellentéteket egyébként
éles beállításban mutassam, — mint a második fejezetben közölt
táblázatból is megállapítható — az országos termésátlag hektáron
ként 18.4 q, mig Pestmegyében 15.8, Bácsban pedig 25 q, ami elég
horribilis külömbséget mutat. Azonban ne felejtsük el, hogy jóval
az országos átlag fölött lévő bácsmegyei eredmény is még mindig
elenyészően csekély — nem is az amerikai terméseredményekhez,
hanem — a Széchényi-uradalmon végzett kísérlet hozamához
képest.
6. Burgonya. Az országos növénytermelési állomás 1896-ban
agyagtalajon 20 parcellán kísérletezett. Ezek közül a szuperfosz
fát 12 helyen 96— 1986, átlagban 700 kg., továbbá szuperfoszfát
és csilisalétrom pedig 16 helyen 67— 2983 átlagban 1000 kg. ter
méstöbbletet adott, mely a szuperfoszfátozás tiszta hasznaként
7.50 K-át adott. Ugyancsak 1896-ban homoktalajon szuperfoszfát
után 1735, szuperfoszfát csilisalétrommal 4277, szuperfoszfát és
kálitrágyával 6214 és mind a három műtrágyával 6887 kg.-ig
menő terméstöbbletek voltak elérhetők kát. holdanként. Kerpely
különben felhívja a gazdák figyelmét, hogy homoktalajon szuper
foszfát mellett nem nélkülözhető a kálitrágya.
Hasonlókép meglepő eredmények érhetők el a gyümölcsfák,
valamint a kerti növények szuperfoszfáttal és szükség szerint
ehhez adandó egyéb műtrágyák alkalmazásánál s igy különösen a
zöldségféléknél, hagymáknál, hüvelyeseknél, fejes salátánál,
paradicsomnál, földi epernél, valamint a dinnye, tök és uborka
termelésénél. Mindezeknél azonban gondos körültekintés szükséges,
melyekre nézve népszerű és pár filléren megvehető szakkönyvek
ből**) szerezhetnek a gazdák tájékozást.
7. Cukorrépa. Az ipari feldolgozásra alkalmas terelvények közül a cukorrépa kultiválása terjedt el legjobban gazdáink
között, aminek alighanem az a természetes magyarázata, hogy az
értékesítés lehetőségét teljesen bztositva látják, sőt erre nézve
**) Orábner Emil, az országos magy. kir. növónynemesitő intézet vezetője :
A gyümölcsfák és kerti ve tömények műtrágyázása. Magyaróvár (1912.)

