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Hozzunk mezei gazdaságunkba 
helyes arányokat, kövessünk termelé
sünkben helyes irányokat, a kezelésnél 
pedig helyes üzleti elveket.
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ELŐSZÓ.

Azok a nagymérvű átalakulások, melyek a nemzetek 
gazdasági életében az utolsó évtizedek alatt végbementek, 
a mezőgazdasági termelést sem hagyták érintetlenül.

A termelés technikájának folytonos tökéletesedése a 
termelés óriási fokozását, a termelési költség leszállítását, 
a termények olcsóbbitását vonta maga után. A legfonto
sabb mezőgazdasági terményeknél ennek folytán beállott 
árhanyatlást pedig a forgalmi eszközök rohamos fejlődé
sével modern irányban szervezkedett világkereskedelem 
még tetézte.

Az árak tartós hanyatlása a drága földön gazdálkodó 
és nehéz adóteherrel küzdő európai mezőgazdát oly álta
lánosan érzett válságba sodorta, melyből a kibontakozás
nak csak egy biztos útja kínálkozik, ha t. i. birtoka be
rendezésénél, a termelés szervezésénél s a gazdaság keze
lésénél korunk vívmányait minden tekintetben saját javára 
fordítja és a megváltozott közgazdasági viszonyokkal 
számol, ha nevezetesen a termelésnél a legokszerúbb 
irányra, a termelési költség lehető mérséklésére, az elő
állított termények legelőnyösebb értékesítésére törekszik.

Az e czélból követendő vezérelvek és irányok tekin
tetében megbízható útmutatást nyújtani, e munka feladata, 
melynek szerkesztésénél első sorban a tanuló gazdák 
igényeire voltam tekintettel, főképen arra, hogy ezen 
vezérfonalban a gazdaságok berendezésénél és kezelésénél, 
valamint birtokok szerzésénél és bérbevételénél fölmerülő 
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üzemi és üzleti kérdések iránt részletes útbaigazítást 
találjanak.

De úgy hiszem, hogy ez a kézikönyv a gyakorló 
gazdáknak is, valamint mindazoknak, kik a mezőgazdaság 
iránt érdeklődnek, jó szolgálatot fog tenni, minthogy e 
mű beosztásánál és a tartalom összeállításánál arra is 
tekintettel voltam, hogy a jószágberendezés és -kezelés 
körébe vágó minden lényeges kérdésben gyors tájé
kozást nyújtsak.

Távol vagyok ugyan attól, hogy szerény munkámat 
tökéletesnek tekintsem, sőt ellenkezőleg nagyon is érzem 
fogyatkozásait, nevezetesen azt, hogy a tér szűke a 
bővebb részletekbe való bocsátkozást lehetetlenné tette, 
mindazáltal hivalkodás nélkül állíthatom, hogy ez az első 
oly magyar munka, mely a jószágberendezés és -kezelés terén 
fölmerült újabb irányokkal is számot vet s tehát legalább 
e tekintetben hézagpótlónak is tekinthető.

Kiemelendőnek tartom azonkívül, hogy ezen teljesen 
önálló s eredeti szakmunkába fölvett tételek levezetésé
nél, hazai gazdaságokban szerzett tapasztalatokra támasz
kodva, lehetőleg a hazai viszonyokat tartottam szem előtt. 
s hogy ezekre való tekintettel törekedtem azon módok 
és irányok kijelölésére, melyek a magyar földbirtok lehető 
jövedelmező kezelését biztosíthatják.

Sikerült-e ezen törekvésem? annak megítélését a 
magyar gazdaközönségre kell bíznom, kinek munkámat 
ezennel szíves figyelmébe ajánlom.

Végül kötelességemnek tartom a nm. földmívelésügyi 
m. kir. minisztériumnak ehelyütt is hálás köszönetemet 
kifejezni azért, hogy anyagi támogatása által munkám 
kiadását lehetővé tenni kegyes volt.

Magyar- Óvár, 1894 végen.

HENSCH ÁRPÁD.
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BEVEZETÉS.
A JÓSZÁGBERENDEZÉS- ÉS KEZELÉSTAN TÁRGYA, FELADATA ÉS JELENTŐSÉGE. 

VISZONYA A TÖBBI TUDOMÁNYOKHOZ, MÓDSZERE, IRODALMA ÉS FELOSZTÁSA.

A mezei gazdálkodás közvetlen feladata a termelés vagyis 
emberi szükségletek födozésére szolgáló növényi és állati ter
mények előállítása.

A termelés bizonyos berendezéseket és a termelésnél 
közreműködő erők irányítását és vezetését tételezi föl. A föld
birtokot a termelés folytatása czéljából épületekkel, eszközökkel, 
gépekkel és állatokkal kell ellátnunk, emberi erőről kell gondos
kodnunk s a termelésnek ezen tényezőit szerves kapcsolatba 
kell hoznunk. Az ily módon termelés czéljából berendezett 
földbirtok gazdaság naiv vagy gazdasági üzemnek mondatik.

Sikeres termelés czéljából ezen intézkedéseinknél bizonyos 
eljárásokat kell követnünk, bizonyos elvek és szabályok szerint 
kell eljárnunk, s ezek az eljárások, elvek és szabályok képezik a 
jószágberendezés- és kezeléstan tárgyát.

Azonban a mezőgazdát termelésre nemcsak az indítja, 
hogy terményeket állítson elő, hanem főleg az, hogy ezekből 
a terményekből szükségleteit közvetlenül vagy közvetve minél 
tökéletesebben kielégíthesse.

Fejletlenebb viszonyok között, a kultúra alacsonyabb 
fokán álló népeknél, a közvetlen szükséglet-kielégítés játsza a 
főszerepet; a gazda főképen azt termeli, amire szüksége van 
és termelési fölöslegét saját czéljaira használja fel közvetlenül. 
Ez az ú. n. oikos gazdaság (családfentartó gazdaság), mely az 
ókorban és a középkorban képezte az uralkodó rendszert.

Ellenben fejlettebb társadalmi és közgazdasági viszonyok 
között a közvetett szükséglet-kielégítés lép előtérbe, a gazda 

Hensch: Jószágberendezés- és kezeléstan. X 
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eladás útján értékesíthető termények előállítására fekteti a fő
súlyt, kívülről szerzi meg főbb szükségleteit és pénzben ki
fejezett jövedelemre törekszik. Ez az ú. n. szerző gazdaság (jöve
delemszerzésre irányított gazdaság), mely jelenleg az uralkodó 
rendszer.

De egyik esetben sem fordíthatja a gazda szükséglete 
födözésére a termelés összes eredményét, az egész nyers jöve
delmet^ hanem annak csak azon részét, mely a termelésnél föl
merülő költségek megtérítése után visszamarad s amely közön
ségesen tisztajövedelemnek mondatik.

így, habár a mezei gazdálkodás közvetlen feladata a 
termelés, tulajdonképi czéljának mégis a jövedelemszerzést kell 
tekintenünk s a termelés csak eszköz ezen czél elérésére.

Az oikos gazdaságnál a gazda saját közvetlen szükségletei
hez mérten rendezi be üzemét, annyit termel, amennyit háztartási 
szükségleteinek födözésére igényel, a fölösleget pedig rossz 
évek hiányának pótlására tartja fenn. Forgalomba fölöslegéből 
vajmi keveset hoz, jövedelmét tehát a terményárak kevéssé 
befolyásolják és foglalkozása csekély koczkázattal jár.

Nem úgy a szerző gazdaság rendszerét követő gazda, 
kinek jövedelme főképen a forgalomba hozott, az eladott ter
ményekből származik, kinek jövedelmét nemcsak a termések 
nagysága, hanem azonkívül a termények árai is nagyon lénye
gesen befolyásolják és akinek foglalkozása ennélfogva sokkal 
nagyobb koczkázattal járván, az üzleti vállalat jellegét ölti 
magára.

Vállalkozásánál a modern mezőgazdát önérdeke továbbá 
arra indítja, hogy jövedelme minél nagyobb, minél biztosabb és 
minél állandóbb legyen.

Ezen czél megvalósítására pedig három mód áll rendel
kezésére :

A termelés lehető fokozása.
A termelési költség lehető leszállítása.
Az előállít ott termelvények lehető előnyös értékesítése.
A termelés mennyi- és minőségbeli fokozását a termelés 

technikai oldalának fejlesztése által érheti el, azáltal, hogy a 
talajt gondosabb mívelésben, bővebb trágyázásban részesíti, 
nemesebb vetőmagot alkalmaz, a növényeket kellően gondozza, 
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az állattenyésztés terén helyes tenyészkiválasztást követ, az 
állatokat megfelelő gondozásban és okszerű takarmányozásban 
részesíti.

Kétségtelen, hogy ezen az úton a gazdaság nyersjöve
delme nagyon lényegesen fokozható, azonban a nyersjöve
delemnek ilyetén fokozása még korántsem nyújt biztosítékot 
a tisztajövedelemnek hasonló arányú emelkedése iránt, mivel 
a termelés fokozásával karöltve a termelési költségek is emel
kednek, s igy könnyen megeshet, hogy a termelés fokozása 
folytán elért értéktöbblet a fokozott költséget nem téríti meg.

A búzatermelésnél a kát. holdankinti szemhozam gondosabb mivelés 
következtében könnyen emelhető péld. 8 </-ról 10, 12, 14, sőt 16 g*-ra.

Nyolcz forintos ár mellett a nyersjövedelem tehát 64-ről 80, 96, 112, 
sőt 128 frtra emelkednék. Minthogy azonban a termelési költség is péld. 
54 frtról 65, 71, 92, illetve 120 frtra emelkednék, a tisztajövedelem eszerint 
10, 15, 25, 20, illetve 8 frtot tenne, a termelésnek 12 </-án túli fokozása ez 
esetben már a tisztajövedelem apadását vonná maga után és 16 q átlagter
mésnél csekélyebb lenne, mint 8 #-nyi hozam mellett.

A nyers- és tisztajövedelem között fenforgó aránynak 
hasonló alakulásával minden más növényi és állati terménynek 
az előállításával találkozunk, miből következik, hogy a termelés
fokozásnak megvan a maga oekonomiai határa, melyen túl ezt 
fejleszteni üzleti szempontból nem helyes, különben csökkenik 
vagy megszűnik a tisztajövedelem.

Világos ennélfogva, hogy a jövedelmező gazdálkodás 
szempontjából nem elegendő, ha a termelést a technika leg
magasabb fokára emeljük, vagyis ha gazdaságunk berende
zésénél és kezelésénél csak arra törekszünk, hogy minél többet, 
minél jobbat termeljünk.

Czélunk elérésére tehát egyúttal a termelési költség lehető 
leszállítására kell törekednünk.

Azonban ennek is megvan a maga oekonomiai határa, 
épúgy, mint a termésfokozásnak, amint az a fentebb fel
hozott példából is kitetszik, amennyiben a termelési költségnek 
54 frtról 71 frtra való emelése folytán a jövedelem 15 írttal 
emelkedett.

Ezen okból, a jövedelmező termelés szempontjából, nem is 
a minimális mértékre való leszállítása a termelési költségnek 

1*  
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a fökövetelmény, hanem annak azon maximális színvonalra emelése, 
melynél a legnagyobb tisztajövedelem elérhető.

Ez a gazdaságos termelés, az okszerű gazdálkodásnak 
azon oekonomiai vezérelve, mely a termelés olcsóbbá tételében jut 
kifejezésre.

Végül az előállított termények előnyös értékesítése által 
is fokozhatjuk a jövedelmet. Minthogy azonban az értékesít- 
hetés a termények árától függ, ezek alakítására pedig be
folyásunk nincs, a legelőnyösebb értékesítési módnak meg
választásán kívül, különösen csak azáltal biztosíthatjuk a 
jövedelmet, ha termelésünket az önköltség^ és az árakra való tekin
tettel szervezzük, a termények ára lévén azon tényező, melytől a 
termelés rentabilitása függ, s mely a termelési költséggel együtt a 
termelés technikai fokozásának határt szab.

Az árak kellő méltánylásában kifejezésre jut az üzleti 
szempont.

A legnagyobb állandó jövedelmet tehát csak az biztosít
hatja, ha a termelés technikája, tekintettel a termelési költ
ségre és a terményárakra, azaz helyes oekonomiai és üzleti 
elvek szerint, szerveztetik, vagyis ha a termelés technikája a 
termelési költséggel és az árakkal a kellő összehangzásba 
hozatik, szóval: ha gazdaságunk berendezésénél és kezelésénél 
helyes spekulativ szempontok szerint járunk el.

Ezt föltételezve, nem leszünk kitéve annak az eshetőség
nek, hogy a birtokot túlfizetjük, épületekkel, gépekkel, esetleg 
állatokkal túlterheljük, a termelésnél helytelen irányt követünk, 
mely tévedéseknek az a természetes következménye, hogy a 
gazdaság tetszetős berendezése és látszólag helyes kezelése 
daczára mégsem hoz megfelelő jövedelmet, sőt nem egy eset
ben vállalkozója bukását eredményezi.

Ebből kifolyólag a jószágberendezés- és kezeléstan tulaj
donképi feladata abban nyilvánul, hogy megállapítsa azokat az 
oekonomiai és üzleti vezérelveket, melyeket gazdaságok berendezésénél 
és kezelésénél a termelés szervezésében és vezetésében a legnagyobb 
állandó tisztajövedelem biztosítása czéljából követnünk kell, s mely 
elvek vezéreszméje az, hogy a termelés eredménye a termelési 
költséggel a lehető legkedvezőbb arányba hozassék.

Kell, hogy ezeket az elveket minden az üzemet érintő 
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intézkedéseknél érvényre juttassuk; úgy a birtok megszerzé
sénél, mint a termelési ágak megválasztásánál, a termeléshez 
szükséges eszközök és berendezések megszerzésénél és alkal
mazásánál, a munkaerő megválasztásánál és kihasználásánál, 
továbbá terményeink értékesitésénél.

Csak ezen eljárás mellett tarthat a gazdaság berendezése 
és kezelése igényt az „okszerűség“ jelzőjére, ami nem fejez ki 
mást, mint hogy a gazdálkodás eredménye, a jövedelem, helyes 
arányban áll a termelésre fordított költséggel.

A gazdálkodásnál követendő általános oekonomiai vezér
elvek mindenkor érvényben állottak ugyan, de kiváló jelentő
ségre csak újabban.) különösen a földbirtok felszabadítása óta ver
gődtek, miről meggyőződhetünk, ha a mezőgazdaság terén 
azóta beállott lényeges átalakulásokat vizsgáljuk.

A jobbágyság eltörlése — hazánkban 1848 — előtt a 
gazdálkodás a nemesi birtokon főképen a dézsma pontos be
hajtásából s a robotnak szigorú beszolgáltatásából állott, egy 
kis házi kezelés mellett.

Az adó és közterhek alól fölmentve, ingyen munkaerő és 
a tized élvezetében, a nemesi birtok kezelése nem igényelt sem 
különös szakismeretet, sem költséges fölszerelést s mégis biztos 
volt a jövedelem, hisz’ a nyersjövedelem, bármily csekély lett 
légyen is, úgyszólván tisztajövedelemnek volt tekinthető, melyet 
a terményárak sem nagyon alterálták, minthogy a fejletlen 
közlekedési viszonyok miatt a termények forgalomba hozatalára 
hiányzott az alkalom.

A földbirtok és a jobbágyság felszabadításával egyszerre 
megváltozott a helyzet.

A tized megszüntetése biztos jövedelemforrástól, a robot 
eltörlése ingyen munkaerőtől fosztotta meg a birtokost. Tőke 
kellett a birtok fölszerelésére, tőke a munkások díjazására, 
tőke a folyton súlyosbodó közterhek viselésére.

Hogy a termelés okozta most már elkerülhetlen költség 
a termények értékében megtérüljön, a termelés fokozásáról, a 
költségek leszállításáról, a termények értékesítéséről kellett 
gondoskodni, mely tekintetben a társadalmi és közgazdasági 
viszonyok átalakulása, a közlekedési eszközök fejlődése, s ezzel 
a piacz tágulása, a hitelügy szervezkedése s ezzel a tőke
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szerzés megkönnyítése és a mezőgazdaság érdekében tett üdvös 
kormányintézkedések (kulturmérnökség, szakoktatás, szervezése 
stb.) a gazda nagy segítségére voltak.

Mindezen tényezők, de különösen a világkereskedelem 
szervezkedése, a töke szaporodása s ezzel a hiteligények köny- 
nyebb kielégithetése, továbbá a szakértelem emelkedése, a 
mezőgazdasági termelés rohamos emelkedését vonták maga 
után úgy nálunk, mint Európa nyugati kulturállamaiban, ahol 
ez az irány már e század elején kezdett meghonosodni; de 
belevonattak az átalakulás ezen folyamatába Európa keleti 
államai, Oroszország és Románia is, valamint az Európán 
kívüli államok közül különösen az észak-amerikai Egyesült 
Államok, későbben Kelet-India és Ausztrália, újabban Algír, 
Argentinia és mások.

A mezőgazdasági termelésnek ezen terjedése és emel
kedése kihatott természetesen az árak alakulására is, kivált 
mióta a tengerentúli államok olcsó terményeikkel az európai 
piaczot a szó szoros értelmében elárasztották.

Azóta különösen bizonyos termények, mint a gyapjú és 
a búza ára annyira hanyatlott, hogy sok esetben még a ter
melési költséget sem téríti meg.

A külföldi verseny következtében tehát Európa mezőgazdasága 
megint új válságba sodortatott, melyen Európa majdnem összes 
államai védvámok útján iparkodtak ugyan segíteni, de kevés 
eredménynyel, minélfogva ez a válság még folyton tart, úgy
szólván chronikussá vált s jelenlegi helyzetünk szignaturájához 
tartozik.

Mindazáltal nem állítható, hogy a tengerentúli verseny 
Európa mezőgazdasági haladását általában megakasztotta volna, 
sőt ellenkezőleg: sok tekintetben üdvösnek bizonyult ez a 
verseny, minthogy az európai gazdát birtoka okszerűbb keze
lésére indította.

A régi hagyományos gazdálkodás helyét átengedte az 
öntudatosabb, spekulatív birtokkezelésnek, mely receptek helyett 
elvekre támaszkodva, a természeti erők, a munka és a töke 
tökéletesebb kihasználása, az emberi erőnek gépekkel való 
pótlása és a piaczi konjunktúrákhoz való alkalmazkodás által 
törekszik megfelelő jövedelemre szert tenni.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



De a gazdálkodásnak ezen magasabb foka természetesen 
nagyobb igényeket is támaszt a gazdálkodó értelmisége és 
szakképzettsége iránt.

Mindenekelőtt kell, hogy a mezőgazdasági termelés 
technikájában, a növénytermelés és állattenyésztés terén, teljesen 
otthonos legyen, a tudománynak ezirányu vívmányait ismerje 
és tudja helyesen alkalmazni.

De epoly elengedhetetlen föltétel, különösen a jelenlegi 
viszonyok között, hogy minden intézkedésénél helyes oekonomiai 
és üzleti elvek szerint járjon el, sőt, tekintettel ezeknek eddig 
kellően nem méltatott voltára, ezekre ezentúl meg sokkal 
nagyobb súly helyezendő, mi mellett az a jelenség is szól, 
hogy a helyesen számitó, bár csekélyebb technikai szakképzett
séggel biró gazdák gyakran többre viszik, mint a technikailag 
jobban kiművelt, de a spekulatív szellemet nélkülöző termelők.

A minden oldalról fenyegető verseny sikeres leküzdésére a 
legbiztosabb fegyver tehát az alapos oekonomiai szakképzettségben 
keresendő, melynek fejlesztésére a mezőgazdák körében kiváltképen 
a jószágberendezés- és kezeléstan van hivatva közreműködni, s ebben 
a körülményben rejlik ezen -tudományágnak kiváló, úgyszólván 
aktuális jelentősége.

A többi tudományokhoz való viszonyát megvilágítandó, 
a mezőgazdaságtanból kell kiindulnunk, melynek a jószág
berendezés- és kezeléstan egyik lényeges részét alkotja.

A mezőgazdaságtan a mezőgazdaság körébe vágó összes 
ismeretek rendszeres foglalatja.

Ennélfogva kell, hogy úgy a termeléssel járó különféle 
technikai míveletek végrehajtásánál érvényes szabályokkal és 
követendő eljárásokkal, mint a gazdasági üzem szervezésénél 
és vezetésénél fölmerülő intézkedések megállapításánál köve
tendő módokkal és üzleti elvekkel megismertessen.

Ezen kettős követelménynek eleget teendő, a mező
gazdaságtan természetszerűen két részre oszlik: a technikai 
vagy műszaki részre, mely termeléstannak, és az oekonomiai 
vagy üzleti részre, mely üzemtannak neveztetik.

A termeléstan csak a termelés mikéntjével foglalkozik, 
tekintet nélkül a jövedelemre. Megtanít arra, hogy bizonyos 
növényi, állati és mellékipari termények mily módon, minő 
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eszközökkel és berendezésekkel állíthatók elő, különös tekin
tettel a termelés lehető mennyi- és minőségbeli emelésére.

Tárgyainak sorába a növény termelést an, az állattenyésztéstan 
és a gazdasági iparüzlettan vagy technológia tartoznak.

A termeléstan tételeit közvetlenül gazdasági tapasztalatok
ból és észleletekböl meríti, tehát tapasztalati tudomány; tapasz
talatainak tudományos megalapításánál azonban a természet
tudományok-, a természettan-, a chemia- és a természetrajzra 
támaszkodik, s ezen okból a termeléstant egyszerűen alkal
mazott természettudománynak is szokás tekinteni.

Az üzemtan a termelés szervezésével és vezetésével foglal
kozik. A termelés technikájának ismeretét föltételezve, fejtege
téseivel föképen az üzleti vagy jövedelmi szempontokat emeli ki.

Tételeit szintén a gazdasági gyakorlatból, gazdasági ész
leletek és tapasztalatokból meríti, tehát szintén tisztán tapasz
talati tudomány, azonban azok megokolásánál a közgazdaság
tanhoz folyamodik s törvényei levezetésénél annak módszerét 
követi, amennyiben nem absolut érvényű törvények megálla
pítására, mintsem inkább arra törekszik, hogy az adott viszonyok 
kellő méltánylása mellett követendő elveket jelölje ki.

Tárgyai sorába a jószágberendezés- és kezéléstanon kívül, a 
gazd. számviteltan és a gazd. becsléstan tartoznak, melyekhez 
újabban a gazdálkodással járó vételi és eladási ügyleteknél 
fennálló eljárásokat és szokásokat ismertető mezőgazdasági keres
kedelemtan és a gazd. termények szállításánál szokásos eljárá
sokat és díjtételeket tárgyaló mezőgazdasági forgalomisme, mint 
külön tárgyak, csatoltattak, habár utóbbiak szorosan véve a 
kezeléstan körébe tartoznak s ezen okból jelen munka 2-ik 
könyvének első, a kezelő gazda ügykörét tárgyaló fejezetébe 
illesztettek be.

Mellékesen említjük, hogy az üzemtant másként üzlettannak is mond
ják s hogy némely író ennek keretébe csak a berendezés- és kezeléstant 
sorolja. Azonban tekintettel arra, hogy az üzemtan az üzemszervezés és veze
tés körébe vágó összes ismereteket kell hogy felölelje, tehát a számviteltan 
és becsléstan tananyagát is, az üzemtan fenti értelmezését tartom helyesebb
nek s ez indított arra, hogy ezen, csak a berendezés- és kezeléstant felölelő 
munkánál az „üzemtan“ czimet mellőztem. A jószágberendezés legföljebb a 
birtokrendezéssel téveszthető össze, mi alatt a birtoknak csak a területi ren
dezése — az elkülönítés, tagosítás, határszabályozás stb. — értendő.
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Az üzemtan és a közgazdaságtan között fenforgó viszony
ból kifolyólag a mezőgazdasági üzemtant alkalmazott közgazda
ságtannak szokták tekinteni, eszerint tehát a mezögazdaságtan 
nem lenne más, mint alkalmazott természettudomány és közgazda
ságtan.

Ezen felfogás téves voltát könnyű kimutatni.
Nem szenved ugyan kétséget, hogy a mezőgazdasági ter

melés fejlettségének jelenlegi fokát nagyrészt a természettudo
mányok föllendülésének és haladásának köszönheti, hogy a 
növénytermelés, állattenyésztés és mellékiparágak terén alapos 
természettudományi ismeretek nélkül a természet nyújtotta erők 
s anyagok legelőnyösebb kiaknázása nem is képzelhető; más
részt az sem szorul bizonyításra, hogy a közgazdasági isme
retek fejlődése s terjedése fölötte üdvösen hatott a termelés 
okszerűbb szervezésére, a munka és tőke produktivebb kihasz
nálására, a termények biztosabb s előnyösebb értékesítésére; 
mindazáltal kétségtelen az is, hogy természettudományi és 
közgazdasági ismeretek magukban véve még a legegyszerűbb 
gazdaság berendezésére s kezelésére sem képesítenek.

Ezen feladat megoldására első sorban a gazdasági élet 
tapasztalataiból merített speciális szakismeretekre van szükség, 

.s ezeket rendszerbe foglalni, — épp ez a mezőgazdaságtan 
feladata.

A mezőgazdaságtan ennélfogva egészen önálló, a mező
gazdasági tapasztalatok és észleletek kimeríthetetlen forrásá
ból eredő eredeti tudomány, mely tételei megokolásánál a ter
mészettudományokra és a közgazdaságtanra, mint alaptudomá
nyaira támaszkodni kénytelen ugyan, de mely sok esetben az 
említett tudományok fölfedezéseit megelőzte vagy legalább 
előkészítette, azokra rávezetett s így a természettudományok 
s a közgazdaságtan kiműveléséhez hasonló arányban járult 
hozzá, mint amazok a mezögazdaságtan kiműveléséhez.

Igaz ugyan, hogy az ó- és középkorban, sőt egészen a XIX. 
század elejéig a mezőgazdaságtan csak az empíria terén moz
gott s minden tudományos megokolást nélkülözött. Ezen azon
ban nincs mit csodálkozni, ha a természettudományok akkori 
fejletlenségét s az akkor uralkodott közgazdasági viszonyokat 
tekintjük.
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Azóta a mezőgazdasági szakirodalom a legkiválóbb ter
mészetbúvárok, nemzet- és mezőgazdák vállvetett közreműkö
désével hatalmasan megizmosodott s ami az üzemtani irodalmat 
illeti, ez különösen a közgazdaságtan fokozatos kimüvelődé- 
sével vett okszerűbb irányt. Alapvető magyar munkák hiányá
ban e téren is egészen a külföldi, nevezetesen a német, angol 
és franczia irodalomra vagyunk utalva.

Tliaer Albrecht (1752—1828), a német mezőgazdaság nagy 
reformátora volt az első, ki „Grundsätze der rationellen Land- 
wirthschaft“ czimü 1809-ben megjelent korszakalkotó müvé
nek „Oekonomie oder die Lehre von den Verhältnissen, von 
der Einrichtung und Direction der Wirtschaft“ czimü fejeze
tében a modern értelemben vett jószágberendezés- és kezeléstan 
tételeit rendszerbe foglalta s eszerint ezen tudományág meg
alapítójául tekintendő.

Az azóta megjelent üzemtani munkák száma nagyon 
tekintélyes.

Az önálló irányt követett legjelesebb újabb német irók 
müvei a következők:

G. Walz. Landwirtschaftliche Betriebslehre. 1867.
A. E. Ritter v. Korners. Die landw. Betriebsorganisation. 

2-ik kiadás. 1876.
H. Settegast. Die Landwirtschaft und ihr Betrieb. 3-ik 

kiadás. 1885.
Johann Pohl. Landw. Betriebslehre. Oekonomik, Organi

sation und Direction der Landgutswirthschaft. 3 kötet. 1885-—90.
Dr. Theodor Freiherr von der Goltz. Handbuch der landw. 

Betriebslehre. 1886.
Dr. J. J. Fühling. Oekonomik der Landwirtschaft. 1889.
Dr. F. W. Dünkelberg. Die landw. Betriebslehre. 1889.
Dr. Theodor Freiherr von der Goltz. Handbuch der gesamm- 

ten Landwirtschaft. I. Band : Volkswirtschaftliche Grund
lagen und Oekonomik der Landwirtschaft. 1890.

Dr. Guido Krafft. Lehrbuch der Landwirtschaft. Vierter 
Band: Betriebslehre. 5-ik kiadás. 1892.

Azonkívül gazdag a német irodalom az üzemtan közvet
len forrásául szolgáló jószágstatisztikai s a mezőgazdaság ará
nyait tárgyaló munkákban.
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Hazai irodalmunknak legjobb újabb idevágó munkái:
KorizmicS) Benko és Morócz. Mezei gazdaság könyve, 1868 

czimü munkának 6-ik „Jószágrendezés“ czimü kötete.
Kodolányi Antal. Mezei gazdasági üzlettan. 1871.
Dr. Schmidt József. Jószágaink rendezésének fontosabb 

kérdéseiről. 1883.
Eszmecserék a jószágrendezés tárgyában. Kiadja az Orsz. 

Magyar Gazd. Egyesület. Budapest, 1884.
Sporzon Pál. Mezőgazdasági üzemtan. 3-ik kiadás. 1890. 
K. Vörös Sándor. A gazdaságok berendezéséről. 1892.
A rendszeres jószágstatisztikai munkák közül különösen 

figyelemre méltók az Országos Magyar Gazd. Egyesület kiadá
sában megjelent „Jószágismertetések“, melyekben a mágocsi, a 
kis-jenői, a bia-bajnai és a béllyei uradalom leirvák; ilyen le
írásokat tartalmaznak a „Mezei gazdaság könyve“ és Dr. Schmidt 
fentemlitett müve is.

Tekintve, hogy a mezőgazdaságtan önálló és a hazai 
viszonyokon alapuló kiműveléséhez egyes hazai gazdaságok le
írásai a legalkalmasabb anyagot szolgáltatják, nagyon kívánatos, 
hogy az irodalomnak ez ága is jobban kul ti váltassák s hogy 
minél több gazdaság, a magyar-óvári főherczegi uradalom 
példáját követve, kezelése eredményeit időközönkint közre- 
bocsássa.

A gazdaságok berendezésénél és kezelésénél fölmerülő 
kérdésekről lehető teljes áttekintést nyújtandó, a tárgyalandó 
anyag következőképen csoportosíttatott:

A jószágberendezéstanban első sorban a mezőgazdasági ter
melés alapkellékei) névszerint a termelés alapjául szolgáló föld
birtok) annak a termelés érdekében igényelt fölszerelése s a 
termeléshez szükségelt munkaerő tárgy altatnak; ezek után a 
jószágberendezéstan tulajdonképi feladatára: a termelés szerve
zésére áttérve, bírálat alá vétetnek a gazdasági üzemrendszerek) 
kiegészítve a trágyázási rendszerekkel; megállapíttatnak a ter
melési ágak megválasztásánál követendő vezérelvek és befejezést 
nyer ez a rész a gazdasági üzemtervek készítésénél követendő 
eljárás bemutatásával.

A kezeléstanban megáll api ttatik a kezelő gazda ügyköre) 
kifejtetnek a kezelő személyzet szervezésénél követendő elvek és 
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bírálat alá vétetnek a birtokkezelés, nevezetesen a házi kezelés 
és a bérlet, valamint a birtokszerzés különböző módjai.

A szokásos tárgyalástól ez a munka abban tér el, hogy 
szorosan a jószágberendezés- és kezeléstan körébe vágó isme
retek fejtegetésére szorítkozva, a nemzetgazdasági alapfogalmak 
és alaptételek elörebocsájtását mellőzte, mert czélszerűbbnek 
mutatkozott a közgazdaságtan körébe vágó tételeket a meg
felelő helyeken közbeszőni.

Amennyiben pedig a mezőgazdasági termelés helyes 
szervezése közgazdasági kérdések iránt kellő tájékozottságot 
tételez föl, ennek megszerzésére különben nem a gazdasági 
üzemtan, hanem csakis a közgazdasági szakirodalom van 
hivatva módot nyújtani.
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ELSŐ KÖNYV.

JÓSZÁGBERENDEZÉSTAN.

ELSŐ RÉSZ.

A MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS ALAPKELLÉKEI.

A mezőgazdasági termelés három tényező közreműködé
sének az eredménye. Ezek a tényezők : a természet, a töke s a 
munka.

A természet szolgáltatja a termeléshez szükséges anyago
kat s erőket; a talajt a benne rejlő növényi tápanyagokkal, a 
benne működő vegyi s fizikai erőkkel, a légköri erőket s anya
gokat, a hőt, világosságot és nedvességet, melyek nélkül sem 
növények, sem állatok nem tenyészthetők. A természet ezen 
adományai a földbirtokkal együtt járnak s azért a mezőgaz
dasági termelésnél a földbirtok, jobban mondva a telek kép
viseli a természetet.

A tökével megszerezhetők, s azt képviselik, a természet 
nyújtotta erők s anyagok kiaknázására elkerülhetetlenül szük
séges eszközök és berendezések.

A munka, még pedig az emberi munka feladata, hogy a 
töke nyújtotta eszközöket a természet által szolgáltatott anya
gok s erők produktiv felhasználására irányítsa. A munka a 
termelés vezénylő eleme.

Ennélfogva földbirtok, töke s emberi munkaerő tekintendők 
a mezőgazdasági termelés alapkellékeinek.

Azonban a közéletben a földbirtokot is tökének szokás 
tekinteni, habár tényleg nem az, mivel nem a termelés ered
ménye, hanem a puszta telket véve tekintetbe, a természet 
szabad adománya. A földbirtok azonkívül oly tulajdonságokkal 
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van felruházva, minőkkel a tulajdonképi tőke tárgyai nem 
rendelkeznek.

A tőke tárgyai mind elpusztíthatok és szaporíthatok, 
ellenben a földbirtokot alkotó telek örökkévaló, sem el nem 
pusztítható, sem nem szaporítható s azonkívül alkatánál 
fogva kimeríthetlen jövedelem forrása.

Ezen okokból és mivel a földbirtoknak még specifikus, 
alább bővebben kifejtendő politikai s társadalmi jelentősége 
is van, az egyszerűen tökének nem tekinthető.

Másrészt azonban figyelembe veendő, hogy a földbirtok 
csak kisebb-nagyobb mérvű tőkebefektetések (lefoglalás, tel
kesítések, utak létesítése stb.) által válik termelésre alkal
massá, hogy ennélfogva a lefoglalt földbirtok bizonyos tőke
befektetést igényelt, mely a földbirtokkal elválaszthatatlanul 
összeolvadt; ezen okból és mert a közéletben a földbirtok 
tőkéért tényleg megszerezhető s a forgalomban tőkeértékkel 
bir, üzleti szempontból teljesen indokolt, ha a földbirtokot is 
tökének tekintjük.

Eszerint a mezőgazdasági termelés alapkellékei kettőre 
olvadnak össze : a tökére s a munkára.

A töke sorába a termelésnél szereplő összes ingatlan és 
ingó vagyon-alkatrészek tartoznak, melyek jelentősége azon
ban nagyon különböző, aszerint amint a termelésnél, vagy 
mint a telkek, áZZandóaw, vagy mint az épületek, huzamos ideig, 
vagy mint a gépek, bár rövidebb ideig, de ismételten, vagy mint 
a termelésnél felhasznált anyagok, csak egyszer alkalmazhatók.

Ezeket a különbségeket alapul véve, a gazdaságban sze
replő tőkék két főcsoportra oszlanak: alap- és üzemtökére; 
elsőhöz az ingatlan, utóbbihoz az ingó vagyon-alkatrészek tar
toznak.

Az alaptőke alkatrészei: a különböző telkek (szántóföld, 
kert, rét, legelő, erdő, vizek, terméketlen területek), az azokon 
előforduló, velők állandóan és elválaszthat!anul összefüggő tel- 
kesitések vagy állandó talajjavítások (töltések, árkok, csatornák, 
alagcsövezések, utak stb.) és épületek, melyek együttvéve a föld
birtokot alkotják. Amennyiben pedig a földbirtokkal kivált
ságok vagy terhek (vadászati-, halászati jogok, vízjogi, kegyúri 
terhek, szolgalmak) összekapcsolvák, ezek mint jogi tartozékok
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a földbirtoknak, illetve az alaptőkének szintén lényeges, de nem 
anyagi alkatrészei.

Az üzemtöke alkatrészei a gazdasághoz tartozó összes 
ingatlan vagyontárgyak, melyek aszerint amint a termelés
nél vagy többször, tehát ismételten, vagy csak egyszer használ
hatók, két csoportra oszlanak : az álló és a forgó üzenttőkére.

Xz álló töke sorába tartoznak egyrészt az összes gépek, 
szerszámok és eszközök, melyek együtt a holt leltárt alkotják, 
másrészt az összes igás és haszonállatok, melyek együttvéve 
élő vagy eleven leltárnak mondatnak.

A forgó tőkéhez számítandók a gazdaságban előforduló 
termény-, anyag- és pénzkészletek, nevezetesen eladásra szánt 
gabona, gyapjú, tejtermékek, felhasználásra szánt vetőmag, 
trágya, takarmány, tüzelő, kenő, világitó stb. anyagok, vetések 
s ültetvények, eladott terményekért befolyt pénz, értékpapírok, 
követelések stb. Közös jellemvonásuk az, hogy termelésre for
dítva, egyszeri használat után vagy elenyésznek (tűzifa) vagy 
az új terménybe mennek át (vetőmag, trágya) vagy birtokost cse
rélnek (eladott gabona).

Az alaptőke tárgyai, a telkek, az ingatlan befektetések és 
a jogi kapcsolványok alkotják a földbirtokot (fundus), az álló 
és forgó tökéhez tartozó tárgyak képezik a földbirtok fölszere
lését (instructio) s a teljesen fölszerelt birtok (fundus instruc
tus) gazdaságnak mondatik.

Földbirtok és gazdaság között tehát lényeges a különbség, 
mely az említett közkeletű kitételekből is kitetszik s melyek
ből kitűnik, hogy ezen tőkecsoportok megkülönböztetése a köz
életben is fontos szerepet visz.

A mezőgazdasági vállalatokban szereplő tőkék ennélfogva 
a következőképen csoportosulnak: • • .

1
1. Telektőke = puszta telkek értéke
2. Telkesitési tőke | ingatlan

3. Épülettőke í befektetések értéke
4. Jogi kapcsolványok — jogok és terhek értéke

(
5. Holt leltár — gépek s eszközök értéke ( Álló 1
6. Hieven leltár = állatállomány értéke | tökei fölszere- 

(ingó vagyon.) 1 7. Forgó tőke = termény-, anyag- és pénzkész-' lés 
letek értéke i

Földbirtok
bD

'CÖ 
a> 
cö

•75
N 
cö 
ö
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Félreértések elkerülése végett megemlítjük, hogy a fenti 
tökekategoriákat olyformán is szokás csoportosítani, hogy az 
alap- és álló tökét (1—6) együttvéve álló vagy alaptőkének 
tekintik, s ezzel szembe a forgó tökét állítják, tehát csak két 
főcsoportot különböztetnek meg, de később kifejtendő okok
ból a fentebbi csoportosítás mezőgazdasági szempontból czél- 
szerübb.

A termelés másik tényezője a munka. Ez alatt csakis az 
emberi munka értetendő, mely a mezőgazdaságnál két irányban 
érvényesül: egyrészt mint a termelés szervezésénél, a gazdasági 
üzem vezetésénél nyilvánuló főleg szellemi- s másrészt mint az 
egyes mechanikai míveletek végrehajtásánál szereplő főleg fizi
kai vagy testi munka. Ellenben az állati és mechanikai munka
erők (igás állatok, gőzgépek stb.) az álló tökéhez tartoznak.

A birtokkezelésnél érvényesülő szellemi munka a kezelés
tanban lévén méltatandó, a berendezéstan főleg csak a fizikai 
munka tárgyalására szorítkozik?

Következőkben e szerint 1. a termelés alapját képező 
földbirtok, 2. a termelés által igényelt fölszerelés és 3. a ter
meléshez szükséges munkaerő lesz tárgyalandó.

ELSŐ FEJEZET.
A FÖLDBIRTOK.

A mezei gazdálkodás első alapkelléke a földbirtok, mi 
alatt egy vagy több jogi vagy fizikai személy tulajdonát ké
pező, összefüggő vagy összetartozó telkekből álló, termelésre 
alkalmas földterület a rajta előforduló telkesítésekkel és épü
letekkel, a vele kapcsolatos jogi tartozékokkal értendő.

A földbirtok a mezőgazdasági termelés alapja: nagyságá
tól, minőségétől, fekvésétől függ a termelésnél követendő irány, 
berendezésétől és kezelésétől az elérhető jövedelem.

Mint jövedelemnek forrása, tőkeértékkel bir s mint alapja 
a termelésnek üzleti szempontból nagyon helyesen alaptőkének 
mondatik.

A földbirtok fogalom kifejezi egyúttal a földnek birlalá- 
sát is, vagyis azt, hogy a terület bizonyos fizikai (egyén) vagy 

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



17

jogi személy (testület) birtokában áll; ezt a jogviszonyt az 
állam telekkönyvi intézménye útján ismeri el és tartja nyilván.

Mint ingatlan, elpusztíthatlan s az államhatalom által 
a birtokosnak biztosított vagyon és kimeríthetlen jövedelem
forrás, a földbirtok a tőkebefektetésnek legbiztosabb módja egy
úttal a társadalmi tekintélynek általánosan elismert alapja.

Ezen mag álig azdasági jelentőségén kívül a földbirtoknak 
még különös közgazdasági jelentősége is van, mely abban nyil
vánul, hogy a földbirtok a nemzeti vagyonnak legbecsesebb, 
legállandóbb alkatrésze, a nemzeti vagyonosodás alapja, a 
nemzeti jövedelemnek legbővebb forrása. A földbirtok meg
oszlásától függ első sorban a nemzeti vagyon és jövedelem 
megoszlása a nemzet tagjai között, a földbirtok kihasználá
sának mérvétől és módjától pedig a nemzeti jövedelem nagysága.

A nemzetek életében a földbirtok azon alap, melyen az 
alkotmány fölépül, melyből a nemzet kulturális fejlődéséhez a 
szükséges tápot nyeri s azért nagyon találóan mondja Sette- 
gast: *)  A mezőgazdaság állapotától és sorsától függ a nemzetek 
sorsa.

Mindezen okokból nem is tekinthető a földbirtok egyszerűen 
tőkének; jelentősége ennél sokkal nagyobb, messzehatóbb, és 
hogy az különösen magángazdasági szempontból kellően méltá
nyolható legyen, az értékét és jövedelmét meghatározó ténye
zőket kell beható bírálatnak alávetnünk, nevezetesen: 1. a föld
birtok természeti viszonyait, 2. alkatrészeit, 3. alaki állapotát, 4. köz
gazdasági helyzetét és ö. magán- és nyilvánjogi viszonyait.

I. A földbirtok természeti viszonyai,
A mezőgazdasági termelésnek egyik alaptényezője a 

természet (12. 1.), mely az általa önként nyújtott anyagokkal 
(növényi tápanyagok, víz) és erőkkel (vegyi erők, hő, világos
ság) a termelés irányát szabja meg.

A természet fogalma alá tartozó éghajlattól, a talajviszo
nyoktól s a természetes fekvéstől függ első sorban, hogy valamely 
birtokon mily növények termelhetők, mily állatok tenyészt- 

*) Die Landwirtschaft und ihr Betrieb.
Hensch: Jószágberendezés- és kezeléstan. ‘2
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hetök és mily gazdálkodásmód folytatható; ezektől a körül
ményektől függ továbbá nagyrészt a birtok értéke s jövedelme.

Ezen okokból birtokok szerzésénél és berendezésénél az 
első és elengedhetlen feladat, hogy a birtok természeti viszonyai 
iránt lehető alapos tájékozást vagy informatiót szerezzünk.

1. Az éghajlati vagy klimatikus viszonyok az időjárás 
menetében nyernek kifejezést; megbirálásuknál tekintetbe jön 
az évi hőmérséklet s annak megoszlása az egyes évszakokra, 
az évi csapadék, eső, hó mennyisége és megoszlása, a légkör 
nedvességbeli állapota, a szelek intenzitása, ritka vagy gyakori 
volta, zivatarok, égiháborúk, jégesők, ködök előfordulása.

Ezeknek a viszonyoknak feltűnő befolyásuk van, nem
csak a termelhető növényekre, az előállított termények minő
ségére, a termések nagyságára s ingadozásaira, hanem azon
kívül a gazdaság berendezésére, a munkaerő-szükségletre s így 
a termelési költségekre.

Minél kedvezőbb, enyhébb az éghajlat, annál többféle 
növény termelhető, annál változatosabb lehet a termelés, annál 
kevesebb épületre van szükség, annál több a munkanapok 
száma az évben, tehát csekélyebb a cselédszükséglet s mind
ezeknél fogva csekélyebbek a termelési költségek.

Az éghajlat befolyásolja a forgó töke nagyságát is; 
mennél extremebbek az időjárási viszonyok, aszályos és nedves 
évek váltakozása, mennél gyakoriabb a jégeső, a zivatar, annál 
bizonytalanabbak a termések, annál több tartaléktökével kell 
a gazdának rendelkeznie (1. Forgó töke).

Különösen a jégeső s a köd tekintetében kiemelendő, 
hogy vannak vidékek, ahol ezek a csapások úgyszólván isme
retlenek, míg másutt évtizedenkint 2—3-szor is nagy kárt 
okoznak.

Valamely vidék éghajlati viszonyai iránt közvetlen tájé
kozást az időjárási följ egy zésekből szerezhetünk, de jó szolgá
latot tesz e tekintetben a környékbeli virány vizsgálata; 
megbirálásánál tekintetbe veendő továbbá a kultúrnövények 
vetési s aratási ideje, a tavaszi munkák kezdete, az őszi 
munkák vége s a késői fagyok gyakorisága.

Minél kedvezőbb az éghajlat, annál biztosabbak a termések, 
annál csekélyebb a termelési költség, annál nagyobb a tisztajövedelem.
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Az időjárási viszonyok bővebb ismertetése nem tartozván e munka 
keretébe, hazánk éghajlati viszonyainak jellemzésénél a következő adatokra 
szorítkozunk:

Országrész Évi közép-hömérsék Évi csapadék Esős nap Fagyos nap
Alföld . . . . . 10—11-5 C° 500-625 nfa 90—110 75—100
Dunántúl . . . . 10—11 „ 530—700 „ 100—120 80-100
Felföld . . . 6-10 ,, 600—880 „ 120—150 100-150
Erdély . . . 7-9 „ 500 — 760 „ 120—150 100 — 140

Az évszakok átlagos közép-hömérsékleteAz egyes évszakokra esik az összes csapadékból
a télre .... • ■ 18’/. tél . . . — 1 egész + 1 C“
a tavaszra . . • • 24 „ tavasz . . - + 9 „ 10 „
a nyárra . . . • • 30 „ nyár . . . +18 „ 20 „
az őszre . . . . . 28 „ ősz . . • + 9 „ 10 „

Bővebbet 1. Hunfalvi János. A magyar birodalom természeti viszonyai
nak leírása.

2. A talaj, mint növényeink álláshelye s a növényi táp
anyagoknak egyik nélkülözhetetlen forrása veendő tekintetbe.

Jósága, termelésre alkalmas volta és termőképessége első 
sorban összetételétől^ tápanyag-készletétől és mélységétől függ, azon
kívül a természetes fekvésnél felsorolt körülményektől.

A talaj összetételének megbirálásánál a talaj tömegének 
zömét alkotó ú. n. vázalkatrészek arányából kell kiindulnunk.

Ezek a vázalkatrészek a homok, az agyag, a televény, 
a mész, továbbá kő és kavics s esetleg sók (vasoxyd, oxydul, 
salétrom stb).

Az uralkodó alkatrészek szerint homok-, agyag-, televény-, 
mész-, köves és sós (székes, vasagos) talajokat s azok külön
böző árnyalatait szokás megkülönböztetni. Mennél kedvezőbb 
a vázalkatrészek között fenforgó arány, annál jobb az illető 
talaj fizikai alkata, mívelhetösége, annál alkalmasabb állás
helyet szolgáltat a kultúrnövényeknek; példa reá a homokos 
agyag- vagy vályogtalaj, ha némi televényt és meszet tar
talmaz.

A talajban előforduló vázalkatrészek aránya iránt pontos 
felvilágosítást csak a mechanikai elemzés nyújthat, minthogy 
azonban végrehajtása körülményes, sok időt és különös berende
zést igényel, gyakorlati czélokra elegendő, ha az összetétel 
megbirálásánál csak bizonyos külső jelek: kötöttség, szín, szag 
stb. megfigyelésére szorítkozunk.