3
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pontosan megállapított szerződéses jogokhoz is jutottak. Az a mód,
amellyel a cukorgyárosok a répabeszerzést maguk részére biztositották, tuladonképen követésreméltó példa lenne mindazon
ipari ágazatoknál, ahol a nyersanyag beszerzése ilymódon elér
hető volna. Igaz, hogy a cukorgyártásnál nemzetközi egyezmé
nyek szabályozzák a forgalmat és igy azt mondhatják, hogy egyéb
produktumoknál nem lévén meg ez az előfeltétel, az értékesítés
korlátozottabb lehetősége szabja meg a termelés kereteit is, ámde
ezzel szemben épen a cukorpiac mostani állapotára utalhatok,
amidőn egyrészt a fogyasztás lényeges csökkenése s másrészt
pedig a nagyobb nádcukortermelés alaposan keresztülhúzta a
répacukorgyártás számításait. Ez azonban mitsem változtat a
gazdákkal fennálló szerződéseken, a gyárak változatlan mennyi
ségben veszik át a szerződésileg lekötött répát, azt teljes egészében
fel is dolgozzák, tekintet nélkül az értékesítés mai nehézségeire.
Alapjában véve azt lehet mondani, hogy az ilyen kényszerhelyzet sokszor többet használ egy-egy iparágnak, mint bármilyen
jó konjunktúra, aminek kettős okát látom. Az egyik, hogy a tőké
sek figyelmét élesen rátereli a túltermelésben rejlő kockázatra s a
másik, hogy az érdekelt iparágakat uj elhelyezési piacok fel
keresésére és az illető iparcikk felhasználásának uj módjaira
és eszközeire szorítja. Szóval a nyerstermények szerződésszerű
biztosítása minden körülmények között helyénvalónak látszik,
de ha már ezt a kérdést cukorrépával kapcsolatban teszem szóvá,
akkor hangsúlyoznom kell, hogy a termény átvételi árának szer
ződésszerű fixirozása csak annyiban helyénvaló, amennyiben az
alapár vagy valamely nagy nemzetközi piac nyersáru árjegyzésé
hez, vagy pedig az illető félgyártmánynak ugyancsak tőzsdei
jegyzéséhez igazodik.
Visszatérve a cukorrépatermelés jelentőségére, kiemelen
dőnek tartom azt a buzgalmat és utánjárást, mellyel a cukorgyá
rosok — igaz, hogy saját érdekükben, illetve a gyártási költségek
csökkentése érdekében — a répatermelés tökéletesedését előmoz
dítani törekedtek. Különösen súlyt helyeztek a talajmüvelés, a
vetőmag kiválasztás és vizsgálat ellenőrzésére és irányítására s
újabb időben pedig mind fokozottabb mértékben foglalkoznak a
műtrágyázás felkarolásával és rendkívüli hasznának méltatásá
val is.
A mi viszonyaink között erre valóban szükség is van, mert
répánk nemcsak mennyiség, hanem cukortartalom tekintetében
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is erősen az osztrák s még inkább a német átlagok alatt marad.
Nálunk ugyanis az országos termésátlag volt 1908— 1912. évek
alatt 201.79, 232.45, 249.94, 210.95 és illetve 278.41 mm hektáron
ként. Ezeket az aránylag még elég jó átlagokat a felvidéki megyék
adják, amelyekben évtizedek óta termelnek cukorrépát, de akár
hány vidéken még 200 q alatt is marad az átlag. Ezzel szemben
Csehországban és Morvában 300 q fölé emelkedik az átlag, Né
metországban pedig gyakran eléri a 400 q-át is. E helyeken nem
csak a talajmüvelés és gondos vetőmag kiválasztás, hanem a cél
szerű műtrágyázás idézte elő a nagyobb eredményeket, amire
nézve egyébként nálunk is bőven vannak kísérleti adatok, mert az
országos növénytermelési kísérleti állomás több, mint egy évti
zed óta végez e tekintetben tanulmányokat. így 1905-ben*) 31 kí
sérletet tettek kát. holdanként 200 kg. szuperfoszfáttal s kitűnt,
hogy ezek fele nagyjából 5.15 q és másik fele 15.30, sőt ezen felül
is emelkedő nagyobb termést adott egy kát. holdon. — 1907-ben 19
helyen végeztek kísérletet, még ennél is jobb eredménnyel. Az
1910-ben ugyancsak fentebbi intézet által végzett kísérleti termelés
során, midőn az őszi szántás után alkalmaztak 200 kg. szuper
foszfátot, ez átlagosan 24.5— 26.2 q-val nagyobb terméstöbbletet
eredményezett. E terméstöbblet beváltási árát 2.40 K-val, összesen
69.19 K-val és a szuper foszfát árát, szállitási költségét, kifuvaro
zását és kiszórását mm-ként 10 K-ban, tehát összesen 20 K-ban
számítva, a szuperfoszfát-mütrágyázás kát. holdanként meg
maradt tiszta baszna 42.19 K volt, nem is számítva az utóhatást,
amely a cukorrépát rendszerint követő árpánál országszerte
1 q szemtermés-többlettel van elismerve.
A műtrágyázás azonban, mint említettem, nemcsak a répa
termésmennyiségét, hanem cukortartalmát is lényegesen növeli.
Ez utóbbi nem közvetlen érdeke ugyan a répatermelő gazdáknak,
de Kovácsy Béla, e valóban kiváló és rendkívül lelkes szakem
ber, nagyon helyesen jegyzi meg említett munkájában, hogy a
minőség javítása mégis tagadhatatlan érdeke a gazdának, mert a
gyáros vele, illetőleg az általa termelt cukorrépával inkább meg
lévén elégedve, a szerződés megújításánál bizonyára kedvező fel
tételeket tud a maga számára kieszközölni.
8. Repce. A mezőgazdasági iparfejlesztés — az állattenyész
*) Kovácsy Béla, magy. kir. gazd. akadémiai igazgató : A cukorrépa trá
gyázása. Pátria, Budapest, 1913.
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tési érdekekről nem is beszélve — szempontjából a repce kétség
kívül igen fontos növények tekintendő s mégis azt látjuk, hogy
termelése stagnál, sőt némileg csökken. Amíg ugyanis 1903-ban
33.463 hektár s a termés pedig 246.690 mm volt, addig 1912-ben,
a terület 23984 hektárra s a termés pedig 189.342 mm-ra. csök
kent. Ennek okát még szakkörök is abban vélik megtalálni, hogy
a repce kényes növény lévén, termelése semmikép sem fizetődik
ki. Ez a felfogás nagyjában és egészben igaz, mert a hektáron
kénti átlagos termés cca. 8 mm, a repce ára pedig, 1904-ben cca.
20 K volt. Miután a kevésbbé kényes gabonafélékből is lényegesen
nagyobb a termés, az ár pedig majdnem hasonló, evidens, hogy a
gazda nem szívesen vesződött a repcetermeléssel s ez az oka, hogy
lassanként csökkent a bevetett terület. E fontos termény hanyat
lása még inkább megítélhető abból, hogy repcekivitelünk az öt
venes években 1.7 millió mm, a hetvenes években 1.24 millió mm,
1890-ben cca. félmillió mm, 1904-ben 90.000 mm, 1912-ben pedig
cca. 21.000 mm volt. Ezzel szemben behozatalunk 1904-ben 8436
mm, 1912-ben pedig 88.566 mm volt. Az ezt megelőző három év
iién némileg jobb volt ugyan a helyzet, de azárt a behozatal növe
kedése úgyszólván állandósult. Ez utóbbinak oka abban rejlik,
hogy repcét feldolgozó olajiparunk megerősödött, mely megítél
hető abból, hogy a behozatal stagnál, sőt csökken s 1912-ben mind
össze 572.780 K értékű volt, mig kivitelünk csupán 1908. óta alig
egy millió K-ról 2.65 millió K-ra emelkedett.*) Ezek az adatok azt
mutatják tehát, hogy erse a terményre feltétlenül szükség van.
amit egyébként az is igazol, hogy az árak időközben egyre emel
kedtek. így ez 1910-ben már 23, 1911-ben 26 és 1912-ben pedig
30 K volt mm-ként.
Mindezeket előre kellett bocsátani, hogy tisztában legyünk
e termény felkarolásának mezőgazdasági ipari szempontból való
jelentőségével. Nevezetesen arra akarunk utalni, hogy amig tiz év
előtt valóban alacsony árak és gyenge terméshozammal kellett a
gazdának megküzdenie, addig most az a helyzet, hogy az árak
40— 50 százalékkal emelkedtek, mert a szükséglet növekedett. A leg
fontosabb teendő tehát emellett az, hogy a terméshozam is megfele
lően fokoztassék, ami semmiféle nehézségekbe sem ütközik. Egy
szerűen néhány példára utalok. Rovara Frigyes egy régebbi trágyázási kísérletnél a szuperfoszfázozott repcének 133 kg.*) L. ez adatokat a Statisztikai évkönyvek megfelelő évfolyamaiban.
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mal és ha ahhoz még csilisalétromot is adott, 253 kg.-mal több
magot aratott, mint trágyázatlan repcéből. A debreceni televényes
homokon* az 1909. évi kedvezőtlen tavaszi idő dacára (csak má
jus végén esett eső) a 150 kg. szuperfoszfáttal trágyázott 117
kg.-mal, a 150 kg. szuperfoszfátot és 100 kg. kálisót kapott repce
pedig 213 kg.-mal adott többet kát. holdanként és utóhatásuk bi
zonyára még a búzánál is érvényesült. E kisérletek tehát azt je
lentik, hogy kát. holdanként megfelelő műtrágyázás mellett leg
alább 2 mm.-val lehet fokozni a termést, ami a mai értékesitési
viszonyok mellett elég kecsegtető eredmény. Emellett tekintetbe
veendő, hogy mély szántás és műtrágyázás mellett e kényes ter
mény ellenálló ereje is igen nagy mértékben fokozódik.
9. Kender. Kender- és lentermelésünk fejlesztéshez mezőgazdasági ipari szempontokból még nagyobb érdekek fűződnek,
mint a fennebb említett terményhez, s ennek dacára mégis azt
látjuk, hogy termesztésük állandóan stagnál. Itt is körülbelül
ugyanazok a bajok észlelhetők, amihez még az intenzív szaktanitás és megfelelő áztatok hiánya is járul. Szóval e növény ter
melése hozzáértést és sok munkát igényel, mellyel szemben jelen
tékenyen nagyobb jövedelem nem biztatja a gazdát. E szembe
ötlő hiányon tehát ugyancsak a többtermelés utján lehet segíteni.
Erre nézve megemlítem Kerpely említett müvében foglalt követ
kező adatot. Szépligeten (Bácsbodrogmegye) 1909-ben a trágyá
zatlan kenderrel szemben: a 160 kg. szuperfoszfáttal és 100 kg.
kálisóval trágyázott kender 272 kg.-mal, a 160 kg. szuperfoszfáttal
és 60 kg. csilisalétrommal trágyázott kender 1048 kg.-mal s végül a
160 kg. szuperfoszfáttal, 100 kg. 40 százalékos kálisóval és 60 kg.
csilisalétrommal trágyázott kender 2176 kg.-mal több száraz kenderkórót adott kát. holdanként. Azt hiszem, hogy ezen adatokból
minden nehézség nélkül bárki levonhatja a konzekvenciákat. Min
denesetre jellemző azonban, hogy a lenre nézve egész hazai iro
dalmunkban nem találtam mütrágyázási adatot, ami gazdáink
közömbösségének valóban végtelenül elszomorító tünete.
10. Szőlő. Ámbár e szerény tanulmányomban főleg az ipa
rilag feldogozható mezőgazdasági terményekre helyezek súlyt,
mégis foglalkozom a szőlőkulturában elérhető többtermeléssel is,
mert ma már az Alföldön, vagyis az úgynevezett homoki szőlők
*) Kerpely Kálmán : A műtrágyák helyes alkalmazása. Pátria. Budapest,
1910.
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ben —' mint azt a második fejezetben kimutattam — a nemzeti
vagyonnak oly jelentékeny része fekszik, hogy erre figyelemmel
kell lenni. Csak futólag jegyzem meg, miután nem szorosan tar
tozik tárgyamhoz, hogy agyagos parcellákon végzett műtrágyázási kísérletek eredményeként* két év alatt 290 korona volt egy
kát. holdon a tiszta haszon, ami azért is feltűnő eredmény, mert
a kísérleti évben nagy szárazság volt.
Homoki szőllőkben az Országos növénytermelési állomás**
tett igen számos kísérletet. így 1895-ben és 1906-ban két évi ter
méstöbblet négy helyen átlag 670 kg. szőllő, az ezt követő két év
ben 9 helyen átlag 835 kg. s az ezután követő két évben három
három helyen 1273 kg. szőllő volt a két évi terméshozam. Az állo
más 1899-ben 33 helyen kát. holdanként 250 kg. szuperfoszfát,
132 kg. csilisalétrom, vagy 124 kg. 40 százalékos kálisó után 28
helyen 100— 2000 átlagban 710 kg. szőllőterméstöbblet szárma
zik. A második évi terméstöbblet csak a delibláti homokon állapittatik meg, ahol a terméstöbblet 18 parcellán az 1899. évben
120— 1440, átlagban 475 liter, 1900-ban pedig 0— 1084, átlagban
455 liter, a két évben összesen 74— 2094, átlagban 930 liter must
volt. A terméstöbblet értéke á 24 fillér = 223 K, a trágyázási költ
ség 85 K, a tiszta haszon, tehát átlagban 138 K volt. Egy másik
kísérlet szerint 1909-ben kát. holdanként 200 kg. szuperfoszfát,
80 kg. 40 százalékos kálisó és 100 kg. csilisalétrom után a termés
többlet, 6— 32.86 átlagban, 12.33 hektoliter must volt. A terméstöbblet értéke 144— 456, átlagban 296 K, amiből a 61 K trágyá
zási költséget levonva, 83— 593, átlagban tehát 235 K volt a tiszta
haszon. E kísérlet alkalmával 11 helyen csekély volt az első évi
trágyahatás, ezekre 1910 tavaszán újból 50 kg. csilisalétrom szó
lhatott el, ugv, hogy a trágyázási költség 77 K-ra emelkedett. A
két évi terméstöbblet 5.50— 31.94 hl. must, a terméstöbblet értéke
132.767, átlagban 326 K, a két évi tiszta haszon pedig — leszá
mítva persze a műtrágyázás összes költségeit — 55.690, átlagban
249 K volt.
*
*
*
Mindezekkel nemcsak azért foglalkoztam ilyen részletesen,
mert a felvetett kérdés súlypontját a többtermelésben, vagyis a
*) Grabn&r Emil : A szőllő trágyázása. Magyaróvár.
**) Matlaszlcovszky Tádé, már említett müve. (54. oldal.)
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föld jobb kihasználásában kell keresni, hanem azért is, hogy
szemléltetően mutassam, hogy a terméshozam után igazodó föld
érték a nemzetvagyonnak mekkora nökedését jelenti. E részben
egyszerűen Fellner Frigyesnek Ausztria és Magyarország nem
zeti vagyonát tárgyaló munkájára utalok, ahol az ausztriai föld
értékét 29 milliárdra, a magyar föld értékét pedig 19.9 milliárd
koronára becsüli. Alig szükséges mondanom, hogy e becslés alap
ját a terméshozam értékének tőkésítése adja, amiből nyilvánvaló,
hogy a magyar föld termelésének megfelelő fokozásával milliárdokkal volna növelhető nemzetvagyonunk.
De hogy megmaradjak az Alföldnél s a fentebbi nagy
perspektívát a napi feladatok és célok szolgálatának keretébe
illesszem, csupán arra kívánok utalni, hogy ha a szőbanforgó hét
alföldi vármegye az intenzivebb gazdálkodásra súlyt helyezne s
termésátlagaikat csak az Ausztriában^ tapasztalt színvonalra igye
keznének feljavítani, akkor a gabona mai termésmennyisége
210.000 holddal kevesebb bevetett területen volna produkálható.
Ez más szóval annyit jelent, hogy az Alföld megyéi azt a föld
területet, amelyen eddig kereskedelmi és iparilag feldolgozható —
vagyis tehát nagyobb értékű és a gazdának is nagyobb hasznot biz
tositó — növényeket termelnek, megötszörözhetnék anélkül, hogy
a gabonafélék termelését csökkenteniök kellene.
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IV. FEJEZET.