3*
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Minden laza rögöket és morzsákat nem alkotó talaj homok
talaj ; ennek ellentéte a nehezen szétmorzsolható és nedves 
állapotban gyúrható agyagtalaj ; a kettő között áll a vályog
talaj ; a fekete szín a televényt, a vöröses és sárga szín a 
vastartalmat árulja el, a vasagos talajok többnyire soványak 
és éhesek, azaz sok trágyát igénylők; a fehér és szürkeszinü 
talajok rendszerint mészben gazdagok, minthogy azonban fehér 
quarcztalajok is léteznek, melyek meszet nem tartalmaznak, 
másrészt sötétszinü talajok is mészdúsak lehetnek, a mész- 
tartalom kiderítésére valamely savat (sósav) alkalmazunk; ha 
a talaj próbára csepegtetett sav pezsgést idéz elő, ez mész- 
tartalomnak a jele s minél erélyesebb a pezsgés, annál nagyobb 
a mésztartalom.

Ezen reaktiónak kitűnő hasznát vehetjük márgatelepek 
felkutatásánál; ha szántóföldünk mészben szegény talál lenni, 
mely eset hazánkban gyakori, ezen a hiányon iegjóbban már- 
gázással segíthetünk; a márga tulajdonképen csak meszes agyag.

A talajban rejlő növényi tápanyag-készlet csak chemiai 
elemzésből tudható meg; azonban ez az elemzés is csak a talaj 
abszolút tápanyag-készletét, vagyis a talaj gazdagságát mutatja 
ki, de nem nyújt felvilágosítást aziránt, hogy a kimutatott 
tápanyagból mennyi a növények által közvetlenül fölvehető, 
ú. n. feltárt tápanyag-készlet s mennyi van föl nem vehető 
állapotban lekötve; vagyis a chemiai elemzés nem mutatja ki 
a talaj termöerejét, belőle nem következtethetünk közvetlenül a 
talaj termőképességére.

Ezen okból és mert ez az elemzés tekintélyes költséggel 
jár, csak kivételes esetekben szokás a vizsgálat e módját igénybe 
venni, nevezetesen: ha az a kérdés merül fel, hogy bizonyos 
növényi tápanyag, káli, foszforsav, mész stb. megvan-e egy
általában talajunkban vagy sem.

Birtokok megszemlélésénél a termőerőre indirekt jelekből 
következtetünk; legmegbízhatóbb útbaigazítónk e tekintetben 
a növényzet, vadon előforduló növényfajok, a kultúrnövények 
díszlése, a termések átlaga s a fák növekedési menete.

Más gyomok jellemzik a gazdag, mások a sovány, megint 
mások a nedves talajokat, csakhogy ennek megítélésére botanikai 
ismeretek szükségesek.
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Különösen fontos pedig a talaj mélysége és rétegzettsége; 
a mélység alatt a termőréteg vastagsága értetendő; minél terje
delmesebb az, annál mélyebben hatolhatnak a növények gyö
kerei, annál több tápanyag és víz áll rendelkezésükre, annál 
alkalmasabb a talaj belterjesebb, mélyebb mívelésre s annál 
nagyobbak és biztosabbak a termések. Kétségtelen ennélfogva, 
hogy a talaj értéke mélységével bizonyos arányban emelkedik.

A rétegzettség vizsgálatánál különösen a feltalaj alatt 
kővetkező altalaj minősége jön tekintetbe: vájjon a termelés 
körébe bevonható-e, a vizet könnyen átereszti-e, nem oka-e 
esetleges túlnedvességnek, vadvizes foltoknak vagy ellenkezőleg 
sülevényes helyeknek.

Kedvező feltalaj még nem elegendő biztosítéka a termő
képességnek, mert a kedvezőtlen altalaj értékét nagyon leront
hatja, azért elengedhetetlen föltételnek tekintendő, hogy min
den birtokszemle alkalmával, történjék az akár birtokvétel, 
akár bérlet, akár kezelésre való átvétel szempontjából, egyúttal 
a talaj mélysége is minél több helyen vizsgálatnak alávettes
sék; ahhoz nem is kell más, mint egy jó ásó, melynek segé
lyével aUbalaj 50—100 % mélységre átkutatható.

A talajviszonyok alaposabb megbirálására a talajbirálat vagy bositirozás 
szolgál; a birtok előzetes pontos fölmérését föltételezve, a bírálati pontok 
állapíttatnak meg; a talaj viszonyok egyenletesebb vagy eltérő volta s a bir
tok kiterjedése szerint 100, 200, 300 w/-nyi távolságban hosszant és keresztbe 
vonalak huzatnak, melyek keresztezési pontján a talaj */ 2—1 ^-nyire vizs
gálatik meg s a fel- és altalaj bizonyos talajosztályzat szerint jegyzékbe 
foglaltatik. Ezen az alapon készülnek a gazdasági talajtérképek, melyeken a 
feltalaj (agyag, homok stb.) különböző színekkel, a talaj rétegzettsége pedig 
profil-metszetekkel jeleztetik; azonkívül szokás a helyszíni alakzatot horizon
tális vonalakkal feltüntetni. Ily térképek úgy a kezelésnél, mint birtokok át
adásánál, telkesítések tervezésénél tesznek kitűnő szolgálatokat.

A talaj viszonyok ismeretének fontosságát elismerve, földmivelési kor
mányunk is eszközöltet agronomiai talaj-fölvételeket, mik iránt a földtani 
intézet nyújt bővebb felvilágosítást.

3. A földbirtok természetes fekvése alatt annak földrajzi 
és tengerszin feletti elhelyezése, felületi alakulata (domborzata) 
és közeli környezete értetendök, melyek úgy az éghajlati viszo
nyokra, mint a talaj megmívelhetésére és termőképességére 
lényeges befolyással vannak.
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A földrajzi és tengerszin feletti elhelyezés befolyása a 
növény- és állatvilágra általánosan ismeretes.

A felszini alakulat szerint róna, dombos és hegyes fekvés 
különböztetendö meg.

Legkedvezőbb a róna, illetve szelíden lejtős felület, mint- 
. hogy rendszerint mély talaja szántóföldnek a legalkalmasabb, 

legkönnyebben beosztható és megmívelhető, s rajta a hő és a 
csapadék egyenletesen oszlanak el; legföljebb abban a hibában 
szenved, hogy a fölösleges nedvesség kellően el nem vezethető; 
a dombos fekvés már némi nehézségeket gördít a czélszerü 
beosztás s azzal járó legelőnyösebb közlekedés és kezelés elé, 
másrészt azonban a víz biztos levezetésének kedvez, míg a hő 
eloszlása a lejtő égtáji iránya szerint nagyon változó, minél
fogva délnek, dél-nyugatnak és dél-keletnek lejtő területek rend
szerint értékesebb, nemesebb terményeket érlelnek, mint az 
északi, észak-nyugati és észak-keleti lejtők. Míg a róna és 
hegyes vidéken a szántóföld játsza a főszerepet, eddig hegyes 
vidékeken a legelőkön és réteken alapuló állattenyésztés lép 
előtérbe.

A közeli környezet vagy kedvezően, vagy kedvezőtlenül 
befolyásolhatja a birtok értékét; védő hegylánczok, erdők, 
nagyobb folyók, vizek rendszerint előnyére, mocsarak hátrá
nyára szoktak lenni.

Az imént vázolt természetes viszonyok azonban nemcsak 
egyenkint, hanem azonkívül kölcsönös visszahatásukban is veen
dők figyelembe; agyagon elterülő homoktalaj sokkal értékesebb 
lehet, mint kavicson nyugvó sekélyrétegü vályog; száraz ég
hajlat alatt vagy déli lejtőn az agyagos, nedves éghajlat alatt 
vagy északi lejtőn a homokos talaj értékesebb.

II. A földbirtok alkotórészei.
Fentebbi fejtegetéseink értelmében (14. lap) a földbirtok 

alkotórészei: 1. a telkek és mívelési ágak, 2. a telkesítések, 3. az 
épületek és 4. a jogi kapcsolványok.

Következőkben ezek mezőgazdasági jelentőségével foglal
kozunk.
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1. telkek és a mívelési ágak.

a) A telek fogalma és jelentősége.

Telkek alatt a földbirtokot alkotó területek értetendők, 
tekintet nélkül arra, hogy a termelésnél közvetlenül részt vesz
nek, mint a szántóföld, rétek, legelők, erdők, szőlők, nádasok, 
vagy közvetlenül nemtermelok, mint a beltelkek, utak s a tér-*  
méketlen területek; szintúgy a folyó és álló vizek területe is 
ide számítandó.

A kulturállamokban a telkek területe a kataszteri fölmérés
ből ismeretes és minden telekre nézve a telekkönyvben meg
tudható, mindazáltal kétes esetekben a magánúton való föl
mérés ajánlatos, minthogy a telkek határai idővel csonkítást 
szenvedhetnek, melyek bizonyos idő után elévülnek.

Hivatalos területmértékünk a kataszteri vagy 1600 nőies hold; ez a 
mérték a méteren alapuló mértékrendszerünkkel nincs kapcsolatban, mi több 
tekintetben, de különösen azért is hátrányos, mivel nemzetközi statisztikai 
adatok összehasonlításánál az átszámítást teszi szükségessé. Ezen okból 
szokás gazdasági szakmunkákban a méterrendszeren alapuló hektárt is terü
letmértékül használni, azonban minthogy ez hazánkban törvényileg elfogadva 
nincs, a gazda pedig a holdhoz van szokva, helyesebbnek találtam mindenütt, 
ahol területmérték forog szóban, azt a kataszteri holdra vonatkoztatni.

Egy kát hold = 0-57 ; egy hektár = 1’74 kát. hold, vagy 2780 EJöl,
illetve 10.000 '"'p.

Jogi szempontból a telek területe alatt nemcsak annak 
felülete értendő, hanem a birtokost a telek alatt elterülő és 
elméletileg véve a föld középpontjáig terjedő földtömeg is 
illeti, ha csak bányajogi szempontok e jogigénynek nem állják 
útját; szintúgy illeti őt a telke fölött elméletileg az égig ter
jedő légkör-oszlop, hogy az azáltal szolgáltatott légköri erőket 
és anyagokat (hő, világosság, víz, levegő stb.) termelése érdeké
ben felhasználhassa.

A termelésre alkalmas telek mezőgazdasági jelentősége abban 
nyilvánul, hogy a növényeknek az álláshelyet s karöltve a lég
körrel a fejlődésükhöz szükséges erőket és anyagokat szol
gáltatja.

A telket mint vagyon-alkatrészt azonfelül oly specifikus 
tulajdonságok jellemzik, minővel más neme a vagyonnak egy
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általában nem rendelkezik : ezek a telkek nag y obbí tinit atl un sága, 
elpusztíthatatlanságci és kimeríthetetlensége.

Nagyobbíthatatlansága abszolút értelemben onnét származik, 
hogy földünk összterülete ki nem terjeszthető s így a telkek 
összterülete sem. Igaz ugyan, hogy a gazdaságilag használt 
terület míveletlen területek rovására fokozható, hogy — mint ez 
■Chinában az eset — úszó-kertek létesítése által a vizek felü
lete is a növény termelés körébe belevonható, azonban ezek az 
intézkedések sem esnek a területnagyobbitás fogalma alá, ha
nem tényleg csak terület-átalakítások.

A telkek nagyobbíthatatlanságának egy nagyon nevezetes 
következménye az, hogy a telkek jövedelme (földjáradék) és 
értéke a népesség szaporodásával, a közgazdasági viszonyok 
fejlődésével, önönmagától, a tulajdonos közvetlen hozzájárulása 
nélkül folyton emelkedik; ezen folyamatnak köszönheti a föld
birtokos-osztály, hogy hazánk némely vidékein a szántóföld 
holdankinti értéke 25 év alatt 100 írtról 200, 300, sőt több 
forintra emelkedett, anélkül, hogy a birtokos telke javítására 
bármit fordított volna.

A telek kimeríthetetlensége annak termőképességére vonat
kozik és szintén csak abszolút értelemben veendő; mert annyi 
kétségtelen, hogy visszapótlás, trágyázás nélkül folytatott ter
melésnél a talaj termőképessége, vele a termések átlaga idővel 
hanyatlik, vagyis hogy a talaj gazdasági értelemben kimerül, 
jövedelmező termelésre alkalmatlanná válhat; azonban még az 
ilyen talaj sincs abszolúte megfosztva termőképességétől, mert 
bizonyos termést még századokon keresztül trágyázás nélkül 
folytatott termelés daczára is szokott adni, minek igazolására 
hazánkban is akárhány telekre utalhatunk. Ezen nevezetes 
jelenség oka áradásoknak alávetett területeknél a vízzel oda
került növényi tápanyagokban keresendő, egyébként pedig a 
talajban folyton végbemenő elmállási és korhadási folyamatokra 
vezetendő vissza. Ha a termőtalaj e fontos tulajdonsággal nem 
rendelkeznék, az emberek indolentiája és kapzsisága rég meg
fosztotta volna azt termőképességétől.

A telek pusztíthatlak ság a állományára vonatkozik, mely a 
legtöbb teleknél évszázadok vagy évezredek alatt semmi lénye
ges változást sem szenvedett. Földrengések alkalmával eltün- 
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hetnek egyes telkek, földcsuszamlások, áradások termelésre alkal
matlanná tehetik azt, — a pusztíthatatlanság tehát nem egészen 
abszolút értelemben vehető, de az ily telekpusztitások aránylag 
oly ritkák, hogy ezek daczára a telek általában elpusztíthatat- 
lannak állítható.

A telek termőképességénél fogva egyúttal állandó jöve
delem forrása, mely jövedelem telek- vagy föld járadéknak mon
datik.

A földjáradék fogalma és eredete iránt a mező- és nem
zetgazdák között nagyon eltérők a nézetek. Anélkül, hogy 
ezen a közgazdaságtan körébe vágó, sokat vitatott kérdés rész
letes tárgyalásába bocsátkoznánk, elegendő, ha annak kijelen
tésére szorítkozunk, hogy a földjáradék két forrásra vezethető 
vissza: egyrészt a telek természetes használhatóságára, főképen 
termőképességére, másrészt a telek használhatóvá tételére for
dított általános telkesitési költségekre, tehát a telekbe tényleg 
befektetett tökére. Ezen két forrás után származó jövedelem 
azonban külön-külön nem mutatható ki, s azért a közéletben 
földjáradék alatt a mezőgazdasági vállalatokból származó jöve
delemnek azon része értetendő, mely a termelésnél közreműködő 
többi tényezőket illető jövedelem levonása után fenmarad s a 
telektöke kamatjának felel meg.

Legtisztábban kifejezi a földjáradékot a telkekért fizetett 
tiszta haszonbér, föltéve, hogy ez méltányosan állapíttatott meg; 
mert a haszonbér nagysága is a kereslet és kínálat befolyása 
alatt állván, némely esetben nagyobb, más esetben kisebb 
lehet a tényleges földjáradéknál.

A telekjáradék meghatározza egyúttal a telek értékét is; 
a telek ugyanis oly tökének tekinthető, melynek kamatja a 
telekjáradék ; ennek tőkésítése megadja a telek értékét. A tőké
sítés kamatlába a biztosan elhelyezett nagyobb tőkék után 
nyerhető kamat szerint állapíttatik meg, mely viszonyaink 
közt jelenleg 4—5 % között ingadozik.

Eszerint egy 100 frtot jövedelmező telek értéke lehet:

4 %-kal tőkésítve vagy 
4'A H n n

25-tel szorozva = 2500 frt,
22-22-dal „ = 2222 „

20-szal „ = 2000 „
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Ezen fejtegetésekből kitűnik, hogy a telket a közéletben 
teljes joggal tekintik a legbiztosabb tökének s az állandó 
jövedelem biztositására legalkalmasabb tőkebefektetésnek. Igaz, 
hogy a telekjáradék, illetve az épületekkel ellátott földbirtok 
birtokjáradéka szintén ingadozásoknak van alávetve, hogy ked
vezőtlen termések, alacsony terményárak, háborúk stb. követ
keztében leszállhat, ellenkező viszonyok között pedig emelked
hetek ; mindazáltal sokkal állandóbb, mint a többi jövedelem
források, a töke és a munka jövedelme; a kultúra haladásával 
pedig folyton emelkedni szokott, mire különösen a közlekedési 
eszközök fejlődése — vasutak építése — s általában a köz
gazdasági és kulturális haladás van nagy kihatással.

A telek értéke, illetve jövedelme a telek használhatóságától 
függ; minél több czélra alkalmas valamely telek vagy minél 
alkalmasabb bizonyos czélra, annál nagyobb az értéke.

A telkek lehető jövedelmező kihasználása szempontjából 
kívánatos tehát, hogy minden telek oly termelésre fordíttassék, 
melyre az legalkalmasabb; azért a jószágberendezésnek egyik 
legfontosabb feladata minden telekre nézve a legmegfelelőbb, 
legjövedelmezőbb használati módot meghatározni, mi a mívélési 
ágak megállapításánál jut érvényre.

b) A mívélési ágak.

Viszonyaink között. következő mívélési ágak különböz- 
tetendők meg: 1. a szántóföld; 2. a rét; 3. a legelő; 4. a kertek, 
szőlők, komló- és rizstelepek; 5. az erdők és faültetvények; 6. hasz
nálható vizek és 7. bányatelepek, mint közvetlenül termelő vagy 
jövedelmet hajtó ágak, melyekkel szemben 8. a nem termelő tel
kek, utak, beltelkek és terméketlen területek állanak.

Ezen különböző mívélési ágak gazdasági jelentősége, vala
mint az azok megállapításánál mértékadó vezérelvek a követ
kezőkben nyernek méltatást:

1. A szántóföld a legtöbb gazdaságra nézve a legfon
tosabb mívélési ág, nemcsak mivel rendszerint a terület leg
nagyobb és legértékesebb részét foglalja el, — habár e tekintet
ben igen nagyok az eltérések, amennyiben kizárólagosan csak 
szántófölddel rendelkező gazdaságokkal szemben olyanok is 
léteznek, melyekben a szántóföld csak alárendelt szerepet 
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visz, — hanem mivel a legváltozatosabb termelésre nyújtván 
alkalmat, a főbb mívelési ágak között a legnagyobb és leg
biztosabb jövedelmet szokta nyújtani. Ezen körülményben 
rejlik egyúttal oka annak, hogy a legtöbb gazda szántóföldje 
lehető kiterjesztésére törekszik.

A szántóföldnek jelentőségére a következő adatok vetnek jellemző 
világot:

Magyarország összes területe az 1885-ki fölvétel szerint 49,020.156 kát.
hold, ebből esik:

szántóföldre .... 20,270.200 kát. hold, vagyis 41*35  %
kertekre..................... 602.883 „ „ 1*23 „
rétekre.......................... 5,157.325 „ „ 10*52 „
legelőkre..................... 6,477.874 „ „ 13*22 „
nádasokra..................... 154.046 „ „ 0*32 „
szőlőkre..................... 597.558 „ „ 1*22 „
erdőre...............................13,162.318 „ „ 26*84 „
terméketlenre . . . 2,597.952 „ „ 5*30 „

Csak a termőterületet véve, annak 44 % szántóföld ; Ausztriában ez az 
arány 39°/0, Németországban 56%, Francziaországban 58 7 %, Nagybritánnia 

4 és Írországban 42*3%,  az észak-amerikai Egyesült Államokban 47 %, európai 
Oroszországban 32*4%.

Hazánkban a kát. holdankinti átlagos kataszteri tisztajövedelem a szántó
földnél 4*73,  a kerteknél 6*78,  a réteknél 2*91,  a legelőknél 1*13,  a szőlőknél 
11*26,  az erdőknél 0*58  frttal van kimutatva.

Másrészt azonban figyelembe veendő, hogy a szántóföld 
kezelése sokkal több szakértelmet, tökét és munkát igényel, 
mint a rét, a legelő vagy az erdő; nagyobb nyersjövedelmé
vel szemben áll a nagy termelési költség, mely elébbinek 
gyakran 60—80%-át nyeli el, míg a réteknél többnyire csak 
40—60, a legelőknél csak 20—40 %-ot tesz.

Innét van, hogy aránylag csekély nyersjövedelmet szolgál
tató rétek, legelők és erdők tisztajövedelme sok esetben 
nagyobb, mint a hasonló fekvésű szántóföldé.

Azért a szántóföldnek használandó terület megállapítá
sánál a technikai szemponton kívül különösen az üzleti szem
pont is figyelembe veendő.

Technikai tekintetben szántóföldnek minden ekével mível
hető és ilyen mívelésre alkalmassá tehető terület hasz
nálható.
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Nem alkalmasak e czélra a meredek lejtők, a sekély rétegű, 
köves, túlnedves és sülevényes, nagyon kötött és nagyon laza 
talajok, valamint az áradásoknak kitett területek.

Oekonomiai tekintetben azonban szántóföldnek csak oly 
terület használandó, mely ezen használat mellett szolgáltatja a 
legnagyobb tisztajövedelmet; ez a szempont különösen távol
fekvő telkeknél nagyon fontos, minthogy ez esetben a szállí
tási s felügyeleti költség a termelést nagyon megdrágítja; de 
szintoly fontos bár közelfekvő, de silánytalaju földeknél, melyek 
bruttójövedelme alacsony és bizonytalan.

Különben pedig minél magasabb a szántóföldi termények 
ára, minél drágább a föld, minél olcsóbb a tőke és a munka
erő, annál inkább lesz a termelés a rosszabb, illetve távolabb 
fekvő földekre is kiterjeszthető, ellenkező viszonyok között 
pedig csak a legalkalmasabb telkekre korlátozandó.

Anglia gazdáit a gabonafélék alacsony ára inditotta a szántóföld lehető 
megszorítására, egyúttal az állattenyésztés jövedelmezőbb volta a rétek és 
legelők kiterjesztésére.

1873-tól 1893-ig leszállott a szántóföld-terület 9*54  millió hektárról 
8’21 millió hektárra, míg a rétek és legelők területe 9*46  millióról 11*21  millióra 
emelkedett, 1873-ban 50*2,  1893-ban pedig csak 42 3 %-át foglalta el a szántó
föld a mezőgazdasági területnek.

Minthogy szántóföldnek nagyon különböző összetételű, 
fekvésű és termékenységii területek használtatnak, birtokok 
értékbecslésénél és gazdaságok berendezésénél a szántóföld 
osztályozása válik szükségessé.

Ha ez az osztályozás a szántóföld forgalmi értékére — 
vételárára — kiterjed, ez a feladat csak birtokbecslési alapon 
oldható meg, tehát a becsléstan körébe vág; ellenben ha az osz
tályozás csak a szántóföld használhatóságára terjed ki, tekintet 
nélkül forgalmi értékére, akkor czélunknak oly talajosztályozás 
fog megfelelni, mely a talajnak gazdasági szempontból legfon
tosabb tulajdonságait, nevezetesen mívelhetőségét, használható
ságát és termőképességét kifejezésre juttatja.

A talajtanba és becsléstanba vágó ezen kérdést itt csak 
röviden érintvén, a szántóföld főbb osztályainak megkülönböz
tetésére a fontosabb kultúrnövények szerinti osztályozás mutat
kozik legalkalmasabbnak.
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Tekintettel a hazánkban legelterjedtebb talajokra, a szántó
földnek következő főosztályai — melyek még tetszésszerinti 
alosztályokra oszthatók — különböztetendök meg :

átlag
I. Herét termő repczetalajok kát. holdankint . 10—16# gabonaterméssel.

II. búzatalajok.......................... . . 9—15 r»

III. árpatalajok.......................... . . 8-14 n n

IV. rozstalajok.......................... . . 7-12 n T)

V. Herét nem termő repczetalajok . . . . . 6—10 n

VI. n „ búzatalajok . . . .
VII. n „ árpatalajok . . . . . . 4—8

VIII. * „ rozstalajok . . . . . . 3-7 n n

IX. zabtalajok . . . . . . 2—6

Ezen osztályozás szerint az összes szántóföld-talajok két 
főcsoportra oszlanak: herét termo és herét nem termő talajokra; előb
biekhez azok sorolandók, melyeken a vörös lóher és a luczerna 
jól diszlik s melyek ennélfogva általán véve mélyebb rétegű tala
jok; a herét nem termő talajon sem a vöröshere, sem a luczerna 
nem nyújt megfelelő termést, de egyéb herefélék, péld. korcs
here, fehér lóhere, baltaczim esetleg termelhetek rajtuk; ezek 
vagy csekélyebb rétegű vagy rossz összetételű, vagy altalaj- 
nedvességben szenvedő talajok.

Mindkét főcsoportnál a talajok összetételük s uralkodó 
alkatrészeik szerint repcze-, búza-, árpa-, rozs- és zabtalajokra 
oszlanak.

A repczetalajokat a nagy televénytartalom és nagy termé
szetes termőképesség jellemzi; rajtuk a repczén kivűl a dohány, 
a tengeri s a répa adnak kitűnő terméseket; gabona is termel
hető rajtuk, mely nagy terméseket is nyújt, de a megdülésnek 
lévén nagyon alávetve, minősége alárendelt, s azért használják 
e talajokat inkább az elébb említett növények termelésére. Ide 
sorolandók egyrészt a televényben gazdag mélyrétegü lapály
talajok, másrészt a telkesitett lápokból származó talajok.

A búzatalajok közé oly agyagos talajok számítandók, 
melyeken az őszi búza sikerrel termelhető; ha mélyrétegűek 
s megfelelő televény-, homok- és mésztartalommal rendelkeznek 
és túlnedvességben nem szenvednek, a hereképes búzatalajok 
főosztályát alkotják, mely a legértékesebb talajok egyike, bár 
nehezen mívelhetö; ellenben ha vagy túlkötöttek, szivályszerüek, 
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székesek, esetleg sekélyrétegüek, soványak vagy pangó nedves
ségtől szenvedők, akkor a herét nem termő búzatalajok osz
tályába esnek.

Az árpatalajok csoportjához a jóminöségü tavaszi árpa 
termelésére kiválóan alkalmas homokos agyag- vagy vályog
talajok tartoznak; megfelelő mélyrétegüséget, televény- és mész- 
tartalmat föltéve, minden más kultúrnövény termelésére is 
használhatók; különösen a czukorrépa kedveli ezt a talaj
nemet s azért e talajok répának teremtett talajoknak is mondatnak ; 
az ily herét termő árpa talajok érték tekintetében megegyeznek 
a herét termő búzatalajokkal. Ellenben ha sekélyrétegüek vagy 
soványak, a herét nem termő árpatalajhoz számítandók.

A rozstalajoknál az uralkodó alkatrész a homok; igaz, hogy 
a rozs a búza- és árpatalajon még jobban megterem, mint a 
homokon, de minthogy a homoktalaj sem a búza, sem az árpa 
termelésére nem alkalmas, ellenben a rozsot még megtenni, 
azért joggal neveztetik rozstalajnak; ide sorolandók egyrészt 
a televényes és kissé agyagos, meszes homoktalajok, melyeken 
ha mélyrétegüek és jó altalajuak, a herefélék is jól dísz
lenek — herét termő rozstalajok — s ezeken esetleg az árpa, 
a répa, a tengeri és más növények is sikerrel termelhetők, 
másrészt az egyoldalú homoktalajok, melyek a herét meg nem 
termik és sok esetben csak a rozs s a burgonya termelésére 
fordíthatók.

A zabtalajok osztályába mindazon talajok sorolandók, 
melyeken a zabon kívül kevés más növény termelhető ered
ménynyel ; nem szenved ugyan kétséget, hogy a zab is a jó 
repcze, búza- és árpatalajon adja a legnagyobb termést, hanem 
mivel a zab a gabonafélék között a legigénytelenebb növény, 
mely a silány, sekély rétegű, sovány, nedvességben szenvedő 
lápon, agyag- és homoktalajon és zord éghajlat alatt is meg
terem, ezeket a csekély értékű talajokat szokás zabtalajoknak 
nevezni.

Tekintettel a talajok között előforduló kisebb eltérésekre s 
átmenetekre, minden főosztály több alosztályra oszlik, melyek 
azonban minden konkrét esetben külön állapi tandók meg.

Birtokok berendezésénél első feladatunk, hogy a birtokon 
előforduló főbb talajosztályok iránt kellő tájékozást szerezzünk, 
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minthogy a növénytermelési rendszer megállapításánál a leg
nagyobb sikerrel termelhető növényekre kell főleg tekintenünk.

2. A rőtek sorába úgy a természetes úton önként kelet
kezett, mint a mesterségesen készített állandó kaszálók tar
toznak.

Kiváló jelentőségük abban nyilvánul, hogy a jó rét a 
legtermészetszerűbb, különösen tenyészállatoknak legalkal
masabb takarmányt szolgáltatja, hogy termése rendszerint 
biztos és kezelése aránylag csekély költséget okoz; mindezekre 
tekintettel a jó rét az állattenyésztés legjobb alapja s biztos 
jövedelemforrása. Minthogy pedig az áradásoknak álávetett s 
az öntözhető rétek trágyázást nem igényelnek, termésük pedig 
a gazdaságban szokott felhasználtatni s az ezután származó 
trágyát a szántóföldnek szokás juttatni, ezen okokból a rétet 
a szántóföld anyjának tekintik.

Nagy előny ennélfogva, ha a birtok jó rétekkel rendel
kezik; sőt régebben, amikor a szántóföldön mesterséges takar
mányt nem termeltek, az állatok tehát réti szénán teleltettek 
ki, föltételnek tekintették, hogy a rét a szántófölddel bizonyos 
arányban álljon, vagyis hogy minden 100 hold szántóföldre 
legalább 25—30 hold rét jusson. Kifejezésre jutott ez az arány 
a régi jobbágytelkek (sessio) kiosztásánál is.

A jelenlegi viszonyok között azonban rétekre a gazda
ságnak föltétlenül szüksége nincs, minthogy a réti széna a 
szántóföldön termelhető szálas takarmánynyal tökéletesen 
pótolható.

Ezen okból és mert jó rétek bizonyos természeti föl
tételektől függnek, a rétek aránya vidékek szerint fölötte 
eltérő; vannak megyék, melyekben a rétekre, mint pl. Csanád- 
ban csak 3’4, Bács-Bodrogban 4’3, Esztergomban 4’4 %-a esik 
az összes termőterületnek, míg Zólyomban és Ugocsában 16, 
Máramarosban 19 2 és Csikmegyében 22*2  % a területnek rét, 
az országos átlag pedig 10-5%.

Mindazáltal, minthogy a rétek fentemlitett jelentősége 
a jelenlegi viszonyok között sem tagadható, birtokok be
rendezésénél elvnek tekintendő, hogy nemcsak minden jó 
rétnek hagyassák meg, hanem hogy minden, rétek létesí
tésére alkalmas, esetleg öntözhető terület a kellő arány eléré
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sóig rétté alakítandó, a jó rét jelenleg is a legjobb takarmányt 
legolcsóbban szolgáltatván.

Réteknek kiválóan alkalmasak a mélyebb fekvésű, pata
kok és folyók mentén elterülő, áradásoknak alávetett vagy ön
tözésre berendezhető területek (lapály és völgyi rétek), továbbá 
egyéb kötött talajú, nehezen mívelhető területek, kivált csa
padékdús éghajlat alatt, mely tekintetben azonban nemcsak a 
csapadék mennyisége, hanem azonkívül a levegő nyirkossága is 
figyelembe veendő; ily viszonyok között találkozunk jó hegyi 
s havasi rétekkel. Ellenben a laza, száraz talajú területek a ter
més bizonytalansága miatt, túlnedvességben szenvedő lápok pedig 
a széna rossz minősége miatt mint rétek csekély értékűek.

Elvnek tekintve, hogy az istállótrágya a szántóföldre 
való, a rét pedig, ha szükséges csak komposzt, illetve műtrá
gyázásban részesítendő, a réteknek szánandó terület megálla
pításánál első sorban a föltétien rétterületekre leszünk tekintettel, 
melyek jövedelem tekintetében kellő gondozás mellett a szántó
földdel versenyeznek.

Viszonyaink között, hol a szeszélyes időjárás a terméseket 
olyannyira befolyásolja, az öntözhető rétek, kivált az állattartás 
biztosítása szempontjából, bírnak kiváló fontossággal, annál is 
inkább, minthogy az öntözéssel hazánk különböző vidékein 
valóban fényes eredményeket értek el.

A lévai uradalomban 70 kát. hold rét, mely azelőtt alig 18 g-át ter
mett holdankint. jelenleg árasztásra berendezve három kaszálásra ad 40 q 
kitűnő szénát; a zelizi uradalomban 437 holdon értek el hasonló eredménye
ket; a mezőliegyesi, nagy kiterjedésű, 2000 kát. holdra tervezett műrétek 
hozama a 30 q-Át haladja meg; a gyomai uradalomban 75 hold legelő, mely 
azelőtt alig 1—2 q szénának megfelelő hozamot adott, holdankint 21 frtnyi 
költséggel árasztásra berendeztetvén, most 20 q szénát és azonfelül még jó 
utólegelőt szolgáltat.

Ahol ennélfogva réteknek alkalmatos területek öntözésre 
könnyű szerrel berendezhetek, ne mulaszszuk el azt az alkal
mat javunkra fordítani.

Amilyen becsesek a jó, édes szénát termő rétek, époly 
értéktelenek a savanyú szénát termő, pangó nedvességben 
szenvedő, többnyire lápos rétek; szénájuk táptartalma oly 
csekély, hogy az állatok, ha fölveszik is, tőle nem gyarapodnak 
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s az utána származó trágya sem ér sokat; az ilyen réteknél 
a főkérdés az, hogy aránylagos költséggel rendbe hozhatók-e? 
ha pedig nem föltótien rétterületek, czélszerübb azokat más 
mivelési ágakká átváltoztatni.

Tekintettel a rétek sokféleségére, termósök mennyi- és 
minősége szerint a következő osztályok különböztetnek meg:

és láprétek.............................5—10 q széna.

Osztály Jelleg Kát. holdankinti hozam

I. Kitűnő, 3-szor kaszálható lapály
rétek ....................................... 30—40 q jó széna.

II. Jó, kétszer kaszálható lapály
rétek ....................................... 20—30 q jó széna.

III. Kétkaszás mezei rétek . . . 15—20 q jó széna.
IV. Egy-két kaszás jó hegyi rétek 12—15 q jó széna.
V. Láprótek.................................. 10 — 20 q silány széna.

VI. Egy kaszás, silány mezei, hegyi

A kitűnő, jó és rossz széna értéke általában úgy aránylik 
egymáshoz, mint 4:3: 2-hez, vagyis a kitűnő széna métermá- 
zsánkinti árát 2’4 írtra téve, a középszerű széna értéke T8 és 
a rossz szénáé T2 írt, minélfogva tekintettel a szénahozam nagy
ságára, kitűnő rétek holdankinti hozamának az értéke a 80 frtot 
meghaladhatja, ellenben a silány réteké 6 írtra is leszállhat.

3. A legelők sorába oly állandó takarmánytermő területek 
számíttatnak, melyek termése legeltetés útján értékesíttetik; 
az ideiglenes ugar, tarló és erdei legelők tehát nem esnek 
ezen fogalom alá.

Használat tekintetében közel állanak a rétekhez s tényleg 
léteznek területek, melyek felváltva kaszálóul és legelőül hasz
náltatnak, s amelyek föltétlenül sem réteknek, sem legelőknek 
nem tekinthetők, azonban a legtöbb természetes fütermő terü
letre nézve vagy az egyik, vagy a másik használati mód 
mutatkozik előnyösebbnek, és birtokok berendezésénél ez a 
szempont a döntő.

Föltétien legelőknek az alacsony vagy ritka, nem kaszál
ható füvet termő szikes vagy homoktalajból alkotott, — 
továbbá a szántónak és rétnek alkalmatlan lápos, tőzeges terü-

Hensch: Jószágberendezés- és kezeléstan. 3 
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letek, a meredek lejtök (hegyi és havasi legelők), valamint a 
gyakori áradásoknak alávetett lapályok tekintendők.

Nem minden legelő egyaránt alkalmas minden állatnem 
legeltetésére, minélfogva a használhatóság szerint, a gyenge 
fünövésü száraz legelők közönségesen juhlegélőknek, a jobb 
termésüek marha- és lólegelöknek, a mocsári legelők sertés- és 
bivalylegelőknek és a buja növésű legelők hizlaló legelőknek 
mondatnak.

A különböző legelők jelentősége nagyon eltérő ugyan, 
mindazáltal kétségtelen, hogy a jó legelő époly becses alkat
része a birtoknak, mint akár a szántóföld, akár a rét; először 
mert a legolcsóbb nyári takarmányozást teszi lehetővé, másod
szor mert a legeltetés az állatok egészségére, testük kifejlő
désére előnyösebb az istállózásnál, minélfogva tenyészállatok 
nevelése megfelelő legelők nélkül sikerrel nem is folytatható; 
harmadszor mert a jó legelő a csekély kezelési költség miatt 
aránylag jobban jövedelmez, mint a szántóföld; végül mivel a 
legelőn tartott állatok után származó, bár csak csekély mennyi
ségű trágya a szántóföldre fordítható.

Ezen okból különösen állattenyésztést űző gazdaságokra 
nézve a legelők kiváló fontossággal bírnak.

Legjobb, ha a birtok jó természetes legelőkkel rendel
kezik, minők a folyamok és patakok mentén előforduló la
pálylegelők és csapadékos éghajlat alatt a hegyi és havasi 
legelők.

Hol ilyenekkel nem rendelkezünk, alkalmas területeknek 
legelővé való átalakítása mutatkozik ajánlatosnak, mely czélra 
különösen távolabb fekvő területek szemelendők ki; ha pedig 
ez nem vihető keresztül, a szántóföldre helyezzük át a legelőt 
(1. Legelöváltó gazdaság).

A legelő természeténél fogva nagyobb területet igényelvén, 
a kisbirtokost a közös legelők intézménye van hivatva a lege
lők előnyeiben részesíteni s azért ezen intézmény fentartása 
és fejlesztése a mezőgazdasági kormányzatnak egyik fontos 
feladata.

Hazánkban a legelők vidékek szerinti megoszlása époly egyenetlen, 
mint a réteké; az országos átlag szerint a termőterület 13 2 %-át foglalják 
el a legelők, de némely megyében, péld. Vas-, Sopron- és Pozsonymegyében 
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ez az arány alig tesz ki 7—8 70-ot, ellenben a Felvidéken 20—22, az Alföl
dön 23—24, sőt Haj dumegy ében 30%-ra emelkedik. A hegyi és havasi lege
lők hazánkban 1 ’/2 millió kát. holdat foglalnak el, de ezidoszerint még kellően 
nem használtatnak ki.

A legelő értéke a rajta eltartható állatok minőségétől és 
számától függ; ismerve a legeltetés tartamát, mely az éghajlati 
viszonyok szerint 100—200 napra terjedhet, s Közép-Magyar- 
országon átlagban 150-re tehető, s ezen az alapon felszámítva 
az állatok által a legeltetés ideje alatt fölvett takarmányt, 
a létező legelők a következő osztályokba sorolhatók.

Osztály

I. Kitűnő lapály legelő . . .
II. Jó lapály- és völgyi legelő

III. Közönséges marhalegelő
IV. Silány „
V. Középszerű juhlegelő . .

VI. Sovány „ . .
VII. Silány „ . .

1’/2—2 drb szarvasmarha 30—40 q

Szénára
Kát. holdankint eltartható redukált holdan 

kinti hozam

i-i'A n 20—30 n
7. n 15—20
7, n 11 — 15 jj

4—5 juh 8—11
2—4 4-8 n
1—2 2—4 n

Eszerint a jó legelő takarmányhozama felér a jó rét 
hozamával; az ily legelők a legbelterjesb állattartást teszik 
lehetővé, mire nézve különösen Német-Alföld, a hollandi tehe
nek hazája nyújt eklatáns példát, hol az állatok egész nyáron 
át csakis a legelőre vannak utalva, miből az is kitűnik, hogy 
a legeltetés nem jelent okvetlenül külterjes üzemet, habár 
általában a külterjes gazdálkodásokat jellemzi.

4. Kertek, szőlők, komló- és egyéb telepek. Ezek a míve-
lési ágak a kultúra haladásával mindnagyobb jelentőségre 
vergődnek, mely különösen abban nyilvánul, hogy a szakérte
lem, tőke s munka értékesítésére bő alkalmat nyújtva, helyes 
kezelés mellett és kedvező viszonyokat föltételezve, a legnagyobb 
nyers- és tisztajövedelmet szolgáltatják. Azonban jelentőségük 
a helyi viszonyok szerint nagyon eltérő.

A kerteknél különbség teendő produktív és inproduktiv 
kertek között; utóbbiak nevezetesen a díszkertek és parkok 
egészen más szempont alá esnek, mint a többi mívélési ágak; 
rájuk nézve jellemző, hogy létesítésük és fentartásuk sok költ
séget okoz, holott jövedelmet alig szolgáltatnak ; ha ennélfogva 
kiterjedésük és berendezésük nem áll helyes arányban a birtok 
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jövedelmével, akkor nagyon érezhető teherként nehezednek a 
birtokra; ellenkező esetben pedig létezésük teljesen indokolt, 
mert az otthont kellemessé teszik s ízléssel berendezve, a 
birtok értékét emelik.

A produktiv kertek sorába a zöldség- és gyümölcskertek, 
faiskolák, esetleg kereskedelmi kertek s az újabban mindjobban 
terjedő magtermelö telepek tartoznak.

A házi szükséglet fedezésére szolgáló zöldség- és gyümölcs
kertek s hasonló telepek elsőrendű szükségleteknek rendszerint 
legolcsóbb kielégítését tevén lehetővé, a fenforgó szükséglet 
mérvéig kiterjesztendök.

Ellenben a kereskedelmi kertészetek létesítése nemcsak 
kedvező termelési, hanem azonkívül kedvező értékesítési viszo
nyokat is tételez föl.

Nagyobb városok közelében a kereskedelmi zöldségkerté
szet a legjövedelmezőbb termelési ágak egyike; kedvező össze
tételű, gazdag, mély rétegű, üde fekvésű talajt, olcsó munkaerőt, 
elegendő trágyát és vizet föltételezve kát. holdankinti bruttó
jövedelmük 300—400 és több forintra emelkedik, bérbe adva 
pedig 40—60 frtig terjedő haszonbért szolgáltathatnak. Tekin
tettel a nagy munkaszükségletre, melylyel a kertészet ezen 
ága jár, ez kivált a kisebb gazdára nézve nagyon fontos, ki 
kedvező viszonyok között a zöldségtermelést a szántóföldre is 
átviheti. Példa rá Makó hagymatermelése.

A gyümölcstermelés sikeres folytatása mélyrétegü, jó erőben 
álló talajt, szelíd éghajlatot és védett fekvést igényel s ked
vező értékesítési viszonyokat föltéve és helyes irányt követve, 
jövedelmezőség tekintetében nem sokat enged a zöldségterme
lésnek, amint ezt Kecskemét és Nagy-Körös világhírű gyümölcs
telepei bizonyítják. A gyümölcstermelés kevesebb munkát 
igényelvén, a nagyobb birtok keretébe jobban illeszthető, mint 
a zöldségtermelés, a gyümölcs termelésére kedvező vidéken pedig 
alkalmat nyújt nemcsak a birtok jövedelmének és értékének 
emelésére, hanem egyúttal silányabb területek (futóhomok, hegy
oldalak) jobb értékesítésére is.

Míg a zöldség- és gyümölcstermelés a gazdaság mellék
ágaként is űzhető, addig a gyümölcsfák, díszcserjék, virág- és 
zöldségmagvak eladására berendezett kereskedelmi kertészet külön 
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vállalat jellegével szokott bírni, mely jó talajt, kedvező éghaj
lati viszonyokat, szakszerű vezetést föltéve, nagyon jövedelmező 
ugyan, de sok tökét és kereskedelmi szakavatottságot igényel.

Egészen más szempont alá esnek a magtermélö telepek, 
melyek rendeltetése: gazdasági vetőmagvak, esetleg új növény
fajták előállítása és forgalomba hozatala.

A vetőmagot rendszerint a szántóföldön termesztik s a 
közönséges magtermeléstöl csak abban különbözik, hogy a 
vetőmag termesztésére kiváló gondot fordítanak; ahol tehát 
bizonyos növények magva megfelelő minőségben termelhető, 
ott a vetőmag-termelésre megvan az alap; nagyban való kivite
léhez azonban speciális szakismeretet, elegendő tőkét, illetve 
megfelelő berendezést és kellő kereskedelmi jártasságot tételez 
föl. Még nagyobb arányban áll ez a növényfajták nemesítésével 
foglalkozó telepekről, melyek speciális jelentősége abban nyil
vánul, hogy az egyes vidékek igényeinek legjobban megfelelő 
növényfajták létesítését czélozzák, minőkre különösen nálunk is 
nagy szükség van.

Tekintve, hogy a jó vetőmag s az új kulturfajták iránt 
a kereslet a belterjesebb gazdálkodás terjedésével folyton növe
kedik, hogy továbbá a jó vetőmag ára jóval magasabb, mint 
a közönségesé, s hogy éppen ezen a téren a versenytől még 
nem kell tartani, nem csoda, hogy jó hírnévnek örvendő mag
termelő telepek a legjövedelmezőbb vállalatokhoz tartoznak.

Hazánkban a termelés ezen ága még koránt sincs kellően 
felkarolva, habár egyes telepek (Teleki Arvéd gróf drassói 
telepe, Szentkirályi Árpád székely-keresztúri tengeritermelö 
telepe és mások) máris szép eredményeket mutatnak fel; de 
annál jobban van a magtermelés és növényfajták tenyésztése 
Német-, Franczia-, Svédországban és különösen Eszak-Ameri- 
kában elterjedve, hol az efféle telepek száma sok százra rúg. 
— L. J. Vanha. Die Getreide- und Rübensamenzucht in 
Deutschland und Frankreich. Wien, 1892. Továbbá: LHuillier J. 
Konyhakerti magvak termelése. Kolozsvár (Erdélyi gazdasági 
egyesület kiadványa), 1894.

A szőlők gazdasági jelentősége a filloxeravész föllépte óta 
lényegesen megváltozott. - Azelőtt a bortermelésre az inso- 
latiónak kellően kitett déli, dél-nyugati és dél-keleti lejtőket 
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tartották legalkalmasabbaknak ; főképen ezeket tekintették érté
kes szőlőterületeknek, melyek kedvező talajalkotást és éghaj
latot föltéve, értékre nézve a legjobb szántófölddel veteked
tek, sőt gyakran ennek értékét is tetemesen meghaladták. Ily 
területek akkor lényegesen emelték a birtok értékét.

Jelenleg a szőlőtermelés ily területeken csak nagy áldo
zatokkal lévén folytatható, ezek értéke nagyon hanyatlott és 
általában nem magasabb a szomszédos mívélési ágak értékénél, 
— a földérték-hanyatlásnak egy tanulságos, bár szomorú 
példája.

Másrészt azonban emelkedett a szőlőtermelésre alkalmas, 
azelőtt úgyszólván értéktelen, ú. n. immunis futóhomok-terü
letek értéke igen nagy mértékben, minthogy ezeken a bár 
csekélyebb minőségű bor termelése csekélyebb áldozatokkal 
folytatható.

Különben kétségtelen, hogy a szőlőtermelés, daczára a 
nagyon tekintélyes berendezési és termelési költségnek, még 
a jelenlegi viszonyok között is egyike a legjövedelmezőbb 
mívélési ágaknak, minélfogva szőlőtelepítésre alkalmas terüle
tek jelenleg is a birtok értékére fokozó hatással vannak.

A szőlőtermelés sikerrel úgy nagyban, mint kicsiny
ben folytatható ugyan, de különösen a kisebb birtokos munka
erejének értékesítésére nyújt kitűnő alkalmat.

A komlőtélepek jelentősége tőke- s munkaszükséglet tekin
tetében azonos a szőlőkével; jövedelmük is átlagban véve 
nagy, de még sokkal ingadozóbb, mint a szőlőké, mivel a 
termések és az árak sokkal nagyobb hullámzásoknak alávet vek.

Ezen, nálunk még kevéssé felkarolt mívélési ág jövedelmezési viszonyai
nak kitüntetésére szolgáljanak a következő hazai uradalmakból szerzett 
adatok:

A futtaki uradalom 4 kát. holdas komlótelepén termett 1884—1892-ig, 
vagyis 9 évi átlagban holdankint 600 komló, a minimális termés volt 552, 
a maximális 1092 %; az értékesítési ár 60 és 160 frt között váltakozott; a 
holdankinti átlagos nyersjövedelem 745, a költség 355, a tisztajövedelem 
390 frtot tett ki. A költségbe a holdankint 900 frtnyi befektetés kamatja és 
fentartása beszámíttatott.

A béllyei uradalom 79 kát. holdas komlótelepén a 10 évi holdankinti 
átlaghozam 3 7; ingadozás 90 és 450 %; az eladási ár 100 és 300 frt között 
váltakozott; holdankinti nyersjövedelem 450, kiadás 300, tisztajövedelem 
150 frt; a holdankinti befektetés 460 frtot tett ki.
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Ahol ennélfogva a természeti viszonyok a komlóterme
lésnek kedveznek és különösen ahol jóminöségü komló ter
melhető, ott ez a körülmény igen nagy előnye a birtoknak, 
annál is inkább, minthogy a sörfogyasztás emelkedésével 
a komló értékesithetése is javul, a sikeres komlótermelés első 
föltétele pedig az, hogy a termelt komlóra biztos vevőnk 
legyen.

E helyütt még a rizstelepekről kell megemlékeznünk, 
melyek szintén a nagy jövedelmet nyújtó mívelési ágak közé 
tartoznak. A rizstermelés, meleg éghajlaton kívül, a telepnek 
vízzel való kellő eláraszthatását igényli; hol ezek a föltételek 
megadvák, ott a rizstermelés sikerrel folytatható, mint ezt a 
Bács-Bodrog és Csanádmegyében létező telepek bizonyítják. 
Minthogy pedig éppen a rizs termései nagyon biztosak, kétség
telen, hogy rizstelepek a birtok értékét növelik.

A futtaki uradalomban 26 kát. hold rendeztetett be rizstermelésre, 
holdankinti 94 írttal; 1888—1892-ig termett holdankint 23 7 rizs, mely 8 írt
jával értékesítve, 184 írt nyers- és a 112 frtnyi termelési költség levonása 
után 72 írt tisztajövedelmet adott.

5. Erdők és faültetvények. Az erdőkezelés kevés tőkét és 
munkát igényel ugyan, de az erdő jövedelme is aránylag cse
kély, csak évtizedek múltán jelentkező, minélfogva birtokok 
berendezésénél az erdőterületek lehető megszorítása az ural
kodó elv.

Azonban az erdők gazdasági jelentőségének elbírálásánál 
nemcsak a fiskális szempont veendő figyelembe, hanem azok 
általános és természet-oekonomiai szerepe is. Az erdők ugyanis 
a vidék éghajlatára nagyon kedvező befolyással vannak, meg
törik a szelek száritó s romboló hatását, megőrzik a csapadék
nedvességet, állandóan táplálják a forrásokat és patakokat, 
azáltal egyúttal az áradások veszélyét csökkentvén. Meredek 
hegyoldalakon megakadályozzák a termőföld lemosását, víz
mosások keletkezését és egyáltalában a hegyoldal elkopároso- 
dását, minélfogva az ily véderdők nemcsak fentartandók, hanem 
különös gondozásban is részesitendők.

De magángazdasági szempontból is nagyon fontos szerepük 
jut az erdőknek; ellátják a gazdaságot tüzelő-, szerszám- és 
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épületfával, szükség esetén lombtakarmánynyal és alommal; 
télen át alkalmat szolgáltatnak a munkások és cselédek foglal
koztatására, ínséges években pedig tartalékkészletükből fedez
hető a gazdaság hiányzó jövedelme, — a vadászat nyújtotta 
jövedelmét és élvezetét számításba sem véve.

Ha az erdő aránya megfelelő, az a birtok értékére tehát 
csak kedvező befolyással lehet.

Ennélfogva nemcsak az ú. n. véderdők tartandók fenn 
okvetlenül, amit különben erdőtörvényünk is elrendel, hanem 
azon nem a véderdők sorába tartozó oly erdők is, melyek föl- 
tétlen erdőtalajon, — silány, sekélyrétegü, bár esetleg róna
fekvésű agyag-, homok- és görgeteg talajon vagy gyakori ára
dásoknak alávetett, bár jobb összetételű talajon találhatók; 
a majortól távol eső, silány talajú nagyobb területek is legin
kább erdőnek valók, kivált ott, hol a fa, mint hazánk számos 
vidékén, drága s biztosan és jól értékesíthető.

Más mívelési ágaknak, kivált szántóföldnek alkalmas 
erdőterületek átalakítása előtt tehát jól megfontolandó, hogy 
az átalakítással járó tekintélyes befektetési költség megfelelő 
kamatozására biztosan számíthatunk-e? mely kérdés csak szak
szerű előszámitás útján dönthető el. Különösen figyelembe 
veendő, hogy a kiirtott erdő helyén létesítendő gazdaság 
berendezése és kezelése is sok tőkét igényel.

Az erdők jelentőségével több tekintetben azonos a faül
tetvények jelentősége, melyek erdők hiányában egyenesen az 
erdők pótlására hivatvák; ide tartoznak az utak és határok men
tén levő élősövények és fasorok, a patakok, folyók mentén, 
különösen a partvédelemnek szolgáló, valamint egyes rossz
talajú kisebb területek kihasználására szánt ültetvények, szint
úgy a vad menhelyei (remisek).

Ezen faültetvények hasznos voltát mindenki elismeri, 
csak az útmenti fasorok czélszerüsége iránt eltérők a vélemé
nyek ; annyi tény, hogy ezek a fasorok s élősövények a szom
szédos vetések beárnyékolás által bizonyos kárt okoznak, mely 
esetleg az általuk nyújtott fa értékében meg sem térül: azonban 
ez esetben sem szabad csak a fiskális szemponthoz ragaszkodni, 
minthogy ezek az ültetvények egyéb számokban ki sem fejez
hető hasznot hajtanak; védelmet nyújtanak a szél ellen, meg
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akadályozzák a könnyű talaj továbbhordását, a rovarpusztitó 
éneklő madaraknak menhelyet nyújtanak s azonkívül tetszetösb 
kinézóst kölcsönöznek a birtoknak, mi által annak értékére 
fokozólag hatnak.

Azonban ezen kérdés megoldásánál is a helyes irány 
megválasztása a födolog. Alapos megfontolást igényel különösen 
a fanemek megválasztása és a fasorok elrendezése.

Első tekintetben kétségtelen, hogy a gyümölcstermelésre 
alkalmas vidéken e czélra gyümölcsfák választandók ; csakhogy 
ez az intézkedés nemcsak nagyobb szakavatottságot igényel 
és nagyobb befektetési költséget okoz, hanem tekintettel arra, 
hogy a gyümölcs a lopásnak nagyon alá van vetve, csak 
azon esetben vezetend eredményre, ha ültetvényünk oly arányú, 
hogy a gondozás és őrzés költségét elbírja; különösen fontos 
pedig, hogy ily gazdasági gyümölcsültetvények létesítésénél, 
tekintettel az őrzésre s értékesíthetésre, csak kevés számú a 
helyi viszonyoknak megfelelő fajta választandó.

Hol az említett föltételek hiányzanak, ott sokkal czél- 
szerübb a közönséges haszonfákra szorítkozni; közölök e czélra 
a gyorsan növő s kitűnő szerszám- és tűzifát szolgáltató akácz 
kiválóan alkalmas; hol ez a fanem az altalaj nedvesség vagy 
zordabb éghajlat miatt nem díszük, a nyárfák különböző 
fajaira leszünk többnyire utalva.

Tekintettel a fasorok fentebb felsorolt hátrányaira, ezek 
kisebb birtokoknál csak a birtokot átszelő főbb útvonalakon 
és védendő határszéleken alkalmazandók, nagyobb kiterjedésű 
birtokokon, azonkívül a mellékutak befásitása is tekintetbe jön; 
200—400 ölnyi távolságot föltételezve, hátrányos hatásuk alig 
lesz érezhető, kivált ha a mellékutaknál azt a rendszert követjük, 
hogy a fasort vagy élősövényt nem az út két szélére, hanem 
annak közepére ültetjük, s ettől két oldalt, azaz jobbról és 
balról 17,—2 öles dülőutat hagyunk, melyek nemcsak a köz
lekedésnek szolgálnak, hanem a táblák megmívelését is kivált 
gözekék alkalmazásánál nagyon megkönnyítik.

Terméketlen területek, kiaknázott kavics-, kő- s agyag
bányák, vízmosások stb. befásitás által rendszerint legjobban 
értékesíthetők, s nem egy gazdaság létezik, mely okszerűen 
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elrendezett és kezelt faültetvényeiből összes tűzi- és szerszámfa 
szükségletét fedezi.

6. A használható vizek sorába források, patakok, folyamok, 
csatornák és tavak tartoznak s ezek a földbirtok értékére a 
leglényegesebb befolyással vannak.

A víz általában szabad jav ugyan, de termelési czélokra 
használva igen nagy értéket képviselhet, mert vagy a birtok 
jövedelmének fokozásához járulhat hozzá, vagy közvetlen jöve
delem forrása is lehet.

Jó források különösen a majorok vízzel való ellátása 
szempontjából nagyon fontosak; ezek hiányában gyakran költ
séges kutak, az Alföldön artézi kutak fúrásához kell folyamod
nunk s van eset reá, hogy a víz hiánya miatt az állattenyész
tés nem terjeszthető ki a kívánt mértékig.

A kútvíz nagy értékének feltüntetésére megjegyezzük, hogy e század 
elején egy kincstári uradalomban a sajtényi, peregi és glogováczi határokban 
3 kút évi használatáért 475 frtnyi bért fizettek, holott egy hold jó szántóföld 
30 krért volt bérelhető. — A zsombolyai uradalomban 10 artézi kút szolgál
tatja a majoroknak a vizet s egy-egy kút átlagban 1000 frtba került.

A források továbbá mint esetleg értékesíthető ásvány
források is tekintetbe jöhetnek.

Patakok, folyók és csatornák első sorban a fölösleges víz 
elvezetése, öntözések berendezése, olcsó hajtóerő szolgáltatása 
s a közlekedés szempontjából veendők figyelembe; technikai 
iparágak (szesz-, keményítő-, czukorgyárak) felkarolásának 
elengedhetlen előfeltételei s ha a természetes folyóvíz hiányzik, 
ez csak költséges vízvezetékekkel és csatornákkal pótolható. 
Példa rá a mezöhegyesi uradalomban a czukorgyár létesíthetése 
végett épített 90 hosszú elővízcsatorna, mely 400.000 frtba 
került.

A folyóvizek továbbá halászati czélokra használva is 
szolgáltathatnak tekintélyes jövedelmet. Állóvizek különösen 
a haltenyésztés (1. halastó-gazdaságok) s a nádtermelés szem
pontjából lehetnek nagyon értékesek.

A használható vizekből szerezhető jövedelem biztosítása 
czéljából pedig gondunk legyen rá, hogy a vízhasználat joga 
a birtokra be legyen kebelezve.
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Másrészt a vizek megítélésénél azoknak esetleges hátrá
nyaira, áradásokra, töltések fentartására, szabályozási költsé
gekre is legyünk tekintettel, minthogy az abból származó 
költségek a birtok jövedelmét és értékét apasztják.

7. Bányatelepek. A mezőgazdasági üzemet befolyásoló 
bányatelepek sorába csak a kő-, kavics-, homok-, agyag- és 
márga-, esetleg mészbányák, továbbá a tőzegtelepek számítandók, 
míg az érez-, só- és köszénbányák, mint önálló bányászati 
vállalatok más szempont alá esnek.

A többi mívelési ágaktól a bányatelepek abban térnek el, 
hogy nem működnek közre növényi termények előállításához, 
hanem hogy talajállományuk közvetlen értékesíthetése által 
jövedelmet nyújthatnak, tehát a földbirtok értékére szintén 
kedvező befolyást gyakorolhatnak.

A /íó'-, kavics-, homok-, agyag- és mészbányák jelentősége 
föképen abban rejlik, hogy az építkezéshez és az útkészitéshez, 
valamint utak s épületek fentartásához anyagot szolgáltatva 
az épület- s útfentartási költséget mérséklik.

Ha a bányákból nyerhető anyagok nagy mennyiségben és 
kitűnő minőségben fordulnak elő, közvetlen értékesítésük tekin
télyes jövedelmi forrássá is válhat.

A márgatelepek különösen talajjavítások szempontjából 
kiválóan fontosak; hazánkban nagy azon gazdaságok száma, 
melyek talaja mészben szegény s azért megfelelő terméseket 
nem szolgáltathat. Ily esetekben a márgázással fényes ered
mények érhetők el, föltéve, hogy a nagy fuvarozási költ
séget okozó márgázáshoz szükséges anyagot közelben érjük. 
Azért kívánatos, hogy a gazdaságunkban netalán levő márga- 
telepeket ismerjük, mely tekintetben az országos földtani intézet 
van hivatva agronomiai talajfölvételei által a mezőgazda segít
ségére lenni, mi annál fontosabb, mivel márgatelepeink ezidő- 
szerint úgyszólván még teljesen kiaknázatlanok.

A tőzegtelepek olcsó tüzelő- s alomzóanyag, továbbá a 
trágya konzerválására s az emberi • ürülékek értékesítésére 
nagyon alkalmas tőzegpor nyújtása által válhatnak nagyon 
becsessé.

Sajnos azonban, hogy hazánkban a tözegipar még nem 
honosodhatott meg, habár az ország nagykiterjedésü, összesen 
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körülbelül 200.000 holdra terjedő tőzegteleppel rendelkezik, 
melyek 120 millió tonna tőzeget szolgáltathatnának.

A közeli jövő feladata, ezen jelenleg jövedelmet alig hajtó 
területeket okszerűen értékesíteni.

L. Herényi Gothard Sándor. A városi hulladékok értékesítése és a 
komposztkészités. Budapest, 1891 és Bleuer Mór. A turfa mezőgazdasági és 
ipari haszonvétele. 1890.

8. Nem termelő telkek. Ide tartoznak a közvetlen jöve
delmet nem szolgáltató s azért földadónak alá nem vetett 
területek, nevezetesen a gazdálkodáshoz okvetlenül szükséges 
majorterületek és utak, másrészt a termelésre alkalmatlan, haszna
vehetetlen területek.

A major területe, elhelyezésénél s állapotánál fogva, a 
birtok értékére nagyon lényeges befolyással van, miről alább 
bővebben leend szó.

Az utak a termeléssel és terményértékesitéssel járó köz
lekedés szempontjából elkerülhetetlenül szükségesek s minö- 
segök és irányuk a termelési költségekre, a termények érté
kesítési árára s így a birtok jövedelmére a leglényegesebb 
kihatással van.

A termelésnél igénybe vett utaktól megkívánjuk, hogy 
azok minden telket minden időben, a lehető legrövidebb irány
ban elérhetővé tegyék; ezen követelményre különösen tagosi- 
tatlan birtokoknál legyünk figyelemmel, mert a szétszórt bir
toknál nagyon gyakori eset az, hogy a telkek csak a hiányzó 
utak miatt nem használhatók ki kellőképen. Ezen a hiányon 
a határ- és birtokrendezés van hivatva segíteni.

A termények forgalomba hozatala szempontjából kiválóan 
fontos, hogy a gazdaságot a legközelebbi piaczczal vagy vasúti 
állomással összekötő út a lehető legrövidebb s minden időben 
járható legyen, különben a termények szállítása aránytalan, a 
gazdaság jövedelmét tetemesen apasztó költséget okoz, sőt 
esetleg bizonyos termelési ágak (tejgazdaság) folytatását lehe
tetlenné teszi.

Hol az útfentartáshoz alkalmas anyag közelben rendel
kezésre áll, ott helyes munkabeosztás mellett az utak fen- 
tartása nem fog aránytalan költséget okozni, ezt a költséget 
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pedig az akadálytalan közlekedésből származó jobb kihaszná
lása a fogatos erőnek s az olcsóbb szállítás bőven megtéritendi, 
ellenkezőleg különösen nagyobb szabású belterjesb termelésnél 
mezei vasutakhoz kell folyamodnunk.

Úgy az útépítés, mint még inkább a vasutak létesítése 
tekintélyes tőkét igényelvén, birtokok megbirálásánál a létező 
utak állapotára és irányára kiváló figyelemmel legyünk.

A hasznavehetlen területekhez kopár meredélyek, mocsarak, 
futóhomok, vakszik, szóval oly területek tartoznak, melyek 
sem közvetlenül, sem közvetve hasznot nem hajtanak; de nem
csak hogy terméketlenek, hanem azonkívül gyakran a szom
szédos területre és a környezetre még veszélyesek is.

Elbírálásuknál figyelembe veendő, hogy föltétlenül vagy 
csak föltételesen hasznavehetetlenek-e?

Első esetben és különösen, ha a környezetre veszélyes 
kihatásnak, amely körülmény péld. le nem csapolható mocsa
raknál forog fenn, a hasznavehetetlen terület a birtok értékét 
leszállítja.

Ha ellenben a terméketlen terület telkesítésének technikai 
akadályok nem állanak útjában, akkor a telkesítésből fölmerülő 
költségek s a telkesitett területről várható jövedelem határoz
nak értéke felett, s ha a telkesítés üzleti szempontból elő
nyösnek mutatkozik, ami gyakori eset az öntözhető rétekké, 
halastavakká vagy rizsteleppé alakítható mocsaras területeknél, 
akkor a föltételesen terméketlen területek a birtok értékére 
fokozó hatással lesznek és a spekulativ gazda ezeket kellően 
méltányolni fogja. (L. alább a telkesítéseknél.)

A mívélési ágak kölcsönös aránya. Az eddigi fejtegetések
ből kitűnik, hogy a különböző mívélési ágak közül mindegyik
nek megvan a maga speciális jelentősége, hogy mindegyik 
más-más irányban befolyásolja az üzemet, járul hozzá a jöve
delemhez és támaszt más-más igényeket a gazda értelmisége, 
töke- s munkaereje iránt.

Mindezeknél fogva s mert a különböző mívélési ágak 
egymást kölcsönösen kiegészíthetik s előmozdíthatják, a birtok 
összetételét illetőleg kívánatos, hogy a mívélési ágak bizonyos 
kedvező arányban legyenek meg, miáltal egyúttal a munka jobb 
megosztása, a koczkázat leszállítása s a jövedelem kiegyenli- 
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tése válik elérhetővé. Száraz években a szántóföld, nedves 
években a rétekre és legelőkre utalt állattenyésztés fog nagyobb 
jövedelmet szolgáltatni, míg szűk években esetleg a tartalék
nak meghagyott erdő fogja a hiányt pótolhatni.

Azonkívül nemcsak a mívelési ágak jelenlegi aránya, 
hanem azok átalakíthatósága is különös figyelemre méltatandó.

Fentebb láttuk, hogy kisebb-nagyobb mértékben minden 
mívelési ág bizonyos természetnyujtóttá föltételekhez van kötve, 
nem létezik tehát oly terület, mely minden czélra egyaránt 
alkalmas lenne; de ez nem zárja ki, hogy bizonyos terület 
több mívelési ágnak alkalmas ne legyen s ez a körülmény 
nagyon emeli az illető terület értékét, mert a birtokosnak 
módot uyujt, birtoka kihasználásánál, a változó gazdasági 
konjunktúrákhoz való alkalmazkodásra.

Ezen alkalmazkodásnak egy eklatáns példájával Angliá
ban találkozunk, hol a külföldi verseny s a szabad kereske
delmi rendszer a gabonatermelés jövedelmezőségét úgyszólván 
megszüntette; az angol farmer ez okból áttért a jövedelmezőbb 
állattenyésztésre, mit azért tehetett könnyen, minthogy Anglia 
nyirkos éghajlata a takarmánytermelésnek kedvezvén, szántó
földjének tekintélyes részét kár nélkül rétté és legelővé ala
kíthatta át.

Ellenben föltétien jellegű mívelési ágak nagyon korlátoz
zák a gazdálkodási szabadságot s bizonyos merevséget kölcsö
nöznek az üzemnek. Azért valamely terület annál értékesebb, 
minél többféle használatot enged meg.

2. A telkesítések.

A telkesítések vagy állandó talajjavítások (melioratiók) 
sorába mindazok a míveletek tartoznak, melyek vagy termé
ketlen területek termőképessé tétele, vagy termelő területek 
termőképességének emelése, vagy a termelés védelme czéljából 
eszközöltetnek, s általában állandó vagy legalább tartós jel
legűek.

Ide sorolandók tehát: mocsarak és lápok lecsapolása, 
folyók és patakok szabályozása, árvíz elleni védtöltések emelése, 
túlnedves területek alagcsövezése, öntözhető rétek berendezése,

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



47

kövek eltávolítása, egyenetlen felületek rónázása, talajkeveré
sek, futóhomok kötése, kopár területek befásitása, hegyoldalak 
terraszirozása, erdők irtása, rétek és legelők szántóvá alakí
tása stb.

A telkesítések technikája a növénytermeléstanba tartozik 
és annak külön részét alkotja. (L. W. Dünkelberg. Encyklo- 
pädie und Methodologie der Kulturtechnik. 2-ik kötet. Melio
rationslehre. Braunschweig, 1883.) Üzemi és üzleti oldaluk 
megbirálása a jószágberendezéstan feladata.

Minden helyesen végrehajtott telkesítés a termelésre fokozó 
hatással van, tehát a birtok értékét és jövedelmét emeli; azon
ban minden telkesítés tökét igényel, törlesztése és fentartása 
költséget okoz s azonkívül rendszerint a birtok jobb fölszere
lését és belterjesb kezelését vonván maga után, a termelési 
költségre is fokozólag hat, minélfogva üzleti szempontból vala
mely telkesítés csak akkor van helyén, ha a telkesítésből vár
ható jövedelmi többlet értéke a telkesítés okozta összes költségeket 
meghaladja.

Oly savanyú rétnél, péld. mely jelenleg holdankint 5 frtot jövedelmez, 
s melynek jövedelme holdankinti 20 frtnyi telkeáitési költséggel 10 írtra 
emelhető, — az ily esetek pedig nem éppen ritkák, — a telkesítés a legjöve
delmezőbb befektetésnek fog bizonyulni.

A telkesítésekből származó költségek részletezve a követ
kezők :

1. A telkesítésbe fektetett töke kamatja. Ezen tétel meg
állapításánál figyelembe jön, hogy a telkesítésre fordított töke 
leköttetik, a telekkel összeolvad annyira, hogy ez abból többé 
ki nem vonható, tehát a telektöke alkatrészévé válik. Ez a 
körülmény míg egyrészt nagy óvatosságra int, nehogy a tökét 
eltemessük, addig másrészt a felszámítandó kamat méltányos 
mérve iránt is tájékozást nyújt. Amennyiben pedig a telkesítés 
biztos és állandó jövedelem forrásává válik, kamatja megálla
pításánál a telektöke rendes kamatja vehető alapul, mely 
viszonyaink között 4—5 %-ot szokott tenni.

2. A telkesitési töke törlesztése. A törlesztésre évenkint 
fordítandó összeg nagysága a telkesítés tartamától függ. Orök- 
tartamu telkesítéseknél, péld. folyószabályozásoknál, irtásoknál, 
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rónázásoknál stb. a költségnek ezen neme elesik. Korlátolt 
tartamú telkesítéseknél azok tartama tapasztalati adatok alap
ján határozható meg.

Az alagcsövezésnél 25—30 évi tartamot szokás föltéte
lezni, habár hatása rendszerint ennél hosszabb időre terjed.

25 évi tartamot föltéve, az évi törlesztés (amortisatió) 
az alagcsövezésre fordított költségnek 'As része, vagyis 4%-a ; 
2000 frt költséget okozott alagcsövezésnek évi törlesztése tehát 
80 frt.

Ez a törlesztésnek közönséges módja, mely úgy telkesí
téseknél, mint épületeknél alkalmazást nyer, de helyesnek csak 
akkor tekinthető, ha a törlesztés csak egyszerűen leiratik, de 
meg nem téríttetik. Ellenben, ha a törlesztési quota évenkint 
kamatozólag helyeztetik el úgy, hogy a törlesztés befejezése 
után az alagcsövezés ismételhető legyen, akkor a törlesztési 
tőke jóval csekélyebb lesz s a következő képlet szerint számít
ható ki:

T = melyben
qn—1,

T az évi törlesztést, 'C a törlesztendő

r P >tőkét, = 1 + iQ— és p a kamatot, n pedig az évek számát 
jelenti.

A fenti esetben, föltéve, hogy az évi törlesztés kamatja 
5 °/o, évenkint lenne törlesztendő:

2000 (1-05-1) 100 • 100
10525—1 (25 log 1-05)—1 2 3863

vagyis 4 helyett csak 2’1 %-ot tenne a törlesztés.
Ha pedig a telkesítéshez szükséges tőke kölcsön útján 

szereztetik be s ez a kölcsön annuitásokkal törlesztetik, akkor 
az évi annuitás magában foglalja a kamatot és a törlesztést is.

3. A telkesítés fentartási költsége. Ez a telkesítés neme 
szerint nagyon különböző, némely telkesítésnél nagyon tekin
télyes, péld. nyílt árkoknál, másoknál elenyészőleg csekély, 
vagy teljesen hiányzó, különben is a termelési költséggel 
vegyül össze, de a telkesítés jövedelmének kiszámításánál külön 
megállapítandó.

4. A telkesítésből az üzem berendezésénél és vezetésénél
fölmerülő költségtöbblet közvetlenül nem illeti ugyan a telke- 
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sitést, de mint a telkesítés elengedhetlen folyománya tekinteten 
kívül nem hagyható.

Nagyobb szabású telkesítések után nyert szántóföld épü
letekkel, gépekkel, állatokkal való fölszerelése és későbbi keze
lése nagyon tekintélyes tökét igényel, melyet a telkesítés foga
natba vétele előtt okvetlenül ismernünk kell, s mely töke 
kamatja és fentartási költsége a telkesítésből várható jövede
lemtöbbletből kell, hogy fedezhető legyen.

Nagyobb szabású telkesítésekhez ennélfogva csak meg
bízható költség- és jövedelmi előirányzatok alapján tanácsos 
fogni, különben keserű csalódás lehet a meg nem fontolt vál
lalkozás következménye.

Másrészt figyelembe veendő, hogy okszerűen végrehajtott 
telkesítések a birtok jövedelmére és értékére nagyon kedvező 
befolyást gyakorolhatnak, hogy a telkesítés költsége némely 
esetben, péld. alagcsövezéseknél, már 3—4 év alatt térül meg 
az elért jövedelmi többletben, úgy, hogy a későbbi jövedelmi 
többlet tisztanyereségnek tekinthető, mely a birtokból szár
mazván, annak hozadéki értékét növeli.

Telkesítések útján tehát a birtok értéke nemcsak a telke
sítésre fordított töke arányában, hanem ennél sokkal nagyobb 
mértékben is emelkedhetik, miből következik, hogy sok esetben 
czélszerübb a rendelkezésre álló tökét inkább a birtok telkesítésére, 
mintsem új birtok szerzésére fordítani.

A telkesítések elbírálásánál első sorban az üzleti szempont 
legyen ugyan a mértékadó, de azonkívül kellően méltánylandó 
az a hatás is, melyet a telkesítés a gazdaság vezetésére, a jöve
delem állandósítására, továbbá egészségi és esztétikai szempontból 
a birtokra gyakorol s mely hatás számokban gyakran ki sem 
fejezhető.

Végül a telkesítések közgazdasági hatása sem hagyható 
figyelmen kívül, amennyiben általuk a nemzeti vagyon legfon
tosabb alkatrészének, a földbirtoknak az értéke óriási módon 
fokozható s a nemzetnek ezen alapforrásból származó jövedelme 
nemcsak növelhető, hanem biztosabbá és állandóbbá tehető, 
s tekintélyes tőkék biztosan és jövedelmezően elhelyezhetők.

A telkesítéseknek ezen magán- és közgazdasági jelentő
ségét elismerve, kívánatos, hogy azok, hol erre alkalom nyílik, 

Hensch: Jószágberendezés- és kezeléstan. 4 
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minél nagyobb mértékben felkaroltassanak, mire különösen 
hazánkban még tág tér nyilik.

Hanem a telkesítések jövedelmező és akadálytalan keresz
tülvitele bizonyos előfeltételekhez van kötve.

A telkesítés első sorban magasb telekárakat, továbbá olcsó 
tökét és sok esetben, mint különösen a vizek szabályozásánál 
és levezetésénél vízjogi törvényeket, szakértő közegeket, s ha 
szükséges, a telkesítést közösen végrehajtó társulatokat föltételez.

Kormányunk a talajjavítás fontosságát elismerve, sietett is azokat 
különböző törvényes intézkedések és intézmények által előmozdítani. Ezek 
sorába tartoznak :

Az országos kultúrmérnöki hivatal, mely 1849-ben kezdte meg műkö
dését; hivatása, hogy a talajjavítások körébe vágó terveket készít, azok végre
hajtását ellenőrzi s a vízjog keretébe eső ügyeket elintézi; működési körébe 
újabban 76 vízi társulat s a határ- és a birtokrendezési ügy is beosztatott. 
A kultúrmérnöki hivatal közegei az eziránt folyamodó gazda kérésére a rész
letes tervek és költségvetések kidolgozását, valamint a munkálatok felügye
letét és ellenőrzését díj nélkül végzik.

Az 1889. évi XXX. törvény értelmében talajjavitási czélokra, neveze
tesen patakszabályozás, vízmosások megszüntetése, lecsapolás, alagcsövezés, 
sankolás és öntözés költségeinek fedezésére talajjavitási kölcsön nyerhető. Az 
eziránti bélyegmentes kérvény a földmívelésügyi m. kir. miniszterhez nyúj
tandó be.

A vízszabályozást nagyon megkönnyítette az 1885-ki vízjogi törvény, 
a folyam szabályozást pedig az állami felügyelet alatt álló folyamszabályozási 
társulatok szervezkedése.

3. Az épületek.

1. A gazdasági épületek fogalma és jelentősége. A gazda
sági épületek fogalma alá tulajdonképen csak a gazdálkodáshoz 
szükséges épületek tartoznak, névszerinti

A munkaerő elhelyezésére szolgáló lakások, tiszti és 
cselédlakok ; a birtokos lakháza csak az esetben, ha ő egyúttal 
a gazdaság kezelője. Az állatok elhelyezésére és védelmére szol
gáló istállók és kifutók.

A termények és anyagok eltartására szánt mag- és rak
tárak, tej kamrák, színek, pajták, pinczék és trágyatelepek.

Különféle munkák végzésére rendelt műhelyek.
A védelemre szolgáló kerítések.
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A majorok vízzel való ellátását czélzó berendezések, kutak, 
vízmüvek, vízvezetékek.

A közlekedés érdekében szükséges hidak, vasutak stb.
Önálló vállalatokat illető épületek, péld. szesz- és czukor- 

gyárak szorosan nem tartoznak ugyan a gazd. épületekhez, de 
kisebb mérvű ipari vállalatok — malmok, téglavetők — épületei, 
szintúgy a birtokhoz tartozó vendéglők s a birtokos által 
emelt és fentartott iskolák azok körébe sorolandók.

Az épületek fogalma tehát nagyon tág és közös jellem
vonásukhoz az tartozik, hogy mint ingatlan, a telekkel elválaszt
hatatlanul összekapcsolt vagyon-alkatrészek, az alaptőkének 
egyik lényeges részét alkotják.

Jelentőségük mindazáltal egészen más, mint akár a tel
kek-, akár a telkesítéseké. Ezek produktiv alkatrészei a bir
toknak, ellenben az épületek közvetlenül nem termelnek, nem 
szolgáltatnak jövedelmet, de a gazdálkodáshoz a védelem és 
értékfentartás czéljából okvetlenül szükségesek.

Habár az épületek közvetlenül nem nyújtanak jövedel
met, a birtok jövedelmét mégis nagyon lényegesen befolyásol
ják: egyrészt azáltal, hogy emelésük és fentartásuk tekintélyes 
költséget okoz, másrészt, hogy elrendezésük az üzemvezetésre és annak 
költségére nagyon érezhető hatást gyakorol. Azonkivül nem szabad 
figyelmen kívül hagyni, hogy az épületek a telek értékét nem
csak az építésre fordított költség arányában emelik, hanem 
hogy a kellő épületekkel fölszerelt birtokok telekértéke gyakran 
20—30 %-kal is nagyobb, mint a puszta telkeké.

Ezen okból az épületek külön üzleti és külön üzemi szem
pontból veendők bírálat alá.

Az üzleti szempont az épületek emelése és fentartása 
okozta költségre vonatkozik, az üzemi szempont a majorok 
berendezésénél és az épületek csoportosításánál követendő elve
ket taglalja.

2. Az ópülettöke nagysága. A földbirtokkal kapcsolatos 
összes, fenti értelemben vett épületek értéke alkotja az épü
lettökét.

Az épületek tőkeértéke vagy az épületek emelési költ
ségére, vagy azoknak az elhasználás leszámítása után fenmaradó 
tényleges vagy becsértékére vonatkozik.

4*
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Új és teljesen jó karban levő épületeknél az emelési 
költség fejezi ki az épület értékét.

Régi, kisebb-nagyobb mértékben elhasznált épületek értéke 
becslés útján állapíttatik meg; alapul az esetben is az eme
lési költség szolgál, melyből vagy az elhasználás folytán be
következett értékcsökkenés, vagy az épületek teljes helyre
állítási költsége hozatik levonásba.

Az elhasználás százaléka rendszerint az épület tartama 
szerint szokott meghatároztatni, péld. 100 évig használható 
lakháznál az évi elhasználás 1 %; 60 éves korában a lakház 
tehát 40 %-kal kevesebbet érne, mint új korában.

Efféle becsléseknél azonban nemcsak az épület kora 
veendő tekintetbe, mely különben épúgy, mint az épület való- 
szinü tartama, sok esetben biztosan meg sem állapítható, hanem 
azonkívül főképen az épület állapota, tekintettel használható
ságára. Régi, szilárdan épült és jó karban tartott épület gyak
ran többet ér egy új, de esetleg rossz anyagból építettnél; 
azonkívül a czélszerüen berendezett régi épület ugyanazt a szol
gálatot teszi meg, mint az új, használati értékük tehát egyenlő, 
csak az a különbség, hogy a régebbi épület esetleg nagyobb 
fentartási költséget okoz.

Az épület korát és állapotát tekintetbe véve, régi, szilárd 
és jó karban levő épületek becsértéke az elöállitási költség 60—80 %-ára 
tehető, ellenben könnyű és elhanyagolt épületeknél ez az arány 
40—50 %-ra száll le.

Hasznavehetetlen épületek értékét az utánuk nyerhető 
épületanyagok értéke határozza meg, melyből még a lebontási 
költségek levonandók.

Az épülettöke a mezőgazdasági vállalatokban rejlő tőke
csoportok között a telektőke után a legtekintélyesebb.

Relativ nagyságát vagy a birtok területe, vagy az alaptőke 
arányában szokás kifejezni.

Viszonyaink között az épülettökének a gazdaságilag hasz
nált terület egy kataszteri holdjára eső része 20—80 frtra, a 
szántóföld holdjára eső része 30—120, közönségesen 50—100 
frtra tehető.

Az alaptőke arányában kifejezve, viszonyaink között:
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alacsony az épülettöke, ha 15 — 20 %-át, 
középszerű „ „ „ 20—30 „
nagy „ „ „ 30-40 „

teszi az alaptőkének. Gyárakkal bíró gazdaságoknál 60—80 
és több százalékra is emelkedhetik.

Egy belterjesebben kezelt ezer kát. holdas birtoknál, mely
nek telekértéke 230.000 frt, kitehet az épülettöke 70.000 frtot.

A terület egy holdjára esnék 70*0  frt,
a 800 hold szántóföld „ „ „ 87’5 „

A 300.000 frt alaptőkéből esnék az épülettökére 23*3  %.

Az alap- és épülettőke közt fenforgó nagy különbségek feltüntetésére 
szolgáljanak a következő ismeretes hazai uradalmakban szerzett adatok:

Alaptőke

Magyar-óvári uradalom (1890) 3,320.000 frt
Annak: császárréti kerületében 366-200

lehndorfi n 568.460 n

kázméri n 766.720 r

kleylemajori n 195.000
márialigeti n 240.000 n

Kisbéri uradalom (1892) 2,264.000 n
Mezőhegyesi „ (1889) 6,024.800
Bábolnai „ (1892) 1,700.000 n
Béllyei „ (1881) 3,263.667 n

Annak: tapolczai kerületében 220 740 n

sátoristyei r> 677.000 r>

braidaföldi n 265.000

Az alap A szántó
Épülettöke tőkéből föld kát.

esik az 
épülettökére

holdjára 
esik

862.000 frt 25-6 % 67'6 frt
60.640 „ 165 „ 57*0  „
86.700 „ 15-2 „ 98-0 „

192.000 „ 25 0 „ 54-0 „
87.860 „ 45*0  „ 80 0 „
67.000 „ 280 „ 68-0 „

572.800 „ 250 „ 90-0 „
1,850.877 „ 310 „ 99 0 „

649.184 „ 38 0 „ 1190 „
1,090.100 „ 33-4 „ 64-0 „

45.250 „ 20-0 „ 35 0 „
177.470 „ 26 0 „ 70-0 „
111.400 „ 40 0 „ 90 0 „

Az épülettökénél észlelhető ezen feltűnő eltérések több 
okra vezethetők vissza.

Döntő befolyással van az épülettőke nagyságára első 
sorban az éghajlat, továbbá az épités modora, az üzemmód inten- 
zivitása s a birtok terjedelme.

Zord éghajlat alatt több és szilárdabb épületre van szük
ség. Szelíd, száraz jellegű égalj alatt mellőzhetők a takarmány
pajták és csűrök, melyek értéke zord égalj alatt az épülettöké- 
nek gyakran 30—40 %-át teszi.

Szilárd, tömör épitési modor mellett az épületek emelése 
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kétannyi költséget okozhat, mint könnyű — faszerkezeti — 
építés mellett; csakhogy a könnyű épületek tatarozása és tör
lesztése több költséget okoz, mi az építési modor megválasz
tásánál különösen figyelembe veendő, miről alább bővebben.

A költségre mindkét esetben az építőanyagok helyi árai 
s a munkabérek is nagy befolyással vannak.

Minél belterjesebb a gazdaságban folytatott üzemmód, 
minél nagyobb a szántóföld aránya, minél több a külön épü
leteket igénylő termelési ág (dohány, komló, szőlő) és minél 
nagyobb ezek kiterjedése, végül minél nemesebb és belterjesebb 
az állattenyésztésnél folytatott irány (tehenészet, szemben a 
gulyatartással vagy juhászattal), annál nagyobb az épülettöke.

Kisebb birtoknál aránylag nagyobb az épülettőke, mint 
nagyobbnál, mivel az épületek nem használhatók ki oly jól, 
több a közfal és bizonyos épületek, péld. a birtokos lakása 
által okozott költség nem szállítható le a birtok kiterjedése 
arányában.

Az épülettöke nagyságára ezeken kívül még a vidék 
társadalmi s közgazdasági viszonyai, bevett szokások és a bir
tokos személyes hajlamai is befolyással vannak.

Hol a cselédek a lakás iránt nagyobb igényeket támasz
tanak, az épülettöke emiatt emelkedik. Kifejlett közgazdasági 
viszonyok között, hol a termények gyors értékesítése lehetővé 
válik, gabona, szálas takarmány, len, kender, lábán eladható, 
a termények közraktárakba elhelyezhetők, az épülettöke cseké
lyebb lesz.

Vannak gazdák, kik csinos, tömören épült épületek nél
kül nem vélnek ellehetni s ezen elvnek hódolva, aránytalan 
nagy tökét fektetnek az épületekbe, míg a számitó gazda e 
tekintetben csak a legszükségesebbre szorítkozik, s innét van, 
hogy az élelmességéről ismeretes amerikai farmer gazdaságá
ban az épülettöke rendszerint csak 10—15 %-át teszi az alap
tőkének, sőt még az angolországi gazdaságok nagy részében 
is csak 20 % körül szokott váltakozni, míg ellenben Német
ország gazdaságai épületekkel gyakran túlterhelvék.

3. Az épületek okozta költségek. A gazdasági épületek 
nemcsak hogy közvetlen jövedelmet nem szolgáltatnak, hanem 
ellenkezőleg tekintélyes költséget okoznak, amely az épület
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tőke kamatjából s az épületek fentartásából, törlesztéséből és tűz 
ellen való biztosításából származik.

Az épülettöke kamatja tulajdonképen nem közvetlen kiadás, 
mivel helyesen szervezett gazdaságoknál a birtok jövedelmé
ben kell, hogy megtérüljön; mindazáltal, minthogy az építkezés 
tényleg tökét von el a gazdaságtól, mely másként elhelyezve 
kamatozott volna, ezt a kamatot nem szabad figyelmen kívül 
hagyni s egyes termelési ágak, péld. tehenészet, dohányterme
lés stb. tisztajövedelmének megállapításánál az ezen ágat 
terhelő épületek kamatját épületbér czimén kell felszámíta
nunk, mely épületbérben azonban az épületfentartás költségei 
is befoglaltatnak.

Ha bérbe adott birtokokon a birtokos új épületeket emel, 
ezek után szintén kamatot köt ki magának, rendszerint 5%-ot, 
miben a törlesztés is bennfoglaltatik.

Az épülettöke után felszámítandó kamat a biztosan elhelye
zett tőkék kamatlába szerint állapíttatik meg, viszonyaink 
között tehát 4—4 %, legföljebb 5 %-ra tehető.

Kölcsönvett tökékkel emelt épületeknél a kölcsönért fize
tett kamat a mértékadó.

Az épületfentartási költség az épületeknél évenkint ismét
lődő tatarozások és helyreigazításokból származó tényleges 
kiadásokban jut kifejezésre. Rendezett számvitelnél ezek a 
kiadások külön czimet nyernek.

A fentartási költség az építés módja, az épületek kora, 
állapota s használati módja szerint nagyon különböző; nagy
ságára befolyással vannak az éghajlati viszonyok, valamint a 
gondozás is; ha minden kis hiba idejében hozatik helyre, a 
költség csekélyebb, mintha a tatarozást elhanyagoljuk.

Ezeket a körülményeket figyelembe véve, a fentartási 
költség az épület újkorabeli értékének százalékában kifejezve 
általában a következő határok közt szokott mozogni:

Lakházaknál . 
Istállóknál . . .
Csűrök, színeknél 
Szeszgyáraknál .

Tömör építményeknél 
(tégla- és terméskőből)

. 0-40 -0-70 7.
0-50-0-80 „
0-20-0-40 „
0-50-0-75 „

Fa- és rekeszépít
ményeknél

1-00—1-40%
1-20-1-50 „
0-75-1-00 „
1-20-1-50 „
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Vegyes építési modornál és vegyes korú, de jó kárban 
tartott épületeknél az évi fentartás költsége átlagban 1 %-ra 
tehető, elhanyagolt épületeknél két és több százalékra is emel
kedik.

Az évi törlesztés (amortizáczió vagy leírás) költsége az 
épület remélhető tartóssága szerint állapittatik meg.

Az épületek használhatósága nem korlátlan időre, mint 
a telkeké s némely telkesítésé, hanem csak bizonyos számú 
évre terjed. Az épületek évről-évre veszítenek értékükből, míg 
végre használhatatlanokká válva, újakkal pótlandók.

Ezen évi értékapadás rendszeres számvitelnél az évi 
értéldeirásban jut kifejezésre, melylyel az épület értéke lassan 
törlesztetik s a birtok jövedelmével együtt a birtokos kezéhez 
jut, hogy ezt esetleg az épülettőke pótlására fordíthassa.

Az évi törlesztés az épület emelési költsége és remél
hető tartósságából számíttatik ki s az eredeti épülettöke száz- 
tólijában fejeztetik ki.

Egy remélhetőleg 50 évig használható 2000 frtba került 
istálló évi törlesztése “^^=40 frt, mi a 2000 frt 4%-ának 

felel meg. Az évi törlesztésre ez esetben tehát 4 % számítandó.
A törlesztési százalék megállapítása czéljából tehát az új 

épületek valószínű tartósságát kell ismernünk, mely az épület 
építési modora, használati módja s gondozása szerint nagyon 
eltérő. Szilárdan épített épületek eltartanak évszázadokon 
keresztül, de könnyen épített épületek tartóssága is helyes gon
dozás mellett nagyon kiterjeszthető s így előfordul, hogy az 
elhasznált részek (gerendázat, tetőzet, falak stb.) időközön
kinti helyreállítását föltételezve, tulajdonképen sohasem pusz
tulnak el.

Mindezen okokból az épületek törlesztési százaléka előre 
biztosan sohasem állapítható meg s könnyen megesik, hogy 
valamely, az épületi leltár szerint már végképen törlesztett 
épület még mindig a legjobb karban van, míg más esetekben 
az épületek a befejezett törlesztés előtt romba dűlnek.

Minthogy a törlesztés hányada pontosan előre meg nem 
határozható, az értékleirás pedig a birtok jövedelmét érinti, túl- 
nagy leírás a birtok értékét és jövedelmét apasztja, ennélfogva 
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legczélszerűbb az amúgyis csak fiktiv adatokon alapuló érték- 
leírást a számvitelből teljesen kiküszöbölni, annyival is inkább, 
minthogy az épületeknél tényleg fölmerülő értékveszteség a 
használhatatlanná vált épületek pótlására fordított költségben 
idővel egészen pontosan jut kifejezésre.

Minthogy azonban jövedelmi előszámitásoknál a törlesztés 
felszámítása nem mellőzhető és a rendszeres számvitelnél a 
törlesztést nem vélik mellőzhetni, ez iránti tájékozásul a 
következő adatok szolgálhatnak:

Építési modor Épület neme 

Szilárd lakházak 
„ istállók .
„ csűrök, pajták 

Könnyű lakházak
„ istállók . . .
„ csűrök, pajták

Használat tartama Évi törlesztés

100—200 év 0-50—1 7.
50-150 „ 0-66—2 „

100—150 „ 0-66—1 „
80—100 „ 1-2 „
50—80 „ 1-25-2 „
50—100 „ 1-2 „

Vegyes, új és régi, szilárd és könnyű épületekből álló 
majoroknál az évi törlesztésre 1 %-ot szokás számítani.

Ezek az adatok akkor érvényesek, ha az évi törlesztés 
csak egyszerűen leiratik, de kamatozólag el nem helyeztetik.

Utóbbi esetben, épúgy mint a telkesítéseknél, jóval cse
kélyebb lesz a törlesztés hányada; igy péld. ha a törlesztett 
összeg 4 %-kal kamatozólag helyeztetik el, az évi törlesztés lesz:

100 évig tartó épületeknél . . . 1-00% helyett 0-0808 7,
90 Y) 77 77 . . . 1-11 „ 77 0-1208 „
80 n 77 77 . . . 125 „ 77 0-1814 „
70 77 77 77 . . . 143 „ 77 0-2745 „
60 77 77 77 . . . 1-66 „ 77 0-4202 „
50 77 77 77 . . . 2 00 „ 77 0-6550 „
40 77 77 77 . . . 2 50 „ 77 1-0523 „
30 77 77 77 . . . 3-36 „ 77 1-7830 „
20 77 77 77 . . . 5-00 „ 77 3-3582 „
10 77 77 77 . . . 10 00 „ 77 8-3291 „

Ha tehát építésekre törlesztéses kölcsönt veszünk igénybe, 
a törlesztés sokkal rövidebb idő alatt megy végbe, mint a 
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közönséges leírásnál, minthogy a törlesztésre fordított összeg 
kamatja a törlesztést sietteti. Egy 100 évig használható 2000 
frtba került istállónál az évi leírás 100 éven keresztül 1 % 
vagyis 20 frt; ellenben 5 %-os annuitásokkal törlesztve, melyek
ből kamatra 4 és a törlesztésre szintén csak 1 % számíttatik, 
a törlesztés 41 év alatt megy végbe.

A törlesztés tartama 4 %-os kamatláb mellett:

ha az évi leírás '/» 7. 56 év ha az évi leírás 37» 7. 197» év
n n i ,, 41 ff 17% n

n i1/, „ 33 ff ff ff 16'/. ff

n 2 „ 28 n n n n ff 15 ff

n ff n n 2'A „ 24% n ff ff n ff 10 „ 8 A ff

n 3 n 2-1% })

Üzleti évszámításoknál tehát a törlesztésnek ezen külön
böző módozatai kellő figyelemre méltatandók.

A tűzbiztositási díj az építés modora s az épületek tűz
veszélyes volta szerint 0’15—5*00%  között váltakozik és tekin
tettel a biztosító-társulatoknál elérhető kedvezményekre, pon
tosan csak esetröl-esetre állapítható meg.

Épületeket legczélszerűbb az általános biztosítás elve 
szerint olyformán biztosítani, hogy az épületeken tűz esetében 
előfordulható összes károk megtéríttetnek.

Az épületek által okozott évi költség, az épületbér, ezen 
fejtegetések szerint, normális viszonyok között a következő 
határok között szokott ingadozni:

Összesen 6 00 — 9 00 %-a az épület újkorabeli értékének.

1. Kamat 4 00—5*00  %-a az épület újkorabeli értékének.
2. Fentartás 1-00—2 00 „ n n n n
3. Törlesztés 0-75-1-50 „ n n T)
4. Tűzbiztosítás 0-25-0-50 „ n T) n n

Nagy átlagban az épületbér 7, a tényleges költség (fentartás, 
törlesztés és biztosítás) 2 %-ra tehető.

A szántóföldek holdjára csak 50 frtnyi épülettőkét fölvéve, 
a holdankinti épületbér 3*5  frt; épületekkel jobban megterhelt 
birtoknál ez a tétel 6—7 és több forintra emelkedik.
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Az épületek okozta teher tehát nagyon tekintélyes s a 
birtok jövedelmét lényegesen befolyásolja.