A fejlődés tényezői. — Népm ozgalm i és kulturális viszo
nyok. — A z A ltru ista bank jelentősége és szerepe. — A
tagosítás, m int az egészséges birtokpolitika egyik előfeltétele.
Ha már a felsorolt hét vármegye mezőgazdasági termelé
sének fentebb ismertetett adatait s egyúttal a több termelés lehető
ségére vonatkozó útmutatást fontolóra vesszük, akkor nagyjából
biztos diagnózis állapítható meg a tekintetben is, hogy miért is
stagnál az Alföld iparosodása. E részben a legfontosabb megálla
pítás az, hogy drága a motorikus erő, s igy a versenyképesség
már eleve meg van bénítva mindazon iparokban, amelyeknél a
feldogozandó nyersanyagot távolabbi vidékekről kell beszerezni,
mert az ilymódon beálló fuvartöbblet igen lényeges árképző té
nyező. Ennek logikus következése tehát az lenne, hogy az Alföl
dön olyani ipari vállalatok alakuljanak, melyek a helyben ter
melt nyersanyagot dolgozhatják fel. Ily nyersanyagokat azonban
— az Alföld geológiai alakulatát tekintve — csakis a mezőgazdasági termelés szolgáltathatna. Igen ám, de éppen fentebb mutat
tam ki, hogy a tekintetbe veendő megyék túlnyomórészt gabona
félék termelésére helyezik a súlyt, mig mellőzik, vagy csak alig
számbavehetően kultiválják azon mezőgazdasági terményeket,
amelyek iparilag feldolgozhatok, vagyis értékükben lényegesen fo
kozhatok.
Azt vethetnék ez ellen, hogy minél nagyobb a termelvény
értékesítési ára, annál több befektetés is kell hozzá. Ez igaz. Ámde
ennek a nagyobb befektetésnek egyik legfőbb alkotó eleme a
munkatöbblet s a munkaalkalmaknak ez a ma még hiányzó menynyisége a tulajdonképpeni oka annak, hogy az Alföld népmoz
galmi viszonyai — melyeknek konszolidáltsága pedig szoros össze
függésben van a gazdasági fejlődéssel és lendülettel — nem meg
állapodottak, annak dacára, hogy az előfeltételek igen kedvezőek,
így a szóbanforgó megyék az ország legsűrűbben lakott részei,
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mert egy km.2-en átlag 78— 80 lakos él, a 64.6 tévő országos átlag
számban szemben. Viszont a népesség szaporodása a lefolyt év
tized alatt gyengült, mert az előbbi évtizedhez képest körülbelül
4 százalékkal volt kisebb a lakosság növekedése, holott ennek or
szágos százalékarányszáma csak 2 százalék volt. E részben figye
lemreméltó, hogy az élveszületések száma az országos átlag alatt
van, de ezt a halálozások kedvezőbb arányszáma kiegyenlíti.
Aránylag véve ugyancsak kielégítő a közműveltségi állapot is,
mert e megyék 6 éven felüli népességéből körülbelül 78 százalék
tud irni-olvasni az országos 68.7 százalékkal szemben.
És mindezek dacára úgy az illetékes kamarák, mint pedig
a megyék közgazdasági előadóinak jelentéseiben szinte évről-évre
visszatér a panasz a kivándorlás, valamint az ezzel kapcsolatos
munkáshiány miatt, aminek különösen három okát állapítják meg:
1. Az aránylag alacsony munkabéreket; 2. a munkaalkalom hiá
nyát, mely utóbbi az év három-négy hónapjában majdnem ál
landó és 3. a földszerzés nehézségeit.
Emlékezetes, hogy ugyanezen okok idézték elő a két évtized
előtt megindult és rendkívül kiélesedett munkásmozgalmakat is,
melyek viszont a bérek jelentékenyebb emelkedésére vezettek.
Sietek megjegyezni, hogy ez úgy értendő, hogy a bérek emelke
dése csak a mai termelési viszonyaink mellett ivóit rohamosnak
tekintendő, mert ugyanakkor, de később is, például Ausztriában
és Németországban jóval több volt a munkások díjazása. Ennek
az az oka, hogy a példaképp említett két országban ugyanazon
terménynél több termett egy holdon, mint nálunk, vagyis tehát
egyenlő munkamennyiséggel több értéket produkálták ott, mint
nálunk. Az aztán pedig már circulus vitiózus, hogy a helyzetet
természetszerűleg súlyosbította a mezőgazdasági — mint arató
holdját 2000 K-ért adta el a földéhes parasztoknak. A föld népe
tehát két tűz közé szorult. A megélhetéshez szükséges munkaalka
lom gyakorta hiányzik, s másoldalon pedig a föld bérletétől, vagy
megszerzésétől legtöbbször el lévén a képtelen árak miatt zárva,
vándorbotot vesz kezébe, hogy munkáját valamiképp értékesíteni
tudja.
A földszerzés nehézsége éppen az Alföldön, — mint közisme
retes — főleg a kötött és nagybirtokok nagy számában kere
sendő, s továbbá ugyancsak ennek folytán abban, hogy a földárak
rendkívüli mértékben emelkedtek annyira, hogy egy-egy kisebb
birtok még megfeszített munka mellett is alig bírja a tulajdonost
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eltartani. Minden további részletezés helyett utalok itt arra, hogy
például Szabadka legutóbb a várostól 16 km.-re lévő sivó homok
ját 2000 K-ért adta el a földéhes parasztoknak. A föld népe tehát két
tűz közé szorult. A megélhetéshez szükséges munkaalkalom gyakorta
hiányzik, s másoldalon pedig a föld bérletétől, vagy megszerzé
sétől legtöbbször el lévén a képtelen árak miatt zárva, vándor
botot vesz kezébe, hogy munkáját valamiképp értékesíteni tudja.
Ha tehát most mérleget készítünk, akkor eredményül azt
kapjuk, hogy az alföldi megyék nagyszerű, szinte páratlan földje
nincs kihasználva sem közvetlenül, sem a tekintetben, hogy olyan
nyersterményeket produkáljon, melyek versenyképes és nagy
arányú fellendülést Ígérő iparosodás útját egyengetnék. Ilymódon
az általános vagvonosodás nagyobb lehetősége, továbbá — ami
szintén rendkívül fontos, sőt elsőrendű szempont — a népsűrű
ség által felszöktetett földárak, valamint a munkaalkalmak kor
látozottsága folytán a népesedés kedvezőbb alakulása és önálló
exisztenciák képződése is erősen akadályozva van. Ezek közül
akármelyiket tekintjük is, egyaránt fontosaknak kell Ítélnünk a
nemzet további életerős fejlődése szempontjából. A kérdés gon
dos tanulmányozása során egyik munkámban* a következő tételt
állítottam fel:
„A népesség szaporodásának legnagyobb gátja az egyéni ön
zés. Ezzel szemben áll az erőteljes szaporodást követelő nemzeti
érdek. Ha az előbbi jut túlsúlyba, az utóbbi sorvad el. Ámde a nép
szaporodás tekintetében a nemzeti érdek lévén magasabbrendü
érték: a csupán létviszonyokban gyökerező egyéni önzést kell azzal
megfelelő összhangba hozni. Ez pedig az állam beavatkozása utján
történhet a létviszonyok célszerű javítása által.“
Tételemet említett művemben részletesen igyekeztem (meg
világítani és bizonyítani, de itt mégis a föld népére és a birtok
szerzés lehetőségére — mint a létviszonyok célszerű javításának
egyik legfontosabb tényezőjére — szeretném a közfigyelmet fel
hívni. E részben Buday Barnának következő frappáns összeállí
tására utalok** :

*) A népesedés politikai és gazdasági jelentősége. Légrády Testvérek. (1912.)
L. 35. oldal.
**) Buday Barna : A parcellázásokról. Pátria (1910.) L. 10. old.
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vállalkozó
Közvetítői

Birtokkategória

fizetett
a vett földért

kapott
a parc. után

nyereség
holdanként

holdanként
100 holdon a lu l.........................

639

K

960

K

321

„

.........................

524

„

708

„

184

„

„

.........................

479

„

608

„

129

„

1 0 0 -5 0 0

„

5 0 0 -1 0 0 0

„

K

1 0 0 0 -2 0 0 0

„

„

.........................

531

„

693

„

162

„

2 0 0 0 -5 0 0 0

„

„

.........................

526

„

665

„

139

„

5000

„

„

.........................

474

„

660

„

186

„

Valóban alig lehet tehát csodálkozni, hogy ily rendkívüli
aránytalanság mellett nehézségekbe ütközik a földéhség csilla
pítása. Ha pedig még azzal is számolunk, hogy az abnormálisán
felvert áraknál alig bírnak a kisebb birtokkategóriák tulajdono
sai zöld ágra vergődni, akkor nagyjából tisztában lehetünk, hogy
mezőgazdaságunkban mi az akadálya önálló exisztenciák képző
désének. Ámbár hiszen az erre irányuló folyamatnak nemcsak
ez a lényeges része. Igen fontos annak az előkészítése, hogy ne
mondjam bevezetése, amidőn a bérmunkás birtokossá alakul át,
amely célt munkásházak és állattartásra ösztönző községi legelők
létesítése alkalmas biztosítani.
Ha már most a létviszonyok javítására irányuló állami be
avatkozás eddig érvényesített eszközeit tekintem, akkor két intéz
ményt látok a szóbanforgó cél szolgálatába állítva: Az Országos
központi hitelszövetkezetet és a Magyar földhitelintézetek orszá
gos szövetségét.
Az Országos központi hitelszövetkezet céljával, fejlődésével
és jelentőségével egyik nemrég megjelent könyvemben*^ részlete
sen foglalkoztam, erre tehát ezúttal nem térek ki, de azt mégis
megjegyzendőnek tartom, hogy az utóbb említett intézettel való
szorosabb kapcsolata igen értékes, sőt messzeható eredményekkel
bírhatna.
A Magyar földhitelintézetek országos szövetsége, vagy, amint
rövidesen nevezni szokták, az Altruista bank az 1911. évi XV
t.-c. alapján létesült abból a célból, hogy nemzeti birtok-politika
megvalósítása ne közvetlen állami beavatkozás, hanem egy ma
gángazdasági, de mégis altruisztikus üzletelvek által vezérelt
szerv, illetve bankintézet utján történjék.
*) Magyarország közgazdasága. Légrády Testvérek. (1914.) L. 142. oldal.
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Az a benyomásom, hogy e nagy feladatokra hivatott intézettel
szemben némi idegesség észlelhető, amit nem tudok teljesen meg
érteni, mert a nyugtalanságot nem igazolják tárgyilagos okok,
vagyis olyanok, melyek annak szervezetében vagy ügyvezetésé
ben rejlenének. Az intézet ugyanis alig két év előtt létesült, még pe
dig — ismétlem — nem üzleti, hanem eszmei célok elérése érde
kében. Kiforrott, máshol már bevált tapasztalatokra tehát nem
támaszkodhatott, mert hiszen a kitűzött nemzeti, vagy birtok
politikai szempontok szerint minden egyes jelzálog-, vagy birtokfeldarabolási művelet individuálisan jelentkezett. Ilyenformán a
megoldásra váró feladatokhoz képest volt legelsősorban feldolgo
zandó az ország helyzete, hogy az intézet tevékenységének kezdete
és iránya a nagyobb arányú és több évre felosztható vagy pedig
a rendszerint visszatérő munkálatok minemüsége szerint legyen
megállapítható. De még ezeket is kétségkívül osztályozni kellett
az aktualitás, vagy sürgősség szempontjából.
Már most az intézetnek kissé szűkszavú jelentéseiből kell é&
lehet csak némi képet alkotni az eddig végzett munkáról.
Nagyobb szabású kezdeményezése az erdélyi birtokpolitikai
akció, amely célra tudvalevőleg az a 12 millió korona szolgál,
melyet a kormány bocsátott az intézet rendelkezésére. Ezen, arány
lag nem jelentékeny összeg terhére már eddig is ca 200 erdélyi
középbirtokos pozícióját lehetett megszilárdítani, ami bizonyára
meglepő eredmény, de korántsem akkora, hogy ezzel a megkez
dett akciót befejezettnek lehessen tartani.
A munkaprogram másik, nem kevésbé figyelemreméltó rész
lete, — mely úgy látszik az egész országra kiterjed — hogy az
intézet mind nagyobb arányokban igyekszik a kötött birtokon
hosszabb lejáratú bérleteket szerezni kis gazdák részére. Aminek
kettős hasznát látom. Az egyik, hogy a kisgazda kezén intenziveb
ben termelt föld uj vagyonok forrásává válik, s a másik, hogy
ilymódon mind több és több uj önálló exisztencia támad, miáltal
a polgárság ereje tetemesen gyarapodik.
Szerényebb keretekben ugyanazon utóbb jelzett cél szolgála
tára van hivatva az intézet munkásház- és községi legelő-akciója
is. Mind a kettő sokkal fontosabb, semmint az első pillanatra
gondolni lehetne. A munkásházakkal a bérmunkásoknak lehet to
vábbi anyagi fejlődésük, tehát önállósulásuk előfeltételét biztosí
tani, mig a községi legelők ügyének felkarolása szintén ezt a vég
célt s e mellett még állattenyésztésünk lendületét is szolgálja.
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Amennyire a jelentésekből meg lehet Ítélni, minden irány
ban a rövid idő dacára is igen figyelemreméltó eredmények
mutatkoznak, ami arra vall, hogy az intézet organizációja és
ügyvitele elég körültekintéssel és átgondolással van a kitűzött
célok szolgálatába állítva.
Ha mégis azt észleljük, hogy az eddigi eredményekkel szem
ben aggodalmak mutatkoznak, akkor ezek forrását tehát nem
objektiv okokban, hanem tiszteletreméltó szubjektív érzelmekben
kell keresnünk. Nem szabad elfelejteni, hogy — amint előzőleg
említettem, — az intézet által megoldandó feladatokba a nemzeti
birtokpolitika égető kérdései kapcsoltattak, melyek megoldásának
sürgőssége bármily aktuális esemény során — szinte naprólnapra felmerül, mig ezzel szemben az intézet csak fokozatosan,
lépésről-lépésre valósíthatja meg a maga elé tűzött programmot.
Nemzeti érdekeink érvényesítésének viharos vágya, s viszont a
lehetőségek korlátozottsága között mutatkozó differencia tehát az,
melylyel a tapasztalt aggodalmak magyarázhatók.
Nem árt ezeket objektiv szempontból is mérlegelni.
Különösen két kifogást lehet leggyakrabban hallani. Az
egyik, hogy a telepitési-akció tekintetében semmi se történik, s a
másik, hogy a kitűzött nagy célokhoz képest csekély anyagi esz
közök állanak az intézet rendelkezésére.
Ami a telepítés kérdését illeti, azt hiszem, hogy a felhangzó
kritikák nem mérlegelik a tényleges viszonyokat. A helyzet neveze
tesen az, hogy majd két év óta, amióta egyébként az Altruista
bank is működik, alig van olyan község az országban, ahol eladó
föld ne lenne, már pedig a paraszt minden körülmények közt
szívesebben marad szülőföldje táján, hát még úgy, amikor otthon
juthat földhöz, s nem kell — kétségkívül nehezebb szociális viszo
nyok között — idegenbe mennie.
Ily körülmények között most semmiféle telepítési akció sem
biztathatna sikerrel, annál kevésbé, mert figyelembe kell venni,
hogy csak olyanok elhelyezéséről lehet szó, akiknek anyagi helyzete
valószínűvé teheti a boldogulást. Természetes azonban, hogy ezek
a többé-kevésbé független elemek válogatnak. Miután pedig most
válogathatnak, minden erőszakos irányítás csak meddő munka
maradna.
Másként áll a helyzet arra nézve, hogy az Altruista bank
tőkeerejét csekélynek ítélik a kitűzött célok nagyságához és nem
zeti jelentőségéhez képest. Az e részben felmerülő aggodalmak
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nemcsak megokoltak, hanem igen nagy figyelmet és meggondolást
is érdemelnek, mert ne feledjük, hogy az intézet tulajdonképen az
állami beavatkozás szerve gyanánt szerepel, minélfogva az általa
elért eredményt is abból a szempontból mérlegeli társadalmunk,
vajon legbensőbb óbajai teljesültek-e vagy sem. Mindezekből
nyil vány aló, hogy e bank működésével az állam prestige és a cél
tudatos kormányzás tekintélye szorosan összefügg. Semmiféle
tekintetben sem közömbös tehát, hogy az említett feladatok meg
valósítására mekkora anyagi eszközök állanak rendelkezésre.
Ha a Földhitelintézetek Szövetségének mérlegét tekintjük,
akkor mindenekelőtt azt kell feltűnőnek tartani, hogy a 15 millió
alaptőkéből csak 9 millió van befizetve. Egész jelentéktelennek
mondható eladott kötvényeinek mennyisége is. Igaz ugyan, hogy
fix kamatozású címletek elhelyezését majdnem lehetetlenné tették
az utóbbi egy-két év súlyos pénzviszonyai, ámde az intézetnek
mégis a kötvényeladásra kellene a legnagyobb súlyt helyeznie,
mert ebben rejlenék igazi tőkeforrása.
ügy látom azonban, hogy a bank ezen üzletága még nincs
kellően organizálva, s a fősulyt a belföldi piacra helyezi, holott ez
bizonyára jelentékeny erőfeszítést igényel, miután hasonló esz
közökkel és befolyással ugyanazon körre támaszkodik az Országos
központi hitelszövetkezet is. A legfontosabb teendő volna tehát az
intézeti kötvények külföldön való elhelyezésének szervezése, ami az
intézet félhivatalos jellege s igy a közvetlen állami ellenőrzés
kidomboritása mellett alig lenne túlságosan nehéz feladat.
Ámde más források is volnának keresendők. Hogy ne csak
általánosságban beszéljek, egy célszerű módra mindjárt rá is
mutatok.
Az Osztrák-magyar bank tudvalevőleg 300 millió korona
erejéig folyósithat jelzálogkölcsönöket. Pár millió koronától el
tekintve, ezt a határt állandóan meg is ütik a kiadott jelzálogköl
csönök, mert a kisorsolt záloglevelek és a visszafizetett kölcsönök
összegét — amennyivel az álladék évről-évre csökkenne — újabb
zálogkölcsönökre engedélyezik, még pedig kifejezett cél nélkül.
Ilymódon évenként cca 10— 12 millió K valóban olcsó kölcsönhöz,
mert hiszen a jegybank zálogleveleinek árfolyama a magáninté
zetek hasonló tipusu címleteinél cca 10%-kal magasabb — jut
néhány szerencsés magánember, ámde semmi akadályát sem
látnám annak, ha a fentemlitett összegnek amúgy is Magyaror
szágra kihelyezendő része kizárólag az Altruista bank által elő
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terjesztett kölcsönkér ebnehr e folyósittatnék. Ilymódon évenként
legalább 8— 10 millió korona jutna nemzeti birtokpolitikai célokra,
melyek megközelitése tehát lényegesen meg volna könnyitve.
Hogy pedig mindezzel, s főleg az Altruista bankkal ily
részletesen foglalkoztam, az az oka, mert ennek az intézménynek
döntő szerepe lehetne az Alföld birtokviszonyainak és mezőgaz
dasági termelésének üdvös átalakulásában. Ez utóbbira már nem
akarok kiterjeszkedni, de az előbbire — mint közvetlenül és
aránylag gyorsan megközelithető célra — nem árt néhány meg
világító észrevételt tennem. Fentebb már utaltam általánosság
ban a nagy- és kisbirtokok árai között lévő lényeges külömbségre
s ez fokozott figyelmet érdemel az itt tárgyalt hét vármegye ha
sonló viszonyai szempontjából, melyekre nézve az alábbi össze
állítás*) ad némi képet:
A szántóföld óra kataszter holdanként
1000
kát. holdon
felül

Árkülönbözet
a kis - és nagy
birtoknál kát.
holdanként

Megye

100
hat. holdig

P e s t ................................

1.124 K

Bács .............................

1.884

„

1.691

„

1.431

„

453

„

Szolnok.........................

1.200

„

1.015

„

866

„

334

„

Békés ...........................

1.244

„

994

„

826 „

318

„

Csongrád

....................

1.400

„

1.068

„

737

„

663

„

Csanád .........................

1.681

„

1.371

„

1.170

„

511

„

H a j d ú ...........................

1.222

„

1.054

„

889

„

333 „

100— 1000
kát. holdig
813 K

708 K

316 K

A fentebbi táblázat adataiból észlelhető nagy eltéréseknek
nem lényegtelen tényezője, hogy a kötött birtokok mennyisége
közvetlen hatást gyakorol a földárakra, mert hisz a rendszerint
jelentékeny kereslettel szemben mindig csak korlátozott lehet a
kínálat. Az Altruista bank a kötött birtokok megszerzésével és
parcellázásával, tehát lényegesen nivellálhatja még az üzleti par
cellázásoknál és magánforgalomnál kialakuló árakat is, ami mellőzhetlen előfeltétele a birtokviszonyok egészségesebb alakulásá
nak, vagy más szóval önálló, uj exisztenciák megteremtésének.
Ha azonban már érintem a birtokviszonyokat — s e részben
is igyekszem szigorúan szem előtt tartani, hogy ne üres jelszava*) M. kir. földmivelési minister : Földárak ós földhaszonbórek Magyarorszá
gon 1913. év végén.
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kát hangoztassak, hanem olyan intézkedéseket sürgessek, melyek
gyorsan és lehetőleg nagyobb áldozatok nélkül megvalósíthatók —*
nyomatékosan utalnom kell a tagosítás energikus felkarolására,
mint az egészséges birtokpolitikának egyik legjelentősebb tényező
jére. A magyar gazdatársadalom és főleg az Országos magyar gaz
dasági egyesület sürgetésére hozattak az 1908. évi tagositási tör
vények, melyek alapján azonban eddig alig 250—300 esetben öszszesitettek egy-egy község határában szétszórt parcellákot. Alig
szükséges részletesen bizonyítani, hogy valóságos földfoszlányokon,
melyek gyakran nagy távolságokra fekszenek egymástól, szó se
lehet rendszeres vagy épenséggel hasznot hozó gazdálkodásról. Tö
kéletesen igaza van Baday Barnának, midőn azt állítja, hogy e
szétforgácsolt földekben a magyar gépiparnak valóságos1 kincses
bányája van eltemetve, melyet egyedül a tagosítás terjedése által
lehetne kibányászni. Természetes, hogy viszont a géphasználat ter
jedése a terméstöbbletet fokozná, amiből nyilvánvaló, hogy a tagosítási kényszer nemcsak a birtokos érdekét, hanem egyenesen az
ország érdekét szolgálná. E kérdés rendezését tehát a legégetőbb és
legsürgősebben megoldandó feladatnak kell tekinteni.
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V. FEJEZET.