Ennek feltüntetésére szolgáljon a kővetkező két eset: 
Valamely birtok alaptőke-értéke legyen 100.000 frt.
Az egyik esetben ennek 20 %-a vagyis 20.000 frt, 
a másik „ „ 40 „ „ 40.000 „

esik az épülettőkére.
Mindkét esetben a telektőke hozadéka 6 %.
Az első esetben a birtok jövedelme következőképen alakni:

80 % telektöke = 80.000 frt után 6 % = . . . . 4800 frt,
20 „ épülettöke = 20.000 „ „ fentartási, törlesz

tési s biztosítási költség 2 % =............................. 400 „
100.000 frt alaptőke után a tisztajövedelem . . . 4400 frt,
mi az alaptőke 4*4  %-ának felel meg.

A másik esetben:
60 % telektöke = 60.000 frt á 6 % =................... 3600 frt,
40 „ épülettöke = 40.000 „ költsége á- 2 % = . . 800 „
100.000 frt alaptőke tisztajövedelme ................... 2800 frt,
vagyis az alaptőke 2’8 %-a.

Mennél kedvezőtlenebb tehát a telek- s épülettőke egymáshoz 
való aránya, vagyis minél több esik az alaptőkéből az épülettőkére, 
annál csekélyebb a birtok jövedelme, annál kedvezőtlenebb az alap
tőke kamatozása, minélfogva birtokok berendezésénél a birtoknak 
épületekkel való túlterhelt  etésétöl lehetőleg óvakodnunk kell, annyival 
inkább, minthogy az épületekbe fektetett töke a birtokból többé ki 
nem vonható.

Nem egy birtokost a sok építkezés juttatott tönkre.
Az épülettöke jövedelemmódositó hatását elismerve, birto

kok berendezésénél és kezelésénél egyike a legfontosabb felada
toknak az épületek által okozott költségeket a üzemvezetés 
csorbítása nélkül a legkisebb mértékre leszorítani.

Ezen czél megvalósítására a következő elvek tartandók 
szem előtt:

1. Minden gazdaság csakis a szükséges és kellően kihasz
nálható épületekkel szerelendő föl. Nagy hiba ennélfogva, ha 
drága csűröket építünk ott, hol a gabona gözcséplögépekkel 
rövid idő alatt kicsépelhetö; még csapadékdús éghajlat alatt 
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is czélszcrübb lehet csűrök helyett olcsóbb színeket alkal
mazni.

Ezen elvnek hódolunk akkor is, ha bizonyos épületek 
több czélra használtatnak, péld. a simitóházak vándormunká
sok elhelyezésére, górék komlószáritásra, padlások magtáraknak.

2. A meglevő épületeket tartsuk fent, ameddig csak lehet; 
ha igényeinknek nem felelnek meg teljesen, gyakran egy kis 
átalakítással segíthetünk a hiányon.

Minden lebontást alapos elöszámitás előzze meg és külö
nösen ezen a téren bizonyos konzervatizmus és a viszonyok
hoz való alkalmazkodás nagyon üdvös.

3. Az épületek tatarozásánál kiválé) gondunk legyen arra, hogy 
a kis hibák lehetőleg azonnal igazittassanak helyre, miáltal nagyobb 
károktól menekszünk meg. Ha pedig az épületfentartás évi 
költségei iránt kellő tájékozást szereztünk, nagyon czélszerti a 
tatarozásnál előforduló összes kőmíves- és cserepes-, esetleg 
ácsmunkákat erre alkalmas vállalkozóknak átalányba kiadni 
s őket az épületek fentartásáért felelőssé tenni; akkor ők lesz
nek azon, hogy minden kár a legalkalmasabb időben helyre
állíttassák, mi különben nem áll érdekükben.

Ezen rendszert követve, a javítási költség minimális 
leend.

4. Új épületek emelésénél elvi kérdés az, hogy tömören vagy 
könnyen építkezzünk?

Mindkét esetben szolid építkezést föltéve, az építési modor 
megválasztása első sorban a helyi körülményektől, nevezetesen 
a rendelkezésre álló építőanyagtól függ, azonkívül a birtokos 
tőkeereje is tekintetbe veendő.

Mindazáltal üzleti szempontból rendszerint a könnyebb 
építkezés előnyösebb, nemcsak mert viszonylagosan olcsóbb, hanem 
mert abszolúte véve olcsóbb szokott lenni s azonkívül a könnyen 
épített épületek könnyebben átalakíthatok.

Vegyünk példának egy istállót, mely tömören építve 12.000 frtba kerül, 
100—120 évig eltart s egy hasonló nagyságú, de könnyen épített istálló által 
helyettesíthető, mely csak 50 évig tart, de csak 8000 frtba kerül. Az építés
nél megtakarítható tehát 4000 frt, vagyis oly összeg, mely 4 °/0-kal kama
tozólag elhelyezve 50 év múlva 28.427 frtot tenne; ezen összegből egy új 
istálló építésére megint 8000 frtot fordítva, fenmaradna még 20.427 frt.
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De másként is megoldható ez a kérdés. Hogy 50 év múlva az istálló 
újraépítése czéljára 8000 írttal rendelkezzünk, kereken 1125 irtot kellene 4 %- 
kai kamatozólag elhelyezni; az istálló tehát szintén 100 évre előre biztosíttat
nék, mindazáltal szemben a 12.000 írttal, 2875 irtot takarítottunk volna meg.

Azonkívül az olcsóbb istállónál az évi istállóbér is csekélyebb lenne, 
habár annak fentartási és törlesztési költsége nagyobb. A tömören épített istálló 
12.000 frtnyi épületértéke után 4%-ot kamatra, 1 %-ot fentartásra, 0*75  %-ot 
törlesztésre és 0 25 %-ot tűzbiztosításra számítva, az épületbér összesen 6%-ot, 
vagyis 720 irtot tenne ki. A könnyen épített istálló 8000 frtnyi épületértéke 
után szintén 4%-ot, fentartásra 2, törlesztésre 1 % és tűzbiztosításra %, 
összesen tehát 8 %-ot számítva, az évi épületbér 640 irtot tenne ki; az 
épületbérnél eszerint évenkint 80 frt megtakarítható, mely összeg 4%-kai 
kamatozólag elhelyezve, 50 év múlva 14.200 irtot tenne, s így nemcsak az 
istálló újjáépítésére lenne elegendő, hanem még fölösleget is szolgáltatna.

Nagyobb szabású építkezéseknél tehát okvetlenül szakszerű 
előszámitások teendők, tájékozást szerzendö az iránt, hogy 
üzleti szempontból a tömör vagy a könnyű építési modor van-e 
inkább helyén?

Az építési technika jelenlegi fejlettsége különben módot 
nyújt arra, hogy a tartósságot és szilárdságot az olcsósággal 
összeegyeztessük, sőt azonkívül még a külcsín követelményeinek 
is eleget tehessünk, miértis építkezéseknél első feladata a gazdá
nak, építkezéseinek kivihetősége iránt kellő tájékozást szerezni.

Jó útbaigazító: Engel. Landwirthschaftliches Bauwesen. 
7-ik kiadás. 1893. czimü munka.

4. A major elhelyezése. A gazdasági épületekből álló 
major fekvése a birtok kezelésére s jövedelmére lényeges be
folyást gyakorol, minthogy ez a fuvarozásokból származó és a 
telkeken előforduló munkák felügyeletével járó költségre nagy 
mértékben kihat.

A majornak a birtok területéhez vagy tagjához viszonyí
tott fekvése tekintetében kétféle major-elhelyezési rendszer 
különböztetendő meg: a falurendszer és a tanya-, illetve major
rendszer.

A falurendszernél a gazdasági épületek a birtokkal szom
szédos helységben elhelyezvék; az általuk elfoglalt terület, a 
hozzátartozó házi- és szérüskerttel alkotja a beltelket.

A gazdálkodóra a falurendszerből számos előny háramlik. 
A községben vagy annak közelében lakván, jobb alkalma 
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nyílik bizonyos termények (tej, tejtermékek, kerti termények 
stb.) értékesítésére, módjában áll a község kulturális és társa
dalmi intézményeit — templom, iskola, bíróság, jegyzöség, 
orvos, gyógyszertár, tűzoltóság stb. — jobban igénybe venni; 
munkásokat könnyebben szerezhet, szintúgy nagy előny, hogy 
az épületek és gépek fentartására a szükséges mesteremberek 
rendelkezésére állanak s esetleg számos termény- és anyag
szükségletet a község elégíthet ki, minélfogva a falurendszer 
helyén van nagyobb birtoknál akkor, ha annak földjei közel 
esnek a községhez, kisebb birtoknál, ha a földek a község 
határában szétszórtan terülnek el s egyenkint csekély kiter- 
jedésüek.

Azonban nagy hátránya e rendszernek, hogy nagyobb 
birtoktesteknél a földek egy része nagyon távol esik a major
tól, miáltal azok mívélési költsége aránytalanul emelkedik; 
ugyanez áll a községtől távol fekvő, bár kisebb kiterjedésű, 
de önálló kezelést megengedő területekről is.

Ezen hátrány mellőzhető a kisebb kiterjedésű, de a köz
ségtől távol fekvő birtoknál a tanyarendszer, nagyobb birtok
testeknél pedig a majorrendszer követése által.

A különbség e két rendszer között abban rejlik, hogy a 
tanyásgazda a tanyán rendszerint csak a nyarat tölti, azaz a 
tavaszi munkák kezdetétől az őszi munkák befejeztéig a tanyán, 
télen át a községben tartózkodik, míg a majorrendszernél az 
intéző gazda egész éven át a majorban való tartózkodásra 
van utalva.

Ami továbbá a major elhelyezését illeti, kétségtelen, hogy 
az üzemvezetés szempontjából legelőnyösebb, ha a major, a 
birtok, illetve annak szántóföldje közepén van, minthogy ezen 
elhelyezésnél a terméssel járó szállítási s felügyeleti költségek 
a minimumra szállíthatók le. Ezt elérjük különösen akkor, ha 
közvetlenül a major körül a legtöbb munkát igénylő szántó
föld terül el s ehhez a kevesebb munkát és felügyeletet igénylő 
rétek, legelők és erdők ezen sorrendben csatlakoznak.

Azonban, minthogy minden gazdaság majorral rendelke
zik, mely át nem helyezhető, ez az elv csak új majorok ala
kításánál érvényesíthető; azonkívül ezen elv birtokok érték
becslésénél kellő figyelemre méltatandó.
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De a major központi elhelyezése még új majorok alakításá
nál sem tekinthető föltétlen szabálynak, mivel különböző mellék
körülmények ezen elvtől való eltérésre indíthatnak.

A központi elhelyezéstől eltekintünk, ha az illető hely 
vagy egészségi tekintetben, péld. mocsarak közelléte miatt, 
vagy épületek emelése szempontjából, kedvezőtlen altalaj miatt, 
vagy mert áradások fenyegetik, majornak nem alkalmas; szint
úgy alkalmatlanok e czélra az időjárás viszontagságainak 
nagyon kitett magaslatok és fensikok, melyek azonkívül a 
majorral való közlekedést is megnehezíthetik. Figyelembe 
veendő továbbá a létező útrendszer, a legközelebbi vasúti állo
más, melylyel a major a piaczczal való összeköttetés czéljából 
lehető előnyösen kapcsolandó össze.

Különösen fontos pedig a majornak vízzel való ellátása. 
Egy nagyobb major vízszükséglete ugyanis nagyon tekintélyes. 
Annak nagysága a következő, persze nagy ingadozásoknak 
alávetett adatok segélyével állapítható meg:

Napi Évi
vízszükséglet 

Felnőtt személy szükséglete: ivás,
főzés és mosásra . . . . . . 20—40 l 70—140 n

Egy ló részére .... . . . 50—60 „ 180-220 „
„ szarvasmarha részére: száraz

takarmány mellett . . . 60—80„ 220-290 „
„ juh részére .... . . . 5-10„ 18- 36 „
„ sertés „ .... . . . 10—20 „ 36- 72 „

Mielőtt tehát új major alakításához fognánk, elenged
hetetlen föltétel, hogy előzetesen a vízszükséglet s annak fede
zete iránt alapos tájékozást szerezzünk magunknak, különben 
könnyen megeshetik, hogy ez a hiba utólagosan csak drága 
kutak, vízgyűjtő medenczék vagy költséges vízvezetékek berende
zése által tehető jóvá.

Fölötte fontos továbbá az egy majorból kezelendő területnek 
a megállapítása.

Minél belterjesebb lesz a majorból kezelendő terület míve- 
lése, természetesen annál kisebb lesz az egyes majorokhoz csa
tolandó terület.
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Ha tekintetbe veszszük, hogy minden teleknek, de külö
nösen a szántóföldnek a jövedelmezősége a majortól való 
távolság arányában hanyatlik, hogy belterjesebb mívelést 
föltéve, a szántóföld kedvező távolsága csak egy kilométerig 
terjed s ezentúl minden további kilométerrel 8—10—12%-kal 
csökkenik, úgy, hogy a majortól 10 77w-nyi távolságnál már a 
jövedelmező belterjesebb gazdálkodás lehetősége is megszűnik, 
minthogy a jövedelmet a szállítási költség emészti föl, azon 
eredményre jutunk, hogy belterjesebb üzemmódnál az egy majorból 
kezelendő terület maximális kiterjedése 800—900 kát. holdra tehető; 
de ez a tétel is csak kedvező alakú, oly birtokra nézve érvényes, 
melynél a major a tag közepén van elhelyezve; ellenkező 
esetben és kivált szétszórt birtoknál leszáll az egy majorból 
eredményesen kezelhető terület 600, illetve 300 holdra.

Ezekből az adatokból következtethetünk egyúttal azokra 
a hátrányokra, melyekkel a községektől távol eső földek 
kezelése jár; számos községünk van, melynek határa a 10—20, 
sőt 30.000 holdat, sőt némelynél — példa rá Debreczen, 
Szeged, Kecskemét és mások — a 100.000 holdat is meg
haladja, úgy, hogy egyes dűlök a községtől 1—2 órányira 
esnek és mindazáltal onnét kezeltetnek.

Trágyát e földek sohasem látnak, silány terméseik alig 
fedezik a termelési költséget, és gazdáik a legjobb iparkodás 
mellett sem tudnak zöld ágra vergődni.

Hasonló tapasztalatra jutunk oly uradalmi birtoknál is, 
hol egy majorból aránytalan nagy területek kezeltetnek, a 
távolabb eső birtokrészek tehát csak a legprimitivebb, jöve
delmet alig nyújtó kezelésben részesíthetők.

Mindezeken a hiányokon mellék- vagy fiókmajorok alakítása 
által segíthetünk.

Mellókmajorok alakításánál a fŐczél az lóvén, hogy általuk 
a majortól távolabb fekvő területek, kivált szántóföldek jöve
delmezőbben kihasználhatókká váljanak, elhelyezésüknél ez a 
szempont a mértékadó; ennélfogva a mellékmajorba rendszerint 
egy része az igásállat-állománynak, továbbá a haszonállattartás
nak egy kevesebb felügyeletet igénylő ága — növendék
marha — helyeztetik át, miáltal az igáserö produktivebb 
kihasználása s olcsóbb trágyázás érhető el.
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Minthogy azonban mellékmajorok alakítása és azoknak 
épületekkel, eleven és holt leltárral való fölszerelése tekintélyes 
költséget okoz, előzetesen alaposan megfontolandó: vájjon a 
mellékmajor által okozott költségtöbbletet a birtok belterjesebb 
kihasználásából származó jövedelmi többlet meghaladja-e, azaz 
hogy a mellékmajor alakítása üzleti szempontból is helyén 
van-e? mely elöszámitásoknál azonban a mellékmajoroknak 
azon számokban ki nem fejezhető hatásuk is figyelemre mél
tatandó, melyet a gazdálkodásra gyakorolnak azáltal, hogy a 
ragályos állati betegségekből s a tűzveszélyből származó kár
veszélyt csökkentik.

5. Az épületek csoportosítása a majorban. A majorbeli 
épületek csoportosításánál vagy a zárt udvar-, vagy a pavillon- 
rendszert követhetjük.

A zárt udvarrendszernél az épületek szorosan egymáshoz 
kapcsolvák, úgyszólván egy tető alá foglalvák.

Előnye e rendszernek, hogy a major kisebb területen 
helyezhető el, az építkezés a közfalak jobb kihasználása miatt 
olcsóbb s hogy az időjárás viszontagságai ellen nagyobb védel
met nyújt, minélfogva ez a rendszer főképen zordabb éghajlat 
alatt van helyén.

Hazánk északi megyéiben ezen okokból a zárt udvar
rendszer az uralkodó.

Azonban hátránya e rendszernek, hogy az épületek a 
tűzveszélynek, az állatok pedig ragályos betegségeknek inkább 
alávetvék. Ezen okokból szelidebb éghajlat alatt a szabadabb 
mozgást engedő pavillonr end szer az általánosabb.

Ezen rendszernél az egyes épületeket kisebb-nagyobb 
közök választják el egymástól s helyes csoportosítást föltéte
lezve, kivált nagyobb majorokra nézve ez a rendszer az elő
nyösebb.

Az épületek csoportosításánál követendő elvek röviden a 
következők:

A birtokkezelö lakása úgy legyen elhelyezve, hogy abból 
a többi épületek könnyen áttekinthetők, esetleg az irodából 
is a majorban végbemenő fontosabb munkák ellenőrizhetők 
legyenek.

Hozzá két oldalt csatlakoznak a nagyobb felügyeletet
Henscli: Jószágberendezés- és kezeléstan. 5 
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igénylő épületek, tehénistálló, tejkamra, igásistálló stb. Szem
ben a lakházzal alkalmas helye van a mag- és raktárnak.

A trágyatelepeket czélszerü ugyan közel az istállókhoz 
elhelyezni, de tekintettel arra, hogy emberi lakokhoz közel ne 
essenek, mi nemcsak esztétikai, hanem egészségi szempontból 
is mellőzendő, nagyobb állatállománynál nagyon czélszerü a 
trágyatelepet az udvaron kívül elhelyezni és az istállókkal 
vasutak segélyével összekötni; ezáltal tiszta s egészséges udvarra 
teszünk szert, a kutak elszennyesedésétől nem kell tartanunk 
és ragadós emberi s állati betegségek föllépése esetében a trágya 
eltakaríttatása nem okoz gondot.

A cselédlakokat nem ajánlatos a tulajdonképi majorban 
elhelyezni, de az sem jó, ha a majortól távol esnek; nagyobb 
majoroknál czélszerüen úgy oldjuk meg e kérdést, hogy a közel 
a majorhoz elhelyezett cselédlakokat külön udvarral veszszük 
körül, mely elég tágas a sertés- és baromfiólak befogadására, 
s részben házikertül is szolgálhat.

Tűzveszélyes műhelyek — kovács-, gépműhely — szintén 
elkülönített elhelyezést igényelnek.

Az épületek elhelyezésénél tekintettel legyünk továbbá 
azoknak az égtájak iránti fekvésére, mely tekintetben elvül 
szolgálhat, hogy az istállók hosszoldala ne észak-délnek, hanem 
lehetőleg kelet-nyugatnak legyen irányítva, a lakházaknál 
pedig a főhomlokzat lehetőleg délnek nézzen.

Kívánatos továbbá, hogy az épületek párhuzamos s egy
mást derékszög alatt metsző irányban helyeztessenek el, a 
pavillonrendszernél mellőzhetetlen közök pedig a minimális 
mértékre redukáltassanak, különben oly nagy terjedelmet nyer 
a major, hogy azáltal az üzemvezetés szenved. A szabad köz
lekedés és a tűzveszély szempontjából elegendő, ha ezek a 
közök 6—8 méteresek.

Nagyobb majorok berendezésénél a főudvarban csak a 
főbb épületek helyeztetnek el, a többiekből pedig mellékudva
rok alakíttatnak, melyek egymással könnyen megfelelő kap
csolatba hozatnak.

Minden udvarban lehetőleg megfelelő kút legyen, mivel 
különben a víz beszerzése és az itatás aránytalan költséget 
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okoz. A legcsekélyebb mértékre ez a költség vízvezetékek beren
dezése által szállítható le.

A szérüskert a szénás színekkel és pajtákkal együtt, leg
jobb, ha élösö vény nyel körülkerített külön udvart alkot; tekin
tettel az ott eltartandó termények tűzveszélyes voltára s azon 
körülményre, hogyha tűznek martalékául esnek, gyakran drága 
pénzért sem szerezhetők meg, nagyon czélszerü két és több 
egymástól lehetőleg távol eső pajtáskertet alakítani, a major
beli pajtáskertet pedig csak akkorára szabni, hogy ott a havi 
készletek elhelyezést nyerhessenek.

A helyesen berendezett major egy rendszeres egészet kell, 
hogy alkosson, melynél az épületek úgy legyenek csoportosítva, 
hogy a járás-kelés és szállításból származó elkerülhetetlen, de 
inproduktiv költség a minimumra apasztassék s hogy még 
a pavillonrendszernél is kellő védelemről gondoskodva legyen, 
mi az épületeket összekötő kerítések, külső udvarokat szegélyzö 
élősövények által könnyen és sok költség nélkül elérhető.

Új majorok alakításánál az imént kifejtett elvek érvénye
sítése nem ütközik nehézségekbe, ellenben régi majorok átala
kításánál számos akadály gördülhet útunkba; ilyen esetben 
ajánlatos a jövőbeli, talán csak évtizedek múltán foganatosí
tandó átalakítások tervrajzát elkészíteni; eszerint tervszerűen 
eljárva, helytelenül berendezett majorok idővel okszerűen be
rendezett majorokká aránylag csekély költséggel alakíthatók át.

4. A földbirtok jogi kapcsolványai.

Eltekintve a földbirtok jogi viszonyaitól, melyekről alább 
lesz szó, különös figyelmet igényelnek a birtokkal elválaszt- 
hatlanul összefüggő jogok, melyek mint pozitív jogok, vagyis 
kiváltságok, jövedelem forrásai, mint negativ jogok, vagyis köte
lezettségek pedig, kiadások, megszorítások és terhek okai lehet
nek s mindkét esetben a birtok jövedelmét és értékét lénye
gesen befolyásolhatják.

A földbirtok felszabadítása, hazánkban 1848 előtt, a főúri 
és nemesi birtok számos kiváltsággal volt felruházva, az úrbéri 
vagy parasztbirtok pedig különböző terheket viselt.

Az 1848-ki törvények ezen kiváltságok és terhek nagy
5*  
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részét eltörölték; a fenmaradottak egy része azóta megválta
tott (italmérési jog) vagy módosíttatott (vizi jog), mindazáltal 
jelenleg sem egészen ment a földbirtok ilyen jogi tartozékoktól, 
melyek sorából különösen a vadászati-, halászati-, vízhasználati-, 
vásári-, illetve helypénzszedési-, vámszedési-, továbbá a kegyuri- 
(patronatus), a legeltetési- s a fajzási jogok említendők fel.

Nemkülönben ide számíthatók a föld- s az azzal kapcso
latos egyéb adók, a hegyi vám vagy szölodézsma-váltság, 
szintúgy tágabb értelemben a földbirtokon nyugvó s mind- 
nagyobb jelentőségre vergődő jelzálog-terhek.

Birtokok szerzésénél ennélfogva fontos feladat a birtokkal 
kapcsolatos jogokról, azok természetéről s az azokból származó 
jövedelmek, illetve terhekről részletes tudomást szerezni.

III. A földbirtok alaki állapota.
A birtok alaki állapota alatt annak területbeli kiterjedése 

vagy nagysága, alakja, illetve tagozata és kulturállapot  a értendő. 
Mind oly körülmények, melyek a birtok berendezését, kezelését, 
jövedelmét és értékét a leglényegesebben érintik.

1. A földbirtok nagysága.

Egy földbirtok alatt egy fizikai vagy jogi személy (állam, 
egyház, község stb.) tulajdonát képező, összefüggő vagy össze
tartozó telkekből álló terület a rajta előforduló épületekkel 
értendő, mely egy vagy több gazdaságot foglalhat magában.

Birtok és gazdaság vagy gazdasági üzem tehát nem azonos 
fogalmak, mert lehetséges, hogy valakinek a birtoka kicsiny, 
de a gazdasága mégis nagy, ha t. i. kis birtokához idegen 
földeket bérel s az egész területet egy gazdasággá egyesíti; 
viszont a nagy birtok kis gazdaságokra is felosztható, mint 
ezt Angolországban látjuk, ahol a nagy birtok az uralkodó 
s mindazáltal az egyes gazdaságok rendszerint csak közepesek 
vagy kicsinyek.

Az egy kezelőgazda hatásköréhez tartozó gazdaság meg
felelő nagyságának kérdését ez alkalommal mellőzve, mivel 
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ennek fejtegetése inkább a kezeléstan keretébe illik, e helyütt 
csak a birtok nagyságának üzemi jelentőségét tárgyaljuk.

A birtok nagyságát illetőleg nagy-, közép- és kisbirtokot 
szokás megkülönböztetni, mely kategóriákat az igen nagy 
területből alkotott latifundiális, s a nagyon kis területre szorít
kozó törpe vagy zsellérbirtok egészíti ki.

Minthogy a nagyság fogalma viszonylagos fogalom, s a 
birtok értéke és jövedelme nemcsak annak kiterjedésétől, hanem 
sokkal nagyobb mértékben annak minőségétől, természeti s 
közgazdasági fekvésétől függ, ezen fokozatok nincsenek bizo
nyos térmértékhez kötve ; belterjes kezelést megengedő viszonyok 
között péld. Francziaországban, Belgiumban, Angolhonban már 
a kétszáz-holdas birtokot nagynak veszik, míg külterjes viszonyok 
között a nagybirtok esetleg csak ezer holdnál kezdődik.

Hazánkban péld.:

a törpe vagy zsellérbirtok .
a kis- (paraszt-) birtok . . . .
a középbirtok.............................
a nagybirtok.............................
a latifundium.............................

10 holdig terjed,
10-200

200—1000 „ „
1000—10.000 „ „

10.000 holdon felül.

De nemcsak országok, hanem vidékek szerint is a birtok
kategóriák térmérték szerinti megkülönböztetése nagyon eltérő, 
minélfogva e czélra a földbirtok jövedelme és a birtokosnak 
ebből származó társadalmi állása sokkal alkalmasabb mértéknek 
bizonyult.

Ezen szempont szerint kisbirt oknak az olyan tekintendő, 
melynek jövedelméből a tulajdonos megélhet ugyan, de szük
séges, hogy birtokán a fizikai munkákat, vagy legalább 
azok javarészét családtagjai közreműködésével személyesen 
végezze; ez az ú. n. parasztbirtok, melynek minimális kiter
jedése ahhoz van kötve, hogy a birtokon legalább egy igás- 
fogat tartható legyen.

A kisbirtokos jövedelmének egy tekintélyes része a bir
tokára fordított fizikai munkából származik.

A középbirtok tulajdonosa a birtok személyes vezetése és 
felügyeletére van utalva, hogy birtoka jövedelméből tisztes
ségesen megélhessen, de a fizikai munkákat fogadott munká
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sokkal végezteti. A középbirtokos jövedelméhez hozzájárul 
tekintélyesen már a birtokában rejlő tőkék kamatja is, mind
azáltal nála is fontos szerepet játszik a szellemi vezetés után 
járó munkadíj.

A nagybirtokot az jellemzi, hogy tulajdonosa, hogy birtoka 
jövedelméből úri módon megélhessen, legföljebb a felsőbb 
felügyeletre van utalva, a tulajdonképi kezelést pedig alkal
mazott tisztjeire bízhatja; az ő jövedelme tehát föképen csak 
tőkejövedelem.

A latifundiális birtok több nagybirtokból áll, melyek egy 
birtokos tulajdonát képezve, egy központból kezeltetnek; 
birtokosa még a felsőbb felügyelettel is másokat kénytelen 
megbízni s birtokának tőkejövedelme neki nagyúri életmódot 
biztosít.

Ennek ellentéte az oly kisbirtok, melynek jövedelme még 
a tulajdonos fentartására sem elegendő, aki ennélfogva egyéb 
mellékkeresetre van utalva; ide tartozik egyrészt a törpe, 
paraszt- vagy zsellérbirtok, melynek tulajdonosa munkáját más 
gazdaságban mint bérmunkás kénytelen értékesíteni, másrészt 
az iparosok, hivatalnokok és gyári munkások kezén levő 
részlet- vagy parczellabirtok.

Ezen különböző birtokcsoportok közül mindegyiknek 
megvan a maga köz- és niagángazdasági jelentősége.

Közgazdasági szempontból époly fontos a kis- és a törpe
birtok, mint a közép- s a nagybirtok, mert csak ezeknek helyes 
megoszlása teszi lehetővé, hogy minden birtok megfelelő, azt leg- 
okszerübben kihasználni tudó kezekbe juthasson és csak így válik 
lehetővé a gazdasági termelésnek annyira kívánatos sokoldalú
sága, kisebb és nagyobb tőkéknek a birtokba keblezése s a 
földbirtok után származó jövedelemnek helyes, a lakosság 
minden rétegét érintő megoszlása; de nemzeti, politikai és 
társadalmi szempontok is a vegyes birtokkategóriák mellett 
szólnak, mert a közép- és nagybirtokos osztály a kormány
hatalomnak legmegbízhatóbb támasza, anyagilag független 
képviselői pedig az alkotmány leghívebb őrei, míg a kis- és 
törpebirtokos a legjobb katonákat, a legmegbízhatóbb munká
sokat szolgáltatja s a szocziálisztikus mozgalmak ellen a leg
jobb védbástya.
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Ezen okokból nagyon fontos, hogy a nagy-, közép- és 
kisbirtok között bizonyos kedvező, a közgazdasági helyzetnek 
megfelelő arány legyen meg, mely arány fen tartásáról, illetve 
létesítéséről megfelelő agrártörvények s intézkedések — örökö
södési s telepítési törvények, a járadékbirtok rendszere stb. 
— által gondoskodni, a kormány legszentebb feladata, habár 
a kultúra magasabb fokán álló nemzeteknél a földbirtok föl- 
tétlen szabadsága, eladás, elosztás és átruházás tekintetében 
szokta az adott viszonyoknak leginkább megfelelő birtokmeg
oszlást eredményezni.

E helyütt azonban a különböző birtokfokozatoknak külö
nösen magángazdasági jelentősége az, mely tüzetesb méltatást 
igényel.

A birtokos egyéni szempontja, értelmisége és anyagi ereje 
szerint a különböző birtokkategóriák értéke különfélekép alakul.

A nagybirtok előnye a kisbirtokkal szemben abban nyil
vánul, hogy a gazdaságban rejlő tőkék, az épületek, gépek, 
állatok, szintúgy a munkaerő jobban kihasználható, esetleg 
gépekkel pótolható s hogy általában a haladás vívmányai jobban 
értékesíthetők, mi által helyes irányt követve, a termelés 
olcsÓbbítliató; de előnyben van a nagybirtokos az anyag- és 
tőkebeszerzésnél, valamint különösen terményei értékesítésénél, 
minélfogva a nagy üzem előnyeit élvező nagybirtok jövedelme 
nemcsak abszolúte, hanem relative is nagyobb lehet, mint az értel
miség érvényesítésére sokkal kevésbbé alkalmas kisbirtoké.

Másrészt hátránya a nagybirtoknak, hogy a vezetésből, 
felügyeletből s ellenőrzésből származó kezelési költség jóval 
nagyobb, hogy a termelési ágak megválasztásánál fökép a 
kevesebb munkát igénylőkre van utalva s hogy jövedelme 
nagyobb ingadozásoknak van alávetve, minthogy a termények 
legnagyobb része eladásra kerülvén, azok árhullámzásai a jöve
delmet sokkal jobban módosítják, mint a kisbirtoknál.

A kisbirtok legfőbb előnyei, hogy a munka értékesítésére 
nagyon kedvező alkalmat nyújtanak, minélfogva különösen a sok 
munkát igénylő termelő ágak (szőlő-, zöldségtermelés, baromfi
tenyésztés) felkarolásánál előnyben van s hogy a termel vényeknek 
nagyobb része a háztartásban értékesíttetvén, a kisbirtok jöve
delmét a termények árhullámzásai kevésbbé érintik. Hátrányai, 
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hogy az aránylag nagyobb épület ás holt leltári tőkével föl
szerelt kisbirtokon ezek a berendezések rendszerint nem használ
hatók ki oly jól, hogy a kisbirtokos a haladás vívmányait nem 
fordíthatja oly mértékben saját javára s terményeit nem érté
kesítheti oly előnyösen, mint a nagybirtokos, minélfogva akis 
birtok után származó relativ jövedelem többnyire csekélyebb. 
Azonban szövetkezés útján az említett hátrányok ellen
súlyozhatok lévén, a saját munkaerejét gazdaságában oksze
rűen értékesítő kisbirtokos époly jövedelmi eredményeket 
érhet el, mint a nagybirtokos, kivel szemben előnye az is, 
hogy a kisbirtok kezelési költsége elenyészőleg csekély.

A középbirtok a nagy- és kisbirtok előnyeit s hátrányait 
egyesítvén, gazd. jelentőségre nézve e két fokozat között közép 
helyet foglal s értelmes vezetést föltéve, hasonló jövedelmi 
eredményeket mutat fel, mint akár a kis-, akár a nagybirtok. 
Ha mindazáltal vannak, akik a középbirtokos osztály helyzetét 
a legkedvezőtlenebbnek állítják, ennek oka nem magában a 
birtok nagyságában, hanem főkép a középbirtokos társadalmi 
állásában keresendő, mely reá gyakran jövedelmét meghaladó 
terhet ró. De ezt a társadalmi adót a helyes mértékre redu
kálva, a középbirtokos helyzete semmivel sem kedvezőtlenebb 
a nagy- vagy kisbirtokoséval szemben.

Föltétlenül legjobbnak tehát magángazdasági szempontból 
egyik birtokkategória sem mondható, miért is, aki birtokot 
venni vagy bérelni óhajt, leghelyesebben cselekszik, ha oly 
terjedelmű birtokot szemel ki, mely személyes képességeinek, 
szellemi s anyagi erejének, igényeinek és tettvágyának leg
jobban megfelel.

A birtokmegoszlás különben mindig a természeti s köz
gazdasági viszonyok kifolyása; minél kedvezőbb a kiima, 
termékenyebb a föld, minél sűrűbb, szorgalmasabb s intelli
gensebb a népesség és minél fejlettebbek a piaczi s közlekedési 
viszonyok, annál nagyobb mérvű a birtokmegoszlás, annál 
kisebb az egyes birtok átlagos kiterjedése, ellenkező viszonyok 
pedig a nagybirtokot teszik uralkodóvá.
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2. A birtok alakja s tagozata. Tagosítás és birtokrendezés.

Az egy birtokhoz tartozó telkek vagy egy összefüggő 
birtoktestet alkothatnak, mely esetben a birtok egy tagban fek
vőnek vagy tagositottnak mondatik, vagy egymástól elválasztvák, 
mely esetben szétszórt, eldarabolt vagy tagositatlan birtokkal 
van dolgunk.

Teljes a tagosítás akkor, midőn a különböző mívelési 
ágak — a szántóföld, a rét, a legelő, szőlő, erdő stb. — egy 
tagban terülnek el, részleges akkor, ha az egyes mívelési ágak 
egy-egy tagot alkotnak ugyan, de maguk között össze nem 
függnek; a szétszórt birtoknál pedig még az egy mívelési ághoz 
tartozó telkek is szétszórtak.

A birtokot alkotó egyes telkek, annak tagjai, melyek 
alakja és térbeli elrendezése vagy tagozata, a birtok berende
zését, kezelését, jövedelmét s értékét leglényegesebben érintvén, 
ez a körülmény úgy a birtokszerzésnél, mint annak berende
zésénél kiváló figyelemre méltatandó.

A tagositott birtokra nézve a legkedvezőbb alak a négyzet 
vagy a kissé hosszúra nyújtott négyszög, egyenes, egymást 
derékszög alatt metsző határvonalakkal s közepében a majorra], 
mely ideális birtokokkal az észak-amerikai Egyesült Államokban 
általánosan találkozunk, világos jeléül annak, hogy a birtok- 
alakitásnál a birtoknak a kedvező alakból származó előnyöket - 
biztosítani óhajtották.

Ezek az előnyök kézzelfoghatók és főként abban nyilvá
nulnak, hogy ilyen szabályos alakú birtoknál legrövidebb a 
szomszédos birtokot érintő határvonal, tehát legkevesebb a 
szomszéd, legcsekélyebb a határvonalból származó inproduktiv 
terület, legkisebb a járás-kelésből s a szállításból származó 
költség, legjobb az áttekintés, legkönnyebb az ellenőrzés; 
további előnye a szabályos alaknak, hogy a szántóföld sza
bályos alakú szakaszokra osztható s a négyzetet megközelítő 
alakot föltételezve, egy központból a legnagyobb terület 
kezelhető.

Egy 700 holdas négyzetalaku birtokon központi majorral, a majortól 
legtávolabb eső pont 1 'Kjr)V mely iit ökörfogattal 15 perczet vesz igénybe; 
egy fordulóra 1 órát számítva, egy nap, vagyis 10 munkaóra alatt átlagosan 
10 forduló tehető.
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Hasonló kiterjedésű, de hosszúra nyújtott, 8000 hosszú és 500 széles 
birtokon központi máj őrei helyezésnél a majortól legtávolabb eső pont 4 
mely út ökrökkel 1 órát vesz igénybe, minek folytán a napi fordulók átlag
száma ez esetben csak 5 lenne.

A kedvezőtlen alak tehát, az igáserő jobb kihasználása végett, két 
major alakítását tenné szükségessé, mi úgy a berendezés, mint a kezelés 
költségét növeli.

Kétségtelen, hogy a kedvező alakú birtok, minthogy a 
termelési és kezelési költség leszállítását teszi lehetővé, egyéb
ként egyenlő föltételek mellett, nagyobb jövedelmet szolgáltat 
és nagyobb értéket képvisel.

A szétszórt birtoknál egyrészt az egyes tagok alakja és 
terjedelme, másrészt azoknak egymáshoz való fekvése veendő 
figyelembe.

Minél szabályosabb az egyes tagok alakja, minél nagyobb 
azok kiterjedése, annál kevésbbé hátrányos a szétszórtság, 
kivált ha az egyes tagok egymáshoz közel terülnek el; e tekin
tetben is kívánatos, hogy az egyes tagok lehetőleg derékszögű 
négyszöget alkossanak, mi különösen a szántóföldnél fontos és 
miről alább, a szántóföld beosztásánál bővebben lesz a szó.

Kívánatos továbbá, hogy a telkek legtökéletesebb kiliasz- 
nálhatása végett, minden telek minden időben hozzáférhető 
legyen.

De épp ezekkel a föltételekkel nem találkozunk, vagy 
csak elvétve a szétszórt birtoknál. Sok apró, szabálytalan alakú, 
s nehezen vagy csak bizonyos időben hozzáférhető telek jel
lemzi a legtöbb tagositatlan birtokot.

Az ilyen birtok hátrányai szembeszökők s kivált a szántó
földnél nagyon érezhetők, habár a többi mívélési ágakat is 
nagyon kedvezőtlenül befolyásolják.

Minthogy a határvonalak folyó hossza a szétszórtság 
fokával progressive növekedik, a szétszórt birtoknál nagyon 
sok szomszéddal van dolgunk, gyakori a határcsonkitás, a ter
mények elidegenítése, nagyobb az inproduktiv terület aránya.

Ezen viszonyok feltüntetésére szolgáljanak a következő 
adatok:

Hosszúkás négyszöget alkotó területeknél, melyek hossza 
a szélességhez ügy viszonylik, mint 5:1-hez
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esik egy are-ra

egy 10 Sí^-os teleknél a határvonal hossza . 1697 5, 1-70 wy

. 5 n n ... 1200 „ 2*40
„ 1 n n r • • • 536 „ 5-36 n

1/ n /2 n . 380 „ 7*58 n

n n ... 170 „ 17-00 n

n n n n • • • 536 „ 53'66 n

pedig 'A— ’/io hektáros s ennél kisebb részletek a szét
szórt birtoknál éppen nem ritkák, mert léteznek községek, 
melyek határában a részletek átlagos kiterjedése alig 0’5 
(1400 Dől), sok részlet ennél nagyobb, de még több részlet 
annál kisebb, úgy, hogy egy 30 holdas parasztbirtok gyakran 
húsz felé van.

Ha a határvonalak mentén csak egy 20 széles barázda 
használatlan marad, hasonló hosszúkás négyszög-alakot, mint 
az elébbi esetben föltételezve, az ebből származó területvesz
teség : 

10 hektáros teleknél 340 1T, vagyis a terület 0’34%-a,
5 n n 240 n n n „ 0-48 „
1 n n 107 n n n „ i'07 „

'/» n r> 76 n n n » 1’52 „

A sok apró részlet több utat tevén szükségessé, az el-
szórtság arányával a területveszteség még nagyobb arányban 
növekszik.

Ehhez járul, hogy a szétszórtsággal járó kedvezőtlen alakja 
a telkeknek azok okszerű megmívelésének útjában áll, a szán
tást megdrágítja, a gépek alkalmazását gyakran lehetetlenné 
teszi, azonkívül a szétszórt telkek az elgyomositásnak is 
jobban alávetvék. Nagy hátrányukra szolgál továbbá, hogy 
az igás- és kézi erő felhasználásánál nagyobb az inproduktiv 
munkára, járás-kelésre eső hányad, mely távoli földeknél, 
mint fentebb láttuk, a tisztajövedelmet egészen fölemésztheti. 
Hogy a birtok szétszórtsága a rosszabb áttekintés miatt a fel
ügyeletet és ellenőrzést is megnehezíti, époly kevéssé szorul 
bizonyításra, mint az, hogy tagosítatlan birtokon telkesítések 
és különösen vízlecsapolások sokkal nehezebben és rendszerint 
csak aránytalan költséggel vihetők keresztül.
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Ezek a hátrányok helyenkint még azáltal tetéztetnek be, 
hogy a szétszórt birtok szabad használatának és különben is 
megnehezített rendszeres kezelésének részint a közvetlen utak 
hiánya, részint a határkényszerrel járó közös tarló- és ugar
legeltetés gátat vet.

Mindezeket a hátrányokat összevetve, azon végeredményre 
jutunk, hogy a szétszórt birtok a korlátolt használatból szár
mazó csekélyebb nyersjövedelme és nagyobb termelési költ
sége miatt tisztajövedelem tekintetében a tagositott birtokkal 
soha nem versenyezhet.

A szétszórtságnak ezt a jövedelemcsökkentő hatását sem
mikép sem ellensúlyozza a szétszórtság mellett felhozott azon 
előny, hogy az elemi csapásokból (jégverés, árvíz, rovarkárok 
stb.) származó koczkázatot csökkenti.

A birtok szétdaraboltságából származó ezen hátrányok 
megszüntetésére a tagosítás nyújt módot, melynek kedvező 
hatása fókép abban nyilvánul, hogy a birtok okszerű és rend
szeres kihasználását lehetővé téve, úgy a birtok jövedelmét, 
mint annak értékét tetemesen fokozza.

Ennek igazolásául szabadjon, hazai adatok hiányában egy németországi, 
a mindeni kerületben fekvő Steinheim község tagosításánál elért eredmé
nyekre hivatkoznom.

A tagosítás előtt a határ 4810 részletből állott, melyek átlagterülete 
05 volt; egy birtokosra átlagban 65 részlet esett. A tagosítás folytán a 
részletek száma 1100-ra apadt, átlagnagyságuk pedig 22 ^-ra emelkedett 
s egy birtokosra átlagban csak 16 részlet esett, vagyis a legtöbb birtokos 
egy tagban vette ki részét.

A tagosítás által okozott költség, beleértve a tagosítással kapcsolatban 
foganatosított út- és folyószabályozásokból származott költséget is, kitett 
kereken 111.852 márkát, mely összeg a 2151 tagositott területre elosztva, 
hektáronkint 52 márkát tesz ki. A tagosítás után a telkek ára átlagban 
50%-kai emelkedett, vagyis oly telek, mely a tagosítás előtt péld. 2221 már
kán adatott el, a tagosítás után 3376 márkával fizettetett meg; a hektáronkinti 
értékemelkedés tehát 1155 márkára rúgott. Hasonló arányban emelkedett a 
szántóföld haszonbére is, mely a tagosítás előtt középtávolságu és minőségű 
földeknél hektáronkint 120—150 márka, a tagosítás után 170 — 190 márka 
között ingadozott. Landw. Jahrbücher. XVIII. évfolyam, 923. és köv. lapjain.

Hogy a tagosítás általánosan elismert előnyei daczára 
kivált hazánkban nem halad a kívánatos arányban, annak 
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oka egyrészt a gazdaosztály konzervatív magatartásában, más
részt a tagosítással járó nehézségekben keresendő.

A telkeihez szívósan ragaszkodó kisebb birtokos saját 
munkáját nem számítván fel, közvetlenül nem érzi annyira a 
szétszórtság hátrányait; de hogy a tagosítástól sok esetben 
annyira idegenkedik, ez főként a tagosításokkal járt vissza
élések következménye; visszariasztólag hat továbbá a tagosítás 
által okozott költség is, mely különösen akkor nagyon tekin
télyes, ha a tagosítással egyetemben a határ- és birtokren
dezés is kapcsolatba hozatik, folyók és patakok szabályoz tatnak 
s megfelelő, az összes telkeket minden időben hozzáférhetővé 
tevő utak létesíttetnek, pedig e nélkül a tagosítás előnyei töké
letesen el nem érhetők.

Tekintettel a tagosításokkal járó nehézségekre és költ
ségekre, szükséges, hogy a tagosítás ezirányu törvényekkel 
szabályoztassék.

A tagositási törvényben ki legyen mondva, hogy a tago
sítást az érdekelt birtokosság hányadrésze követelheti, hogy a 
tagosítás végrehajtására minő közegek illetékesek, hogy a 
tagosítás minő elvek szerint foganatosítandó s hogy a tago
sításból származó költségek mi módon fedeztessenek.

A legtöbb kulturáltamban elegendő, ha az érdekelt bir
tokosságnak terület- vagy 'földadó szerinti kétharmada követeli 
a tagosítást; végrehajtásával külön e czélra alkalmazott, a 
tagosítás technikájában jártas közegek megbízvák, akik nem
csak mérnöki, hanem megfelelő mezőgazdasági ismeretekkel is 
kell, hogy rendelkezzenek; elvnek azt tekintik, hogy az apróbb 
részletek fökép a község közelében, nagyobb részletek pedig, 
melyeken esetleg mellékmajorok is állíthatók, a határ szélén 
hasíttassanak ki, hogy azáltal a tanyarendszer meghonosítá
sára is mód nyujtassék ; a költségek fedezésére pedig jelzálo- 
gilag biztosított olcsó törlesztéses kölcsönök bocsájtatnak a 
tagositó községek rendelkezésére, miáltal a tagosítással kap
csolatban másként keresztül sem vihető telkesítések (alagcsö- 
vezés, patakszabályozás stb.) foganatosítására is kedvező alkalom 
nyílik.

Csak ilyen szervezet mellett töltheti be a tagosítás áldásos 
hivatását.
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Hazánkban a tagosítás ügye eddigelé kellően szervezve nincs; a tago
sítás és birtokrendezésre vonatkozó törvények és rendeletek „Kaplány Géza. 
Telekkönyv, birtokrendezés, telekkönyvi átalakítás és betétszerkesztés“ czimü 
terjedelmes munkájában találhatók. Újabban az 1892. évi XXIV. t.-cz. értel
mében az erdélyrészi tagositási munkálatok hitelesítését kataszteri mérnökök 
végzik; de kötelező tagosítás, állami közegekkel végrehajtva, nálunk szer
vezve nincs.

A birtokrendezés és a tagosítás szervezése iránt bővebb felvilágosítást 
nyújtanak: A. Hüser. Die Zusammenlegung der Grundstücke. Berlin, 1890. 
J. Höltschel. Die agrarischen Operationen überhaupt, speciei 1 aber in Oester
reich. Wien, 1891.

3. A birtok kultunillapota.

A kulturállapot megbirálásánál a telkek, telkesítések és 
épületek állapota veendő figyelembe.

Gondosan mívelt, gyomoktól tiszta, jó erőben álló szántó
föld, vakondtúrásoktól, gyomok és cserjéktől mentes rétek és 
legelők, jó karban tartott utak, árkok, hidak, belül, mint kívül 
rendben álló épületek a jó kulturállapot ismérvei.

Hogy a jó kulturállapot valamely birtok értékét mennyire 
fokozza, kitűnik azokból a költségekből, melyeket egy elha
nyagolt birtok helyreállítása okoz. A kizsarolt szántóföld csak 
éveken át folytatott bő trágyázás által hozható kellő erőbe, 
elgyomositott földek megtisztítása pedig éveken keresztül foly
tatott rendszeres talaj mi velést, esetleg ugar tartást tesz szük
ségessé.