V é g c é l: az intenzivebb m ezőgazdasági termelés és az erre
tám aszkodó iparosodás. — Biztató jelenségek. — Külkeres
kedelmi forgalom . — A további haladás iránya. — A z a l
földi m egyék kedvező anyagi helyzete.
Korántsem merném állítani, hogy a felvetett témát min
den részletében kimerítettem az eddig elmondottakkal. Ezt annál
kevésbbé tehetném, mert hiszen se gazdasági monográfiát nem
szándékoztam Írni, se pedig tudományos rendszerességgel nincs
a kínálkozó hatalmas anyag feldogozva. Előttem pusztán egyetlen
cél lebegett. Az, hogy éles határozottsággal domborítsam ki az Al
föld intenzivebb mezőgazdasági termelésének és ez alapon nyugvó
iparosodásának rendkívüli jelentőségét. Mindaz tehát, amit eddig
elmondottam, nyomok és utak keresése volt, melyeken át a felve
tett gondolat megérlelődhet és gyakorlati értéket nyerhet.
Megjegyzem, hogy teljesen igazságtalan volnék, ha az Al
föld eddigi gazdasági lendületének eredményeit nem venném szá
mításba, vagy pedig kicsinyelném. Éppen az a körülmény, hogy
úgy a népesség szorgalma, józan takarékossága és munkaszere
tete, mint a haladásra és önállósulásra való hajlama kétségen fe
lül áll: teheti bizonyossá mindenki előtt, hogy eddig se végeztek
meddő munkát azok, akik a vezetés és irányítás súlyos felada
tát teljesítették. Az intenzív termelésre és iparosodásra irányuló
törekvés nyomai kétségkívül megvannak már ma is, amennyiben
több olyan vidéke van az Alföldnek, melyek egyenesen nevezetes
ségre tettek szert kereskedelmi terményeikkel és értékesítésük ki
tűnő organizációjával.
Azt hiszem, ezeket nem kell talán kimerítően felsorolnom,
hisz a szegedi paprika-kultura, a makói hagyma a kecskeméti
és nagykőrösi gyümölcs és főzelék, az újvidéki korai főzelék és
gyümölcs, valamint a bácskai komló már a nemzetközi forgalom4
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bán is közismert produktumok. E termények fokozottabb kulti
válása tehát legelsőrendü érdek, mert az ipari feldolgozás részére
már közvetlenül kin álkozó nyersanyagot jelentenek.
A Szegeden felállítandó kender- és lentermelési szakinté
zet hihetőleg a mezőgazdasági ipar e két nagyrahivatott nyers
anyagára is fokozottan rátereli majd a közfigyelmet s ezzel pár
huzamosan valószínűleg megszűnnek azok a lényeges akadályok,
— köztük az áztatok és a vizkérdés ügye — melyek a nagyobb len
dületet eddig akadályozták.
Ugyancsak lényeges javulás mutatkozik az utóbbi egy-két
évben a cukorrépatermelésnél is, ennek azonban az állattenyész
tés fejlődésére gyakorolt hatását tekintve ajánlatos, ha növelé
sét, állandóan szem előtt tartják a gazdák. Az állatenyésztés
emelése pedig nemcsak közvetlen mezőgazdasági, hanem ugyan
akkora ipari érdek is, még pedig nem csupán az élelmezés olcsóbbitása szempontjából, hanem azért is, mert az iparok egész soro
zatának (bőrgyártás, enyv, sörte, vegyészeti iparok stb.) szolgál
tat nyersanyagot.
Különben felesleges is mindezeket ennyire részletezni A
lényeg az, hogy a fogyasztás állandóan emelkedik, s ezzel nem
tart lépést a termelés. Ennek bizonyítására elegendő talán, ha kül
kereskedelmi forgalmunk megfelelő árucikkeinek néhány fonto
sabb eladását kiragadom:
Kivitel

Behozatal

Az áru megnevezése

1912

1908

1000
K ö le s...........................................................
Borsó

........................................................

1912

1908

koronában

1.205

1.321

368

284

690

1.228

215

538

Lencse.........................................................

453

963

91

62

F őzelék......................................................

3.996

6.347

8.124

18.530

168

348

137

61

.............................

1.369

1.395

778

895

Szilva ........................................................

977

319

1.607

1.406
452

Főzelók-konzerv ....................................
Alma (csomagolva)

Szilva szárítva stb.................................

1.461

839

249

Szilvaiz......................................................

910

707

128

183

Gyümölcs-konzerv és cukr. gyüm. .

346

1.405

437

306

M á k .............................................................

1.417

1.760

33

157

K o m ló ........................................................

1.373

2.522

647

4.1 06
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Behozatal

Az áru megnevezése

1908

Kivitel

1912

1912

1908

1000 k o r o n á b a n
Napraforgó m a g ..................................

91

29

1.233

981

Napraforgó olaj

15

9

482

320

..................................

M űzsir......................................................

1.287

6.128

967

150

Lenmag

3.413

5.897

329

189

..................................................

Len-olaj ..................................................

1.176

1.771

1.418

2.367

Len fonal (n yers)................................

1.877

2.6 60

591

790

Len fonal (szerelt)..............................

935

980

9

11

Sör hordóban ......................................

4.497

5.504

894

829

Élesztő......................................................

2 .1 90

2.175

504

787

E n y v .........................................................

681

996

1.604

1.061

Gyertya ..................................................

2.5 28

2.5 20

482

300

Közönséges szappan

.........................

1.305

5.6 00

547

565

Finom szappan ....................................

4.9 89

4.6 58

444

627

Az első pillanatra meg lehet állapítani, hogy amig e néhány
áru behozatala a lefolyt öt év alatt (céltudatosan vettem a mos
tani vámtarifa érvényességére eső időközt) megkétszereződött,
addig kivitelünk — egy-két terményt leszámítva — a legjobb eset
ben is csak stagnált. Ez tehát kétségtelen bizonyítéka a fogyasz
tás emelkedésének, vagyis annak, hogy a termelvények értékesítése
nem ütközik nagyobb akadályokba. Mégis azt tapasztaljuk, hogy
hüvelyesek és főzelékfélék, melyeknek termelése alig igényel külö
nösebb szakértelmet, szintén jelentékeny összeggel szerepelnek
importunkban.
Ugyanígy vagyunk azonban a gyümölcstermeléssel és fel
dolgozással is. Egyáltalán meglepő jelenség, hogy nyerstermé
nyekben még csak akadnak kedvező kivételek, de mihelyt a kiké
szítésnek csak nyoma mutatkozik, vagyis tehát bármi csekély
munkamennyiség emeli az áru értékét, nyomban a rövidebbet
huzzuk. Érdemes például ebből a szempontból megfigyelni, hogy
nyers gyümölcsből van kivitelünk, viszont már cukrozott gyü
mölcsből és konzervböl az egyik oldalon mindinkább emelkedő be
hozatalt, más részről pedig stagnáló kivitelt látunk.
Vagy nézzük a mákot, mely csak némileg gondos kezelés
mellett aranyakkal fizeti visza a gazda fáradságát. Behozatalra
egyre növekedik, holott ez mezőgazdasági viszonyaink mellett egy4*
© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

52

szerűen nevetséges. Ha nem is valami fontos ez a cikk, de kulti
válása esetén sok száz munkást foglalkoztathatna ipari feldolgo
zása.
Sokkal jelentősebb szempontok indokolnák a len és kender
nagyobb arányú felkarolását, mert ez a termény a tömeg-ipar
cikkek egész sorozatának gyártására alkalmas.
Sörgyártásunk stagnációja szintén egyenes képtelenség, mi
dőn nemcsak árpánk, hanem komlónk is a legkitűnőbb nyers
anyagul kínálkozik. Ámde nézzük é l e s z t ő e n y v - , gyertya- és
szappaniparunkat, melyeknek nyers anyagát pedig szintén kizá
rólag a mezőgazdaság szolgáltatja, s ennek dacára sem tud erőre
kapni, holott a fellendülés minden előfeltétele megvan. Igaz, hogy
speciálisan a közönséges szappan gyártásában különböző uj eljá
rások és szabadalmak egyes cégeket tettek a gyártás uraivá, s e
cégek főként Ausztriában vannak, de hát kisérjük figyelemmel
mi is a technikai vívmányokat, s ne engedjük magunkat a ver
senyképességtől elütni.
Mindezzel kapcsolatban külön felemlítek még néhány olyan
mezőgazdasági ágat, amelyek mezőgazdasági ipar létesülésére
eminens fontossággal bírnak.
így első helyre kell tennem az őlajgyártás nagyobb arányú
felkarolását. Erészben főleg a napraforgó termelésére kell felhív
nom a figyelmet. Régóta ismeretes, hogy a legjobb illatu és zamatu olajat tartalmazó napraforgó-mag nálunk terem, úgy, hogy
ezt rendszerint a legmagasabb áron fizetik német, angol és fran
cia számlára. Emellett a sajtolás utján nyert pogácsa az olajmag
30 százaléka, mely a legkitűnőbb állattakarmány és a korpánál
30 százalékkal drágább. Olajtartalma folytán főleg tejelő állatok
nak utolérhetetlen takarmány és igy az intenzivebb napraforgókultura jelentékenyebb tejgazdaságoknak is megvethetné alapját.
Más oldalon a napraforgó-olaj sollubilisebb lévén a disznózsír
nál, kozmetikus szerek gyártására volna felhasználható. Nagy
szerepet játszik azonban ez az olaj a margarin-vaj előállításánál
is, amiből kitűnik, hogy az iparok egész sorozata volna ilymódon
létesíthető. Mindezek mellett nem lehet figyelmen kívül hagyni,
hogy kórója a fában szegény Alföldön tüzelési célokra is kitünően
volna felhasználható. Mindezen előnyök mellett a napraforgót
még ezidőszerint is csak mesgyének használják s egész táblákban
való termelése csak ritkán fordul elő. Ehhez hasonló, bár kis
szerűnek látszó részlet, hogy a tökmag és sárgadinnyemag, amely
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ma szemétbe kerül, vagy a legjobb esetben felétetik az állatokkal,
ami pedig nem helyes, mert azok a sok olajtól vérhast kapnak —
szintén körülbelül 60 százalék jó minőségű ételolajat tartalmaz s
előállítása a lehető legegyszerűbb, mert kissé megpörkölik, meggyúrják és azután kisajtolják. A létesíthető olajipar jelentékeny
üzemágai lehetnének még a repce-, kender- és lenolaj.
Rá kell terelnem a gazdák figyelmét még a gyógynövényekre
s különösen a mentára, melynek antiszeptikus szerek gyártásánál
van nagy fontossága. A magyar menta vetekszik az angol mentá
val s Páter Béla kolozsvári gazdasági akadémiai tanár becslése
szerint a holdankénti átlagtermés értéke 1200 K. Ide tartoznának
a szappangyökér, székfü és a mérgesnövények kiterjedtebb terme
lése is. Nem kisebb fontosságú továbbá a tormatermelés, mert
olyan édes és zamatos torma sehol a világon nincs, mint nálunk,
úgy, hogy az a néhány körösi, kecskeméti és kassavidéki termelő,
akik exporttal is foglalkoznak, alig győznek a keresletnek eleget
tenni.
A rizstermelésnek számottévő nyomai vannak ugyan már,
de ez különösen az erősen talajvizes területeken, melyek másként
egyáltalán nem hasznosíthatók, vagy olyan helyeken, ahol bőven
öntözhetők, mint például a Ferenc-csatorna mentén egy virágzó
és hatalmas kultúrában volna termelendő.
Sajnos, nem terjeszkedhetem ki részletesebben a fásításra,
de két körülményt röviden mégis szóvá teszek. Az egyik a gyü
mölcstermelés rendszertelensége, mely egyik főakadálya konzerv
iparunk prosperálásának. A másik, hogy a nyárfákat majd egész
Európában kipusztitották már a gyufagyárak, annak ára horri
bilisen emelkedett, tehát mezőgazdasági művelésre alkalmatlan te
rületeken rendkívüli — bár csak évtizedek múlva jelentkező —
haszonnal volna ez a fa ültethető. Hasonló, sőt még fokozottabb
fontossága lenne a diófakulturának, mely idők múltán nemcsak
termése, hanem fája által is hatalmas iparágaknak vethetné meg
az Alföldön alapját.
A mezőgazdasági termelésre alkalmatlan területek azonban
mesterséges haltenyésztés céljaira is nagy nyereséggel volnának
kihasználhatók annyira, hogy ezek létesítése még költségesebb vizemeléssel is bő jövedelemmel járna. E részben a magángazdasá
gok által létesített s legutóbb pedig a Hortobágyon az állam s Sze
geden a város által tervezett halastavak bizonyára bő tapasztala
tokat szolgáltathatnak.
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Természetes, hogy az igy igazán csak nagy vonásokban meg
rajzolt fejlesztéshez nemcsak eltökélés, hanem anyagi eszközök is
szükségesek. Mivel pedig sikerült talán szemlélhetővé tennem,
hogy ipari fejlődés csakis a mezőgazdasági termelés megfelelő és
párhuzamos fejlesztésével képzelhető el, utána néztem, hogy a
felsorolt megyékben miként alakult a fejlesztéshez szükséges
anyagi eszközök tekintetében a helyzet. Két összeállitást készítet
tem az 1912. végén talált állapotról. Az egyik a földbirtokra adott
jelzálogos kölcsönök összegeit mutatja. Ezek az adatok a követ
kezők:
1912

1904
M e g y e

Növekedés 1904-hez
képest
0/
/0

1000 k o r o n á b a n
P e s t * ) .....................................

112.949

171.134

58.185

51-5

Bács .......................................

115.530

183.572

68.042

58-9

Szolnok..................................

61.181

92.897

31.716

51*8

Békés .....................................

51.982

74.680

22.698

43-7

Csongrád ..............................

29.774

48.801

19.027

60*8

Csanád ..................................

35.042

44.039

8.997

25*7

H a j d ú ....................................

21.669

46.233

24.564

113-2

Ö sszesen.........

428.127

661.356

243.229

56-8

Az egész országban..............

1,448.680

2,423.865

975.185

67-3

A másik összeállitás viszont azt tünteti fel, hogy e hét megye
pénzintézeteinek és hitelszövetkezeteinek betétállománya miként
gyarapodott. Az erre vonatkozó kimutatás a következő:
M e g y e

1904

1912

1000 koronában

Pest*) .....................................

A növekedés
1904-hez képest
összesen kor.

0/0

94.404

176.429

Bács .......................................

97.383

168.449

71.066

72-9

Szolnok..................................

45.686

79.751

34.065

76-7

Békés .....................................

30.901

58.434

27.533

89-1

Csongrád

48.900

85.137

36.237

74-1

.........................

82.025

86-7

Csanád ..................................

5.2 36

13.877

8.641

166-2

H a j d ú .....................................

38.317

77.770

39.453

103-0

ö sszesen ...........

360.827

659.847

299.020

82-8

Az egész országban..............

2,186.198

3,784.545

1,598.347

73-1

*) Budapest nélkül.
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Egészben véve megállapítható tehát, hogy amíg az egész or
szágban 67.3 százalékkal, addig e hét megyében csak 56.8 száza
lékkal növekedtek a jelzálogos tartozások. Ezzel szemben a taka
rékbetétek növedése az egész országban 73.1 százalék, míg e me
gyékben 82.8 százalék volt. A függő tartozásokról bajos kimuta
tást készíteni, egyrészt, mert az intézetek az efféle hiteleket nem
mutatják ki külön; s másrészt, nem mutatja ki statisztikánk évrőlévre törvényhatóságokként a hitelintézetek mérlegadatait. Hogy
azonban legalább mégis képet adjak az ily irányban figyelembe
veendő helyzetről, szembeállítom az 1904-ben és 1909-ben talál
ható állapotot*), még pedig azon adatok figyelembe vételével,
melyek a
kölcsönkötélezvényekrekezesség mellett, továbbá fed
mellett folyószámlára engedélyezett hitelekre vonatkoznak:
Folyószámlára

Kölcsönkötvényekre
a d o t t
M e g y e

1904

h i t e l e k
1904

1909
1000

k o r

1909

o n á b a n

Pest**)..............................

2.925

3.413

3.7 44

6.721

Bács

................................

5.5 15

6.408

3.631

10.719

Szolnok...........................

1.349

2.543

2.214

3.429

Békés ..............................

122

88

2.411

6.444

Csongrád .......................

2.963

1.031

691

5.007

Csanád ...........................

35

185

45

533

H a j d ú ..............................

314

1.322

8.801

17.155

összesen . . . .
Magyarország összesen

13.223

14.990

21.537

50.008

41.788

110.257

235.641

717.540

A következő két-három év nagy fellendülését tekintve, való
színű, hogy a fentebbi hitelek igen jelentékenyen megduzzadtak,
ámde az arány, mely e hét megye és az országos állapot között
előbb fennállott, aligha változott meg. A helyzet ugyanis követke
zőleg alakult. E hét megyében 1904-től 1909-ig a kölcsönkötelez
vényekre adott hitelek 13.5 százalékkal, az országban összesen
pedig 163.8 százalékkal; a fedezett folyószámla-kölcsönök az em
lített megyékben 132.4 százalékkal és az országban összesen pe
dig 204.5 százalékkal emelkedtek.
*) Tormay Béla : A magyar szent korona országainak hitelintézetei 1894 — 1909.
években. M. kir. központi statisztikai hivatal. Budapest, 1913. L. 22 — 28. old.
**) Budapest nélkül.
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A népesség anyagi helyzetének kedvező állása tehát — bár
mely oldalról nézzük is ezt a nagyfontosságu kérdést — minden
képp támogatja a termelés fejlesztésének lehetőségét, ami határo
zottan kecsegtető perspektivával bírhat a jövő kialakulására nézve.
Mindössze azt tartom még különösen hangsulyozandónak,
hogy e helyzet korántsem teszi feleslegessé az ipari- és mezőgaz
dasági hitelviszonyok gyökeres megjavítását, — lévén ez gazda
sági életünknek szintén egyik legégetőbb kérdése — melynek taglálása azonban túlhaladja e munka kereteit, s igy részletes meg
vitatásába nem bocsátkozom.
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VI. FEJEZET.