Az elhanyagolt épületek helyreállítási költségéről pedig 
könnyen fogalmat alkothatunk, ha tekintetbe veszszük, hogy 
azok az amúgy is tekintélyes épülettökének, az elhanyagoltság 
mérve szerint 5 —10 és több százalékát vehetik igénybe.

Birtokok vételénél, bérleteknél és birtokbecsléseknél tehát 
a birtok kulturállapotának kellő méltánylása a legfőbb fel
adatok egyike. Könnyen megesik, hogy bizonyos birtok csakis 
elhanyagolt volta miatt 25—30 százalékkal kevesebbet ér, 
mintha az jó karban lenne; ezt a körülményt figyelmen kívül 
hagyva, túlfizetjük a birtokot vagy túlmagas haszonbért 
ajánlunk érte, minek szomorú következményeit bővebben kifej
teni fölösleges.

Másrészt megeshetik az is, hogy valamely birtokra, épp elha-
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nyagoltsága miatt, nem akad vevő s hogy ezen okból az ilyen 
birtok valódi értékén alul is megszerezhető, mire a spekulativ 
gazdának különös figyelemmel kell lennie, míg a birtokosra ez 
komoly intés, hogy a kulturállapot elhanyagolását lehetőleg 
mellőzze.

De lia valami, úgy különösen a kulturállapot helyes meg- 
birálása az, mely alapos szakavatottságot és gondos körül
tekintést igényel, mert léteznek szépen felcziczomázott birtokok 
is, melyek gondosan mívelt földjeiből a talajerő hiányzik, me
lyek fehérre meszelt és külsőleg csinosan kiállított épületei 
roskadozók; ha ilyen birtokkal becsapódunk, e hínárból csak 
nehéz áldozatok árán fogunk kiszabadulni.

IV. A birtok közgazdasági helyzete.
A földbirtok közgazdasági helyzetét, a termelést és külö

nösen a termények értékesítését befolyásoló piaczi, népességi és 
társadalmi, továbbá közigazgatási és politikai viszonyok hatá
rozzák meg.

A természeti viszonyoktól függ az, hogy a birtokon mi 
termelhető sikerrel, a közgazdasági viszonyok döntenek a felett, 
hogy a legkedvezőbb anyagi eredmények elérése szempont
jából mi termelendő a birtokon és a termelésnél mily irány 
követendő.

A közgazdasági viszonyok alapos ismerete nélkül tehát 
a termelés sem helyesen nem szervezhető, sem sikerrel nem 
folytatható.

1. A piaczi és forgalmi viszonyok.

Általános tapasztalat, hogy termelni könnyebb, mint 
haszonnal eladni.

Az eladás színhelye a piacz, tehát az ehhez való alkal
mazkodás a jövedelmező gazdálkodásnak egyik alapföltétele.

A piacz úgy a termények értékesíthetése, mint a szük
ségletek megszerezhetése szempontjából veendő figyelembe. 
Távolságától függ úgy az eladható, mint a beszerzendő czikkek 
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helyi ára. Az eladható czikkeknél azok piaczi árából levonásba 
jön a piaczra szállítás költsége, a beszerzett czikkeknél pedig 
azok piaczi árához ez a költség hozzászámítandó, hogy a helyi 
árt megkapjuk.

Minthogy pedig nagyobb gazdaságoknál a termelvények 
egy része a gazdasághoz legközelebb eső helyi piaczon, másik 
része a világpiaczon szokott értékesíttetni, a piaczi viszonyok 
kellő méltatása végett külön veendő szemügyre a helyi piacz 
távolsága^ és terjedelme s külön a gazdaság összeköttetése a világ- 
piaczczal.

1. A helyi piacz távolsága és terjedelmétől függ első sor
ban, hogy azon, csekélyebb szállítóképességű termények érté- 
kesíthetők-e és milyen mennyiségben ?

A termények szállíthatóságát meghatározó tényezők: a ter
mény értéke, viszonyítva súlyához és térfogatához, azonkívül 
a termény eltarthatósága; minél nagyobb valamely termény
nek a súly egységre vonatkoztatott értéke s minél tovább el
tartható az, annál távolabbra szállítható.

A gazdasági termények közül a legnagyobb szállítható
sággal a gyapjú és a komló bir, mert métermázsánkinti áruk 
a 100 frtot meghaladja; a búza és a tej ára gyakran egyenlő 
— métermázsánkint 8 frt — mindazáltal a búza szállítható
sága, könnyebb eltarthatósága miatt, nagyobb, mint a tejé; 
ennél csekélyebb a sajtolt fzéna és szalma s még csekélyebb 
a gyök- és gumós termények szállíthatása.

Közeleső piaczon tehát különösen tej, zöldség, gyümölcs, 
széna és szalma előnyös eladhatására nyílik alkalom, szintúgy 
a gazdasági szükségletek, póttakarmány, mű- és esetleg istálló
trágya, kenő-, világitó-, épület- és tüzelőanyagok olcsóbb be
szerzésére.

Nagyobb, terjedelmű piacz továbbá előnyt nyújt azáltal, 
hogy a piaczi konjunktúrák kiaknázására, olcsó hitel szerzésére, 
szakértő közegek, mesteremberek s különféle intézmények, köz
raktárak, szövetkezetek, vásárok igénybe vételére, közeli gyá
rakban bizonyos termények előnyös értékesítésére alkalmat 
szolgáltat.

Innét van, hogy társadalmi és üzleti tekintetben maga
sabb polczon álló városok közelében a földbirtok értéke 
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25—33 %-kal magasabb, mint hasonló termékenységü, de távo
labb fekvő birtoké.

2. A gazdaságnak a világpiaczczal való összeköttetése külö
nösen a világforgalmi czikkek értékesítése szempontjából fon
tos, de azért / is, mert a közlekedési viszonyok fejlődésével a 
nagyobb távolságú forgalomba a csekély szállíthatóságu czikkek 
(tej, gyümölcs, burgonya, czukorrépa, széna, szalma stb.) is 
mindjobban bele vonatnak ; sőt még a nehezen eltartható hús 
is, azáltal, hogy fagyasztott állapotban szállíttatik, a világ
forgalmi czikkek sorába lépett, mint ezt az Észak- és Dél- 
Amerikából és Ausztráliából nagy mennyiségekben az európai 
piaczokra vetett hús bizonyítja.

A világpiaczczal való összeköttetés szempontjából első 
sorban tekintetbe veendő a gazdaságot a legközelebbi vasúti 
vagy hajóállomással összekapcsoló út hossza és minősége, 
minthogy a közönséges utón való szállítás a legköltségesebb 
(1. alábbi táblázatot). Ez az út fejezi ki a gazdaság helyzetét 
a világpiaczhoz, mely helyzet a birtok értékére époly befolyást 
gyakorol, mint a helyi piacz távolsága.

Idevágó vizsgálatokból kitűnt, hogy egy a piacztól 50 ki
nyire eső és csak közönséges utakkal rendelkező birtok értéke 
33 %-kal csekélyebb, mint hasonló termékenységü, de a piacz- 
hoz közel fekvő birtoké s hogy a birtok értéke ezentúl minden 
5 távolságnál egy százalékkal sülyed, úgy, hogy a városhoz 
közel eső birtok értékét 100-nak véve: 

birtok
n
T)

n

n

50 % távolságú
100 n T)
200 n r>
300 n n
380 w n

értéke
r>

r>

n
T)

66
56
36
16
0

vagyis a piacztól való 380 ^-nyi közönséges úttávolságnál 
megszűnik a földjáradék; vasúton s még inkább vizen a szállí
tás olcsóbb lévén, közvetlen vasúti összeköttetésnél 500—600, 
tengeri útnál 3—4000 ’^n-nyi távolságnál szűnik meg a föld
járadék.

Magyarázata e jelenségnek abban rejlik, hogy a távolság 
arányában a piaczra való szállítás költsége folyton emelkedik

Hensch; Jószágberendezés- és kezeléstan. 6
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úgy, hogy bizonyos távolságnál a szállítási költség fölemészti 
az árú értékét.

A szállíthatóságnak ezen véghatára az árú értéke s az 
igénybe vett szállítási eszköz szerint nagyon különböző.

A mérföld és métermázsánkinti szállítási költséget országúton 10 kr- 
ral, vasúton 2*5  krral számítva, az egyes termények szállíthatóságának határa 
a következő:

Termény neme

Ár 
méter

mázsán*  
kint

Mérföldenkint
és métermázsánkinti 1 

szállítási költség 
a termény százaléká

ban kifejezve

A szállithatás 
véghatára 

mérföldekben

forint ország- ' 
utón vasúton ország- I

utón vasúton

Istállótrágya............................... 0 20 50 — 12-50 2 8
Czukorrépa............................... 080 12-50 3-12 8 32
Szalma.......................................... 1- — 10’— 2-50 10 40
Burgonya..................................... 1-50 666 1-66 15 60
Széna .......................................... 2— 5-— 1-25 20 80
Búza.......................................... 8-— 125 0-31 80 320
Élő állat *) ................................ 20-— 0 25 0 25 400 400
Czukor .......................................... 35 — 0-28 0 07 350 1400
Hús................................................ 40-— 0-25 0-06 400 1600
Sajt............................................... 60’— 0-16 004 600 2400
Gyapjú.......................................... 100- o-io 0025 1000 4000
Komló.......................................... 120 — 0-08 0020 1200 4800

1 Húskivonat............................... 600-— 0016 0-004 6000 24000

Ezek az adatok csak általános tájékozást nyújtanak a 
főbb gazdasági termények szállíthatósága iránt, de nem fejezik 
ki a tényleges szállíthatóságot, minthogy a tömeges szállításnál 
elérhető díj kedvezmények a tényleges szállítási költséget lénye
gesen módosítják. így péld. fölemésztené a fenti táblázat 
szerint a vasúti szállitás költsége a czukorrépa árát már 32 
mérföldnyi vagyis 256 7^-nyi távolságnál, a tényleges díjtétel 
pedig a magyar államvasutak vonalain 250—260 '^-nél csak 
20 kr, tehát a 80 kros répa értékének nem 100, hanem csak 
25 %-a.

A termelés szervezése tehát a szállítási díjtételek isme

*) Élő állatoknál a lábán való hajtás s a vasúton való szállitás költ
sége egyenlőnek vétetett.
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retet is föltételezi, valamint egyáltalában a birtokberende- 
zöre nézve egyike a legfontosabb feladatoknak, hogy a piaczi 
és közlekedési viszonyok kellő tekintetbe vételével a termelés 
súlypontját a legelőnyösebben értékesíthető és forgalomba hoz
ható terményekre fektesse, más szóval a követendő üzem rend
szer megállapításánál a piaczi viszonyokhoz alkalmazkodjék.

Minél kedvezőbbek ezek, annál belterjesebb gazdálkodás 
folytatható; minél kedvezőtlenebbek, annál külterjesebb gazdál
kodásra vagyunk utalva.

Minthogy a közlekedési viszonyok a birtok kezelésére és 
kihasználására s így közvetve annak jövedelmére és értékére oly 
lényeges hatással vannak, a közlekedési viszonyok fejlesztése, 
utak, vasutak, kikötök építése, hajózható folyók és csatornák 
létesítése s mérsékelt szállítási dijak kiszabása, nemcsak az 
ipari s kereskedelmi, de egyúttal a mezőgazdasági haladásnak 
is egyik alapföltétele.

Hogy e tekintetben hazánk az utóbbi évtizedek alatt 
mily haladást tett, kitűnik a következő számokból:

1846-ban az üzemben álló vasutak hossza ■ • • 35 K[m
1867-ben n . . 2283 „
1880-ban n n V n . . 7075 „
1890-ben n n n n . . . 11239 „
1893-ban n n n n . . . 12394 „ volt.

Vasúti hálózatunknak ezen rohamos fejlődésével a leg
szorosabb kapcsolatban áll a magyar földbirtoknak általános, 
vidékek szerint 50 —100, sőt 200 %-os, értékemelkedése.

2. A népességi viszonyok.

A népesség ritka vagy sűrű volta, szellemi fejlettsége és 
anyagi helyzete a földbirtok kezelésére és értékére két irány
ban gyakorol befolyást: egyrészt mint a gazdasági termények 
közvetlen fogyasztója, másrészt mint a munkaerő forrása.

A gazdasági termények értékesítése a legkedvezőbb, 
ha azok a belföldön fogyasztathatnak; azáltal megtakarítható 
a világpiaczra szállítás költsége, minélfogva még olcsóbb el
adás esetére is nagyobb lehet a termelő haszna. Azonkívül 

6*  
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pedig, ami a jelenlegi viszonyok között kétszeresen fontos, 
biztosabb alapot nyer az értékesítés, minthogy a belföldön 
fogyasztott czikkek a védvámok okozta árhullámzásoknak alá
vetve nincsenek.

Megbecsülhetetlen előny tehát, ha a vidék sűrű s vagyo
nos lakosságánál csekélyebb szállíthatóságu terményeink — tej, 
fris vaj, csemegesajt, hizóállatok, gyümölcs, zöldség stb. — 
fogyasztására számíthatunk, s ha az ily viszonyok között 
virágzó ipar és kereskedelem egyéb termékeink biztos értéke
sítésére alkalmat nyújtanak.

A birtok értékére és jövedelmére tehát a népesség mint 
fogyasztási tényező a legüdvösebb hatással van, sajnos azon
ban, hogy épp hazánkban számos birtokos ezt a kedvező 
helyzetet nem használja ki kellően,- ezen körülményben rejlik 
föoka annak, hogy vidéki városaink legtöbbjében az élet 
aránytalanul drága, drágább, mint a nyugati államok váro
saiban.

Pedig a főbb gazdasági terményeknél, a gabona és a 
gyapjúnál, beállott tartós árhanyatlásból származó veszteség
bizony sok esetben a belfogyasztásra szánt termények terme
lésének kiterjesztése által kitünően ellensúlyozható, amint az 
különösen a tejgazdaságoknál tapasztalható.

A népesség sűrűségével szoros kapcsolatban állanak 
továbbá a cseléd- és munkabérek, míg a népesség értelmi s erköl
csös voltától a munkások képessége, ügyessége, szorgalma és 
megbízhatósága függ. Tekintve, hogy a cseléd- és munkabér 
gyakran az összes termelési költség 25—30, sőt 40 %-át teszi, 
kétségtelen, hogy az uralkodó munkabér a birtok jövedelmére 
nagyon lényeges hatással van.

Ha egy 1000 holdas birtoknál, melynek átlagos tiszta hozadéka — 
birtokjáradéka — 15.000 frt s melyen a cseléd- és munkabérekre forditott 
évi költség középbérek mellett 10.000 frtot tesz, a munkabér 10%-kai emel
kedik, akkor a birtokjáradék 1000 írttal, 20%-nyi béremelkedésnél ‘2000 írt
tal csökken, föltéve, hogy a termések és terményárak változást nem szen
vednek. A szükséges munkaerő biztosítása tehát a földjáradék állandósitása 
szempontjából is fontos.

A rendelkezésre álló munkások mennyiségétől függ továbbá 
termelésünk iránya, minthogy több munkát igénylő termelési 
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ágak felkarolása a szükséges munkások felett való rendelkezést 
tételezi föl.

A munkások értelmi és erkölcsi színvonala pedig külö
nösen nem méltányolható eléggé a jelenlegi viszonyok között, 
midőn a cselédek és munkások megbízhatatlansága általános 
panasz tárgya.

Mindezt összevéve, kétségtelen, hogy a népességi viszonyok
ban a birtokérték alakulásának egyik fötényezője rejlik.

3. A politikai és közigazgatási viszonyok.

Régi közmondás, hogy a rossz kormányzat rosszabb a 
háborúnál, mert a kormány állandó, a háború csak ideiglenes.

A kormányzatnak hatása a mezőgazdaságra, a földbirtok 
jövedelmére és értékére nagyon számos irányban nyilatkozik 
s amint a jó kormány a földmívelést rövid idő alatt felvirá
goztathatja, épúgy a rossz kormány azt rövid idő alatt tönkre 
juttathatja s e fontos hatásánál fogva a politikai és társadalmi 
szervezetet a termelés negyedik fötényezöjének szokás tekinteni.

Ott, hol a birtokos tulajdona a telekkönyvi intézmény által 
kellően biztosítva van; az igazságszolgáltatás és a közigazgatás 
gyors és olcsó; mezőrendészeti-, vízjogi-, telepítési-, birtok
rendezési-, állategészségügyi-, cseléd- és egyéb agrártörvények 
a birtokost intézkedéseiben támogatják; az adórendszer igaz
ságos, nem a kormány önkényétől függő; hol a kormány meg
felelő kereskedelmi szerződések kötése által az exportált 
termények biztos értékesíthetéséről, kellő szállítási eszközök 
létesítése által a termények forgalomba hozataláról gondoskodik; 
a helyesen szervezett gazdasági érdek képviselet a birtokos
osztály érdekeit a kormánynál érvényre juttathatja; a gaz
dasági szakképzettség fejlesztésére és szakkérdésekben tanács
adásra a szükséges kulturális intézmények fennállanak; ahol 
egyáltalában a kormány a mezőgazdaság érdekei iránt a kellő 
érzékkel bir s agrárpolitikai intézkedései által a nemzeti 
vagyonosodás ezen ősforrását minden irányban fejleszteni ipar
kodik: ott a virágzó földmívelés alapföltétele meg lévén adva, 
a földbirtok leghelyesebb, legjobb és legokszerübb kihasználása 
folytán annak jövedelmezősége is biztosítva lesz.
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Hogy kormányaink önkormányzatunk rövid 26 éve alatt a mezőgazda
ság fejlesztése érdekében is magas hivatását betöltötte, azt fényesen igazol
ják számos ezirányu alkotásai, melyek főbbjei: a kultúrmérnöki intézmény, 
a folyamszabályozás és a talajjavitási bank szervezése, a ménesbirtokok 
fejlesztése, méntelepek létesítése, az egyes termelési ágak — szarvasmarha
tenyésztés, selyemtermelés, szőlomívelés — érdekében tett intézkedések, állat
egészségügyi, vízjogi, telepítési és mezőrendőri törvények hozatala, földtani, 
vegykisérleti, rovartani, vetőmag-vizsgáló, növény termelési állomások felállí
tása, a gazdasági tanácsadó bizottságok alakítása, az agrárstatisztikai hivatal 
és a gazdasági tudósítók intézménye, különböző rangú és rendeltetésű gazda
sági tanintézetek létesítése, vándortanitók alkalmazása stb., mik iránt Németh S. 
rFöldmívelésügyi útmutatóu-ja Budapest, 1894 nyújt részletes tájékozást.

V. A földbirtok jogi állapota.
A földbirtok tulajdonjogi viszonya az idők folyamán 

nagyon lényeges változásokon ment át.
Eredetileg minden föld szabad, bárki által lefoglalható 

jószág volt; lefoglalása után rendszerint közös tulajdont képező 
és közös használatban álló birtokká lett; idővel a földbirtoknak 
egy része, nevezetesen a szántóföld egyesek magánhasználatába 
ment ugyan át, de a közös tulajdon jellegét mégsem vesztette 
el, mint ezt Oroszországban a községi birtoknál még jelenleg 
is látjuk; ott a község határának a tulajdonosa a község 
maga, a „Mir“, mely mint ilyen a földeket a község lakóinak 
időről-időre használat végett kiosztja.

Csak a kulturális fejlődésnek egy további fokán lett a 
földbirtok és annak is csak egy része föltétien magántulajdon, 
míg egy másik, főként erdők és legelőkből álló része még 
jelenleg is sok helyütt mint közös tulajdon szerepel.

Eltekintve a magánbirtok két főcsoportja: a nemesi és 
jobbágyi birtok között fennállott, de a birtok felszabadításával 
megszüntetett politikai és jogi különbségektől, jelenleg sem 
tekinthető tehát a földbirtok jogi tekintetben egyenértékűnek.

Különbség teendő különösen a szabad- és kötöttforgalmu 
birtok között.

A szabad birtokok sorába az olyan magánbirtok tartozik, 
mely felett tulajdonosa föltétlenül rendelkezik, melyet tetszése 
szerint eladhat, eloszthat, bárkire átruházhat s adósságokkal 
megterhelhet. Ezen korlátlan birtokszabadságnak megvannak a 
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maga előnyei, de hátrányai is. Előnyei közül különösen kiérné- 
lendök, hogy a szabad birtok rendszerint oly kezekbe fog jutni, 
melyek azt leghelyesebben, legtökéletesebben ki fogják használni; 
telkesítéseknek, a birtok jó karba hozatalának itt nem áll 
útjában semmi. Az okszerű gazda kezében tehát a szabad bir
tok a jövedelmezőség legmagasabb fokára fog emelkedni. Ezzel 
szemben kétségtelen, hbgy a szabad birtok a túlságos elaprózás 
és az adóssággal való túlterheltetés veszélyének jobban ki van 
téve, mint a kötöttforgalmu birtok, melyek sorába mindazon 
fizikai és jogi személyek tulajdonát képező birtokok sorolandók, 
melyek eladása, elosztása, átruházása, örökbehagyása és meg- 
terheltetése kölcsönökkel törvényes módon korlátozva van, 
mint aminők az állami, egyházi, hitbizományi, községi, közbir- 
tokossági és közös birtokok.

Legfőbb hátrányuk ezeknek a birtokoknak az, hogy 
amennyiben a birtok tulajdonosa jogi személy, község, állam, 
egyház, család, a birtok haszonélvezője pedig csak ideiglenesen 
az, az ilyen birtokok kihasználása a hiányos berendezés és 
fölszerelés miatt rendszerint sokkal tökéletlenebb, mint a 
szabad birtoké.

A birtok haszonélvezőjének gyakran nem is áll érdekében, 
sem módjában hasznos, de nagy tökét igénylő befektetéseket tenni, 
hisz’ számos esetben előre nem is tudhatja, hogy a birtok hasz
nát meddig fogja élvezhetni; ennélfogva minél nagyobb jöve
delem kicsikarására törekszik, ami idővel a birtok kizsarolását, 
az épületek elhanyagolását s igy a birtok értékének hanyat
lását vonja maga után.

Birtokok berendezésénél tehát a birtok jogi viszonyainak 
kellő méltatása nem mellőzhető, mert míg szabad birtokon 
minden előnyösnek mutatkozó intézkedés keresztülvihető, addig 
a korlátolt forgalmú birtokon néha még a legjövedelmezőbb 
befektetéseknek is a birtok jogi állapota állja útját.

Hazánkban a korlátolt forgalmú birtok kiterjedése nagyon tekintélyes. 
Az összes 49,020.150 kát. holdra terjedő földbirtokból ugyanis a kötöttfor
galmu birtokokra 16,939.488 hold, vagyis az összes birtokok 3456 %-a esik.

A kötött birtokok főbb csoportjainak kiterjedése a következő:

1. Kincstári birtok............................... 2,786.410 kát. hold, vagyis 5'68 %-a
2. Vallás- és közalapítványi birtok . 248.870 „ „ ,, 052 „
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3. Egyházi birtok.....................................
4. Hitbizományi birtok..........................
5. Községi és közbirtokossági birtok .
6. Egyesületek, gyárak birtoka . . .
7. Vasúti birtok.....................................

az összes kötött birtokoknak.

2,403.332 kát. hold, vagyis 490 %-a
2,349.970 n n 4-79 „
8,674.726 n V 17-67 „

434.206 V n n 0-89 „
41.974 n n n 0'10 „

A kötött birtokból erdőre esik 50%, legelőkre 21. szántóföldre 14, ter
méketlen területekre 10, rétekre 4'5, kertekre, szőlőkre és nádasokra 0’5%. 
L. A földmívelésügyi m. kir. miniszter birtokstatisztikai kiadványait.

MÁSODIK FEJEZET.

A FÖLDBIRTOK FÖLSZERELÉSE.

A telkek és épületekből álló földbirtok, mint ilyen, a 
termelés folytatására még nem alkalmas. Hogy e czélra alkal
massá tétessék, szükséges a birtokot a termelés érdekében 
igényelt eszközökkel, szerekkel ellátni, vagyis fölszerelni.

Ez a fölszerelés egyrészt különféle eszközökre, gépek és szer
számokra vonatkozik, melyek együttvéve a holt leltárt alkotják, 
másrészt az összes igás- és haszonállat-állományra, mely össze
véve eleven leltárnak mondatik; a holt és eleven leltár együtt
véve alkotja a birtok állandó fölszerelését, vagyis álló üzemtőkéjét, 
melyet az jellemez, hogy tárgyai a termelésnél többször és 
huzamos ideig használtatnak.

A fölszerelésnek egy másik csoportját a gazdaság foly
tatásához szükséges pénz-, anyag- és termény készletek képezik, 
melyek együttvéve a gazdaság forgó tőkéjét alkotják s melyek 
specziális jellege abban rejlik, hogy a termelésre csak egyszer 
használhatók s ezen egyszeri használatnál egyúttal fel is hasz
náltatnak, míg az álló üzemtőke tárgyai csak elhasználtatnak.

Az álló és forgó üzemtőke együtt a birtok fölszerelését 
(instructio) alkotja, tőkeértéke képviseli az üzemtőkét s az álló 
és forgó tökével fölszerelt s általuk termelésre alkalmassá tett 
földbirtok gazdaságnak mondatik.

A következőkben 1. a holt leltárral, 2. az eleven leltárral, 
3. a forgó tőke tárgyaival, jelentőségével és helyes arányaival ismer
kedünk meg.
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I. A holt leltár.

1. A holt leltár tárgyai.

A holt leltárba egyrészt az emberi, állati és mechanikai 
erők kellő alkalmazása és kihasználása czéljából szükséges 
gépek, szerszámok és eszközök, az ú. n. munkagépek, másrészt 
a mechanikai erő nyerése és felhasználhatása czéljából szük
séges berendezések, az ú. n. erőgépek tartoznak.

A mezőgazdaságban alkalmazást nyerő munkagépek és 
eszközök oly sokfélék, hogy azokról áttekintést nyújtandó, azok 
következő rendszeres csoportosítása mutatkozik kívánatosnak.

Ide számítandók:
1. A házi eszközök, nevezetesen bútorok, földmérési, idő

járást jelző, állatgyógyászati műszerek, órák és konyhaberen- 
dezések, amennyiben a gazdaságot illetik.

2. Földművelési és szállítási gépek s eszközök; kocsik, sze
kerek, szánok, ekék, boronák, hengerek, vető-, kapáló-, arató- 
és cséplőgépek s különböző kézi szerszámok, ásók, lapátok, 
villák, kapák stb.

3. Állattartási eszközök, úgymint: lószerszámok, jármok, 
kötöfékek, lánczok, rácsok, jászlak, lámpák stb., másrészt a 
takarmánykamra fölszerelvényei, járgányok, szecska-, répa
vágók, őrlőgépek, füllesztők, továbbá egyes állattartási ágak 
fölszerelvényei, nevezetesen a tejkamra, sajtpincze, juhmosó 
berendezései s végül a takarmány és trágya szállítására szol
gáló vasutak is ide sorolhatók.

4. Magtári eszközök; rosták, trieurök, mérlegek, mérő
edények, zsákok, zsákemelök stb.

5. Muhelyi berendezések; a kovács-, gépész-, bognárműhely 
fölszerelvényei.

6. Mellékipari vállalatok leltára; malmok, szeszgyárak, 
téglavetőkben és egyéb a gazdasággal kapcsolatos vállalatokban 
alkalmazott gépek és eszközök.

Az erőgépek sorába tartoznak a vizi-, szél-, gőz- és elek
tromos motorok.
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2. Á holt leltár jelentősége.

A holt leltárba tartozó tárgyak nem közvetlen termelő 
vagy jövedelmező alkatrészei a gazdaságnak, hanem ellen
kezőleg költséget okozók.

Mindazáltal holt leltár nélkül nem gazdálkodhatunk, s 
helyes szervezését föltételezve, a holt leltár közvetve lényegesen 
hozzájárulhat a gazdaság jövedelmének fokozásához.

Ami mindenekelőtt a szorosb értelemben vett munka
gépek jelentőségét illeti, kétségtelen, hogy az emberi és állati 
erő teljesen csakis azok segélyével használható ki, hogy a 
gépek a munka végzését tetemesen megkönnyítik, hatályát 
fokozzák s számos esetben a munka jobb, egyenletesebb, gyorsabb 
és olcsóbb elvégzését teszik lehetővé, mint ez a sorvetésnél, a 
gépekkel való sormívelésnél, az aratás és a cséplésnél általá
nosan tapasztalható.

Ha kézi hadaróval egy ember naponta egy métermázsa gabonát állít 
elő, gőzcséplőgépnél ennek tízszeresére képes. Míg kézi cséplésnél 1000 q 
gabona kicséplése 20 embert 50 napon át venne igénybe, addig 20 ember 
és egy gőzcséplögép segélyével e munka öt nap alatt végezhető, s ha első 
esetben egy métermázsa gabona kicséplése 50 krba kerül, gőzgéppel végezve 
esetleg csak 25 — 30 krba kerülend.

Gépek alkalmazása a gazdát továbbá függetlenebbé teszi 
a munkástól s mindazáltal munkáinak a rendes időben való 
elvégezhetését jobban biztosítja, mi úgy a termelés, mint a 
terményértékesités szempontjából fölötte fontos. Másrészt 
kétségtelen az is, hogy gépek alkalmazása a munkás kere
setét apasztja; hanem tekintettel arra, hogy a gépek a mun
kást épp a legterhesebb, az emberhez legkevésbbé méltó tisztán 
mechanikai műveletekből álló munkák alól fölmentik és szá
mára nemesebb feladatok betöltését teszik lehetővé, a gépek 
alkalmazását annál kevésbbé lehet hátránynak tekinteni, mint
hogy a kultúra haladásával a tisztán mechanikai munkák olcsó 
végzésére ajánlkozó munkások aránya úgyis csökkenőfélben 
van, s így a munkásoknak gépekkel való helyettesítése ezen 
okból is indokoltnak tekinthető.

A gépek alkalmazásából származó előnyöket szemügyre 
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véve, az okszerű gazdálkodás elvéül tűzhető ki, hogy minden, 
géppel előnyösebben végezhető munka okvetlenül géppel végzendő.

A mechanikai erő nyerésére szolgáló erőgépek jelentősége 
különösen abban rejlik, hogy az általuk szolgáltatott erő sok 
esetben sokkal olcsóbb, mint az állati s még inkább mint a 
folyton dráguló emberi erő.

Idevágó vizsgálatokból kiderült, hogy ha az ember által 
kifejtett erő költsége 100-nak vétetik, akkor

az igásállatok által kifejtett erő költsége 8-ra
a gőzgépek „ „ „ „ 3-ra
a vizi motorok „ „ „ „ 1-re

tehető, ami azonban nem azt jelenti, hogy az említett erők 
által teljesített munka költsége között is hasonló arány állana 
fent, minthogy a drágább emberi erő kihasználása nem igényel 
oly költséges berendezést, mint az olcsóbb mechanikai erő, 
péld. a gőz kihasználhatása.

Különben is minden motornak megvan a maga specziális 
jelentősége s hogy bizonyos munkák végzésére minő erő alkal
mazandó, az csakis a munka mennyi- és minőségének tekin
tetbe vételével Ítélhető meg.

A vizi motorok mellett szól olcsóságuk, de hátrányuk, 
hogy nem állanak mindenütt, illetve nem mindig rendelkezésre, 
minélfogva csak bizonyos tömeges munkák — őrlés, cséplés — 
végzésére alkalmasak; elektromos erővé átváltoztatva a vizi 
erő, világítási és fűtési czélokra, esetleg a takarmány-elkészítő 
gépek és kutak hajtására is alkalmassá tehető. Ahol tehát 
megfelelő vizi erővel rendelkezünk, bizonyára érdekünkben áll 
azt lehetőleg hasznunkra fordítani.

A szélmotorok — Halladey-féle szerkezetek — szintén jó 
szolgálatot tehetnek malmok, szivattyúk hajtásánál, azonban 
nagy hátrányuk, hogy eröszolgáltatásuk nem megbízható.

A legfontosabb mezőgazdasági motor a gőzgép, még pedig 
a lokomobil, melyet újabban mindinkább az úti lokomotív kezd 
helyettesíteni. Szemben az elébbi két motorral, az a megbecsül
hetetlen előnye, hogy az általa szolgáltatott erővel tetszésünk 
szerint rendelkezünk; számos munkagép előnyös alkalmazása 
(gőzeke, cséplőgép) pedig csak gőzgép által válik lehetővé.
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Habár az említett munkagépek nyújtotta erő olcsóbb, 
mint az igás- és emberi munkaerő, általánosabb alkalmazá
suknak határt szab az a körülmény, hogy e munkagépek tel
jesen csak tömegesebb munkánál használhatók ki, minélfogva 
e motorok főelönyét, az olcsó erő szolgáltatását, fökép csak a 
nagyobb üzem élvezheti, a kis üzem pedig legföljebb szövet
kezeti utón fordíthatja azt javára.

Tekintve az erőgépek jelentőségét, azon eredményre jutunk, 
hogy a munkaköltség leszállítása czéljából az emberi és állati 
erő mechanikai erőforrásokkal helyettesítendő mindazon esetekben, 
ahol ez előnyösebbnek mutatkozik.

Habár ennélfogva vezérelvnek tekinthető úgy az erő-, mint 
a munkagépek minél általánosabb alkalmazása, melynek érvé
nyesítésére egyrészt a folyton emelkedő munkabérek, másrészt 
a folyton tökéletesedő és olcsóbbodó gépek indítanak, mind
azáltal nagy óvatosságra, körültekintésre és helyes kalkuláczióra 
int az a körülmény, hogy a sok gép sok tökét von el a gaz
daságtól, f^ntartása pedig sok költséget okoz.

3. A holt leltár nagysága.

A holt leltár nagysága alatt a gépek és eszközökben 
rejlő érték, a holt leltár tőkeértéke, értetendő.

Ez a tőkeérték a gazdálkodás iránya és belterjessége, 
a birtok kiterjedése, éghajlata és talaja s az alkalmazott gépek 
és eszközök minősége szerint fölötte eltérő.

Minél nagyobb a szántóföld aránya, minél belterjesebb 
annak kezelése, minél csekélyebb mértékre van a naturál gaz
dálkodás, a részért való munkáltatás, szállítva, annál nagyobb 
a holt leltár tőkeértéke, mely a legmagasabb fokra ipari vállala
tokkal kapcsolatos gazdaságokban emelkedik.

Kisebb gazdaságokban a nélkülözhetlen gépek és eszközök 
sem lévén kellően kihasználhatók, az ezekben rejlő tőkeérték 
aránylag nagyobb szokott lenni, mint nagyobb gazdaságokban, 
melyeknél azonban megint a nagy és drága gépek (gőzeke, 
gőzcséplőgép) fokozhatják a holt leltár értékét; rövid nyárral 
biró zord éghajlat alatt, hogy a munkák kellő időben legyenek 
elvégezhetők, aránylag nagyobb fölszerelésre van szükségünk;
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a nehezebben mivelhetö agyagtalaj erősebb és drágább gépeket 
igényel, mint a laza homok.

Végül minél tökéletesebbek és ennélfogva drágábbak az 
alkalmazott gépek és eszközök, annál nagyobb természetesen 
a holt leltár értéke is.

A holt leltár tényleges nagysága biztosan csak a holt 
leltárhoz tartozó tárgyak értékbecslése útján állapítható meg, 
azonban általános tájékozást, a holt leltári töke szokásos nagy
sága iránt, tapasztalati adatok útján is szerezhetünk.

A holt leltár megállapításánál a gazdaságban tartott 
fogatok számából kell kiindulnunk.

Egy-egy fogatra, tekintettel a tartalékra, számítandó 
ugyanis:

egyéb fölszerelés, szerszám, láncz, kötél, villa, 
lapát stb............................................................. 16

1*3  szekér (3 fogatra 4 szekér ) 120 írtjával = 160 frt
12 eke (5 „ 6 eke ) 40 7) 48 77

’/a borona (3 „ 1 borona) 30 n 10 77

’/a henger 90 r> 30 n

‘4 töltögető 24 T) 8 77

’/a lókapa 24 77 'Z 8 7)

összesen 280 frt.
A fölszerelés belterjessége szerint az egy fogatra eső holt 

leltári töke 200 és 300 frt között váltakozik.
A többi gépek beszerzése a birtok kiterjedése és a ter

melésnél követett irány szerint alakul, mely tekintetben külö
nösen arra is nézzünk, hogy a gépek a gazdaságban kellően 
kihasználhatók legyenek, minthogy különben munkájuk fölötte 
megdrágul. E tekintetben tájékozásul szolgáljon, hogy egy sor- 
vetö- és aratógép legalább 120 holdat, egy gözcséplőgép leg
alább 500—600 hold gabonavetést, egy gözeke 1600—2000 
holdat igényel teljes kihasználhatására.

Ha egy 6000 frt értékű gözcséplögép, melynek évi fen
tartási költsége és kamatja 1200 frt:

30 napon át alkalmaztatik, esik egy napra
60 napi használatnál..................................

40 frt
20
12100 7)
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az általános költségből. Ha naponkint 200 gabona csépelhető 
ki, ezen költségből egy métermázsára az első esetben 20 kr, a 
másodikban 10 kr, a harmadikban 6 kr esik.

Kisebb gazdaságok tehát ez okból sem szerelhetők föl 
nagyobb gépekkel.

Ha ennélfogva oly nagyobb gazdaságot veszünk vizsgá
lódásaink alapjául, mely 1000 hold szántófölddel rendelkezik, 
ennek holt leltára külterjes üzemmódnál körülbelül következő
képen fog alakulni:

25 fogatra szükséges gépek és eszközök értéke á 250 frt = 6250 frt 
istállói és takarmánykamrai fölszerelés................... 450 „
mag- és raktári szerek................................................. 300 „
bútorok és egyéb házi eszközök.................................. 200 „
kézi eszközök és mühelyi fölszerelések . . . . . 800 „

összesen 8000 frt

Egy hold szántóföldre esik tehát a holt leltári tőkéből 
8 frt, mely tétel minimálisnak tekinthető.

Ugyanezen gazdaság belterjesebb üzemmódnál esetleg a 
következő holt leltárral fog rendelkezni:

34 fogatra szükséges gépek és eszközök á 300 = 10200 frt
3 vetőgép a 400 frt................................................ 1200 „
1 trágyaszóró gép á 400 frt.................................. 400 „
3 aratógép á 400 frt................................................. 1200 „
2 kaszálógép á 250 frt........................................... 500 „
4 szénagy ftj tő á 100 frt....................................... 400 „

istállók és takarmány kamrák fölszerelése .... 1200 „
tej kamra fölszerelése................................................ 800 „
magtári eszközök, hidas mérleg............................. 1000 „
trágyalé-szivattyií..................................................... 100 „
gözcséplőgép-garnitura................................................ 6000 „
bútorok és házi szerek........................................... 600 „
kézi szerszámok és műhely-fölszerelések .... 400 „

összesen 24000 frt

mi szerint a holt leltár a szántóföld minden holdját 24 írttal 
terheli.
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A szántóföld kát. holdjára eső holt leltári érték tehát az 
üzem belterjessége szerint 8 és 24 frt között váltakozhat.

Ez esetben a gépek beszerzési értéke szolgált a számitás 
alapjául. Régi gépek alkalmazásánál ezek a tételek 33 %-kal 
csekélyebbekre, vagyis 6—16 írtra tehetők.

Az elmondottakkal összehangzásban állanak egyes gazdaságokban szer
zett idevágó adatok is.

A magyar-óvári föherczegi uradalomban 12.740 kát. hold házilag kezelt 
szántóföld mellett, a holt leltár értéke 160.000 frt, mi alatt nem annak be
szerzési ára, hanem a szokásos leirás után fenmaradó érték értetendő; egy 
holdra esik tehát 12o frt. Az uradalom egyes gazdasági kerületeiben válta
kozik e tétel 7 és 17 frt között.

A béllyei föherczegi uradalomban a szántóföld kát. holdjára eső holt 
leltári tőkerészlet 20 frt, mely kerületek szerint 8 és 31 között váltakozik.

Az amerikai farmerek birtokain a holt leltár értéke többnyire sokkal 
tekintélyesebb, rendszerint 25—30 frt között váltakozó.

Minthogy a holt leltár nagysága főképen a szántóföld 
aránya és kezelése szerint alakul s a többi mívélési ágak — 
rétek, legelők — ezt csak kevéssé módosítják, azért czélszerűbb- 
nek mutatkozik a holt leltár nagyságát nem a gazdaság egész 
területére, hanem csak a szántóföldre vonatkoztatni s megelőző 
fejtegetéseinket alapul véve, a holt leltár tőkeértéke a szántóföld 
kát. holdjára vonatkoztatva kitehet viszonyaink között:

1. külterjes üzemmódnál 8—12 frtot
2. középterjes „ 12—18 „
3. belterjes „ 18—24 „

a gépeknél azok beszerzési árát értve; már használt gépeknél 
a holt leltár tőkeértéke a gépek állapota szerint 66—75 %-kal 
csekélyebb, közönségesen 6 és 18 frt között váltakozó.

4. A holt leltár által okozott költség.

A holt leltár által okozott költség egyrészt a gépek 
beszerzésére fordított tőke kamatveszteségéből) másrészt a holt 
leltár karbantartásával, elhasználással és tűz elleni biztosításával 
járó tényleges kiadásokból származik és úgy a kamat, mint a 
tényleges kiadás kell, hogy a gép vagy eszköz használata 
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által legalább is megtérüljön, különben technikai szempontból 
helyén lehet az illető gép alkalmazása, de üzleti szempontból 
nem leend az.

A holt leltárban rejlő töke után felszámítandó kamat a 
személyes hitel kamatlába szerint alakul. Tekintettel arra, 
hogy ezen vagyon-alkatrész kevésbbé biztos, nagyobb koczká- 
zatnak alávetett, mint a telkek és épületek, a holt leltár tőke
értéke után 5 — 6 % kamatot szokás felszámítani.

A holt leltár karbantartásából származó, a használatban 
álló gépek időközönkinti javítása által okozott költség, a 
gépek szerkezete, használata és gondozása szerint fölötte eltérő 
s pontosan csak számviteli alapon deríthető ki. Csekélynek 
mondható ez a költség, ha a gépek és eszközök beszerzési 
értékének csak 5—6, középszerűnek, ha 7—8 és nagynak, ha 
10—12%-át teszi.

A holt leltári tárgyak évi elhasználásából származó költség 
(amortisatio, törlesztés) az illető tárgyak tartama szerint álla- 
píttatik meg.

Egy közönséges igásszekérnél, mely újkorában 120 írtba 
került és 10 évi használat után használhatatlanná válva, 10 

frtnyi értéket képvisel, az évi elhasználás -- - = 11 frt, 
vagyis 9T6 %.

A gépek és eszközök szerkezete, használata és gondozása 
szerint azonban azok használati tartama nagyon különböző, 
minélfogva a holt leltár évi értékleirásánál kifejezésre jutó 
törlesztési százalék is különbözően alakul.

Tájékozásul a következő adatok szolgálhatnak. A szoká
sos törlesztési hányad:

gőzekéknél és gőzgépeknél................... 3—5 %
vető-, arató- és cséplőgépeknél .... 10—15 „
vasekék, boronák, hengereknél .... 5 — 8 „ 
faekék, boronák, hengereknél .... 10—20 „
szekereknél és kocsiknál........................ 10—12 „
kézi szerszámoknál .  ........................ 25—50 „
lószerszámoknál....................................... 30—40 „

a tárgy új korabeli értékének.
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Különösen kiemelendő, hogy a holt leltári tárgyak előre 
látható tartama biztosan megállapítható nem lévén, a törlesztési 
hányad pontos meghatározása is a lehetetlenséggel határos, 
mely okból a holt leltárnál sem lehetünk szószólói az évi érték
leírásnak; mert ha helytelen adatokat csepészünk a számvitelbe, 
azon anomáliának vagyunk kitéve, hogy teljesen elhasznált 
gépek a leltárban még mindig nagy értékkel szerepelnek, vagy 
hogy még egészen jó karban levő gépek a leltár szerint már 
értéktelenek.

A felhozott adatok tehát csak gépek beszerzésénél teendő 
előszámitásoknál és értékbecsléseknél szolgáljanak tájékozásul, 
a tényleges elhasználás mérve pedig minden konkrét esetben 
az elhasznált gépek és eszközök pótlására évek folyamán tény
leg fordított költségből tudható meg.

Átlagszámításoknál a holt leltár pótlására fordítandó 
költség a holt leltár újkorabeli értékének 5—6 %-ára tehető.

A holt leltár tűz ellen való biztosításából származó költség 
az értéknek 0*1 —0’2 %-a között váltakozik, csak a tűzveszély
nek jobban alávetett gépeknél (gőzcséplőgép) nagyobb a tétel.

A fentartásból, pótlás és biztosításból származó összes költ
ségre számítható:

szállítási eszközöknél.............................15—20%-a
talajmívelési gépek és eszközöknél . . 10—15 „
gőzekéknél................................................ 10—12 „
gözcséplőgépeknél..................................12—20 „
járgányos cséplőgépeknél........................ 8—15 „
kézi szerszámoknál.................................. 25—40 „

az eredeti értéknek.
A különböző gépek és eszközökből álló összes holt lel

tárnál ez a költség 12—16 %-ra tehető, de leszállhat 10—11 %-ra, 
viszont 18—25 %-ra is emelkedhetik.

Egy 1000 holdas gazdaságban, melynek holt leltára 20.000 frtnyi 
értéket képvisel, annak évi fentartása és pótlása eszerint 2400—3200 frtnyi, 
vagyis holdankint 2’4—3’2 frtnyi költséget okozhat, mely költségbe a holt 
leltár tőkeértéke után felszámítandó s a gazdaság tisztajövedelmében nyil
vánuló kamat még beleszámítva nincs.

Hensch: Jószágberendezés- és kezeléstan. 7
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5. A holt leltár okozta költségek mérséklését czélzó 
intézkedések.

Tekintettel a holt leltár fentartásából származó költségnek 
tekintélyes voltára, a jövedelmező gazdálkodás szempontjából 
nagyon fontos azon módokat ismerni, melyek segélyével ez a 
költség a minimális mértékre szállítható.

Ezt a czélt elérendő, a gépek és eszközök beszerzésénél, 
használatánál és kezelésénél a következő elvek tartandók 
szem előtt:

1. Hogy a holt leltár holt tökévé ne váljon, gépek beszer- 
aésénél szabálynak tekintendő, hogy a gazdaság részére csak 
oly gépek szereztessenek be, melyekre a gazdaságnak nemcsak 
föltétlenül szüksége van, de amelyek a gazdaságban kellő
képen ki is használtathatnak, minthogy különben, mint fentebb, 
a holt leltár nagyságáról szólva, láttuk, a gép fentartási költ
sége a gép munkáját túlságosan megdrágítja.

A gazdaságban kellően ki ném használható, de szükséges 
gépek vagy szövetkezeti utón, vagy bérlet útján szerzendök meg.

Új gépek csak megbízható czégektöl idejekorán szerzen
dök be; készpénz-fizetés mellett tekintélyes árengedményre 
tarthatunk számot.

Még ki nem próbált újításoktól óvakodjunk, ellenben ha 
jó karban levő régi gépek jutányosán megszerezhetők, azt az 
alkalmat ne szalasztassuk el, mert a kissé használt gép vagy 
eszköz époly szolgálatot tesz, mint az új.

Ezeket az elveket szem előtt tartva, géptárunk nem lesz 
egyúttal lomtár.

2. A holt leltár kezelésénél gondunk legyen arra, hogy 
minden gépnek és eszköznek meglegyen a maga helye, melyen 
az az idő viszontagságai, romlás és lopás ellen védve van; 
nagyobb gazdaságokban az egyes gépek, és eszközökért az 
azzal dolgozó vagy dolgoztató egyének tétessenek felelőssé, 
azon kikötéssel, hogy a rájok bízott eszközön előforduló leg
kisebb hiba azonnal bejelentendő. Azonkívül szigorúan ügyel
jünk arra, hogy munkásaink a gépekkel kíméletesen bánjanak 
s hogy minden gép és eszköz a munka után kellően meg
tisztítva és rendbe hozva kerüljön helyére.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



99

3. A gépek s eszközök fentartásánál a legfontosabb fel
adat, hogy minden legkisebb hiba azonnal helyreigazíttassék, 
nemcsak hogy azáltal nagyobb kárnak eleje vétessék, hanem 
hogy minden eszköz mindenkor használható állapotban legyen.

Nagyobb gazdaságokban a gépek és eszközök karban
tartását vagy szegödményes mesteremberekre szokás bízni, 
vagy átalány szerint kiadni. Az első módozat községektől 
távol fekvő birtokoknál mellözhetlen, hanem tekintettel az e 
téren gyakran előforduló visszaélésekre, nagyon ajánlatos ebben 
az esetben is az átalányrendszert alkalmazni, minthogy az a 
vállalkozó mesterembert takarékosságra és a munkaidő jobb 
kihasználására indítja.