A z állam i beavatkozás m ódja és eszközei. — A városokra
háruló feladatok. — Mindezekre nézve konkrét javaslatok.
Amiket eddig elmondottam, látszat szerint nagyon is egy
oldalúnak tüntetik fel a szóbanforgó kérdés feldolgozását. Arra
helyeztem nevezetesen súlyt, hogy a többtermelés módját és lehe
tőségét fejtsem ki és tegyem szembetűnőbbé, holott kétségtelen,
hogy ez a problémának csak egyik részlete, mert hiszen nem kevésbbé fontos a termelvények értékesítése is. Legyünk azonban
tisztában azzal a céllal, melyet szerény tanulmányom által szol
gálni és a megvalósuláshoz közelebb vinni kivánok. Nyomatéko
san hangsúlyozni akarom tehát újból, hogy az Alföld gazdasági
jövője az iparosodásban keresendő, melyre azonban mindaddig
még csak gondolni sem lehet, amig megfelelő nyerstermények tö
megesen és versenyképes árban rendelkezésre nem állanak. Azt
mondhatná erre bárki, hogy az egész ügy circulus vitiózus, mert
ha van ipari vállalkozó, aki a nyersterményt megveszi, akkor
majd fognak eleget termelni. Ez azonban vaskos tévedés. Iparvállalatot nem véletlenre, hanem biztosan kiszámítható és pénzben
kifejezhető tényezőkre szoktak alapítani. Ezt tudván, eldöntőd
nek tekinthető, hogy az iparosodást a nyersanyag kellő termelésé
nek kell megelőznie.
Ámde ezen a ponton előtérbe nyomul az állami beavatkozás
szüksége. Nevezetesen a termelés akár mezőgazdasági, akár ipari
termelésről legyen is szó, kizárólag a magángazdaság feladata.
Miután pedig igy magánérdekről van szó, ezek mindig önmaguk
és sohasem, vagy csak ritkán fogják a közérdek szempontjából
termelésüket szabályozni, annak dacára, hogy ezen a ponton ma
gángazdaságnak is és a közgazdaságnak is azonos érdeke a ter
melésnek minél nagyobb mértékben való fokozása. Ezt azonban
mindig az értékesítés jobb, vagy rosszabb lehetősége szabályozza,
mig viszont az ezt biztositó előfeltételek megteremtése — a mai
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gazdasági rendszer mellett — már főként a közigazgatási politika,
vagyis az állam és a városi törvényhatóságok feladata.
A legfontosabb szerep e részben, vagyis az előfeltételek
megteremtésében kétségkívül az államra hárul, mert mint első
rendű szükség, a hatályos vámvédelem jelentkezik. Ha felvetem
itt azt a kérdést, hogy eddigi és mostani vámpolitikánk alkal
mas-e nemcsak a mezőgazdasági termelés gyökeres, vagyis a
gazdáknak lényegesen több hasznot biztositó megváltoztatására,
valamint az iparosodás előmozdítására, akkor habozás nélkül
nemmel kell felelni. Mig ugyanis vámpolitikánk szinte brutális
erővel szorította gazdáinkat a kalászosok túlnyomó termelésére,
mert magas védővámokkal ezeknek biztosított kényelmes és gond
talan elhelyezést a közös vámterületen, addig másrészt az ipari
vámok megszabásánál nagyrészt figyelmen kívül hagyta iparunk
fejlődésének természetes előfeltételeit, s ezeket pénzbeli segéllyel
igyekezett pótolni.
Elég egy pillantást vetni most érvényben lévő vámtéte
leinkre, hogy a fentebbiekről meggyőződést szerezzünk. így a búza
szerződéses vámja a kiviteli értéknek 27%-a, a rozsé 29%-a, az
árpáé 16%-a, a zabé 28%-a, a tengerié pedig 19%-a. Ezzel szem
ben a hüvelyeseknél, melyeknek úgy termelése, mint értékesítése
egyaránt háládatos, már csak 8— 10% az arányszám, holott a ba
bot kivéve kivitelünket jóval meghaladja a behozatal.
Az a gondolat pedig, hogy valamely mezőgazdasági termény
vámja abból a szempontból állapittassék meg, vájjon többterme
lése ipari szempontból mutatkozik-e mellőzhetetlennek, vámtari
fánkban még csak nyomokban is alig jut kifejezésre. Erre nézve
néhány adatot fel kell hoznom.
Látjuk, s erészben érdemes az autonóm vámtarifáról készí
tett indokolást*) figyelmesen végigolvasni, hogy pl. tengerinél, —
amelyből 1912-ben 41.5 millió K s a múlt évben is majdnem
ugyanekkora behozatalunk volt, s amely jelentőségben még a
búza fölé is volna emelhető, — lényegesen kisebb a vámvédelem,
holott e termény nemcsak élelmezési szempontból, hanem még in
kább az ipari feldolgozás szempontjából is elsőrendű jelentőség
gel bir. Az indokolás az előbbit kiemeli, az utóbbit pedig csak en
passant említi fel. A burgonya, mely ipari feldolgozás szempontjá*) Törvényjavaslat az autonóm vámtarifáról. Képviselőházi irományok.
(1 9 0 6 .)

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

59

ból szintén rendkívüli fontosságú, egyszerűen vámmentes, de ennek okait az indokolásban még csak nem is látjuk. Rendkívül jel
lemzők a szilvavámok. Az indokolás arra utal, hogy az előbb vám
mentesen behozható szilvát vámmal kell terhelni és ennek folytán
— ez helyes — az aszalványok vámja is emelendő. Már most a
gyakorlatban hogy alakul ez a helyes indokolás? Azt látjuk, hogy
a nyersszilva szerződéses vámja az értéknek 13%-a az aszalt
szilva vámja pedig az értéknek 12%-a. Elképzelhető-e ilyen körül
mények közt, hogy nálunk a szilva konzerválásába még munkát
is fektessenek? Csak mellékesen említem meg, hogy a
szilvaiz
vámja a kiviteli értéknek ugyanakkora százaléka, mint a nyers
szilvánál. A mákból kivitelünket messze felülmúló behozatalunk
van. Vámtarifánk tehát arra az álláspontra helyezkedett, hogy az
előbbi 2.38 K autonóm vámtétel 14 K-ra emeltessék fel. Erre aztán
az történt, hogy a szerződéses tarifákban ezt a vámtételt 3 K-ra
szállították le.
Az sem utolsó, hogy a műzsir vámja az érték 32%-a, ellen
ben azok az olajmagvak és egyéb mezőgazdasági nyerstermé
nyek, melyek az előállításnál túlnyomórészt feldolgoztatnak, vagy
vámmentesek, vagy pedig csak alig számbavehető vámmal vannak
megterhelve. Természetes ennélfogva, hogy müzsirbehozatalunk
egyre emelkedik, viszont az előállításához szükséges nyersanya
gokat nem itthon dolgozzák fel, hanem kiviszik. Jól tudom, hogy
e felfogással szemben rendszerint arra hivatkoznak, hogy ne a
nyersanyag, hanem a kész iparcikk részesittessék nagyobb vám
védelemben. Határozottan kijelentem, hogy ez az elmélet csakis
azon nyersanyagoknál alkalmazható, amelyek belföldön egyálta
lában, vagy kellő mennyiségben semmikép sem termelhetők, de
nem alkalmazhatók azon nyersterményekre, amelyek itthon kor
látlan mennyiségben előállíthatok. Hogy erészben még az árkü
lönbözet sem akasztja meg az ipar fejlődését, ha ugyanis a kül
földi árakkal való paritás megvan, jellemzően megítélhető a rep
cénél és a repceolaj gyártásánál. Autonom vámtarifánk indoko
lása beismeri, hogy a repce vámjának emelése a termelést kétség
telenül előmozdítaná, de a nyersanyag megdrágítása az olaj gyár
tás helyzetét nehezítené meg, hacsak ez utóbbi szintén a vámvé
delem megfelelő fokozásában nem veszittetnék, ami ellen viszont
a fogyasztás és pedig elsősorban a mezőgazdaság érdekei szóla
nák. Mindezen szempontokra való tekintettel 2.38 K-ról csupán
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olaj vámját is. Már most a helyzet akként alakult, hogy a repce
ára abban az időben 20— 21 K volt s habár időközben 9— 10 Kval emelkedett is, behozatalunk 1906-tól 1912-ig 600.921 K-ról
2.7 millió K-ra emelkedett, kivitelünk pedig 1.3 millió K-ról
724 ezer K-ra csökkent s viszont repceolaj behozatalunk alig emel
kedett, kivitelünk ellenben 1.5 millió K-ról 2.7 millió K-ra növeke
dett. Felületesen Ítélve e fejlődést, könnyen azt mondhatják, hogy
ez a helyes vámtétel következése volt. Én azonban ép az ellenkező
véleményen vagyok, mert hiszen nyilvánvaló, hogy
gazdáinkat
elütötték a behozott repcemag termeléséből eredő haszontól s ez
még c^ak nem is Ausztriának vált javára, mert a behozatal túl
nyomó része Romániára esett. A helyzet nevezetesen az, hogy a
vám a behozott repcemagnál teljesen közömbössé vált, mert a
repce ára időközben 30 K-ra emelkedett, tehát az történt, hogy
amig a szerződéses vám a megalkotás idején lévő árral szemben
csak 3!'2%-ka], addig magának az árunak az ára 50%-kal emel
kedett.
Az ilyen megállapításoknak még egész sorozatára lehet rá
mutatni, amelyek mind azt jelzik, hogy vámtarifánk tételeinek
megállapításánál a mezőgazdasági iparosodás célszerű elősegitését
és fejlesztését alig vették figyelembe.
Ha tehát most annak az okát keresem, hogy az Alföldön,
mely geológiai viszonyainál fogva túlnyomórészt csak mezőgazdasági nyersterményeket produkálhat, miért nem fejlődik jelentő
sebb ipar s ennek folytán miért nem érvényesül intenzivebb mezőgazdasági termelési rendszer, akkor ennek nem épen utolsó okát
vámvédelmünk hiányosságában és nem kielégítő hatályosságában
is kell keresnünk.
E megállapítással szemben igen gyakran lehet hallani azt
az ellenvetést, hogy a védővám nem eszköze az iparfejlesztésnek,
hanem csak arra való, hogy az egyes iparágak kartelljének létesí
tését elősegítse. Ezt a felfogást sem oszthatom.
Nézetem szerint még ott is csak részben igaz, ahol nagy
üzemek mellett képzelhető el versenyképes termelés, ámde a tekin
tetben, hogy életképes és erős kartell alakuljon, mindig döntő be
folyást gyakorol két fontos tényező: a nyersanyag beszerzés módja
és lehetősége, továbbá a speciális technikai felkészültség. így erős
kartellek: a vas-, fém-, üveg- és némely vegyészeti produktum
kartellje, mert vagy a nyersanyaghoz tudnak úgyszólván minden
verseny kizárásával hozzájutni, vagy pedig olyan gyári titoknak
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megőrzött eljárással, vagy szabadalommal rendelkeznek, amely
már magában véve is monopóliumot alkalmas biztositani. Neveze
tesen a vasgyárak saját érc- és szénbányák fölött rendelkeznek; a
fémhengermüvek csak igen nagy beruházásokkal létesíthetők s
emellett a nyersanyag beszerzése 2— 3 világtőzsde rendszerint
hullámzó árviszonyainak van alávetve, tehát igy gyári üzemek
fenntartása kockázattal jár; a palack- és tükörüveggyártásban, a
fapárlás, szódagyártás és szappan-előállításban pedig egy-egy
szabadalom, vagy speciális eljárás a kartell alapja.
Ilyen iparágaknál tehát valóban nincs iparfejlesztő hatásuk
a védővámoknak, sőt ellenkezőleg az tapasztalható, hogy egyenesen
akadályozzák, sőt gyakran lehetetlenné teszik szakmabeli iparvállalatok alakulását és boldogulását.
Viszont azonban az eminens fontosságú iparágaknak egész
sorozata van, amelyeknél még túlzott vámvédelem mellett is alig
legyőzhető nehézségekbe ütközik valamely kartell-megállapodás.
Ilyen többek között a textilipar számos ágazata, ahol pl. nem is
ár- vagy termelési kartell, hanem egy nyilvánvalóan szükséges kondició-kartell létesítése sem volt keresztülvihető. Ilyen a petróleumipar, ahol az outsiderek egész tömege gátolja (ámbár itt igen lénye
ges személyi differenciák sem hagyhatnók figyelmen kívül) a kartellkötést. A gép és egyéb vasfeldolgozó iparokban ugyancsak hasonló
a helyzet. A cukoriparban pl. erős kartell áll fenn, de ez nem tudja
uj gyárak létesülését megakadályozni, mert a nyersanyag beszer
zésének lehetősége nincs korlátozva. Ezzel szemben a szeszipar
csak úgy volt kartellirozható, hogy a termelést adókülönbözet kor
látozta és másrészt uj gyárak létesítését törvény tiltja.
Mindezekből nyilvánvaló tehát, hogy helyes és célszerű vám
védelem óriási lökést adhatna mezőgazdasági iparunk fejlesztésé
nek s igy nem tekinthető indokolatlan állításnak, hogy a hatályos
vámvédelem valóban mint elsőrendű szükség jelentkezik. Már
most arra való tekintettel, hogy az Ausztriával kötött kiegyezés
kérdése a jövő évben újból aktuálissá válik s 1917-től kezdve
legalább is további tiz évre fogjuk autonom vámtarifánkat szabá
lyozni, időszerű e kérdéssel még idejében foglalkozni. Amennyire
megítélhetem, e részben aligha lesz szó gyökeres rendszerváltoz
tatásról s az esetleges változásokat csak novelláris utón fogják
érvényre juttatni, mégis az a felfogásom, hogy teljes erővel töre
kedni kell azon vezérgondolat megvilágítására, hogy mindenekfölött azoknak az ipari ágazatoknak a vámvédelme biztosittassék,
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melyek itthon szerezhetik be a gyártáshoz szükséges nyersanyagot
és illetve a termelésnek minden előfeltétele itthon meg van.
Ugyanaz a gondolat érvényesítendő az állami iparfejlesztési
akcióban, mely igy teljes sikert Ígérőén fogja a vámvédelmet ki
egészíteni, nem is szólván arról, hogy a pénzbeli támogatás mér
téke a vámok által nyújtott előnyök arányában csökkenthető.
Tekintettel arra, hogy az iparfejlesztési törvény revíziója szintén
előtérben áll, a változott körülmények által indokolt kívánságok
nagyobb nehézségek nélkül lennének megvalósíthatók.
Nem akarok túlságosan részletekbe menni, ezért csupán jel
zem, hogy a mezőgazdasági szakoktatásra főleg a mezőgazdasági
ipar szempontjából lenne fokozottabb súly helyezendő és ipari
szakoktatásunkban ugyancsak hasonló szempontok volnának erő
teljesen érvényesitendők.
Nem lehet megemlítés nélkül hagynom, hogy szintén az
elsőrendű állami feladatokhoz sorolandó a közlekedési ügyek és
ezzel kapcsolatban a tarifális elbánás méltányos, nemkülönben a
helyi viszonyokkal számoló kezelése is. E részben biztató tünet
ként regisztrálom Harkányi báró kereskedelemügyi miniszternek
a költségvetési vita során tett azon kijelentését, hogy különösen a
helyi érdekű vasutaknál megkísérlik egyes vidékeken a lokális for
galom igényeihez mért vezetést.
Itt azonban a miniszternek még egy fontos nyilakozatát kell
leszögeznem, melynek különösen az Alföld gazdasági fejlődése
szempontjából lehet igen nagy jelentőséget tulajdonítani. Arról
van szó, hogy a rendes nyomtávú helyi érdekű vasutakkal szem
ben keskenyvágányu és alsóbbrendű, tehát valóban közönséges
fuvarozási vállalatként kezelhető vasutak létesítése favorizáltassék mindenütt, ahol egyebekre tényleg parancsoló szükség nincs.
Figyelembe kell ugyanis venni, hogy sehol az országban nincs
oly kevés kiépitett közút, mint az Alföldön, s már magában véve
ez az egy körülmény alkalmas arra, hogy a fejlődésnek útját állja.
Elég az alábbi összeállítás adatait szemügyre venni, hogy bárki
egy pillanat alatt tájékozódjék:
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Amint láthatjuk a törvényhatósági utak még csak hagyján,
de a községi közlekedési közutaknál egyszerűen megdöbbentő
visszamaradást látunk. Az országos állapot se valami fényes, mert
hiszen az összes községi közutaknak csak 43% -a van kiépítve, a
fentebbi megyéknél azonban ez az arány még 10%-ot (9.7) se tesz.
Megjegyzem, hogy az 1904. évi állapotot azért tüntettem fel, hogy
az utóbbi évek javuló állapotát szemlélhetővé tegyem. A mai hely
zet azonban mindenkép tarthatalan, s ezért a legégetőbb köz
érdek, hogy közutak és egyúttal keskenyvágányu, esetleg primitiv
iparvasutak módjára kezelendő mezei vasutak építtessenek. Ez
utóbbit az államnak kell megfelelő törvényhozási intézkedésekkel
lehetővé tenni, de a törvényhatóságok és községek feladata e rész
ben is minden kezdő lépést megtenni.
*

Az Alföld iparfejlesztése terén azonban nem kevésbbé jelentős
feladataik vannak városainknak is, melyek ezirányu kötelezett
ségeiket többnyire kimentve látják abban, hogy adó- és illetékmen
tességet s némelykor ingyen területet, vagy néhány ezer téglát
ajánlanak fel valamely letelepülni készülő vállalatnak. Erészben
megragadó tanulságot meríthetnek a német városok eljárásából.
Ezek a helyi közlekedési utak, s ha viz mentén fekszenek kikötők
*) A változás 1914-hez képest abból származik, hogy az illető útvonalakat,
főleg az állami útvonalakhoz sorolják.
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megteremtése, az élelmezés és lakásviszonyok megkönnyítése, s
ami legfontosabb, a versenyképesen beszerezhető nyersanyagok
megállapítása után csinálnak csak propagandát olyan iparválla
latok létesítésére, melyek életképességének előfeltételeit a fentebbi
intézkedésekkel és beruházásokkal már eleve biztosították. Szóval
a városok ilyirányu tevékenységének, az állami iparfejlesztési
tevékenységbe kell szorosan beleilleszkedni, sőt azt egyenesen ki
egészíteni, amikor is valóban remélhető, hogy az ilyen propagan
dába fektetett munka dús eredményekkel fog járni.
Nyomatékosan hangsúlyozni kívánom, hogy én mindezekkel
s általán a felvetett kérdéssel csak vázlatosan és nagy vonásokban
kívántam foglalkozni. Egyetlen célom volt csupán, hogy az Al
föld jövőbeli nagy gazdasági hivatására ráirányítsam a köz
figyelmet s főleg pedig az alföldi városok vezérférfiainak figyel
mét. Az a felfogásom ugyanis, hogy ha az érdekelt városok energi
kusan megragadják a kezdeményezést, rövidesen országos han
gulatot tudnak teremteni az Alföld gazdasági jövőjét illető akciók
iránt. Hogy ezek megindításának módját és irányát jelezzem, külö
nösen a következő szempontokat és munkálatokat ajánlanám
figyelmükbe:
1. A céltudatos mezőgazdasági politika főelve a többterme
lés és főleg a mezőgazdasági iparok részére szükséges nyersanya
gok előállítása lévén: ily célból tartson minden város szaktanács
kozást a helyi érdekeltség, az illetékes társkamarák és az orszá
gos jellegű érdekképviseletek bevonásával. Az ankéten előre meg
állapított anyaggyűjtés alapján tisztázandó a felvetett kérdések
megoldásának főbb eszméi. Ezek kivételére és állandó propagálá
sára egyébként városonként létesítendő szervezet utján kellő gond
fordítandó.
2. Az illetékes városok és községek bevonásával állapítsa
nak meg bizonyos termelési határokat egyes ipari feldolgozásra
alkalmas nyerstermények kultiválása szempontjából, miáltal
szakképzett és állandó munkáselemeket lehet nevelni és össze
tartani.
3. Az igy tisztázott szempontok alapján a vámvédelem, az
állami és városi iparfejlesztés, valamint a szakoktatás és a közle
kedési, illetve ,a vajsuti tarifák megfelelő irányának és alkalmazá
sának módjai szintén megállpitandók.
4. Állandóan napirenden tartandó a Duna-Tisza-csatorna
kiépítésének kérdése, mely az Alföld összes fontosabb helyeit több
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száz kilométerrel juttatja közelebb Budapest és a termelés szem
pontjából egyéb nagy centrumokhoz.
*

Hatóságoknak és magánosoknak, akik érdeklődnek ennek az
országnak gazdasági jövendője iránt, bele kell vinni a köztudatba,
hogy mezőgazdaságunk mai elmaradott helyzetében tovább nem
hagyható. A cél: több intenzivitás és nagyobb jövedelmezőséget
biztositó többtermelés. Ennek a többtermelésnek pedig abban az
irányban kell haladni, hogy ne csak a mai termelvényeket sza
porítsa mennyiségileg és javítsa minőségileg, hanem hogy feldol
gozásra alkalmas anyagokat termeljen azon iparok számára, ame
lyeknek természetes feltételei megvannak az Alföld földjében és
agrikulturájában. Ez a természetes kapcsolat a mezőgazdaság és
ipar között, a mezőgazdascigi iparok létesitése: ez az Alföldnek
gazdasági jövője.
A városok, amelyek ki akarják venni részüket az iparfejlesz
tési tevékenységből, tereljék gazdasági politikájukat ebbe az
irányba. És ha valamikor az Alföld csatornáktól átszelt, bőven ön
tözhető földén hatalmas mezőgazdaság közepeit, e mezőgazdaság
ban gyökerező gyárkémények százai és ezrei fogják elhomályosí
tani a nyári napok tiszta levegőjét, akkor érjük el a nagy célt:
az Alföld polgárságának anyagi és kulturális megerősödését.
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