Községekhez közel fekvő gazdaságokra nézve legajánla
tosabb a gép- és eszközjavitást nem szegödményes mester
embereknek átalány szerint átadni.

A szokásos átalánydíjak iránt a következő, a magyar-óvári uradalom
ban érvényben álló adatok nyújthatnak tájékozást:

Egy igásfogathoz tartozó szekerek, ekék, boronák, hengerek, sorkapák 
és kéz! szerszámok (vasvilla, láncz, járomszeg) teljes karbantartásáért fizet 
az uradalom a kovácsnak, illetve bognárnak évenkint negyedévi részletekben 
és pedig:

a kovácsmunkáért kettős lófogatonkint
„ ,, „ ökörfogatonkint
a bognármunkáért kettős lófogatonkint . 
„ „ „ ökörfogatonkint
egy pár igásló évi patkolásáért . . . .

32 frtot

A javításokhoz szükséges vasat és fát a vállalkozó szolgáltatja, csak az 
öntöttvasból készült tartalékrészeket szerzi be az uradalom.

Ezek a tételek 1882 óta állanak érvényben, mindkét fél teljes meg
elégedésére.

Ezeket az elveket követve, a holt leltár által okozott 
költség a legkisebb mértékre szállítható le, anélkül, hogy a gaz
daság a gépek használatából eredő előnyökről lemondani kény
szerülne.

II. Az eleven leltár.

A gazdaságban tartott igás- és haszonállatok együttesen 
az eleven leltárt alkotják, melybe a fontosabb állatnemeken, a

7*  
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lovakon, szarvasmarhán, juhokon és sertéseken kívül, a rend
szerint csekélyebb jelentőségű egyéb állatnemek, szamarak, 
kecskék, baromfiak, méhek, selymérek stb. is tartoznak.

Minthogy az utóbb említettek az üzemberendezésnél csak 
alárendelt szerepet ’ visznek, e helyütt figyelmen kívül ha
gyatnak.

Vitás kérdésnek tekintik, hogy az eladás végett tartott 
növendék- és hizómarha is az eleven leltárba sorolandó-e? 
mivel hogy az eleven leltár, mint az álló üzemtöke egyik 
alkatrésze, csak oly tárgyakat ölelhet föl, melyek a termelés
nél többszörös használatot engednek meg, az eladásra szánt 
növendék- és hizómarha pedig csak egyszer, t. i. eladása 
alkalmával hasznosítható.

Ezen okból a gazdasági irók egy része ezeket az állato
kat a forgó töke közé sorolja, — azonban tekintve, hogy az 
eladásra szánt növendék- és hizómarha a takarmány értékesí
tése és trágya nyújtása által többszörös használatot enged 
meg, még elméleti szempontok is megengedik, gyakorlati 
tekintetek meg éppen arra utalnak, hogy az összes, bármi czélra 
tartott állatállomány az eleven leltárba soroltassák.

Következőkben az igás- és haszonállat-állomány jelentő
ségét és megfelelő arányát ismertetjük.

1. Az igásállat-állomány.

Az igásállat-állomány sorába a munkaerő nyerése végett 
tartott állatok számíttatnak.

Az igásállatok közvetlenül nem szolgáltatnak jövedelmet, 
ők csak hozzájárulnak a jövedelemszerzéshez és épp ez a moz
zanat különbözteti meg őket a haszonállatoktól, melyeknél a 
közvetlen jövedelem — haszon — elérése a tulajdonképi czél.

Mindazáltal a határvonal az igás- és haszonállatok közt 
szorosan meg nem állapítható minden egyes esetben, minthogy 
némely állatok igásmunkák végzésére és egyúttal termelési 
czélokra is használtatnak, így péld. a csikót nevelő igáskanczák, 
az igában használt tehenek és bikák.

Ily kérdéses esetekben az illető állat a tartás főczéljának 
megfelelő csoportba sorolandó.
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Igásállatokra minden nagyobb gazdaságban szükség lévén, 
azok tartása pedig tekintélyes, a gazdaság jövedelmét lénye
gesen érintő költséget okozván, birtokok berendezésénél és 
kezelésénél az igásállatok helyes megválasztása, számarányuk 
megfelelő megállapítása és a tartásokból fölmerülő költségek 
ismerete nagyon fontos szerepet játszanak.

1. Az igásállatok megválasztása. Viszonyaink között az 
igásállatok megválasztásánál főként a lóra és az ökörre vagyunk 
utalva, habár mellékes munkák végzésénél a bivalyok, bikák és 
tehenek, továbbá a szamarak, illetve az öszvérek is tekintetbe 
jöhetnek.

Utóbbi állatok azonban rendszerint csak alárendelt jelentő
séggel bírván, következőkben csak azon kérdés megvilágítására 
szorítkozunk, hogy minő viszonyok közt előnyösebb a ló- és minők 
között az ökörtartás?

Ezen kérdés elbírálásánál számos körülmény jön tekintetbe, 
a döntő mozzanat azonban mindig a munkaköltség, mit két tényező, 
t. i. az állatok munkaképessége és tartási költsége határoz meg. 
\ Munkaképesség tekintetében, egyenlő erőben levő állato
kat föltételezve, határozott előnyben áll a ló; mozgása gyor
sabb; óránkint igáslovakkal 3—4, ökrökkel csak 2’A ^m-nyi 
út tehető, minélfogva különösen könnyebb munkáknál, péld. 
boronálásnál, a ló jóval többet végez, mint az ökör. A ló 
mozdulataiban ügyesebb, jobban vezethető, mely okból kénye
sebb munkákra, vető-, kapáló- és aratógépek húzására, alkal
masabb. A ló a munkát hosszabb időn át megakasztó beteg
ségeknek kevésbbé lévén alávetve, szintúgy a kedvezőtlen 
időjárás által alkalmazásban kevésbbé lévén meggátolva, évi 
munkanapjainak száma nagyobb, viszonyaink között 260 egész 
280, sőt 300 napra szokott terjedni, holott az ökröké csak 
220—250-re.

Nagyobb távolságokra való szállításoknál és kivált köve
zett utón szintén a ló van előnyben, míg az ökrök, puha 
utón, mert kitartóbbak, nehezebb munkákra, mély szántásra, 
fuvarozásra alkalmasabbak.

Mindezt összevéve, arra az eredményre jutunk, hogy a 
ló munkaképessége általában nagyobb ugyan, hogy lóval 
bizonyos idő alatt több munka végezhető, mint hasonló erejű 
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ökörrel, azonban a ló és ökör munkaképessége között fenforgó 
arány mégis a munka neme szerint változik.

Könnyebb munkáknál 2 ló annyit végezhet, mint 3 ökör,
nehezebb

vagyis 3 pár erős igásló 4 pár igásökröt helyettesíthet.
A tartási költség tekintetében fordított az arány. A ló

tartás rendszerint drágább, mert a ló beszerzési ára nagyobb, 
takarmányozása, tekintettel az abrakra, költségesebb; szerszáma 
s patkoltatása is nagyobb költséget okoz, mihez még a lótar
tással járó nagyobb koczkázat és elhasználási hányad is járul. 
A ló, ha baja esik, esetleg egész értékét veszti el, míg az ökör 
ezen eshetőségnek kevésbbé van alávetve; lovaknál az évi kop
tatás 8—10 %-ra tehető, vagyis egy fiatal igásló, melynek 
beszerzési ára 300 frt és mely 10 évi használat után talán 
30 frtot ér, évenkint átlagban 27 frtot vagyis 9 %-ot veszített 
értékéből, míg az ökörnél az évi elhasználás, rövid ideig, 3—4 
évig jármozott és le nem csigázott állatoknál úgyszólván semmi, 
de hosszabb ideig használt ökröknél is csak 2—4 %-ot tesz.

Ezen okokból a lótartásnál elvül tekintendő, hogy az 
állatok minél hosszabb időn át használtassanak, az ökörtartás
nál megfordítva áll a dolog: előnyösebb, ha csak rövid ideig 
jármoztatnak.

Ezeket a körülményeket tekintetbe véve, viszonyaink 
között egy pár erős igásló évi tartási költsége, a cselédbér 
beszámításával 6—800, — egy pár erős igásököré 4—500 
frtra tehető.

Az évi munkanapok számát, tekintettel az ünnep- és vasár
napi munkaszünetre s a betegség és rossz időből származó 
munkaakadályokra, lovaknál 270-re, ökröknél 240-re téve, a 
tartási költségből egy munkanapra:

lófogatoknál 
ökörfogatoknál

22— 3*0  átlagban 2’6 frt
1-7—2-2 „ 2’0 „ esik.

A ló- és ökörtartás költségének az aránya tehát közepes 
viszonyok között 2’6 : 2-hez, vagyis 4 : 3-hoz.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



103

Három lófogat munkája tehát annyi költséget okozhat, 
mint négy ökörfogaté, s minthogy munkaképességük fordított 
arányban áll, amennyiben a ló többet végez, mint az ökör, 
ennélfogva a ló- és Ökörfogatok által végzett munka költsége sok 
esetben egyenlő leltet, úgy, hogy ez a szempont magában véve 
még nem elegendő a kérdés elbírálására.

A munkaképesség, tartási költség és munkaköltség között fenforgó 
arány világosan kitűnik a következő esetben:

Középmély szántásnál egy pár lóval 10 óra alatt 1 kát. hold, egy pár 
ökörrel háromnegyed hold végezhető; a lófogat napi költségét 2*6,  az ökör
fogatét 2 frtra téve, egy hold szántási költsége:

lófogat alkalmazásánál 
ökörfogat „

1 X 2'60 = 2-60 frt
2:% =266 „

Vagyis a szántás költsége akár lóval, akár ökrökkel szántunk, egyenlő.

Azonban a tartási költség aránya különböző gazdaságokban 
nagyon eltérő; ott, hol a szálas takarmány, a szalma, pelyva, 
répa olcsó, az ökörtartás fog előnyösebbnek bizonyulni, míg 
ellenkező viszonyok között, péld. nagyobb városok közelében, 
a lótartás a magas takarmányárak miatt bizonyulhat előnyö
sebbnek. Ezen körülményben rejlik főoka annak, hogy Európa 
nyugati államaiban, különösen Belgiumban és Angolországban 
a ló az uralkodó igásállat, míg hazánkban és a tőlünk keletre 
eső országokban az ökör játsza a főszerepet.

Azonkívül figyelembe veendők bizonyos helyi körülmények, 
a gazdaság tagozata, utak minősége, a leggyakrabban előfor
duló munkák neme.

Szétszórt birtokon, sok gépet alkalmazó gazdaságokban a 
lótartás fog előnyösebbnek bizonyulni, szintúgy ott, hol jó 
igáslovak könnyen beszerezhetők, míg tagositott és marha
tenyésztést űző birtokon az ökörtartás lesz előnyösebb.

Amennyiben pedig bizonyos munkák ökrökkel jobban, 
mások előnyösebben lovakkal végezhetők, a legtöbb nagyobb 
gazdaságra nézve a vegyes tartás lesz helyén; a ló- és ökör
tartás között létesítendő arány pedig, tekintettel a felsorolt 
helyi viszonyokra, különösen a munkaköltség szerint állapítandó 
meg, minélfogva az igásállat-állomány szervezése az egyes 
állatnemek tartási költségének ismeretét tételezi föl.
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A többi igásállatok közül a bivaly bizonyos munkáknál 
szintén előnynyel alkalmazható, péld. teherszállításnál rossz 
utakon, de földmívelési munkákra kevésbbé alkalmas.

Kisebb gazdaságokban, melyekben egy fogat teljesen ki 
nem használható, a tehenek jármozása is helyén van, sőt még 
nagyobb gazdaságokban is használhatók a tehenek könnyebb 
munkák (takarmányszállitás) végzésére, de tekintettel gyengébb 
szervezetükre s arra, hogy az igában való használat a tej- 
hozamra hátrányosan hat, tartós munkára nem alkalmasak.

Még kevésbbé alkalmasak e czélra a bikák, habár erejök 
őket még nehezebb munkák teljesítésére is képesíti, mert alkal
mazásuknak szilaj voltuk áll útjában.

Könnyebb munkákra, tej-, víz-, takarmányszállitásra, jár
gányok hajtására az igényten szamár is alkalmas. A szamár
csődör és lókancza párzásából eredő lóöszvér pedig mint gazda
sági igásállat kivált Dél-Franczia-, Olasz-, Spanyolországban, 
Dél-Amerikában és Afrikában áll becsben, mert „úgy fut, 
mint a ló, húz, mint az ökör és eszik, mint a szamár“, azaz: 
az öszvér a ló, az ökör és a szamár előnyös tulajdonságait 
magában egyesíti. Az öszvér továbbá nagyon edzett, ki
tartó és hosszú életű, amennyiben 20—-30 évig is munkaképes 
marad.

Tartásának azonban útjában- áll az a körülmény, hogy 
viszonyaink között sikerrel nem tenyészthető és azért igás 
erőnk megválasztásánál tulajdonképen csak a lóra és az ökörre 
vagyunk utalva.

2. Az igásállatok létszámának meghatározása. A gazdaság
ban tartandó igásállatok száma függ egyrészt a végzendő 
igásmunkák mennyiségétől, másrészt az azok végzésére rendel
kezésre álló munkaidőtől és végül a tartott állatok munkaképes
ségétől.

igásmunkák mennyiségére, egyenlő kiterjedésű birtokot 
föltételezve, lényeges befolyással van a mívélési ágak aránya, 
a termelés iránya és belterjessége, valamint a birtok tagozata.

Aránylag mennél nagyobb a szántóföld, minél kötöttebb 
annak talaja, minél kiterjedtebb a sok munkát igénylő kapás- 
és ipari növények (répa, burgonya, dohány stb.) termelése, 
minél nagyobb arányban alkalmaztatik az istállótrágyázás, 
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minél nagyobbak az átlagtermések és minél szétszórtabb a 
birtok, illetve minél kedvezőtlenebbek a közlekedési viszonyok, 
annál nagyobb igásállományra van szükség.

Egyik esetben 30, a másikban 40, egy harmadikban 50 
hold mivelhetö meg egy fogattal.

A rendelkezésre álló munkaidő megbirálásánál az éghajlati 
viszonyok és a munkáknak az egyes évszakok szerinti meg
oszlása a mértékadó tényezők ; minél kedvezőbb az éghajlat és 
minél egyenletesebben oszlanak meg a végzendő munkák az 
egyes évszakok között, annál csekélyebb az igáserő-szükséglet.

Minthogy az igásmunkák zöme főképen a tavaszi és őszi 
munkaidényre esik, igásállat-állományunk akkor lesz megfelelő, 
ha azzal a tavaszi és főkép az őszi munkaidényben előforduló 
munkák a rendes időben végezhetők.

A vasár- és ünnepnapok levonásával a munkanapok száma:

a tavaszi időszakban
1. szelíd éghajlat alatt márcz. 1—máj. 20 = 67 nap
2. az őszi gabona övében „ 15— „ 20 = 55 „
3. a tavaszi „ „ április 1— „ 20 = 40 „

az őszi időszakban 
szept. 10—decz. 15 = 80 nap 

„ 1—nov. 20 = 66 „
aug. 15—okt. 20 = 56 „

Ha ennélfogva egy 1000 holdas gazdaságban az őszi idény 
munkaszükséglete a következő:

összes szükséglet

1. az őszi vetés igényel . . . . 625 ökörfogat-napot
2. kapásnövények betakarítása . . 480 n
3. őszi szántások........................ . 920 n
4. takarmánykészités stb. . . 275 n

2300 ökörfogat-nap,

s ha az őszi idény a tapasztalat szerint 70 munkanapra terjed,
2300

70akkor e munkák végzése 33 ökörfogatot igényel.

Vegyes fogattartásnál a munkák végzésére tehát 24 pár 
ökör és 6—7 pár ló szükséges.

Az igásállatok munkaképessége fökép azok nemétől, erő
állapotától és közvetve azok tartási módjától függ; minél erő
teljesebb, minél jobban tartott állatokkal végeztetnek a munkák, 
annál kevesebb igásállatra van szükség.

Az igáserő-szükséglet előirányzásánál, megfelelő erőben
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álló igásfogatoknál, 10 munkaórára terjedő napra, a következő 
munkavégzés vehető föl :

tarlótörésnél és vetöszántásnál egy kettős 
fogat végezhet......................................

ugarszántásnál és lóhertörésnél egy kettős 
fogat végezhet.......................................

mélyitőszántásnál egy 4-es váltott fogat 
végezhet.................................................

egyszeri boronálásnál egy kétlovas fogat, 
ismételt „ „ „ „
tövisboronálásnál „ „ „
rétek és takarmányföldek boronálásánál 

egy kettős lófogat ........ 
hengerezésnél sima hengerrel egy kétlovas 

fogat..........................................................
gyűrűs hengerrel egy kettős fogat . .
fogas „ egy négyökrös fogat .
rögtörövel egy hatökrös fogat . . . .
porhanyitásnál............................................
szórvavetö géppel bevet egy lófogat . .
sorvetö géppel (15-soros) bevet egy lófogat 
lókapával megkapál vagy megtöltöget egy 

ló burgonyát vagy kukoriczát . . .
kaszálógéppel végez egy lófogat.... 
marokrakó aratógéppel egy váltott lófogat 
amerikai szénagyüjtővel felgyújt egy ló .

„ „ kalászt gereblyél
szalmás gabona behordásánál egy fordulóra 

számítható őszi gabonából...................
szalmás gabona behordásánál egy fordulóra 

számítható tavaszi gabonából . . . .
szénabehordásnál egy fordulóra .... 
szemes gabona szállításnál egy fordulóra, 
répa-, burgonyabehordásnál „ « •
trágyahordásnál............................................
mezei vasú tón egy erős igáslóra számítható 
teher.

3A —1 kát. holdat

3—4 n

8-10 „
6-8 „
3-4 „
3-4 „
3-4 „
8-10 „
5-6 „

l'A-2 „
6-8 „
8-lü
8-10 „

20—30 „

r

T) 

n 
n

T) 

n 
n

n 
n 
n 
n
77

6—8 kereszt

6—8 métermázsa
10-12
10—12 „
8-12

30—50
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Szállításoknál a napi munkavégzés a napi fordulók számá
tól függ, mely tekintetben alapul szolgálhat, hogy

7* óra távolságra egy fogat 7-—8-szor fordulhat,
% T) T) n n 6-— 7-szer n
7< r> n n n 4-—5-ször n
1 r> n n r) 3-—4-szer n

Fentebb azon föltevésből indultunk ki, hogy a gazda
ságban előforduló összes igásmunkák a gazdaságban tartott 
igásállatokkal végeztessenek ; ha azonban a munkák egy része 
bérelt fogatokkal előnyösebben végezhető, akkor az igásállatok 
létszáma ebben az arányban mérsékelhető, ellenben ha az igás 
erő mások szolgálatában előnyösen értékesíthető, ez a körül
mény annak kiterjesztésére fog indítani.

Minthogy azonban nagyobb gazdaságokban bérfogatokat 
csak kivételes esetekben szokás igénybe venni, részint mert a 
bérelt fogatok rendszerint drágábbak, mint a házilag tartottak 
s mert velők szabadon nem rendelkezhetünk, a fogatoknak 
bérmunkákra való alkalmazása pedig még ritkábban fordul 
elő, ennélfogva az igásállat-állomány rendszeresítésénél azon 
elvből kell kiindulnunk, hogy annyi igáserő álljon rendelkezés 
sünkre^ mint amennyi az előforduló igásmunkáknak a kellő időben 
való elvégzésére elkerülhetetlenül szükséges, egyúttal azt az elvet 
is kifejezésre juttatván, hogy minden állati erővel végezhető munka 
azzal végzendő, minthogy annak munkája rendszerint jóval 
olcsóbb, mint az emberi munka.

Tapasztalati adatokból kiindulva és a felsorolt körülmé
nyeket tekintetbe véve, az igásállatok létszámának megálla
pításánál a következő tételek nyújtanak tájékozást:

Egy kétökrős fogatra számítható: 
kötött talajon

1.
2.
3.

belterjes üzemmódnál 
középterjes „
külterjes „

zord éghajlat alatt
20—25
25—30
30—40

laza talajon 
szelíd éghajlat alatt 

25-30
30—40
40—50

kát. hold szántóföld.
Minthogy az igásállatok létszáma csak a szántóföldre 

vonatkoztatott, az igáseröt pedig a többi mívélési ágak (rétek) 
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is kisebb-nagyobb mértékben igénybe veszik, úgy ez a körül
mény, valamint az igáseröt esetleg igénybe vevő mellékipar
ágak is a létszám megállapításánál szintén figyelembe veendők.

Lényeges módosítást szenved az igásállomány létszáma a 
gözeke alkalmazása esetén, amennyiben egy kétmozdonyu gőz
eke 15 — 20 igásfogatot pótolhat.

Minthogy az igáserő-szükséglet nem egyforma az egész 
éven át, nem is szükséges, sőt • üzleti szempontokból nem is 
helyes, hogy az egész éven át egyenlő igásállat-létszámmal 
rendelkezzünk. Leginkább érezhető ennek a hátránya a kapás
növények (czukorrépa, burgonya) termelését nagy arányokban 
folytató gazdaságoknál, hol az őszi időszakban az igáserö-szük- 
séglet oly nagy, hogy az akkor szükségelt állomány az év többi 
szakaiban, még tavaszkor sem használható ki teljesen.

Ilyen viszonyok között a változó létszám van helyén ; az 
őszi időszak beállta előtt igásökrökkel kiegészítik az állo
mányt a szükséghez képest, az őszi munkák befejezte után 
hízóba fogják a fölösleget, télen, tavaszkor és nyáron át pedig 
csak az akkor előforduló munkákhoz szükséges létszámra szo
rítkoznak.

Ezen, különösen czukorgyári gazdaságokban divó, de 
különben minden más nagyobb gazdaságban is alkalmazható 
igásállattartási rendszer mellett elérhető, hogy az összes igás- 
munkák a rendes időben a legkisebb költséggel végezhetők el, 
különösen mivel — mi fölötte fontos — a tavaszi munkák 
nagy része már őszkor foganatosítható.

Ezen eljárásnál továbbá az ökörállomány rendszeres pót
lására s a kiselejtezett ökrök értékesítésére is a legjobb alkalom 
nyílik, amennyiben az ökörállománynak évenkint péld. egy 
negyedrésze mustráltatván ki, a rövid időre terjedő ökör
használatból származó fentemlitett előnyt is javunkra for
díthatjuk.

3. Az igásállattartás költsége és annak mérséklését czélzó 
intézkedések. Az igásállattartás költsége az állattöke kamat
jából, elhasználásából és a tartásnál fölmerülő kiadásokból 
alakul.

Az igásállattökét az állatok pénzbeli értéke képviseli; a 
tartott állatok neme és minősége szerint ez nagyon változó ; 
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páronkint 600 irtot érő lovakat és 400 frtot érő ökröket véve 
föl s egy fogatra 30—40 holdat számítva, a holdankinti 
tőkeszükséglet 10—12—15 frt lehet, ennek 5 — 6%-os kamatját 
számítva, a holdankinti tökekamat 50—90 kr.

A tőke-elhasználás, mint fentebb láttuk, lovaknál a kocz- 
kázat beszámításával............................ ? 10 —12 %-ra
ökröknél 7—8 évi használatnál.............................. 4 — 6 „

n ° 4 n rí ........................ 1 2 „
tehető. A szántóföld holdjára ez a költség a követett rendszer 
szerint tehát 0’3—1’5 frtot tehet ki.

A takarmányozásból, gondozásból, cselédtartásból * és az 
igásállatok kihasználásához szükséges gépek és eszközök fentar- 
tásából eredő költség a legtekintélyesebb és nagyobb határok 
között ingadozó.

Viszonyaink között az egy fogat után származó összes 
költség 500 — 600 írtra szokott rúgni s egy fogatra 30—40 
holdat számítva, esik az igásállattartásból egy hold szántó
földre 12—20 frt.

Egy 1000 holdas birtoknál tehát 12.000—20.000 frtnyi 
költséget okozhat az igásállattartás.

A jövedelemre való tekintet ennélfogva arra indít, hogy 
ezt a tekintélyes költséget az igásállattartás okszerű szervezése és az 
igásállatok kellő kihasználása által a legkisebb mértékre szállítsuk, 
mely szempontból a következő elvek tartandók szem előtt:

1. Csak annyi fogatot tartsunk, amennyi a gazdaságban 
teljesen kihasználható.

2. Tartsunk lehető erős és munkaképes állatokat, bő takar
mányozás, helyes kezelés és jó gondozás által pedig arra töre
kedjünk, hogy igásállataink folyton jó erőben legyenek, mire 
minden okszerű gazda különben is kiváló súlyt fektet. Mert 
akár erősebb, akár gyengébb állatokat tartunk, a költségek 
egy része — cselédbér, istállóbér stb. — ugyanaz, csak a 
beszerzési és takarmányozási költség nagyobb az erősebb álla
toknál, de az ebből származó költségtöbbletet az erősebb állat 
kiad óbb munkája kétszeresen téríti meg.

Különben igáserönkkel bizonyos munkamennyiség lévén 
végzendő, gyengébb állatokból vagy többet kell tartani, vagy 
a munkák nem teljesíthetők a rendes időben. Erősebb állatok 
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tartása tehát egyúttal az igásállat-létszám apasztásának a legok- 
szerübb módja.

Hogy pedig bö takarmányozásnál az igásállatok által 
kifejtett erő a legolesóbb, kitűnik abból, hogy az állati szervezet 
a nyújtott takarmánynak csak a fentartó takarmányt meg
haladó részót fordíthatja állandóan erőkifejtésre.

Minél kedvezőbb a produktiv takarmány aránya, annál 
nagyobb az állandó erőkifejtés, annál jobban értékesül a nyújtott 
takarmány, annál olcsóbb a kifejtett erő, a végzett munka.

3. Az állatok ereje legjobban kihasználta tik, ha egyesben 
dolgoznak. Ha egy ló erőkifejtése 100-nak vétetik, akkor két 
egymásmellé fogott ló erőkifejtése nem 200, hanem csak 160, 
4 lóé pedig 400 helyett csak 300, mivel több állat együttes 
alkalmazásánál az egyensúly létrehozatala sok erőt emészt.

Oekonomiai szempontból tehát legjobb, ha egyesben 
dolgoztatunk, mely szokás kivált Belgiumban és Angolországban 
nagyon elterjedt; ez a rendszer azonban nagyon erős igásálla- 
tokat tételez föl s ilyenekkel nem rendelkezvén, de különben is 
a vidék szokásait nem mellőzhetvén, viszonyaink között a 
rendesen előforduló munkák végzésére kettős fogatok alkalmazását 
kell legmegfelelőbbnek tekintenünk, magától értetődvén, hogy 
nehezebb munkák négyesben végzendők. A cselédtartás költ
ségét a legkisebb mértékre szállítandó, nagyon czélszerü egy 
béresre 4 ökröt bízni s minden béres mellé egy kisbérest adni, 
mely utón magunknak egyúttal alkalmas béreseket nevelhetünk.

4. Az igáserő kihasználásánál kiváló fontossággal bir a 
fogatok feletti helyes, tervszerű és előrelátó rendelkezés, tekin
tettel a járás-kelésből származó inproduktiv munka lehető 
mérséklésére; sürgős munkáknál (betakarítás) a váltott szekerek, 
nehéz munkáknál (mólyitőszántás) a váltott fogatok alkalmazása 
nagyon ajánlható. A helyesen rendelkező gazda munkájával 
mindig előre van s ugyanazon munkamennyiség végzésére 
kevesebb igáseröt szükségei, mint az, ki e téren kontár.

2. A haszonállat-állomány.

A haszon szerzése végett tartott állatok száma, vagyis 
a haszonállattartás mérve a gazdaság helyi körülményei szerint
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olyannyira eltérő, hogy léteznek gazdaságok, melyekben a 
haszonállattartás a jövedelem egyedüli forrása (Legelő-gazda
ságok), de olyanok is, melyek a haszonállattartást teljesen 
mellőzik. (Gazdálkodás állatok nélkül.) Azonban a legtöbb 
gazdaságban a haszonállattartás a növény termeléssel karöltve 
jár, vagy fő- vagy legalább mellékjövedelmi forrást képezvén.

A haszonállattartás helyes mérvének megállapíthatása 
czéljából szükséges tehát előzetesen a haszonállattartásra indító 
okokat vizsgálnunk.

1. A haszonállattartás megokolása. A haszonállattartás 
tulajdonképi rendeltetése, hogy a gazdaság jövedelmét közvetve 
vagy közvetlenül előmozdítsa; közvetve bizonyos termények, 
hulladékok és területek értékesítése és a talajerő fentartására 
szolgáló trágya nyújtása által, közvetlenül a haszonállattartás
ból származó tisztajövedelem szolgáltatása által.

A haszonállattartásra indító okok tehát eszerint három
félék :

a) Gazdasági termények, hulladékok és területek értékesítése.
b) A talajerő fentartására szükséges trágya biztosítása.
c) A gazdaság tisztajövedelmének fokozása és biztosítása.
Ezen szempontok tulajdonképen a haszonállattartás tör

ténelmi fejlődésének eredményei.
A mezei gazdálkodás első korszakában a lefoglalható 

területek erdők és legelőkből állván, a gazda kizárólagosan 
az állattenyésztésre van utalva; a fejletlen közgazdasági viszo
nyok, közlekedési eszközök és a munkaerő hiánya miatt az 
állattenyésztés a gazdaság egyedüli jövedelmi forrása; a követett 
rendszer a legelő-gazdaság (1. ott), melylyel részint fejletlen 
közgazdasági viszonyok között, részint a természetes viszonyok 
folytán arra utalt gazdaságokban maiglan találkozunk.

A népesség szaporodásával, a forgalom emelkedésével a 
legeltetési rendszer mindjobban háttérbe szorul és helyébe 
lép a nagyobb népesség eltartására alkalmas földmivelés. 
Idők folyamán a szántóföld megapadt termőereje a trágyázást 
teszi szükségessé, minthogy e czélra akkor csak az állati 
ürülékekből származott istállótrágya állott rendelkezésre, az 
állattartás főrendeltetését abban látják, hogy a talajerő fen
tartására szükséges trágyát szolgáltatja.
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A földmi velésnek ezen stádiuma a trágyagazdaság korsza
kának nevezhető.

Az állattartást nem annyira jövedelmi forrásnak, mint
sem inkább a trágyanyerés szempontjából okvetlenül szükséges 
„rossznak“ tekintik.

A közgazdasági viszonyok további fejlődésével, az állatok 
és állati termékek árának emelkedésével, az állattartás, a 
növénytermelés mellett, ezzel egyenrangú jövedelmi forrás 
magaslatára emelkedik, melynek kiterjedését nem annyira a 
gazdaság trágyaszükséglete, sem az értékesítendő takarmány 
mennyisége, hanem az állattartástól közvetlenül remélhető 
jövedelem mérve szabja meg.

Csak ezen polczra emelkedve szólhatunk tulajdonképi 
haszonállattartásról.

Az állattartásnak ezen különböző jelentőségével külön
böző vidékeken jelenleg is találkozunk, és minthogy a haszon
állattartás helyes szervezete a gazdaság jövedelmére a leg
lényegesebb befolyással van s úgy a hiányos, mint a túlságosan 
kiterjesztett állattartás a jövedelemre csökkentöleg hat, bir
tokok berendezésénél egyike a legnehezebb feladatoknak a 
haszonállattartásnak helyes oekonomiai szempontok szerinti szer
vezése, mely tekintetben az állattartásra indító, fentebb felsorolt 
okokból kell kiindulnunk.

Ad a) A kiindulás alapját mindenesetre a haszonállat
tartással értékesítendő anyagok és területek képezik, nevezetesen a 
rendelkezésre álló takarmány és alom, valamint az állandó s 
esetleges legelők.

Mindazáltal nem tekinthető szabálynak, hogy az összes 
rendelkezésre álló takarmány és alom közvetlenül állatokkal 
értékesíttessék, minthogy ezek az anyagok és területek más 
módon esetleg jobban értékesíthetők, a termelt takarmány és 
alom eladás, legelöterületek bérbeadás útján. Ipari vállalatok 
után származó hulladék-takarmányfélék forgalomba hozhatók; 
azonkívül módunkban áll a takarmánytermelést bizonyos mér
tékig megszorítani azáltal, hogy azt a szántóföldről kiküszö
böljük, réteket, legelőket pedig szántóvá alakítunk stb.

A rendelkezésre álló takarmány tehát csak tekintettel az 
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értékesíthetésre szolgáljon alapul a haszonállattartás mérvének 
kiszabásánál.

Ha a takarmány haszonállatokkal megfelelően értékesíthető, 
akkor az összes rendelkezésre álló takarmány annak szánandó 
és minél kedvezőbben értékesíthető a takarmány, annál nagyobb 
arányban kiterjesztendő a takarmánytermelés, ellenkezőleg le
szállítandó az azon legkisebb mértékre, melyet az üzem berende
zése megenged.

Azonban ennek a leszállításnak határt szabnak egyrészt 
a föltétien jellegű területek, föltétien rétek, legelők, melyek 
esetleg másként nem értékesíthetők, másrészt a szántóföld 
okszerű kihasználhatása, amennyiben megfelelő elővetemények 
gyakran csak a takarmány termelés felkarolásával nyerhetők, 
különben talán ugartartásra lennénk utalva.

A rendelkezésre álló takarmány és annak értékes íthetése tehát 
az első tényező, melytől a haszonállattartás nagysága függ s 
az értékesíthetés szabja meg egyúttal a takarmánytermelés ter
jedelmét.

Ad b) A haszonállattartás mérvének megállapításánál a 
második tényező a talajerő fentartása szempontjából szükséges trágya 
biztosítása.

A forgalomtól távoleső s így a trágyaszükséglet fedezése 
tekintetében egészen magára utalt gazdaság az állattartásnak, 
állandó jövedelem biztosítása végett oly kiterjedést kénytelen 
adni, hogy azáltal a talajerő fentartása biztosítva legyen.

A haszonállattartás mérvét ezen esetben tehát a trágya
szükséglet szabja meg és a takarmánytermelés is ezen követel
mény szerint fog alakulni.

Azonban a közlekedési viszonyok fejlődésével megváltozik 
a helyzet; a gazda nincs többé a gazdaságában előállított 
trágyára utalva; ha ez elégtelennek bizonyul, pótolhatja azt 
vagy vétel útján szerzett animális trágyával és póttrágyák 
készítésére alkalmas anyagok (emberi ürülékek, vágóhid-hulla- 
dékok) felhasználása által, vagy műtrágyákkal.

Amennyiben pedig a műtrágya magában véve az istálló
trágyát tökéletesen nem helyettesítheti, mivel csak növényi 
tápanyagokat pótol vissza, de a földbe televényt nem juttat s 
így a talaj fizikai állapotának fentartására nem elegendő, a

Hensch: Jószágberendezés- és kezeléstan. g 
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műtrágyák ezen hiányos hatása a zöldtrágyázás alkalmazása 
által egészíthető ki, habár kedvező talaj viszony ok között, péld. 
televényes agyag- és vályogtalajon, pusztán műtrágyák alkal
mazása mellett is sikerül a talajt számos éven át kellő erő
ben tartani.

Ahol ennélfogva animális trágya vétel útján nem szerez
hető meg, ott műtrágyázással kapcsolatos zöldtrágyázás által 
teljesen pótolható az istállótrágya és fölöslegessé tehető a 
haszonállattartás, mint ezt tényleg az állattartást mellőző 
némely gazdaságban látjuk.

A haszonállattartás mellőzésének tehát ma már technikai 
akadályok nem állanak útjában.

Azonban más eredményekre vezet az oekonomiai szempont.
Úgy az animális trágya s a trágyakészitésre alkalmas 

hulladékok megszerzése, mint a műtrágyázás és a műtrágyá
zással kombinált zöldtrágyázás költséggel jár.

Ha pedig a talajerő fentartására szükséges és kívülről 
szerzett trágya megszerzési költsége nagyobb, mint a haszon
állattartásból eredő trágya elöállitási költsége, akkor oekonomiai 
okok is arra fognak indítani, hogy trágyaszükségletünket 
haszonállattartás útján fedezzük.

Mennél kedvezőbbek a viszonyok az állattartásra, mennél 
nagyobbak a takarmányfélék átlagtermései és mennél jobban 
értékesíthetők az állatok s azok termékei, annál olcsóbb leend 
a haszonállatok után származó trágya s annál inkább helyén 
való az állattartást a trágyaszükséglet mérvéig fejleszteni, vagyis 
annyi állatot tartani, amennyi a talajerő fentartása szempont
jából igényelt istállótrágya előállítására szükséges.

Ellenkező, a haszonállattartásra kedvezőtlen viszonyok 
. között pedig oekonomiai szempontok az állattartás lehető leszo
rítására fognak indítani, minthogy az ilyen módon nyert trágya 
drágábbnak fog bizonyulni, mint a vétel útján szerezhető.

Minthogy pedig az okszerű állattartás mellett nyert trágya 
rendszerint olcsóbb, mint a vétel útján szerzett, a legtöbb 
gazdaságra nézve legelőnyösebb, ha a haszonállattartás mérvét 
a gazdaság trágyaszükséglete szerint szabják meg, ami ki nem 
zárja, hogy az istállótrágya hatásának fokozása végett műtrá
gyákhoz ne folyamodjanak.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



115

A gazdaság istállótrágya-szükséglete, tekintettel a trágya elő
állítási költségére, tehát azon másik tényező, mely a haszonállat
tartás mérvét befolyásolja.

Ad c) Láttuk eddigelé, hogy magában véve sem a rendel
kezésre álló takarmány mennyisége, sem a gazdaság trágya
szükséglete nem szolgálhatnak alapul az állattartás mérvének 
meghatározásánál, hanem hogy a takarmánynál annak értékesít
het és e, a trágyánál annak előállítási költsége képezi a döntő 
mozzanatot, minélfogva ezen két szempont kell, hogy az állat
tartás terjedelmét megszabja.

Minthogy pedig az állattartás jövedelmezősége éppen a 
takarmányértékesités mérvében, illetve a trágya előállítási 
költségében jut kifejezésre, ennélfogva tulajdonképen csak az 
állattartás jövedelmezősége azon szempont, mely a spekulativ 
gazdát a haszonállattartás szervezésénél vezérlendi.

Itt azonban különbség teendő az állattartás közvetlen és 
közvetett jövedelme között.

A közvetlen jövedelem abban nyilvánul, hogy az összes 
állattartási költségek fedezése után az állattartásból származó 
nyersjövedelem még fölösleget mutat fel; ezen esetben fel
számítjuk az állatoknak nyújtott takarmányt és almot eladási-, 
a tőlük nyert trágyát beszerzési áron; állataink ebben az eset
ben a nekik juttatott takarmányt tehát magasabb áron értéke
sítik, mint amilyen áron ez eladható és a trágyát olcsóbban 
szolgáltatják, mint az vétel útján megszerezhető.

Hol az állattartás közvetlen jövedelmet szolgáltat, ott nagy
ságának megállapításánál a gazdaságban termelhető és kívülről 
beszerezhető takarmány által megszabott határig terjeszkedünk.

Ellenben ahol az állattartás közvetlen jövedelmet nem 
hoz vagy az állattartás állandóan deficzittel jár, mint az szá
mos juhtartó gazdaságban tapasztalható, ott az állattartást a 
legkisebb mértékre szállítjuk, melynek határát az okvetlenül 
értékesítendő takarmány és alom szabja meg.

Azonban ebben az esetben sem szabad azon hatásról 
megfeledkeznünk, melyet a haszonállattartás a gazdaság jöve
delmére közvetve gyakorol és mely különösen abban nyilvánul, 
hogy bizonyos melléktermények (szalma, polyva) és bizonyos 
területek (állandó-, tarló- és utólegelök) legbiztosabb értéke- 

8*  
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sitését teszi lehetővé, hogy az általa szolgáltatott trágyára biz
tosan számíthatunk s ami különösen fontos, hogy a változa
tosabb, állati s növényi termények előállítására alapított terme
lés a gazdaság jövedelmének biztosabb alapot nyújt, mi annál 
fontosabb, mert az állati termények nincsenek oly nagy árhul
lámzásoknak alávetve, mint a növényiek, és mert a gyapjú 
kivételével, a többi állati termékek áránál inkább emelkedő, 
ellenben a növényieknél inkább hanyatló irány észlelhető.

Úgy ezek a tekintetek, mint különösen a növény termelés 
és állattartás között f'enforgó szerves, egymást kölcsönösen 
elősegítő és kiegészítő kapcsolat eredményezik, hogy bizonyos 
arányú haszonállattartással a legtöbb gazdaságban találkozunk, 
minthogy azt bizonyos termények és területek értékesítése, 
valamint a nélkülözhetlen trágya biztosítása a legtöbb esetben 
mellőzhetetlenné teszik.

Bizonyos mértékig tehát ezek a tekintetek is határoznak 
a haszonállattartás mérve iránt, azonban annak helyes, az ok
szerűség követelményeinek megfelelő arányát tulajdonképen 
csak az állattartás jövedelmezősége kell, hogy meghatározza, s 
amennyiben a jövedelem az állattartásnál követett iránynyal áll 
legszorosabb kapcsolatban s az állattartás csekély jövedelmének 
oka esetleg a helytelenül választott irányban is rejlhet, — a 
haszonállattartás mérvét kell, hogy a helyes irány mellett elérhető 
jövedelem szabja meg.

A takarmány értékesítése haszonállatok által, szintúgy a trágya elő
állítási költsége pontosan meg nem állapítható, mivel a takarmány értékesí
tési árának meghatározása a trágya árának ismeretét, a trágya előállítási 
költségének a kiszámítása pedig a szálas takarmány és az alom árának isme
retét tételezi föl, holott sem a szálas takarmánynak és alomnak, sem az istálló
trágyának rendes piaczi ára nincs.

Ezen segítendő, a szálas takarmánynál a vidéken fizetett árak vehetők 
alapul, minthogy ezek rendszerint a takarmány termelési költségével arány
ban állanak, ezeket némileg meghaladják; a piaczi árból pedig a piaczra 
szállítás költségei vonandók le, hogy a takarmány helybeli (gazdasági) árát 
megkapjuk. Középmin őségü réti széna ára métermázsánkint 1’5—8 frt között 
szokott váltakozni, a szalma ára pedig ezen ár felére, vagyis 0*75 —1*5  frtra 
tehető.

Az istállótrágya értékének megállapítására a legrationálisabb alap 
azon értéktöbblet, mely a trágya termésfokozása után nyerhető. Tapasz
talati adatok alapján föltételezhető, hogy 100 trágya 4—6—8 
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gabonatöbbletet eredményez; átlagul 6 ^-ot véve s azt 6 krral számítva, 
100 f{lff trágya a termelésnél péld. 36 krral értékesíthető; ezen összegből a 
trágya kezelési, kihordási és teregetési költségére, kamatra és koczkázatra 
péld. 16 krt levonva, a trágya métermázsánkinti értékesítési ára 20 kr. Ked
vezőtlen viszonyok között (távoli, silány földeknél) esetleg 10 krra leszállhat, 
kedvező viszonyok között (közeli, jó földeknél) esetleg 30 és több krajczárra 
emelkedhetik a trágya értékesítési ára.

Ha tehát valamely gazdaságban a széna helybeli ára 1 frt 60 kr, a szalmáé 
80, a trágyáé 20 krra tehető s a haszonállattartás a szénát, mint ez különösen 
a juhászatnál tapasztalható, csak 1—1*2  írttal, a szalmát 50 — 60 krral értéke
síti, mely esetben a trágya métermázsánkinti előállítási költsége 30 kr lehet, 
akkor ily viszonyok között a haszonállattartás a legkisebb, az értékesítendő 
takarmány által megszabott mértékre szállítandó le, míg péld. ott, hol literen- 
kinti 7 kros tejárak mellett tehéntartás útján a takarmány 2, a szalma 
1 írton éltékesíthető s a trágya métermázsája 12 —15 krba kerül, az állat
tartás a termelhető takarmány mérvéig, még kedvezőbb viszonyok között 
pedig a vétel útján beszerezhető takarmány mérvéig kiterjesztendő.

A haszonállattartás helyes mérvének a megállapítása 
tehát alapos és megbízható jövedelmi elöszámitásokat tételez 
föl, melyek mikéntje iránt a becsléstan van hivatva tájékozást 
szolgáltatni.

2. A haszonmarhatartás számszerinti meghatározása. Meg
ismerkedvén a haszonállattartásra indító okokkal s ezek alap
ján a haszonállattartás helyes arányának megállapításánál 
mértékadó szempontokkal, megnyertük az alapot a haszon
marha létszámának a meghatározására.

Ha ugyanis tudjuk, hogy tekintettel a haszonállattartás 
jövedelmezőségére, a takarmánytermelésnek mily szerep jutta
tandó, hogy a réteknek és legelőknek, továbbá a szántóföldön 
a takarmánytermelésnek mily terület szánandó, ezen területek 
átlagterméseinek tekintetbevételével megtudjuk a rendelkezésre 
álló takarmányt, szintúgy az almot; mellékiparágakat folytató 
gazdaságokban azonkívül a takarmányul szolgáló hulladékok 
mennyisége is számba veendő.

Azonban tekintettel ezen különböző anyagok eltérő táp
láló értékére, azoknak közös mértékegységre való redukálása 
mutatkozik szükségesnek.

Régebben mértékegységül a szénaérték szolgált, melynél 
a különböző takarmányfélék (répa, burgonya, korpa, moslék 
stb.) a széna tápértékével hozattak bizonyos arányba.
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Minthogy azonban, tekintettel bizonyos takarmányfélék 
hiányos összetételére, biztos kulcs ezen az alapon nem nyerhető, 
újabban e czélra a takarmány félék szárazanyag-tartalma szolgál, 
mely minden takarmányra nézve könnyen és pontosan meg
állapítható s a takarmány adagok összeállításánál különben is 
alapul szolgál.

Igaz ugyan, hogy a takarmány szárazanyag-tartalma még 
nem fejezi ki annak tápanyag-tartalmát s így, ha elegendő 
szárazanyagot nyújtunk is állatainknak, még nem következik, 
hogy ebben a hús- és höképző tápanyagok is helyes arányban 
meglesznek, hanem ezzel szemben kiemelendő, hogy ha a 
szükséges takarmány-szárazanyaggal rendelkezünk, a helyes 
táparány létesítése nem szokott nehézségeket okozni, minthogy 
az esetleg hiányzó protein — s közönségesen csak ez szokott 
hiányozni — bárhol vétel útján megszerezhető abraktakarmány- 
félékkel (korpa, olajpogácsa, szárított moslék stb.) könnyen 
pótolható.

A takarmányfélék szárazanyag-tartalma iránt a függelék I. táblázata 
nyújt tájékozást.

A haszonállat-létszám megállapítása czéljából tehát első 
sorban az összes rendelkezésre álló, akár termelés, akár vétel útján 
nyerendő takarmány és alomban foglalt szárazanyag számítandó 
ki. Ebből a takarmány  szárazanyag-mennyiségből levonván n taartandó 
igásállat-állomány takarmány szárazanyag-szükségletét, megkapjuk a 
haszonállat -állomány részére fenmaradó takarmány szárazanyag
mennyiséget, mely egy számos állat évi szükségletével elosztva, 
megadja a tartható haszonállatok számát számos marhában ki
fejezve.

Számos marha alatt ily előszámitásoknál egy felnőtt 
szarvasmarha (bika, tehén, ökör) értendő, melylyel 2 növen
dékmarha vagy 4 borjú, 1 ló vagy 2 csikó, 10 öreg vagy 
20 fiatal juh, 4 felnőtt vagy 10 fiatal sertés veendő egyen
értékűnek.

Minthogy azonban az állatok takarmányszárazanyag- 
szükséglete ezek élősúlyától függ, az élősúly tekintetében pedig 
még hasonnemü állatoknál is igen nagy az eltérés, ennélfogva 
biztosabb alapot nyerendő, czélszerübb a „számos állatu fogalmat 
bizonyos, előre megállapított élősúlyra vonatkoztatni. Ameny- 
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nyiben pedig az állattenyésztés fejlődésével az átlagos testsúly 
is emelkedik és jobb fejős tehenek és igásökrök átlagos élő
súlya 500 %-ra tehető, gazdaságok berendezésénél s különösen 
az állattartás szervezésénél ez a súly vehető alapul, eszerint 
tehát számos állat alatt egy 500 élősúlylyal biró állat vagy 
ugyanannyi élősúlyt képviselő állatcsoport értendő.

Egy ilyen számos állat napi takarmányszárazanyag-szük- 
séglete 12 —15 %, szárazalom-szükséglete pedig 3—4 %
között váltakozik, úgy, hogy egy számos állat

évi takarmány szárazanyag-szükséglete kereken 50 q-ra,
„ szárazalom-szükséglete „ 12 „ tehető.

Ha ennélfogva péld. egy 1000 holdas gazdaságban évenkint átlagban 
14.223 takarmány-szárazanyag és 3230 q alomszalma áll rendelkezésre s a 
6 pár lóból és 24 pár ökörből álló igásállomány 60 drb számos marhát tesz, 
a tartható haszonállatok létszáma következőképen határozható meg: 

Rendelkezésre áll....................... 14223 q takarm.-szalma és 3230 q alomszalma.
Igásállatok szükséglete . . 3000 „ „ „ 720 „ „
Haszonállatok részére marad 11223 q takarm.-szalma és 2510 alomszalma.

11.223Ennélfogva tartható —-— = 224 drb számos marha. Bővebb rész- 
oO

leteket 1. „A gazdasági üzemterv“ czimü fejezetben.

3. Az állattöke nagysága.

Míg az igásállattartás létszáma, mint fentebb láttuk, 
általában szükebb határok között mozog, addig a haszonállat
tartás mérve, a gazdaság különleges viszonyai, a szántóföld, 
rétek és legelők aránya és takarmány termőképessége, valamint 
a rendelkezésre álló pót-, illetve hulladéktakarmány mennyisége 
szerint fölötte eltérő.

Az igás- és haszonállatokat összevéve, valamely gazdaság
állattartása

erős, ha 1 számos állatra 2—3 kát. hold szántóföld
közepes, „ „ „ „ 3 4 „ „ „
gyenge, „ „ „ „ 4-6 „ „ „

esik, de vannak gazdaságok, melyek még ennél is cse
kélyebb állattartással bírnak. (L. Gazdálkodás állatok nélkül.)
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Viszonyaink között helyesnek mondható az állattartás 
aránya, ha az egy számos állatra eső szántóföld a 3, legföljebb 
3'K, kát. holdat meg nem haladja, minthogy ilyen arányú állat
tartás mellett annyi trágya nyerhető, amennyi középterjes 
üzemmódnál a talaj termőképességének fentartására elegendő.

Az összes igás- és haszonállatok által képviselt érték 
alkotja az állattökét, mely az állattartás mérve és a tartott 
állatok neme és értéke szerint igen nagy eltéréseket mutat.

Az állattökéből egy kát. hold szántóföldre eső rész kitehet 
ugyanis:
gyenge állattartásnál (juhgazdaságokban) 20—30 frtot, 
közepes „ (juh*  ós szarvas

marhatartásnál) .................................. 30—40 „
erős állattartásnál (tejgazdaságokban) 40—60 s több forintot.

A 12.740 hold szántófölddel rendelkező magyar-óvári uradalomban az 
1890-ben tartott összes állatok létszáma 4231 számos marhának felelt meg, 
melyek 515.197 frtnyi értéket képviseltek. Eszerint esett egy számos marhára 
3 kát. hold szántóföld és a szántóföld holdjára 40 frt állattőke.

Ezen uradalom 10 kerületében az 1 drbra eső szántó 2 és 3*5  hold 
között váltakozott, a holdankinti állattőke pedig 35 és 60 frt között. A nyert 
trágya a talajerő fentartására elegendőnek bizonyult.

Az állattöke elhasználása csak az igásállatoknál jön tekin
tetbe (1. fentebb), ellenben a haszonállatok, nevezetesen a 
tenyészállatoknál, minthogy ezek folyton reprodukáltatnak, el
esik az elhasználás, habár vérfelfrissités vagy nemesités czél
jából beszerzett állatoknál az elhasználás mérve nem éppen 
csekély, péld. egy 400 írtért vett fiatal bikánál, melynek értéke 
3 évi használat után 200 írtra leszáll, az évi elhasználás

Nagyon tekintélyes továbbá az elhullásból származó kár
veszély, mely igáslovak és ökröknél 2—5 %-ra, szarvasmarha
haszonállatoknál szintén 2—5, juhoknál 3—6, sertéseknél 3—4 
%-ra, az összes állományt véve 3 — 4 %-ra tehető; ezek az 
adatok összevágnak az állatbiztosító intézetek díjtételeivel.

A kárveszély tétele az okszerű tartás és gondozáson kívül, 
különösen a védőoltás alkalmazása által szállítható le.
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A Budapesten 1886-ban létesített „Pasteur Chamberland“ laboratórium 
jelentése szerint 1886—1892-ig összesen 9798 lovat, 147.248 drb szarvas
marhát és 945.512 drb juhot oltottak be lépfene ellen, azonkívül 1,237.674 drb 
malaczot. orbáncz ellen; a védőoltás leszállította az elhullás százalékát 4—5- 
rö1 ’A-'A %-ra.

Az állatállományt a tűzveszély ellen nagyon ajánlatos 
biztosítani, minthogy az 01—0’2 % között mozgó biztosítási 
díj aránylag csekély terhet ró a gazdára.

III. A forgo üzemtöke.
1. A forgó tőke fogalma és tárgyai.

Míg az álló vagy állandó üzemtökét alkotó eleven és holt 
leltár tárgyai a termelésnél többször és huzamos időn keresztül 
használhatók s csak lassú, fokozatos koptatásnak vagyis elhasz
nálásnak vannak kitéve, addig a forgó tökéhez tartozó tárgyakat 
az jellemzi, hogy ezek termelésre csak egyszer használhatók s 
hogy ezen egyszeri használat egyúttal teljes felhasználásukat 
vonja maga után, minthogy a termelésnél vagy eltűnnek, 
elenyésznek (világításra, tüzelésre, kenésre használt anyagok), 
vagy az új terménybe mennek át (takarmány, vetőmag, trágya 
stb.), vagy tulajdonost cserélnek (eladott gabona, fizetett munka
bér, adó stb.).

A forgó tőkének ezen sajátságos jellege magával hozza, 
hogy a forgó töke felhasználása csak akkor indokolt, ha annak 
értéke a termelésnél legalább is megtérül, ami a forgó töke okszerű 
felhasználásánál tényleg úgy van, amennyiben a felhasznált 
érték helyébe új értékek lépnek.

Míg az álló tőke tárgyai állandó jellegűek, addig a forgó 
tökéhez tartozók folytonos átváltozásoknak és átalakulásoknak 
vannak alávetve, mint ezt különösen a forgó töke legfontosabb 
képviselőjénél, a pénznél látjuk, mely rövid idő alatt 10-szer is 
tulajdonost cserélhet és minden alkalommal más-más javakat 
hoz forgalomba; — ezt a szerepet betöltendő, a forgó töke 
folytonos közforgásban van s azért nagyon helyesen forgónak 
mondatik.

A forgó töke tárgyai általában a készletek jellegével bírnak 
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és természetük és rendeltetésük szerint 3 csoportba oszthatók, 
ú. m. pénz-, termény-, anyagkészletekre és a vetési leltárra.

1. A pénzkészletek sorába a tulajdonképi készpénzen 
kívül az értékpapírok és a küvetelések tartoznak; a tartozá
sok levonása után megkapjuk a tényleges pénzkészletet.

A pénz bár nagyon lényeges, de nem egyedüli alkatrésze 
a forgó tökének s némely esetben, nevezetesen a naturálgaz- 
dálkodásnál nagyon alárendelt jelentőségű.

Tulajdonképi rendeltetése, hogy a termeléshez szükséges 
többi javak, az alap- és álló töke tárgyainak megszerzését és 
fentartását, a munkások díjazását, az adók, haszonbérek és 
biztosítási dijak rendes időben való megfizetését tegye le
hetővé.

2. A termény- és anyagkészleteknél megkülönböztetendök 
élelmi szerek, segéd- és nyersanyagok és eladási készletek.

Az élelmi szerek közé a birtokkezelö és munkásainak fen
tartására szánt készletek (szegödmény gabona stb.) tartoznak.

A segédanyagok a termelésnél felhasználva végképen el
enyésznek anélkül, hogy az új terménybe átmennének; ide 
sorolandók a kenő-, világitó-, tüzelőanyagok, a gyógyszerek, 
a jég stb.

A nyersanyagok a termelésnél felhasználva a termelés 
eredményével olvadnak össze, abba mennek át. Ide számítan
dók az épületek emelésére s fentartására készletben tartott 
anyagok (kövek, téglák, cserepek, épületfa stb.), a gépek és 
eszközök készítésére s javítására szolgáló szerszámfa, vas, tar
talékrészek stb., az állatállomány fentartására szolgáló szálas, 
gyök-, póttakarmány és alomkészletek, a talajerő fentartására 
szánt animális és műtrágya s végül a mellékipari vállalatok
ban feldolgozandó nyersanyagok.

Az eladási készleteket a termelésnek azon fölöslege alkotja, 
mely nem a gazdaságban lévén felhasználandó, eladásra van 
szánva és a pénzkészlet folytonos kiegészítésére szolgál. Ide 
sorolandók a különböző növényi, állati és ipari termények 
(gabona, magvak, gumók, tejtermékek, bőrök, gyapjú, bor, szesz, 
czukor stb.), ellenben az eladásra szánt hizó- és tenyészállatok 
époly kevéssé számitandók ide, mint az esetleg eladásra szánt 
telkek, épületek vagy gépek.
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3. A vetési, jobban mondva mezei leltárhoz a tulajdonképi 
vetéseken kívül az eszközölt szántások és trágyázások is tar
toznak. Ide sorolandók továbbá a különböző fa-, szőlő-, komló- 
s egyéb ültetvények, habár ezek többszörösen használhatók, 
miért is az elméleti szempontokhoz szívósan ragaszkodó irók 
ezeket álló tökének tekintik. Hasonló szempont alá esnek a 
többszörös használatot engedő mélymívelések, rigolozások, talaj
keverések, a márgázás és a talajban rejlő növényi tápanyag
készletek, melyek mindazáltal legczélszerűbben a mezei leltár 
fogalma alatt foglaltatnak össze.

A felsorolt különböző készleteknek pénzben kifejezett 
értéke adja meg a forgó tőke tőkeértékét.

2. A forgó tőke jelentősége.

A forgó tőke a gazdaság szervezetében a vérkeringés 
rendszerének felel meg; valamint a vér a szervezetből, épúgy 
a forgó töke a gazdaságból veszi át annak termelvényeit, hogy 
mint amaz a szervezet, ez a gazdaság szükségleteit folyton 
fedezze.

A forgó töke ennélfogva a gazdaság kezelésével járó, a 
vagyon fentartására, a munkák végzésére, a szükségletek be
szerzésére, a termelvények eladására vonatkozó összes intéz
kedések legelőnyösebb eszközlésének az alapföltétele.

A megfelelő forgó tökével rendelkező gazdának módjá
ban áll az épületek és gépek fentartására szükséges anyagokat, 
az állatoknak szükséges póttakarmányt, a növénytermelés által 
igényelt vetőmagot és műtrágyát s egyéb szükségleteket a 
legjobb minőségben, a legelőnyösebb föltételek mellett, vagyis 
legolcsóbban megszerezhetni, mert a beszerzésre a legalkalma
sabb időpontot szemelhetvén ki, a kedvező konjunktúrákat 
saját javára aknázhatja ki, s mert továbbá nagyban és kész
pénz-fizetés mellett szerezhetvén be szükségleteit, tekintélyes 
5—10—15 és több százaléknyi árkedvezményekben részesülhet.

A kellő forgó töke lehetővé tesz alkalmi vételeket, jöve
delmező befektetéseket (telkesítéseket, talajjavításokat), tel
keknek előnyös megszerezhetését, épületeknek a legkedvezőbb 
időben való emelését, gépek és állatok előnyös beszerzését, 
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szóval az alap- s álló tökének folytonos kiegészítését és gyarapítását 
a legkisebb költséggel.

Nem kevésbbé fontos a forgó töke befolyása a gaz
daságban előállított növényi, állati és ipari termények eladására. 
Elegendő tökével rendelkezve, módunkban áll a legkedvezőbb 
konjunktúrákat bevárni s így anélkül, hogy veszélyes speku- 
lácziókba bocsájtkoznánk, a legmagasabb átlagárakat elérni; 
fel vagyunk mentve a kényszer-eladások s azok legvészesebb 
neme, az előre való eladások alól, melyeknél a még le sem ara
tott repczét és gabonát, a még le nem nyírt gyapjút rendszerint 
potom áron kell áruba bocsájtani s mely eladások rendszerint 
a legdrágább kölcsön jellegével bírnak.

Nagyon kedvezően hat a munkaköltségekre is; mert ha cse
lédjeink, napszámosaink és szakmányosaink követelményeit a 
rendes időben kielégíthetjük, nemcsak a legjobb cselédekkel 
és munkásokkal fogunk rendelkezni s a munkákat a rendes 
időben elvégezhetni, hanem módunkban álland egyúttal a 
pénzbeli díjazás előnyeit élvezni s nem leszünk ráutalva a 
többnyire sokkalta drágább terménybeli díjazásra.

Válságos években, rossz termések, nyomott árak esetében 
pedig a forgó tökéhez tartozó tartaléktöke megóv az 'anyagi 
tönkremenéstöl.

Végül nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy a 
forgó tőke a gazdaságokban fekvő összes tőkék között a leg
mozgékonyabb, mely könnyű szerrel minden más tökévé, akár 
alap-, akár álló tőkévé változtatható és termelési czélokra for
dítva a legrövidebb idő alatt térül meg. A ma vett takarmány 
holnap már mint tej járulhat pénzkészletünk kiegészítéséhez.

Minthogy ennélfogva a forgó töke a legelőnyösebb befek
tetéseket, a termelésnek tetszésünk szerinti fokozását, a terme
lési költségnek megszorítását és a termények legjobb értékesít- 
hetését teszi lehetővé, kétségtelen, hogy a forgó töke nagysága 
a gazdálkodás végeredményére, vállalatunk tiszta jövedelmének ala
kulására, a leglényegesebb hatással van.

Ezt igazolja az az általános föltevés, hogy a helyesen 
alkalmazott forgó tőke a legmagasabb kamatot szolgáltatja, mert 
míg normális viszonyok között
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az alaptőke átlagosan csak................... 3—4 %-ot
az álló töke „ „................... 5—7 „ hajt,

addig a helyesen alkalmazott forgó töke 8—10 és több száza
lékot kamatozhat.

Azonban ezzel szemben kiemelendő, hogy a forgó töke 
nem is oly biztos természetű, mint az álló s még kevésbbé, 
mint az alaptőke, mivel a termény- s anyagkészletek eltartása 
sok kárveszélylyel jár, azok lopásnak, romlásnak, értékcsök
kenésnek, tűz- és vízveszélynek, a vetések pedig a különböző 
elemi csapásoknak vannak alávetve, minélfogva a forgó töké
től a magasabb kamatozás joggal meg is várható.

Tekintettel a forgó tökének jövedelemfokozó hatására, az 
eredményes gazdálkodás egyik alapföltétele, hogy a gazdaság 
megfelelő forgó tökével rendelkezzen. Nagyon fontos kérdés 
tehát, hogy milyen nagy legyen a forgó töke?

3. A forgó tőke nagysága.

A forgó töke rendeltetését tekintve, nagyságának meg
állapításánál elvnek tekintendő, miszerint az legalább akkora 
legyen, hogy abból a gazdaságban fölmerülő szükségletek 
mindenkor biztosan fedezhetők legyenek.

Azonban ezek a szükségletek az üzemmód bel- vagy kül- 
terjessége szerint nagyon különböző mérvűek. A belterjes keze
lés sok munkát és tökét igényelvén, forgótőke-szükséglete is 
aránylag nagyobb.

A munkaköltség minden gazdaságban tekintélyes tételt 
képezvén, a díjazás módja a forgó töke nagyságát szintén 
nagyon lényegesen módosítja; naturálgazdálkodásnál vagy rész
ben való munkáltatás mellett sokkal kisebb, mint készpénz
beli díjazásnál.

Gyorsan és gyakran értékesíthető termények (tej) termelésé
nél a forgó töke szükséglete csekélyebb, mint ott, hol évenkint 
csak egyszer értékesíthető termények (gabona, gyapjú) termel
tetnek.

Továbbá minél biztosabb a termelés, annál kevesebb 
tartalék- s így kevesebb forgó tökére van szükség. Hol gya
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koriak az elemi csapások, az árvíz, az aszály, a köd, rozsda 
stb., ott szabálynak tekintik, hogy a gazda három terméssel 
rendelkezzék: a lábán állóval, a magtárban levővel és a pénz
szekrényben elhelyezettel.

Tekintettel ezen körülményekre, a forgó töke nagysága 
fölötte eltérő.

Megállapításánál vagy a gazdaság évi kiadásai, vagy a 
többi tökék nagysága, vagy a területegység szolgálhat alapul.

Hogy a forgó tőke a gazdaság kiadásaival bizonyos arány
ban kell hogy álljon, nagyon természetes, ha tekintetbe veszszük, 
miszerint rendeltetése éppen az, hogy a folytonos kiadásokat 
fedezze; minthogy pedig a kiadásoknak egy kisebb-nagyobb 
része közvetlenül a gazdaságban előállított terményekből fedez
tetik, a kiadásoknak ezen része nem jön számításba, hanem 
csak a tényleges készpénzbeli kiadások; azonban ezeknek egy 
része az időszaki bevételekből lévén fedezhető, azok mérvétől 
függ, hogy a forgó tőke a készpénz-kiadásokkal milyen arány
ban álljon.

A fentemlitett körülmények tekintetbevételével a szük
séges forgó töke az évi készpénz-kiadások 50 — 80 %-ára, átlag
számításoknál 66 — 75 %-ra tehető.

Ha péld. egy 1000 holdas gazdaságban az évi készpénz-kiadások átlag
összege 36.000 frt s tekintettel a tejgazdaságra s némi naturál gazdái kodásra 
a forgótőke-szükséglet annak 66 %-a, vagyis 24.000 frt, akkor az esetben, ha 
a gazdaság átvételekor semmi termény- s anyagkészlettel, sem vetésekkel nem 
rendelkezünk, a gazdálkodás folytatásához 24.000 frt készpénzre lenne szük
ségünk; ha ellenben a rendelkezésre álló készletek és vetések értéke péld. 
14.000 frt, a készpénz-szükséglet 10.000 frtot tenne.

Ha az évi kiadások összege ismeretlen, a forgó tőke a 
többi tőkék, nevezetesen vagy az alap- vagy az álló töke szerint 
is megállapítható.

Az alaptőkének a forgó tőke 6—18%-át szokta tenni, és 
pedig:
külterjes üzemmódnál és naturálgazdálkodás mellett 6—10 %-ot 
belterjes üzemmódnál és pénzgazdálkodás mellett 10—20 „

Azonban ez az alap nagyon ingadozó, mivel a forgótőke
szükséglet nem emelkedik a földérték emelkedésének arányában.
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Ha péld. középterjes üzemmódnál 10 %-nyi forgótőke-szükségletet veszünk 
fel, akkor az kát. holdankinti

200 frtnyi alaptőke-értéknél......................... 20 frtot
300 „ „  30 „
400 „ „  40 „

tenne, holott egyenlő belterjességü üzemmódot föltéve:
200 frtnyi holdankinti alaptőke-értéknél 20 frtot, vagyis 10 °/0-ot fölvéve,
300 „ „ „ csak 25 „ „ 8 „ és
400 „ „ „ „ 30 „ „ 7*5  „ tenne.

Sokkal megbízhatóbb alap az álló töke 
leltár értéke), melynek 40—60 %-a tekinthető

(eleven és holt 
forgótőke-szük

ségletnek. M
A szántóföld területegységére vonatkoztatva 

szükséglet viszonyaink között:
külterjes naturálgazdálkodásnál kát. holdankint 
középterjes vegyesgazdálkodásnál „ „
belterjes pénzgazdálkodásnál „ „
tehet ki.

a forgótőke-

10—20 frtot,
20-30 „
30 — 50 „

Belterjesebben kezelt hazai uradalmakban (Mezőhegyes, 
Kisbér, Bábolna, Magyar-Óvár, Béllye) a forgó töke a szántó 
kát. holdjára vonatkoztatva 40—50 frtot tesz ki.

Minthogy a forgó tőke nagysága pontosan előre meg nem 
határozható és sokkal kisebb baj az, ha nagyobb forgó tőké
vel rendelkezünk, mintha forgó tőkénk csekély, ennélfogva a 
közölt adatok csak általános tájékozásul szolgáljanak a mini
mális forgótőke-szükséglet megállapítására, mit azért kell külö
nösen hangsúlyoznunk, mivel gazdaságok berendezésénél épp a 
forgó tőke az, melyet nem méltatnak eléggé és mely körül
mény később gyakran terhes kölcsönök fölvételére késztet. 
Gazdaságok berendezésénél szükséges tehát, hogy a forgótőke
szükségletet ismerjük.

Ha péld. valaki 80.000 írttal rendelkezik s ezen összegért 100.000 frtos 
birtokot vesz, akkor tőkeszükséglete következőképen alakulhat:

birtok vételára.................................................... 100.000 frt,
eleven és holt leltár beszerzésére 20% • • 20.000 „
forgó tőke előbbinek 50 %-a.......................... 10.000 „

összes tőkeszükséglet 130.000 frt.
Ha birtokos a vételárból csak 50.000 frtot fizet le s 30.000 frtnyi olcsó 

jelzálog-kölcsönt vesz fel, akkor üzemtőke-szükségletét a legelőnyösebb föl
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tételek mellett biztosította magának. Ha ellenben esetleg csak 20.000 frtot 
tartott volna vissza, akkor későbben a hiányzó 10.000 frt üzemtőke megszer
zése már nagyobb nehézséget okozna. Pedig hasonló hibákat gyakran követ
nek el a birtokszerzésnél.

IV. A gazdaságokban szereplő tőkék aránya és annak be
folyása a jövedelemre.

A gazdasági vállalatokban rejlő tőkék, nevezetesen a telek-, 
épület-, álló és forgó töke, egymáshoz való aránya — a ter
melés iránya és belterjessége szerint — oly tág határok között 
mozog, hogy abszolút számokban kifejezett leghelyesebb arány 
egyáltalában nem létezik.

Nagyon természetes, hogy ezen tőkecsoportok aránya fő
képen gabonatermelést folytató gazdaságokban egészen más
ként alakul, mint főkép állattenyésztést űzőkben s megint 
mások az arányok az ipari gazdaságokban.

De hasonló irányt folytató gazdaságokban is a gazda
ságok terjedelme és az üzemmód belterjessége szerint a tőkék 
aránya sokféleképen alakulhat.

Ha ennélfogva a létező arányok iránt tájékozást szer- 
zendö, csak a középnagyságú és nagybirtokra szorítkozunk s 
általában csak növénytermelést és állattenyésztést kapcsolatosan 
űző gazdaságokat veszünk szemügyre, — a hazai viszonyok 
között a tőkék következő arányát lehet mértékadónak tekinteni:

külterjes középterjes belterjes 
üzemmódnál

esik a telektőkére 80% 70% 66% az alaptőkéből
az épülettökére 20 „ 30 „ 40 „ 77 77

alaptőke 100 100 100
a holt leltárra 4% 6% 8% 77 77

az eleven leltárra 10, 14, 18 , 77 77

az álló üzemtökére 14% 20% 26 % n 77

a forgó üzemtökére 10 „ 14 „ 77 77

az egész üzemtökére 20% 30% 40% 77 77

Minthogy azonban az alaptőke s különösen a telektöke
értéke nagyon eltérő, viszonyaink között holdankint 100 és
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400 frt között váltakozó, minthogy továbbá az üzemtöke aránya 
az alaptőke értékének emelkedésével nem egyenes arányiján emelkedik, 
amennyiben péld. középterjes üzemmódnál a holdankinti üzem- 
töke-szükséglet, mely 100 frtnyi alaptőke-értéknél 30 frtot 
tehet, 200 frtnyi alaptőke-értéknél nem 60, illetve 400 frtnyi 
alaptőke-értéknél nem 120 frtra szokott emelkedni, hanem 
annál jóval kevesebbet szokott kitenni, ennélfogva sokkal 
jobban tájékoztatók az üzemtőkének a területegységre vonat
koztatott tételei, s minthogy az üzemtöke nagysága főkép a 
szántóföld aránylagos nagyságától függ, habár nagy kiterjedésű 
rétek és legelők azt némileg módosíthatják, a czélnak legjobban 
megfelel, ha az üzemtöke csak a szántóval hozatik arányba.

Viszonyaink között az üzemtöke nagysága a szántóföldre 
vonatkoztatva, a következő határok között szokott mozogni:

a holt leltár értékéből
az eleven „ „
az álló üzemtőke értékéből 
a forgó „ „
az egész „ „
vagyis kereken

külterjes középterjes belterjes 
üzemmódnál

esik a szántóföld kát. holdjára :

8-12 12-18 18—24 frt
20—30 30—40 40-60 „

28--42 42—58 58—84 frt
10-20 20—30 30—50
38—62 62-88 88—134frt
40-60 60-90 90-140 „

Belterjesebben kezelt uradalmakban az üzemtöke 90—110 
frt között szokott ingadozni, sajnos azonban, hogy csak kevés 
gazdaságnak ismerjük a valódi üzemtőke-értékét, habár a jöve
delem megbirálása szempontjából a tőkeértékek ismerete el
engedhetetlen föltétel.

Igaz ugyan, hogy a különböző vagyon-alkatrészek tőke
értékének megállapítása sokszor akadályokba ütközik s hogy 
épp e téren abszolút pontosság el sem érhető, de helyes elveket 
követve, a valóságot nagyon megközelítő adatok birtokába 
juthatunk, s ha egyszer a gazdaság tőkeértéke megállapíttatott, 
annak évenkinti fölvétele és helyreigazítása, helyes számviteli 
rendszert föltételezve, nem okoz semmi nehézséget.

Az összes üzemtőke nagysága a birtok használatáért 
Hensch: Jószágberendezés- és kezeléstan. 9 
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fizetett tiszta haszonbér szerint is megállapítható. Eszerint szük
séges, hogy az üzemtöke:

külterjes üzemmódnál a haszonbér 5 —6-szorosa, 
középterjes „ „ „ 6 — 8-szorosa,
belterjes „ „ „ 8—10-szerese

legyen, vagyis péld. holdankinti 12 frtos haszonbér és közép
terjes üzemmód mellett 72—96 frtnyi holdankinti üzemtökére 
van szükség.

Míg hazánkban a holdankinti üzemtöke csak kivételesen 
haladja meg a 100 frtot, addig Németországban átlagosan 
150—200 és Angliában 250—300 írtra tétetik, de belterjesen 
kezelt egyes gazdaságokban meghaladja a 400, sőt 500 frtot 
is, világos jeléül annak, hogy a jövedelmező fölszerelésnek 
nálunk még nagy tere nyílik.

Tekintve továbbá, hogy a magyar földbirtok nagyobb 
része inkább külterjesen kezeltetik, kétségtelen, hogy hazánk
ban a földbirtokba jövedelemszerzés czéljából még milliókra 
menő összegek fektethetök.

Ha az egyes gazdaságokban rejlő tökék kölcsönös arányát 
vizsgáljuk, azon eredményre jutunk, hogy ez nemcsak vidékek, 
hanem országok szerint is nagyon különbözően alakul s nagy 
átlagszámokban feltüntetve, egyúttal az illető nemzet gazdál
kodásának jellegét és úgyszólván gazdasági észjárását juttatja 
nagy vonásokban kifejezésre.

Az egyes tőkecsoportok kölcsönös aránya:
Mag'yarországon Németországban Angliában

telektöke 50 7. 35 7. 25 7.
épülettöke 30 „ 25 „ 15 „

alaptőke 80 7. 60 7. 40 7.
eleven leltár 10 „ 15 „ 20 „
holt leltár 4„ 10 „ 15 „
forgó töke 15,- 25 „

üzemtöke 20 7. 40 7. 60 7.

Minél belterjesebb a gazdálkodás, annál csekélyebb arányú 
a telek-, illetve alaptőke s annál nagyobb arányú a forgó töke, 
mely hazánkban csak 6, ellenben Angliában 25 %-át teszi az 
összes tőkéknek.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



131

Az egyes tőkeosztály oknak ezen különböző aránya a gaz
daság jövedelmére a leglényegesebb kihatással van, nemcsak 
mivel megfelelő jövedelem egyáltalában csak helyesen fölszerelt 
s így helyes tőkearányokat felmutató birtokon érhető el, hanem 
azért is, mert a különböző tökekategoriák a jövedelemhez nem 
egyenlő arányban járulnak hozzá.

Ezen fontos kérdés kellő méltatása czéljából a „jövedelem“ 
fogalmát kell előzetesen megállapítanunk, minthogy a gyakor
latban ez a fogalom különbözően értelmeztetik.

A gazdaság tisztajövedelme alatt általában azon érték - 
többlet értetendő, mely bizonyos időszak — egy év — után 
fenmarad, ha a gazdaság összes bevételeiből a kezelésből szár
mazó összes kiadások levonatnak.

Azonban a bevételek sorába csak a termelésből és esetleg 
a bérbeadásokból és jogokból, illetve a követelésekből származók 
számítandók be, nem pedig a termelésre szolgáló javak (telkek, 
épületek, gépek stb.) eladásából származók, minthogy ezek a 
gazdaság tőkeértékének apadását vonják maguk után, s melyek 
ezen okból kiadások jellegével bírnak.

Szintúgy a kiadások közé csak azok tartoznak, melyek 
vagy a vagyon fentartására, vagy anyagok felhasználására, 
vagy munkadijakra és bérekre vagy általános terhekre (adó, 
szolgalmak), illetve tartozásokra vonatkoznak, nem pedig a 
gazdaság tőkeértékének gyarapítására, péld. telekvételre, épít
kezésekre, gépvételre stb. fordított költségek, melyek bevétel 
jellegűek.

Az eljárás részletei iránt „A gazdasági üzemtervu czimü 
fejezet nyújt tájékozást, hol egy gazdaság jövedelmi előirányzata 
van feltüntetve.

Minthogy pedig a gazdálkodásnál a gazdaság tőkeértéke 
folyton változást szenved, mely változások a jövedelmet érintik, 
minthogy továbbá bizonyos bevételek tényleg a kiadások és 
bizonyos kiadások a bevételek jellegével bírnak, a tényleges be
vételek és kiadásokból tehát a tisztajövedelem meg sem álla
pítható, ennek folytán folyamatban levő gazdasági üzemekre 
nézve a tisztajövedelem kimutatásának csak egy biztos módja 
létezik, az t. i., mely szerint a gazdaság vagyonálladéka az év 

9*  
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elején és az év végén egy be vettetik. A mutatkozó különbség, 
a tényleges vagyonszaporulat, a gazdaság tisztajövedelme.

A követendő eljárás feltüntetésére a következő példa 
szolgáljon: (L. a 133. oldalon.)

Az ily módon megállapított tisztajövedelem a gazdaságban 
rejlő összes tőkeérték kamatjának felel meg, de minthogy e jöve
delemhez a vállalkozó munkája is hozzájárult, annak előre 
ki nem köthető vállalati dija pedig a tisztajövedelemben fog
laltatik, ennélfogva, ha ez a kamat a normális, péld. 5 %-nyi 
kamatot meghaladja, a fen maradó többlet vállalati nyereségnek 
tekintendő.

A gazdaság jövedelmére egyrészt az egyes tőkék kölcsönös 
aránya, másrészt a tőke mikénti felhasználása van lényeges be
folyással, mivel az egyes tőkecsoportok a jövedelemhez külön
böző arányban járulnak hozzá.

Az alaptőke kamatozása rendszerint a legcsekélyebb, mert 
ez a legbiztosabb töke. Kamatozása az ú. n. földjáradékban, 
illetve birtokjáradékban, azaz a telkek, illetve birtok használa
táért fizetett bérben jut kifejezésre ; továbbá összehangzásban 
áll a jelzálog-kölcsönök kamatlábával. Viszonyaink között 
3—4—5 %-ot tesz, olcsón vett birtoknál magasabbra is emel- 
kedhetik és átlagosan 4 %-ra tehető.

Az álló töke nagyobb kárveszélynek alávetett, tehát 
kevésbbé biztos tőke, melytől ennélfogva magasabb kamat 
követelhető.

Fölszereléssel együtt bérbe adott birtokoknál a fölszerelési 
tőke után rendszerint 5 —6 %-ot szokás kikötni, de tényleges 
kamatozása ennél nagyobb. Azonban biztosan ki nem mutatható 
az álló tőke kamatja. Viszonyaink között 5—7, átlag 6 %-ra 
tehető.

A forgó töke a legnagyobb koczkázatnak alávetett tőke
csoport, melynek kamatozása 7—10, átlag 8 %-ra tehető, habár 
helyesen forgatva, ennél jóval nagyobb kamatot is hajthat, de 
ez a többlet a vállalati nyereség rovatába esik.

Az egyes tőkecsoportoknál tényleg felszámítandó tőke
kamat iránt a tényleg fölvett kölcsönökért fizetett kamat 
nyújt tájékozást, minélfogva fenti adatok csak a tőkecsoportok 
kamatozási arányának feltüntetésére szolgáljanak.
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A b i gazdaság zárszámadása.

Vagyonálladék

az év elején az év végén

frt kr frt kr

Telkek értéke.................................. 230000 230000 __

Épületek értéke................................ 48400 — 70000 —

Gépek és eszközök értéke.............. 16000 — 20000 —

Marhaleltár értéke.......................... 27900 — 39600 —

Termények és anyagok értéke . . . 14000 — 17800 —

Pénzkészlet........................................ 1700 — 1600 —

Követelések..................................... — — 1000
Összesen 338000 — 380000 —

Tartozások........................................ — — 30000 —

Aktiv vagyon 338000 - 350000 —

A vagyonálladék az év elején . . . — — 338000 —

V agy ongy arapodás — — 12000| —

Tulajdonosnak szállított jövedelem — — 6000 —

A gazdaság tisztajövedelme — — 18000 1 __

a 338.000 frtnyi tőkeérték 5’32%-a. 
A1 , n • /278400 XMAlaptőke 4 /o-os kamatja 10Q 1 _ __ 11136 —

TT «<•/ /596°0 XUzemtoke 6 /0-os „ mo / — — 3576 —

Tökekamat.............. — — 14712 __

Vállalkozói nyereség — — 3288 —

Összesen................. — — 18000 —

Vagy:
A gazdaság tőkeértékének 5%-os ka-

. /338000 XmatJa I 100 ) ................................ 16900

Vállalkozói nyereség....................... — — 1100 —

A gazdaság jövedelme — — 18000 —

egy holdjáraA 980
18 frt 36 kr

kát. holdnyi termőterületnek esik 
tisztajö vedelem (1. Üzemterv).
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Ha ennélfogva bizonyos összeget, péld. 100.000 frtot gazd. vállalatokba 
fektetünk, az ez után származó jövedelem a tökék elhelyezése szerint követ
kezőképen alakulhat:

Első eset. Valaki birtokot vesz s azt bérbe adja; jövedelme a 100.000 frt 
után 4 %-ával 4000 frt lehet.

Második eset. Birtokot vesz, ezt házilag kezeli s külterjesebb üzem
módot követ. Jövedelme következőképen alakulhat:

alaptőke.... 84.000 frt után 4 % = 3300 frt,
álló töke.... 12.000 „ „ 6 „ — 720 „
forgó töke .... 4.000 „ „ 8 „ = 320 „

összesen 100.000 frt után 4'4 % = 4400 frt.

Harmadik eset. Vállalkozó vett birtokán belterjesebb gazdálkodást foly
tat, tökéjét nagyobb arányban használja üzemtökének s ennélfogva úgy az 
üzemtöke, mint az alaptőke után nagyobb jövedelmet élvez, péld.

alaptőke . . . 76.000 frt után 5 %-ot — 3800 frtot,
álló töke . . 16.000 „ „ 8 „ = 1280 „
forgó töke . . 8.000 „ „ 10 „ — 800 „

összesen 100.000 frt után 5-88 %-ot = 5880 frtot.
Az előző esetben.......................... 4 40 „ — 4400 „

különbség 1’48% = 1480 frt.

A tökék helyesebb arányban való felhasználása tehát 1480 frtnyi 
jövedelemszaporulatot vonhatna maga után.

A második és harmadik esetben kimutatott jövedelem tiszti kezelésnél 
is elérhető, ellenben ha a birtokos birtokát személyesen kezeli, fenti jövedel
men kívül még munkadijat is élvez, mely a második esetben — egyszerűbb 
gazdálkodás mellett — 800 frtra, a harmadik esetben, a belterjesebb üzemmód 
miatt 1200 frtra tehető, úgy, hogy a tökekamat és munkadíjból származó 
összjövedelme

a második esetben 
a harmadik „

Ő200 frtot,
70S0 „ tehetne.

Negyedik eset. Vállalkozó birtokot bérel, egész tőkéjét üzemtökének 
használja és belterjesebben gazdálkodik. Jövedelme következőképen alakulhat:

álló töke 
forgó töke

........................................ 70.000 frt, ez után 8 % = 5600 frt,
.......................................  30.000 „ „ , 10 „ — 3000 „

összesen 100.000 frt, ez után 8’6 % = 8600 frt.

Személyes kezelésnél azonkívül még péld. 2000 frtnyi munkadíjra is 
számot tarthat, úgy, hogy összjövedelme 10.600 frt lehetne.

A négy esetet összevetve, a gazdaságban szereplő töke kamatozása 
annak felhasználása szerint 4 és 8’6 % között váltakozhat, a gyakorlati élet
ben azonban még nagyobb eltérésekkel találkozunk.

Ezen fejtegetések végeredménye a kővetkező szabályban 
foglalható össze:
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Minél nagyobb aránylag valamely mezőgazdasági vállalatban 
az okszerűen felhasználható üzemtöke, annál nagyobb az illető gaz
daság jövedelme, nemcsak mert az üzemtöke kamatozása általában 
nagyobb, mint az alaptőkéé, hanem mivel az alaptőke is csak meg
felelő üzemtőke felhasználása mellett hoz megfelelő jövedelmet.

HARMADIK FEJEZET.

A MUNKAERŐ.

A mezőgazdasági termelésnél közremüküdö tényezők közül 
eddigelé a természetet képviselő földbirtokkal s annak a tökét 
képviselő fölszerelésével ismerkedvén meg, még hátra van a 
harmadik tényező: a munkaerő méltatása, melynek feladata a 
természetnyuj tóttá erőket és' anyagokat a tőkenyujtóttá esz
közök segélyével új értékek létesítésére fordítani.

Ezen feladat betöltésére egyes-egyedül az emberi munka 
hivatott.

A közéletben szokás ugyan munkaerő alatt az emberi 
erőn kívül az igásállatok és az erőgépek (motorok) munkáját 
is érteni, azonban sem az állatok, sem a gépek maguktól nem 
képesek állandóan termelő munkát végezni; ők a munka vég
zéséhez csak erőt szolgáltatnak, de hogy ez a nyerserő terme
lővé tétessék, vagyis hogy az állatok és gépek munkát végez
hessenek, ehhez okvetlenül az ember közreműködésére, vezény
letére van szükség.

A szivattyút hajtó szélkerék, egyszer beállítva, esetleg 
hosszabb időn át is szolgáltathat vizet, de ez a szolgálat is 
emberi felügyeletet tételez föl, különben megakad a szélkerék 
munkája.

Az emberi munka az állatok és gépek munkájától tehát 
abban különbözik lényegesen, hogy az ember szellemi képes
ségeinél fogva munkák teljesítésére egymaga is képes, míg erre 
a csak mechanikai erőkifejtésre alkalmas gépek és állatok 
képtelenek s azért munkaerőről szólva, ez alatt csak emberi 
munkaerő értendő, míg az állatok és a gépek, mint erőforrások 
a tőke, nevezetesen az eleven és holt leltár sorába tartoznak.
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A gép és az állat tökéért birtokunkba ejthető, az ember 
személye nem, csak annak erőkifejtése. Viszonyaink között 
tehát az ember nem képezhet tőketárgyat; a rabszolga annak 
tekinthető.

Az emberi munkánál nemcsak fizikai, hanem egyúttal 
szellemi erők is működnek közre és aszerint amint a munka 
kifejtésénél inkább testi (fizikai) vagy inkább szellemi (intel- 
lectuális) erő lép előtérbe, az emberi munka két nemét kell 
megkülönböztetnünk: a szellemi és a testi munkát.

A szellemi munka föképen a termelés eszközeinek meg
szerzésénél, azok vállalattá egyesítésénél, vagyis gazdaságok 
berendezésénél és a kezelés vezetésénél jut érvényre; személye- 
sitője a gazdaság vezetője s tárgyalása a kezeléstanba tartozik.

Ellenben a fizikai erő a termeléssel járó egyes mechanikai 
míveletek végrehajtásánál, a cselédek, a napszámosok és szak- 
mányosok munkájánál játsza a főszerepet; ezen míveletek 
teljesítéséhez bizonyos számú munkásra van szükségünk ; ezek 
megválasztása, megszerzése és díjazása, valamint a munkásügy 
szervezésénél követendő elvek képezik következő fejtegetésé
nek tárgyát.

I. A gazdasági munkások nemei.
A gazdasági munkák részben állandóan, részben csak 

ideiglenesen alkalmazott munkásokkal végeztetvén, a gazdasági 
munkások két főkategoriára oszlanak : állandóan és ideiglenesen 
alkalmazott munkásokra, melyek külön méltatást igényelnek.

1. Állandóan alkalmazott munkások. (Gazdasági cselédek.)

Ezek sorába a bizonyos időre, egy hónapra, fél- vagy 
egész évre fogadott, állandó alkalmazásban álló oly munkások 
számítandók, melyek viszonyát a munkaadóhoz a cselédtörvény 
szabályozza s melyek közönségesen gazdasági cselédeknek mon
datnak.

Ebbe a kategóriába nemcsak az állatok kezelésével meg
bízott kocsisok, béresek, gulyások, tehenesek, juhászok, kaná
szok és azok bojtárai, a gyalogmunkák végzésére fogadott 
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gyalogbéresek, kertészek, vinczellérek, trágya- és rétmesterek, 
hanem a felvigyázattal megbízott majoros gazdák, csőszök, 
kerülök, pajtagazdák, juhász- és kanász-számadók, továbbá a 
szerződésileg és szegödmény mellett felfogadott mesteremberek, 
bognárok, kovácsok, gépészek, valamint a rövidebb időre foga
dott havi béresek, ú. n. „betyárok“ s a gazdaságban alkalma
zott női cselédek is tartoznak.

Az állandó munkások rendszerint csak oly munkákra 
fogadtatnak fel, melyek az egész éven vagy hosszabb idő
szakon át szakadatlan folyamatban vannak s melyeket a vele 
járó nagyobb felelősség miatt ideiglenes munkásokra bízni 
nem tanácsos.

Minthogy azonban a cselédtartás a gazdára nagy terhet 
ró, gazdaságok berendezésénél a cselédtartás helyes szervezése 
vagyis a díjazás megfelelő módjának megválasztása, a cselédbér 
nagyságának méltányos megállapítása és a cselédek létszámának 
meghatározása egyike a legfontosabb, a gazdaság jövedelmét 
lényegesen érintő feladatoknak.

1. A cseléddijazás módjai. A díjazás módja szerint három 
neme a cselédeknek különböztetendő meg: a) szegödményesek, 
kik készpénzen kívül lakást és termény beli járandóságot élvez
nek ; b) házi cselédek, kik készpénz-fizetésen kívül ellátásban 
részesülnek ; c) készpénzzel fizetett cselédek, kik kizárólagos kész
pénz-fizetésre utalvák.

a) Szegödményesek. Hazánkban a nagyobb gazdaságokban 
leginkább alkalmazott szegödményes rendszer úgy a munkaadó, 
mint a cseléd szempontjából sok tekintetben előnyösebb, akár 
a házi, akár a készpénzzel fizetett cselédek rendszerénél.

A munkaadóra nézve előnyös e rendszer egyrészt, mert a 
gazdaságban előállított különféle termények (gabona, hús, tej, 
tűzifa stb.) közvetlen értékesítését, esetleg bizonyos területek 
(cselédkertek, földek, legelők) jobb kihasználását teszi lehetővé 
és egyúttal a forgótőke-szükségletet csökkenti; másrészt, mert 
ezen rendszer mellett áll leginkább módjában a gazdának 
valóban, nemcsak névleg, állandó s egyúttal hü és megbízható 
oly cselédekre szert tenni, kikre vagyonát nyugodt lélekkel 
bízhatja, mert a szegödményes cseléd saját háztartással rendel
kezvén, ha díjazása s a bánásmód megfelelő, nem egyhamar 
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hagyja oda szolgálatát; további előnye e rendszernek, hogy 
a cseléd családtagjai ideiglenes munkák végzésére alkalmas 
munkásokat is szolgáltatnak.

De a cseléd szempontjából is nagyon előnyös e rendszer, 
mert a termény beli járandósággal a legfontosabb életszükség
letek, a mindennapi kenyér, a lakás, tüzelő stb. neki biztosítvák, 
holott kizárólagos készpénz-fizetés mellett a szükségletek ár
ingadozásai háztartási budgetjét nagyon érzékenyen érinthetik.

Ha péld. egy cseléd évi bére készpénzben 200 frt s évi gabonaszük
séglete 12 Q'-át tesz, akkor 0 frtos gabonaáraknál 72, 10 frtosoknál 120 frtot, 
vagyis az előző esetben évi fizetésének 36, a másikban 60 %-át kénytelen a 
kenyér beszerzésére fordítani, nem is tekintve a beszerzéssel járó egyéb nehéz
ségeket.

További előnye e rendszernek, hogy a családtagok munka
erejűket a háztartásnál jól értékesíthetik.

Főhátrányai e rendszernek, hogy a szegődmény kiosztása 
körülményesebb, mint a készpénz-fizetés, hogy néha visszaélé
sekre vezet s hogy szemben a többi cselédtartási módokkal 
általában költségesebb.

b) Az ellátásra fogadott házi cselédek tartása mellett fő
képen olcsóbb voltuk szól, de általában nem oly állandók és 
megbízhatók, mint a szegödményesek ; ezen okból és mert az 
ellátás iránt gyakran alig teljesíthető igényeket támasztanak, 
ez a rendszer leginkább a kisebb gazdának való, ki cselédjével 
együtt étkezik és dolgozik.

c) á kizárólagos készpénzbeli díjazásnál a cselédek rendszerint 
csak félhavi felmondásra fogadtatnak és készpénzen kívül leg
följebb szabad lakást élveznek.

Előnye e rendszernek, hogy a díjazás ezen módja a 
legegyszerűbb, legkényelmesebb, a viszony a munkaadó és 
cselédje között a legszabadabb, de egyúttal a leglazább is.

A tisztán készpénzzel fizetett cseléd rendszerint sem oly 
állandó, sem oly megbízható, mint a szegődményes, és nagy 
hátránya e rendszernek, hogy a cseléd az élelmi szerek beszer
zésénél az árhullámzásoknak nagyon alá van vetve.

A kultúra haladásával mindazáltal ez a rendszer válik 
mind általánosabbá és helyes szervezetet föltételezve, hátrányai 
mellőzhetők.
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Ha ugyanis a készpénzbeli bér méltányos, ha — mint ez 
rendesen szokásos — a cseléd a nyári hónapokban valamivel 
nagyobb bért húz (péld. rendes havi bér 16 frt, nyári hóna
pokban 18 frt), ha bizonyos szolgálati idÖ után e bér emelke
dik (péld. ötödévenkint 2 írttal), ha továbbá — ami kiválóan 
fontos — a cselédnek módot nyújtunk, hogy legfontosabb 
életszükségleteit (liszt, zsír, só stb.) egy a munkaadó által fen- 
tartott raktárban jó minőségben és jutányos áron megszerez
hesse, azonkívül lakást, esetleg tüzelőt is kap és kertek vagy 
földek bérlésére is alkalma nyílik, — akkor e rendszer mellett 
époly megbízható cselédekre tehetünk szert, mint a szegőd- 
ményes rendszernél, mely fölött amaz azzal az előnynyel bír, 
hogy a cseléd háztartását sokkal inkább egyéni igényeihez 
mérten rendezheti be.

Hazánk nyugati megyéiben több helyütt találkozunk e rendszerrel, így 
péld. a pozsony-diószegi uradalomban, hol teljesen bevált.

Különben megjegyzendő, hogy a cselédek rendszerint a 
vidéken szokásos díjazási módokhoz szívósan ragaszkodnak, 
minélfogva a munkaadónak a legtöbb esetben nem áll módjában 
a díjazás nemét tetszése szerint megválasztani, hanem kény
telen a szokásos díjazást követni, ami azonban nem zárja ki, 
hogy a vidéken divó rendszeren belül reá nézve előnyös 
módosításokat ne tehessen, miről a cselédbér kiszabásánál tüze
tesebben leend a szó.

2. A cselédbér nagysága. A bér nagysága vidékek szerint 
nagyon eltérő. Bevett szokások, a munkásosztály igényei, a 
birtok jövedelmezősége, a kereslet és kínálat aránya mind be
folyással vannak a cselédbér nagyságára, mely a kultúra fej
lődésével általában emelkedik.

Azonban minthogy a munkaképesség az életmóddal és 
az élelmezéssel áll egyenes arányban, alacsony munkabér 
mellett tehát rendszerint csekély a munka eredménye is, ennél
fogva a megfelelő munkakifejtés alapföltételének a méltányos díjazás 
tekintendő.

A méltányos cselédbér megállapításánál két tényezővel 
kell számolnunk. Az egyik a cseléd létfentartási költsége, a 
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másik a cselédmunka által előállítható értékek, megkímélhető költ
ségek.

Első tekintetben szabály, hogy a cseléd bére legalább 
akkora legyen, hogy abból magát és családját fentarthassa, 
gyermekeit fölnevelhesse; ezen szükségletek összege alkotja 
a cselédbér minimumát, mely alá a cselédbér állandóan nem 
sülyedhet. A cselédbér felső határát a cselédmunka használ
hatósága szabja meg; a cselédbér termelési költség lévén, 
állandóan nem lehet nagyobb, mint a cselédmunka által létre
hozott érték; minél értékesebb, produktivebb a cseléd munkája, 
annál nagyobb lehet a munkabér s azért kell, hogy a fontosabb 
munkakörrel megbízott cselédek bére nagyobb legyen; minél 
magasabb a gazdasági termények ára, annál nagyobb a munka 
által létrehozott érték, annál magasabb lehet a munkabér.

A. szegődményes cselédek bére a terményárakkal önként 
emelkedik és hanyatlik s ezen szempontból tekintve, ez a 
rendszer a legigazságosabb.

Méltányos cselédbér nyújtását elengedhetlen követelmény
nek tekintve, óvakodjunk a cseléd kényszer-helyzetének ki
aknázásától, a cselédbér aránytalan leszállításától, mert ez 
irányú túlságos takarékoskodás keserű gyümölcsöt terem és 
rövid idő alatt megboszúlja magát; megbízhatatlanná teszi a 
cselédet, gyakori cselédváltozást von maga után, lopásra indít 
s a szocziálisták karjaiba tereli a cselédosztályt; a cseléd
kivándorlás oka is főképen az alacsony bérekben keresendő.

Az alacsony cselédbérből származó haszon többnyire csak 
optikai csalódás, mert amit a vámon nyerünk, azt kétszeresen 
elveszítjük a réven.

Azonban üzleti tekintetek azt javasolják, hogy túlmagas 
bér engedélyezése által a termelési költséget aránytalanul ne 
fokozzuk, annál is inkább, minthogy bizonyos mértéken túl ter
jedő bér a munka eredményében nem szokott megtérülni.

Hogy ennélfogva a helyes mértéket eltaláljuk, a cseléd
bér megállapításánál a vidéken szokásos bérekből, azok érté
kéből kell kiindulnunk.

Hazánkban a szegődményes rendszer lévén az uralkodó, 
ezt alapul véve, a cselédség zömét alkotó közönséges nős 
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cselédek (igás kocsisok, béresek, bojtárok) bérének megállapí
tásánál a kővetkező elvek követendők :

1. A készpénz-fizetés arányban álljon a terményjárandó
sággal s oly mérvű legyen, hogy abból a cseléd másként meg 
nem szerezhető szükségleteit fedezhesse. Viszonyaink között 
közönséges cselédeknél 20 és 50 frt között váltakozik, de 
helyenkint 60 frtra is emelkedik az évi készpénz-fizetés.

2. A terménybeli járandóság oly nagy legyen, hogy abból 
a cseléd létszükséglete fedezhető legyen; egy normális, 3—4 
gyermekkel biró cselédcsalád évi gabonaszükséglete 16—18 
gabonára tehető, ennél többet adni tehát nem tanácsos, mert 
ez könnyen pazarlásra vezet. A gabona fökép búza s rozsból 
álljon, mert ezek a termények emberi táplálkozásra alkalma
sabbak, mint az árpa vagy a tengeri, de ahol a köznép az utób
biakhoz ragaszkodik, bizonyos arányban ezek is nyújtandók.

Gabonán kívül hüvelyeseket, kását, húst, szalonnát, sót, 
italt is szokás adni; azonban tekintve, hogy ezen járandóságok 
kiszolgáltatása sok kényelmetlenséggel jár, ha csak lehetséges, 
azok pénzzel megváltandók.

Hogy továbbá a gabona őrlésével járó fuvarozás elkerül- 
tessék és a cselédség fontosabb czikkei beszerzésénél ne legyen 
uzsoráskodó szatócsok és korcsmárosok kényének és zsarolásá
nak kitéve, nagyobb cselédlétszámnál fölötte ajánlatos oly rak
tárt fentartani, honnét a cselédség a szükséges czikkeket, 
lisztet, sót, szalonnát, hüvelyeseket, petróleumot stb. beszerez
heti. E rendszernél a cselédeknek kimért gabona a raktárban 
lisztért becserélhető, vagy ami még czélszerübb, a gabona
járandóság közvetlenül liszt alakjában utal vány oztatik ki.

Minthogy a munkaadó a szükséges czikkeket nagyban 
olcsóbban szerezheti be és közvetlen haszonra .nem számít, 
azokat cselédjeinek kedvezményes áron engedheti át; az ilyen 
raktár tehát a fogyasztó szövetkezetek előnyeiben részesíti a 
cselédeket s általa elérhető, hogy a cselédeknek nyújtott bér 
tényleg azok fentartására, nem pedig a szatócsok meggazda- 
gitására szolgál.

Az ilyen raktár fentartása az uradalomnak költséget alig
okoz, mert annak kezelése valamelyik jóravaló cseléd nejére 
vagy értelmes özvegy cselédasszonyra bízható, ellenben a cseléd
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tartásra a légiid vösebb kihatással van, a cselédeket egyebek 
között fölmenti sok inproduktiv járás-kelés alól is.

3. Ruhabeli csikkeknek a szegödménybe való fölvétele lehe
tőleg mellőzendő; ahol pedig ez a szokás fennáll, megváltás 
útján kiküszöbölendő.

4. Tüzelőül 8—10 773 fát, vagy 200 kéve rozsét szokás 
adni. Ha keveset adunk, lopással pótolják a hiányt.

5. Kertnek és földnek az átengedése föltétlenül ajánlható, 
egyrészt mert fontos, gyakran különben meg sem szerezhető 
élelmi czikkek — zöldség, burgonya stb. — előnyös meg
szerzésére, másrészt a szabad idő produktiv felhasználására 
nyújt alkalmat. Kertnek elegendő néhány négyzetöl a cseléd
lak közelében, de a földből sem tanácsos sokat adni, mert ez 
elvonja a cselédet a gazdaságtól s esetleg a konvencziós föld 
hanyag kezelésére vezet. 600—800 Dől rendszerint elegendő, de 
arra legyünk tekintettel, hogy e czélra jó erőben álló s a 
majortól nem nagyon messze eső földek engedtessenek át és 
hogy e földeket a cselédek gondosan kezeljék, — mert aki 
magának nem tud gazdálkodni, jó cseléd sem lehet.

6. Kz állattartás tekintetében a helyi viszonyok határoz
nak. Ahol sertések és baromfi tartására, esetleg a selyem tenyész
tés és méhészet folytatására kedvező az alkalom, ott nincs ok 
rá, hogy ezeket a mellékfoglalkozásokat ellenezzük; a cselédek 
ezekből mellékjövedelmet húznak, melynek arányában bérök 
csekélyebb lehet; azáltal azonkívül munkára és takarékosságra 
ösztönöztetnek.

Más elbírálás alá esik a tehéntartás kérdése. Hol a gazda
ság tehenészettel nem rendelkezik, a tehéntartás már csak azért 
is engedélyezendő, mert a tej elsőrangú fontossággal biró táp
lálék, melyet a cselédtől elvonni főképen azért nem tanácsos, 
mert a tej hiánya pálinkafogyasztásra szorítja a cselédséget.

Ellenben marhatenyésztést folytató gazdaságokra nézve 
a sok csere-berével járó cselédmarhatartás, állati betegségek 
behurczolása miatt veszélylyel járván, az mellőzendő s ahelyett 
a cselédek szegődménye közé a tej fölveendő.

7. Lakás tekintetében elvnek tekintendő, hogy minden 
cselédcsaládnak meglegyen a maga külön szobája és kamrája 
s ha lehet, konyhája is. Egyszerű építési modort föltételezve,
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az ilyen cselédlak cselédenkint 300—400 írtból kiállítható; 
kamatra 5, fentartásra 2 %-ot számítva, egy cseléd lakbére 
21—28 frtot tenne.

A különlakás rendszerét nemcsak erkölcsi s egészségi szem
pontok javasolják, hanem a munkaadó jól felfogott önérdeke 
is amellett szól, mert megbízható, állandó és takarékos cselé
dekre csak akkor számíthat, ha megfelelő lakásukról gondos
kodik.

Az eddig felsorolt évi járandóságok összes értéke 180 és 
220 frt között szokott váltakozni; házi cselédeknél 7—8 frt 
havi bért és 5—6 frt élelmezési költséget számítva, az évi 
költség 144—168 frt; készpénz-fizetéses cselédeknél 15 —16 frt 
havi bért és lakást számítva, az évi bér 200—220 frt.

Eszerint egy közönséges szegődményes cselédnek (kocsis, 
béres, bojtár) évi bére 180—220 frt között szokott váltakozni, 
de helyenkint 240—250 frtra is emelkedik.

Átlagnak 180—220 frtot és 300 munkanapot véve, esik 
egy munkanapra kereken 60—70 kr. Nőtlen cselédek — kis 
béresek, kis bojtárok — évi bére az említett tételek 50—60 
%-ára, vagyis 100—120 frtra tehető; egy munkanapra esik 
kereken 33—40 kr.

Ellenben a főbb cselédek, majoros gazdák, főtehenesek, 
juhász-számadók stb. fizetése 50—100 %-kal nagyobb, rend
szerint 300 és 500 frt között váltakozik.

A rendes díjazáson kívül mellékdijazásban is szokás a cse
lédeket részesíteni.

A mellékdijazás czélja, hogy a cselédet azáltal nagyobb 
szorgalom és ügybuzgalom kifejtésére serkentsük, s minthogy 
ezen az utón ez a czél tényleg el is érhető, kívánatos, hogy 
a mellékdijazás rendszere minél általánosabban alkalmaz
tassák.

Ez a módozat egyiíttal a mind komolyabb jelleget öltő 
cselédkérdés megoldására is a legbiztosabb mód, mert a cse
lédet munkája eredményében részesíti.

A mellékdijazás módozatai nagyon sokfélék. Béreseket, kocsisokat, 
csőszöket bizonyos évi hű szolgálat után néhány forintnyi béremelésben 
szokás részesíteni; a termelés egyes ágainál alkalmazottak a termelés ará
nyában osztalékban részesíttetnek, péld. tehenesek a kifejt vagy eladott tej, 
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juhászok a fölnevelt bárányok vagy az eladott gyapjú, kanászok a fölnevelt 
inalaczok arányában; az eladott tenyészállatok után ú. n. farkpénzben része
sülnek az illető cselédek.

Bizonyos munkáknál alkalmazottak a rendesen felül 
végzett munka fejében ösztöndíjban (praemium-accord) része
sülnek, így péld. a gözekével dolgozók minden, a kikötött 
holdszámot meghaladó hold megszántásáért 1 frtot kapnak, a 
gözcséplögépnél a 100 #-án felül kicsépelt gabonáért méter- 
mázsánkint 2 — 5 krt, gabonabehordásnál a többletért kereszten- 
kint 1 vagy fordulónkint 10 krt, répa-, burgonya-, trágyahor
dásnál fordulónkint a többletért 8—10 krt kapnak.

Újabban még azt is javasolják, hogy a cselédek a gazda
ság tisztajövedelmében is részesittessenek; azonban tekintettel 
arra, hogy a tisztajövedelem kimutatása pontos számvitelt 
tételez föl és hogy épp a gazdaságok jövedelme nagy inga
dozásoknak van alávetve, ezért és egyéb, itt bővebben ki nem 
fejthető okokból az osztalék e nemének nem lehetünk szószólói.

Ellenben nagyon üdvösnek tartjuk, ha a munkaadó egyéb 
módon is iparkodik a cselédek érdekeit előmozdítani, neveze
tesen azáltal, hogy házi iparágak (kosárfonás, seprőkötés stb.) 
meghonositása által télen át mellék kereseti forrásokról gondos
kodik, hogy a cselédeket takarék-, illetve segély pénztárak szer
vezése által a takarékosságra és önsegélyre szoktatja, őket 
balesetek ellen, vagyonukat tűz ellen biztosítja, gyermekeik 
neveltetéséről iskolák útján gondoskodik s azáltal intelligensebb 
munkásnemzedék neveléséhez hozzájárul.

Ha a cselédség díjazásánál ezeket az elveket követjük, a 
cselédeket nemcsak minél jobban kihasználandó munkagépeknek 
tekintjük, hanem embertársainknak, kiknek jólétét emelni, 
jövőjét biztosítani, erkölcsét nemesíteni, saját érdekünk is 
parancsolja, akkor nemcsak állandóbb és megbízhatóbb, hanem 
talán még olcsóbb cselédekre is teszünk szert, mint az ellen
kező utat követve; azonkívül pedig különösen fontos az, hogy 
az egyes gazdára nézve ez az egyedüli mód, hogy a mind
jobban elharapódzó agrárszocziálizmus veszélyeivel megküzd- 
hessen.

3. A cselédlétszám megállapítása. Tekintettel a cselédtartás 
nagy költségeire és a vele járó számos nehézségekre, oekono- 
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miai alapelvnek tekintendő, hogy a gazdaságban csak annyi 
állandó cseléd alkalmast assék, amennyi a rendszeresen előforduló 
s hosszabb időre terjedő munkáknak rendes időben való elvégezésére 
okvetlenül szükséges, és akik oly munkakörrel felruházhatok, hogy 
a mellett kellően kihasználhatók.

Inkább legyen kevesebb, de jobban díjazott, mint sok, 
de rosszabbul fizetett és azért megbízhatlan cselédünk.

Ha megbízható napszámosokkal az év minden szakában 
rendelkezünk, a cselédlétszám a minimumra szállítható, ellen
kező esetben több állandó cselédre lesz szükségünk.

Költségkímélés czéljából pedig ajánlatos, nős és nőtlen 
cselédeket megfelelő arányban alkalmazni.

A létszám meghatározásánál az állattartási ágakból indu
lunk ki, minthogy a termelés ezen ágánál a cseléd az egész 
éven át elfoglalható.

Az egyes cseléd munkakörének megállapításánál, tekin
tettel a munkaerő teljes kihasználására, a következő adatok 
mértékadók:

1 kocsisra 2, legföljebb ott, hol 3 lóval dolgoznak, 3 igásló 
bízható.

1 béresre 2—4—6, esetleg 8 ökröt szokás bízni, de mint
hogy 4-nél több ökröt egy béres kellően el nem láthat és mint 
fentebb láttuk, legelőnyösebb, ha erős ökröket tartva, azokkal 
rendesen kettősben dolgoztatunk, nagyon czélszerünek bizo
nyult, ha minden 2 pár ökör mellett egy rendes és egy kis 
bérest tartunk, mi egyúttal alkalmas mód béresek nevelésére.

Ahol megbízható napszámosokkal minden időben ren
delkeznek, egy rendes és egy kis béresre 3—4 pár ökör is 
bízható.

1
1
1

tehenes bojtárra 
nöcselédre 
férficselédre

n
n
n
n
n
T)
n

15 — 18 drb
10-12 „
10-14 „
24—36 „ 

150-200 „ 
250—500 „
15—20 „
40—50 „
15—25 „

100-200 „

fejőstehén bízható
r n ti

hizómarha 
növendék marha
anyajuh
ürü 
kocza 
süldő 
hizó 
sertés

f istállóban
i tartva 

legelőn tartva.
Hensch: Jószágberendezés- és kezeléstan. 10
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A takarmány elkészítéséhez 30—50 drb számos marha 
számára egy férfi szükséges.

Tapasztalati adatokra támaszkodva, minden 100 kát. hold 
szántóföldre

külterjes üzemmódnál 3—4 állandó cseléd, 
középterjes „ 5 —6 „ „
belterjes „ 6—7 „ „

szükséges.

2. Ideiglenesen alkalmazott munkások.

A gazdaságban csak idöszakonkint előforduló különféle 
munkák rendszerint ideiglenesen alkalmazott oly munkásokkal 
végeztetnek, kiknek jogviszonyait a munkaadóhoz a cseléd
törvény nem szabályozza s akik szemben a cselédekkel gaz
dasági bérmunkásoknak mondatnak.

A jobbágyság felszabadítása óta minden munkás munká
jával szabadon rendelkezvén, a gazdasági bérmunkások tényleg 
szabadok, azonban a munkaadóhoz való jogviszonyukat tekintve, 
mégis két egymástól lényegesen eltérő kategóriára oszlanak: 
szabad és lekötelezett munkásokra.

A szabad bérmunkásokhoz olyanok számítandók, kik a 
munkaadónak szerződésileg egyáltalában nem vagy csak rövid 
időre vannak lekötve; ilyenek a napszámosok, a szakmányosok 
és a bérlömunkások.

A lekötelezett munkások sorába a hosszabb időre szer
ződésileg lekötött vándor munkások, zsellérek és telepítvényesek 
tartoznak.

I. Szabad bérmunkások.

Ezek viszonya a munkaadóhoz a legszabadabb; kötele- 
zettségök, ha időbéresek (napszámosok), rövid időre, egy napra 
terjed, habár saját érdekök arra indítja őket, hogy a munkára 
való alkalmat lehetőleg felhasználják, minélfogva ugyanaz a 
napszámos a gazdaságot éveken át szolgálhatja.

Ha a munka eredménye szerint dijaztatnak, vagyis ha 
szakmánybán dolgoznak, akkor kötélezettségök csak egy bizonyos, 
általuk elvállalt munkakör végzésére terjed, míg a termelés 
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eredményében részesülő bérlömunkás kötelezettsége egy bizonyos 
termelési ágnál, péld. a tengerimívelésnél előforduló összes 
munkákra vonatkozik, habár úgy a szakmány-, mint a bérlő
munkásokra gyakran egyéb kötelezettségeket is rónak, miáltal 
ez a két kategória is kisebb-nagyobb mértékben a lekötele
zettség jellegét öltheti magára.

De a munkaadó viszonya a szabad munkáshoz is a leg
függetlenebb, nincs velők szembe lekötve, akkor alkalmazza 
őket, amikor arra szüksége van, s ezen okból a szabad bér
munkással való rendelkezés a gazdára nézve megbecsülhetetlen 
előny.

Ha a szabad munkás némi vagyonnal, házzal, kis földdel 
rendelkezik, benne rendszerint szorgalmas és megbízható mun
kást bírunk s azért ilyenek szerzésére és megtartására kiváló 
gond fordítandó; ellenben a minden vagyont nélkülöző, máról 
holnapra tengődő proletár-munkás nagy veszedelem ; munkája 
nem kiadó, a mellett gyakran még drága is, és mert az ilyen 
munkás erkölcsileg nagyon alacsony színvonalon áll, meg
bízhatatlan, lopásra és csalásra hajlandó. Ilyenek tehát gazda
ságunktól lehetőleg távol tartandók.

A szabad munkások 3 kategóriája közül mindegyiknek 
megvan a maga jelentősége, miről a következőkben szólunk.

1. A napszámosok munkabére a munkára fordított idő 
(óra, nap) szerint állapíttatik meg, tekintet nélkül a vég
zett munkára; amennyiben pedig a munka értéke nem a 
munkára fordított időtől, hanem a munka által létrehozott 
értéktől függ, az idő, mint alapmérték, nem tekinthető igaz
ságosnak, annál kevésbbé, mert ezen díjazási rendszer mellett 
az iparkodó és bizonyos idő alatt többet végző munkás keresete, 
habár több értéket produkál, nem nagyobb, mint a nála 
hanyagabbá.

Az iparkodó munkásra ez a körülmény lankasztólag hat, 
mert teljes munkaereje kifejtésére nincs ami ösztönözze. Szá
mos munkásnak bizonyos munkánál való alkalmazásánál pedig 
abból az a hátrány származik, hogy a munkások átlagos 
végezménye a legcsekélyebb munkaképességű munkással elér
hető eredmény színvonalára száll.

10*
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Ha péld. 30 napszámos répát kapál s mindegyiknek két 
sor engedtetik át, a gyorsabban dolgozó nem haladhat kénye- 
kedve szerint előre, hanem csak annyit végezhet, mint a leg
gyengébb és legügyetlenebb.

A munkások helyes kiszemelése, a munka megfelelő szer
vezése s szigorú felügyelet által az emlitett hátrányok ellen
súlyozhatok ugyan, az ügyesebb munkások bérének emelése 
útján pedig igazságosabb díjazás is elérhető. Mivel a munka 
eredménye szerinti díjazás általában mégis czélszerübb, nap
számosokat csak csekélyebb mértékben előforduló vagy nagyobb 
megbízhatóságot igénylő s egyáltalában szakmánybán nem 
végezhető munkáknál kellene alkalmazni.

A napszámbér vagy tisztán készpénzből állhat, mi a munka
adóra a legkényelmesebb, vagy ellátásban is részesül a nap
számos, mely módozat főképen kisebb gazdáknál áll alkalma
zásban. A kultúra elöhaladásával a kizárólagos pénzbeli díjazás 
válik uralkodóvá.

A munkaidő rendszerint egy napra terjed, azonban egy 
nap alatt vagy a nap keltétől lenyugtáig terjedő, vagy bizonyos 
órától bizonyos óráig (nyáron 6-tól 6-ig, télen 7-től 5-ig) tartó 
időszakot értenek, mely körülményre különös figyelemmel kell 
lennünk, mert a munka eredményét és költségét lényegesen 
befolyásolja.

Rövidebb ideig tartó munkáknál a bért órák szerint szo
kás megállapítani.

A napszámbér nagysága számos módosító körülmény be
hatása alatt állván, vidékek szerint igen nagy eltéréseket mutat. 
Lényeges befolyást a bér nagyságára első sorban a kereslet 
és kínálat aránya s az azt módosító körülmények gyakorolnak.

Sűrű népességű vidéken, rossz években alacsonyabb a 
bér, mint ellenkező viszonyok között; állandó vagy tartós 
kereset s élelem nyújtása leszállitólag hat a bérre; télen leg
alacsonyabb, nyáron legmagasabb a bér; nagyobb igényű és 
munkaképességű munkás nagyobb bért is igényel s az élelmi 
szerek s egyéb emberi szükségletek (lakás, ruházat) megdrágu
lásával emelkedik a napszámbér is, mely azonban a közlekedési 
eszközök terjedésével vidékek szerint is mindjobban kiegyen
lítődik.
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Szélsőségektől eltekintve, hazánkban a napszámbér az utóbbi években 
a következő határok közt mozgott:

tavaszi 
n a p s

nyári 
z á m b é r

Őszi 
k r a j c z á r

téli 
okban

férfi-napszám ellátás nélkül . . . 40—80 60-150 50—120 30-70
női „ „ „ . . . 25—60 30—100 30—80 20—50
gyermek-napszám ellátás nélkül . . 15—40 20—60 15—50 10-40
férfi-napszám ellátással .... . 30—60 30—120 30—100 20—60
női „ „ . . . . 15—40 20—80 20—60 10—30
gyermek-napszám ellátással . . . . 10—30 10—50 10—40 6—25

A férfi-napszámot 100-nak téve, a nőké 60—80, a gyermekeké 30—50.
Az ellátás nélkül való napszámot 100-nak véve, az ellátással való nap

számbér férfiaknál 75—80, nők és gyermekeknél 50—80. Az ellátás a férfi
bért 10—30, a nőkét 10—20, a gyermekekét 5—10 krral apasztja.

A helybeli és vidékbeli napszámbér-viszonyok ismerete a legelőnyöseb
ben nyerhető munkások megszerezhetése végett fölötte fontos.

Tájékozást ez iránt a földmívelésügyi m. kir. minisztérium által kiadott 
„Földmívelési Értesítő“ nyújt.

2. A szakroányosok. A szakmánymunkánál a bér a vég
zett munka mennyisége szerint szabatik meg, tekintet nélkül a 
munkára fordított időre. A szakmánybér alapmértéke tehát a 
teljesített munka.

A bér megállapítása vagy darab szerint történik, péld. a 
juhnyirásnál — darabbér —r vagy valamely mértékegység (terü
let-, hossz-, súly- vagy ürmérték-egység) szerint, péld. 1 hold 
gabona learatásáért, egy folyóméter árokásásért, egy méter
mázsa vagy hektoliter burgonya szedéséért fizetett bér, mely 
esetben tulajdonképi szakmánybérrél van dolgunk, vagy pedig 
valamely munka általányba adható ki, tekintet nélkül bizonyos 
mértékegységre, péld. az összes árkok tisztításáért fizetett bér.

A szakmánybér vagy készpénzben vagy terményekben s 
mindkét esetben vagy ellátással vagy anélkül állapítható meg, 
úgy, hogy a szakmánybérnek nagyon számos módozata létezik.

Egy nálunk általánosan elterjedt alakja a szakmány- 
munkának a részes munka, melynél a bért a letakaritott ter
ménynek bizonyos hányadában szolgáltatják ki.

A szakmánybérrendszer szemben a napszámbérrendszerrel 
úgy a munkaadó, mint a munkásra nézve sok tekintetben 
előnyösebb.

A munkaadóra nézve előnyösebb a szakmánybérrendszer, 
mert kevesebb felügyelettel jár, bizonyos munkaerővel bizonyos 
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időben több munka végzését, vagyis a munkaerő jobb kihaszná
lását teszi lehetővé; azonkívül sok esetben olcsóbb is a szak
mánybán végzett munka.

A szakmányos általában 25—33 %-kal többet végez, mint 
az időbéres.

Ha 100 kát. liold gabona learatására 400 napszámos szükséges, ezt a 
munkát 300 szakmányos fogja elvégezhetni. Vagy ha 100 munkással naponta 
napszámban dolgoztatva 25 hold végezhető, szakmánybán dolgozva 35 holdat 
képesek letakaritani. Vagy 100 munkással az aratás 500 holdon napszámbér 
mellett 20, szakmánybér mellett 15 nap alatt elvégezhető, minek előnye 
kivált viszonyaink között nem szorul bővebb megokolásra.

A munkást a szakmánybér nagyobb erő kifejtésére, idejének 
jobb kihasználására indítja; bére a teljesített munkával ál Iván 
arányban, nemcsak hogy igazságosabb, hanem e rendszer mel
lett nagyobb, képességével és ügyességével helyesebb arány
ban álló keresetre is tehet szert. Azonkívül erkölcsi hatással 
is van a szakmánybér a munkásra, mert az úgyszólván önálló 
vállalkozóvá emeli fel öt, mi önérzetét is fokozza.

A szakmánymunka alkalmazására tehát ne az indítson 
föképen, hogy azáltal a munka olcsóbbíttassék, hanem a fö- 
elöny abban keresendő, hogy ezen rendszer mellett a munka
erő tökéletesebben kihasználható, a munkák gyorsabban végez
hetők és a felügyeleti költségnek egy része megtakarítható.

Hanem a szakmánymunkának is megvannak a maga 
hátrányai, nevezetesen, hogy korlátozza a munkás feletti rendel
kezést, minthogy a szakmányos csak egyféle munkára vállal
kozik ; továbbá, hogy a túlhajtott verseny néha túlfeszített, a 
munkás szervezetét megtámadó erőkifejtésre vezet s hogy 
szakmánybán való végzésre nem minden munka egyaránt al
kalmas, hanem főképen csak a tömegesen előforduló s könnyen 
ellenőrizhető munkák. A szakmányrendszer ezen okokból csak 
nagyobb gazdaságokban játszik fontosabb szerepet, mindazáltal, 
tekintettel felsorolt előnyeire, elvül szolgáljon, hogy minden 
szakmánybán végezhető munka így végeztessék.

A szakmánybér nagysága a napszámbérek szerint alakul. 
A napszámbérnél igaz, hogy az idő a bér alapmértéke, hanem 
mivel a napszámbér megállapításánál nemcsak a munkára fordí
tott idő, hanem a munkára fordított erő is számításba vétetik 
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s ezért nagyobb erőmegfeszitést igénylő munkákért nagyobb 
bért fizetünk, s minthogy erélyes felügyelet mellett a napszá
mos is teljes erejét kifejteni kénytelen, ennélfogva csak a 
munkára fordított időt és erőt kifejező napszámbér lehet a 
szakmánybér alapja.

A szakmánybér kiszabásánál óvakodjunk úgy a túlmagas, 
mint a túlalacsony bértől; a magasra szabott bér nemcsak 
azért hátrányos, mert a munkaköltséget fokozza, hanem azért 
is, mert későbbi leszállítása rendszerint nehézségekbe ütközik ; 
alacsony béreknél meg abbanhagyják a szakmányosok a 
munkát.

Ezen okból és mert a méltányos szakmánybér egészen 
a helyi viszonyoktól függ, a vidéken szokásos szakmánybérek 
(1. alább) csak tájékozásul szolgáljanak, a tényleg bizonyos 
munkáért fizetendő bér pedig azon költség szerint szabandó 
meg, melyet ez a munka napszámosokkal végezve okozna.

Ha péld. egy hold répa szedése 16 napszámot igényel, a költség 50 kr- 
nyi napi bér mellett 8 frt; egy hold répa kiszedéséért tehát 8 frt fizethető; 
200 q répatermést föltételezve, egy métermázsa szedéséért 4 krt kellene fizetni.

Elvi kérdés továbbá, hogy a szakmánybér terményekben 
vagy készpénzben nyujtassék ?

A munkaadóra nézve a készpénzbeli díjazás a legtöbb 
esetben az előnyösebb, mert egyszerűbb, kényelmesebb, kevesebb 
visszaéléssel és ellenőrzéssel járó s könnyebben megállapítható, 
mivel ez esetben csak a munka költsége jön figyelembe, 
tekintet nélkül a termény minőségére s annak árára, •— csak
hogy alkalmazása több forgó tőkét igényel.

Ezen viszonylatok feltüntetésére szolgáljon a következő példa:
Egy kát. hold búza learatásáért közönségesen 5 frtot szokás fizetni; 

terménybeli díjazásnál pedig következőképen alakulhat költségünk:

a termés lehet.................................... 24—36 kereszt,
a rész (’/12) lehet............................... 2—3 „
egy kereszt adhat............................... 40—60 Z búzát,
a részre eshet..................................... 80—180 l búza,
a búza hektoliter-súlya lehet . . . 75—80 ty,
a rész súlya lehet............................... 60—144 „
egy métermázsa ára lehet .... 6—8 frt.
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A rész értéke lehet:
1. a szemtermés értéke..................... 3’60—11’52 frt,
2. 1—2 q szalma á 80 kr .... 0’80— 1*60  „

holdankinti aratási költség 4 40—1312 frt.

Jó termés, magas árak mellett tehát aránytalan nagy a bér, minélfogva 
a szakmánybéi’ kiszabását alapos elöszámitások kell, hogy megelőzzék s csak 
ezek határozhatnak a választandó dijazási mód fölött.

A díjazási mód megválasztása különben nem függ csu
pán a munkaadótól, mivel a munkás-osztály a vidékbeli szoká
sokhoz oly szivósan ragaszkodik, hogy azoktól gyakran semmi
féle kapaczitáczióval el nem téríthető, minélfogva ilyen esetek
ben vagy a szokásnak kell hódolnunk, vagy a munkának más 
módon, péld. gépekkel való végeztetésére áttérnünk.

Azonkívül tekintetbe veendő, hogy a terménybeli díjazás
nál gyakran oly mellékkikötésekkel is találkozunk, melyek 
előnye számokban alig fejezhető ki, úgy, hogy a legelőnyösebb 
dijazási mód megválasztása nem éppen könnyű feladat, mely 
csak a lokális viszonyok kellő figyelembe vételével és részletes 
kalkulácziók segélyével oldható meg helyesen.

A hazánkban szokásos szakmánybérek iránt a következő adatok nyúj
tanak tájékozást:

1. A gabonatermelésnél:
egy kát. hold learatása és kepézésért 4 — 6 frt, átlag . 5 frt,
marokrakó géppel való aratásért holdankint .... 3 „

Részes aratásért, kézzel végezve, ellátás nélkül . '/10 — ’/l2 rész,
n „ ellátással . . . 7,2—’/15 »
„ „ géppel és ellátással..................... ’/^o — '/% „

Ellátás
Aratás kézzel

alatt az aratóknak nyújtott szegődmény értetendő, 
és cséplésért (gőzgéppel) a kicsépelt gabona . .

n w « n « « n •

„ géppel és cséplésért „ „ „ .
Gabona fel- és lerakás s kazalozásért keresztenkint 7 kr

’A része,
11-12 %-a 

része.

Cséplésért kézi cséplésnél . . . .
„ „ cséplőgéppel . . .
« „ járgányos . . .
„ közönséges gőzcséplővel
„ elevátoros „ 

7,6 része va«?y 6—8 %-a
71«—’/ao » 6 »
7,«—7« . 4-5 „
7„—’/sS n 3-4 „
'/33-7.0 . 2%-3 „

a kicsépelt gabonának jár a munkásoknak.
Idegen gőzcséplőgép használatáért ’/10—’/I2 részt szokás fizetni, miből

% rész a munkásokat, % rész a géptulajdonost illet.
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Gőzcséplővel való cséplésnél a munkásoknak hektoliterenkint 10—15 krt 
fizetnek.

2. A tengeritermelésnél:
Kapálás, ritkítás, töltögetésért kát. holdankint 8—12 frt. Fosztva 

szedésért hektoliterenkint 10—12 —15 kr, a csövek nagysága szerint.
Fosztva szedés és góréba rakásért holdankint 4—5 frt. Ugyanezen 

munkáért és kóróvágásért ’/8 — % 0 része a csöves tengerinek.
Kóróvágásért kát. holdankint 1*5 —2 frt.

Morzsolásért kézi morzsológéppel..........................
n gőz- „ ..........................

8—16 kr hektoliterenkint,
4 „ métermázsán kint.

3. A takarmányrépa termelésénél:
két-háromszori kapálás és egyezésért kát. holdankint . . 12 — 16 frt,
kiszedés és tisztításért kát. holdankint.....................................6 —10 „

„ „ „ métermázsánkint............................... 4—5 kr,
kapálás, egyezés és kiszedésért kát. holdankint.....................18—20 frt,

„ „ „ „ métermázsánkint .... 10—12 kr.
4. A czukorrépa-termelésnél:

kapálás és egyezésért kát. holdankint.......................... 15—20 frt,
kiszedés ásóval és tisztításért „ „ .......................... 12 —16 „

„ ekével és „ „ „ .......................... 10—12 „
„ és tisztítás métermázsánkint.....................................5—10 kr,

összes munkákért kát. holdankint............................................... 24—30 frt,
„ „ métermázsánkint.........................................14 —16 kr.

5. A burgonyatermelésnél:
kiszedésért kapával hektoliterenkint..........................................8—12 kr,

>> „ ......................................................................... ’/so—'/. rész,
„ ekével hektoliterenkint........................................... 4—6 kr.

6. Szálas takarmány betakarítása: 
kaszálásért kát. holdankint.....................
kaszálás, gyűjtés és összerakásért kát. holdankint .

1 — 2 frt,
3—5 „

7»—’/s rész.réteken» V V V

7. Különféle munkák:
máktermelésnél az összes munkákért a termés 
komlószedésért kosarankint (60 Z) ..........................
árokásásért köbméterenkint....................................
alagcső-árkok ásása 1mélységre.....................

„ behányásaért.....................................
ásás négyszögölenkint 1—2 kr.

’A — '/s része,
18—24 kr,
10—15 „
4—6 kr folyóméterenkint,

i/
/2 r n

Rigolozásért négyszögölenkint 0’5 i,bj mélységre . 5 — 10 kr,
„ „ 1’0 ,, ,, .12 15 ,,

trágyának szekérre rakásért szekerenkint . . . 5—6 „
trágyateregetésért szekerenkint............................... 4—6 ,,

„ kát. holdankint..............................0 8 — 1*2  frt.
Porcziózásért adagként '/2 kr.
Juhnyirásért darabonkint 4 — 6 kr.
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Hogy a díjazás helyes megválasztása a munkaköltséget mennyire be
folyásolhatja, a magyar-óvári uradalomban szerzett következő adat mutatja:

Egyik kerületben 1893-ban 31'/2 munkanap alatt kicsépeltetett:

3180 q búza (naponta átlag 212 q) értéke á 7’0 frt 22260 frt,
650 „ rozs ( „ )) 162 „) V á 5’5 n 3575 V

1980 „ árpa ( „ n 282 „) V á 60 n 11880 V

1110 „ zab ( >, V 201 „) á 6’5 V 7215 V

6920 q gabona ( „ n 219 „) 44930 frt.

A cséplés napszámosokkal végeztetett, kiknek napi bére munkanaponkint 
átlagosan 18’8 frtot, a cséplési idény alatt tehát összesen 592*2 frtot tett. 
Ezen költségből esett egy métermázsa gabonára 8*5 kr.

Részért végezve, 3 %-ot kellett volna a munkásoknak átengedni, mi ez 
esetben 1347’9 frtot tett volna s miből 1 Q-ra 19’4 kr esett volna.

A napszámban való csépléssel tehát 755’7 frt takarittatott meg, s a 
cséplésből a gabona métermázsájára eső munkaköltség 11 krral szállíttatott le.

3. A bórlömunkások nem egyes munkáknak bérért való tel
jesítésére, hanem egyes termelési ágaknál előforduló munkákra 
vállalkoznak; bérül a terméseredmény egy bizonyos hányadát, 
felét, harmadát kapják, mely okból másként részeseknek, fele
seknek, harmadosoknak is mondatnak.

Hazánkban ez a rendszer föképen a dohánynál (feles 
kertészek) s a tengerinél nyer alkalmazást, de más növények 
termelésénél sincs az kizárva.

A munkaadó előkészíti a földet, megtrágyázza, megszántja 
és beveti azt, a többi munkákat a részes végzi s a termés 
eredményében osztozkodnak.

A részes tehát a termeléssel járó koczkázatban is osz
tozik és középhelyet foglal a biztos munkabért élvező mun
kás s a tulajdonképi haszonbérlő között, mely utóbbitól abban 
tér el, hogy ez az összes költséget viseli s a birtok használa
táért előre kikötött bért fizet.

A bérlőmunkásokkal össze nem tévesztendők a felesbér
lők, kik egész birtokot több évre bérelnek ki s a bért termé
nyekben szolgáltatják (1. terménybérlet), míg a bérlőmunkás 
csak egyes telkeket vállal el, rendszerint egy évre.

A bérlőmunkások rendszere iránt a vélemények nagyon 
eltérők, vannak, kik ezt nagyon előnyösnek, — mások, kik ezt 
elvetendőnek tartják.

A munkaadót illetőleg előnye e rendszernek, hogy forgó 
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töke megtakarítással jár és hogy bizonyos viszonyok között 
csak bórlömunkások segélyével válik lehetségessé, sok munkát 
igénylő termelési ágak felkarolása s a munkásszükséglet fede
zése ; a munkás szempontjából annyiban előnyős, hogy ö ezen 
rendszer mellett a munkabéren kívül, a termelésből származó 
jövedelemben is részesül, töhát nagyobb bért élvezhet, mint 
pusztán munkája után élvezne.

.Ezzel szemben azonban elvitázhatatlan hátrányai, hogy 
a belterjesebb mívelésuek útjában áll és felületes mívelésre 
vezet, minthogy a munkás a jobb mívelés után várható jöve
delmet csak részben élvezi, hogy számos részes alkalmazásánál 
a termés nagyon egyenetlen, hogy a felestermelés sok vissza
éléssel jár és a legtöbb esetben drágább a házi termelésnél.

Ezen hátrányok feltüntetésére szolgáljanak a következő adatok:
Egy dunántúli uradalomban évenkint 48 hold egyenlő minőségű és 

ugyanazon előkészitésben részesülő földet engednek át 16 feles kertésznek, 
kikre egyenkint 3 hold jut.

A termelt dohány beváltási árából jár a kertészeknek munkabér fejé
ben annak fele; 1891-ben a kertészeknek jutott rész 265 és 426 frt között vál
takozott s kitett kertészenkint: 265, 290, 310, 313, 317, 329, 351, 354, 356, 
376, 381, 382, 392, 408, 414 és 426, átlagban tehát 354 frtot.

A holdankinti beváltási ár átlaga 236 frt volt.
A legjobb kertész által előállított dohányérték 161 írttal meghaladta a 

legrosszabb kertészét s míg a dohány holdankinti beváltási ára a legrosszabb 
kertésznél csak 178 frt volt, addig ez az összeg a legjobbnál 284 írttal 
emelkedett; a jobb mívelés lioldankint tehát 106 frtnyi termésérték-többletet 
eredményezett.

A tengeritermelésnél gyakran tapasztaltatott, hogy a részes mivelésnél 
elért 10—12 q holdankinti szemtermés házi kezelésnél 14—16 #-ára emelkedett.

Tekintettel a felhozott hátrányokra, a bérlőmunkások 
rendszere csak oly viszonyok között van helyén, hol más 
módon a szükséges kézi munkaerő biztosan meg nem szerezhető, 
mert a bórlömunkások rendszerint nemcsak a feles földön 
előforduló munkák végzésére kötelesek, hanem egyéb mun
kák teljesítésére is kötelezhetők, s így módjában áll a birtokos
nak ezen az utón legalább a legszükségesebb munkaerőt biz
tosítania.

E tekintetben azonban kiemelendő, hogy nagyon sokféle 
kikötéssel nem tanácsos a munkaadó s a bérlömunkás közti 
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viszonyt komplikálni, mert ez könnyen visszaélésekre s viszály
kodásra vezet s az Alföldön az utóbbi években előfordult 
munkásmozgalmaknak nem csekély részben a bonyolult mun
kásszerződésekben rejlett az oka.

Ahol elegendő napszámosokkal rendelkezünk, ajánlatosabb 
a naturálgazdálkodásnak ezen alakját egészen mellőzni.

II. Lekötelezett munkások.

Ezen hosszabb időre s különféle munkák végzésére szerző
désileg lekötött munkások sorába tartoznak: 1. a vándor- vagy 
nyári munkások, 2. a zsellérek és 3. a télepítvényesék.

1. A vándormunkások a nyári időszakra (május 1-jétöl 
október végéig) szerződtetnek oly vidékekről, hol olcsó a 
munka; nálunk különösen Bars, Nyitra, Trencsén megyékből.

Hálóhelyül szolgáló lakáson és konyhán kivül élelmezésben 
s előre kikötött napszám-, esetleg szakmánybérben részesülnek.

Gyakori kikötés, hogy páronkint élelmezésre 6 hétre 1 rozsot, 1 
árpát, 30 Z búzát, 75 Z babot s 1 frtot zsír- és sópénzkép kapnak. De czél- 
szerubbnek tartjuk azt a módozatot, mely szerint a vándormunkások a fon
tosabb élelmi szereket (lisztet, főzeléket, szalonnát, sót, burgonyát, húst stb.) 
a munkaadótól kapják, vagy azok beszerzésére raktár tartatik fenn.

A férfi-napszám 35—40, a nőké 25—30 krt, aratás alatt 70, illetve 
40 — 50 krt szokott tenni. Hat hét alatt 30 férfi és 30 női, tehát 60 munka
napot számítva s az élelmezési költséget és tüzelőt 12 frtra téve, az egy 
munkanapra eső tényleges bér férfiaknál 55 — 60, nőknél 45—50 krra tehető.

Munkáshiány nyal küzdő gazdaságokra nézve a vándor
munkások intézménye nagyon alkalmas mód a nyári munkás
szükséglet biztosítására; azonkívül aránylag olcsók ezek a 
munkások. De a szabad munkásokkal összehasonlítva, nem szen
ved kétséget, hogy a munkaadó velők szemben jobban lekö
tött, mert nekik munkát minden időben adni kénytelen, mi 
kivált rossz időjáráskor nagy gondot okoz s mely körülmény 
produktiv munkájokat tetemesen megdrágítja; azonkívül figye
lembe veendő, hogy a vándormunkások közt sok a selejtes, 
erkölcsileg elzüllött, úgy, hogy a fegyelem fentartása velők 
szemben nagyon erélyes bánásmódot tesz szükségessé.
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Közgazdasági szempontból a vándormunkások intézményé
től különben el nem tagadható, hogy a munkabérek kiegyen
lítésére kedvező hatással van, mert a munkásnak nagyobb kere
set, a munkaadónak olcsóbb munkás szerzésére nyújt alkalmat s 
a rendelkezésre álló munkaerő produktivebb kihasználására 
vezet, minélfogva ezen intézmény helyes szervezése a köz
gazdasági kormányzat egyik fontos feladatának tekintendő.

2. Á zsellérek alatt oly munkások értendők, kik saját 
házzal nem bírván (házatlan zsellér), a munkaadótól lakást, 
azonkívül földet, fajzási jogot és marháik részére legelőt kap
nak, azon kikötés mellett, hogy ezen élvezmények fejében 
évenkint bizonyos számú gyalog-, esetleg fogatos napot le
szolgálni tartoznak.

Ez az intézmény a jobbágyrendszer maradványának tekint
hető. Azért a zsellérinunkások helyenkint most is robotosolvnak 
mondatnak.

Minthogy a zsellér az általa végzett munka eredményé
ben érdekelve nincs, munkája sem nem kiadó, sem nem meg
bízható ; de tekintve, hogy ezen az utón bizonyos munkaerő 
a legszorgosb munkaidőre biztosítható, hogy a munkaadó kö
telezve nincs a zsellért folyton elfoglalni s hogy a zsellér, ha 
tartozását leszolgálta, mint napszámos és szakmányos is alkal
mazható, ez a rendszer munkáshiánynyal küzdő, gyér népes
ségű vidékekre nézve sok esetben előnyösebb a vándormun
kások és méginkább a telepítvényesek intézményével.

Viszálykodások elkerülése végett a zsellérekkel kötendő 
szerződésben világosan kiteendö, hogy tartozásukat minő mun
káknál kötelesek leszolgálni, hány férfi- és hány női napot s 
hogy a le nem szolgált munkanapot, ha helyettesítésről nem 
gondoskodtak, mennyivel tartoznak megváltani.

3. A telepitvényes munkások sok tekintetben a zsellérek
hez hasonlítanak. A birtokostól szintén lakást, földet, tüzelőt 
és legelőt kapnak, mely élvezményekért vagy bizonyos számú 
ingyennapokat tartoznak leszolgálni, vagy bizonyos előre meg
állapított napszámbérért bármikor munkába állani.

Mindazáltal a zsellér és telepitvényes között nagyon lénye
ges a különbség.

A zsellérrel egy évre is szerződhetni, a telepítvényessel 
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kötött szerződés pedig rendszerint a telepitvényes egész életére 
szól; a zsellér valamely már létező község kötelékébe tartozik, 
ellenben a telepítvényesek külön községet alkotnak s azért 
csak nagyobb számban szerezhetők; a zsellér szerzése a birto
kosra nem ró különös terhet, míg a telepítvényeknél a köz
ségi szervezettel járó terhek a telepítőt illetik; ö tartozik 
templomról, iskoláról, orvosról és a munkaképtelenné vált tele- 
pitvényesek eltartásáról gondoskodni.

Ehhez járul, hogy telepitvényezőnek legalább erkölcsi 
kötelessége telepitvényeseinek elegendő keresetet biztosítani, 
különben a nyomorba sülyednek s minthogy vagyon, különö
sen földbirtok szerzésére alkalmuk nincs, holtiglan földhez 
ragadt szegénységre lévén utalva, munkájokban megbízhatat
lanok, sorsukkal elégedetlenek s így gyakran hozzájárulnak 
a legveszélyesebb mezei proletariátus növeléséhez.

Mindezen okokból a munkaerő biztosítása telepítvényesek 
útján legföljebb nagyterjedelmü, a községektől távol fekvő 
birtokokon lehet helyén, de ily viszonyok között is helyesebbnek 
bizonyult a járadékbirtokok alakítása, mely esetben a telepít vé
nyesnek átengedett földbirtok és épületek idővel annak tulaj
donába mennek át. Ez a körülmény lényegesen változtat a 
telepitvényes helyzetén, nemcsak mert módot nyújt vagyon
szerzésre, hanem azért is, mert a telepítvény ez esetben a 
birtokostól független, teljesen a telepítvényesek által fentartott 
községgé alakul, melynek fentartása a birtokosra semmiféle 
terhet nem ró.

Ezen az utón vagy szabad vagy lekötelezett munkásokat 
biztosíthat magának a birtokos, aszerint, amint a telepítvé
nyesek a birtok ára fejében vagy csak bizonyos pénzben ki
fejezett évi járadékot (annuitás) fizetnek, vagy a megváltás 
munkanapok szolgáltatásával történik. Az évi annuitás lehet 
péld. 47a %-a az átvett birtok tőkeértékének (4% a kamat, 
% % a törlesztés), mely esetben az átvett birtok 567« év múltán 
megy át a telepitvényes tulajdonába.

Minthogy a telepítésnek ezen módozata nagy költséggel 
és felelősséggel jár és birtokos ezen esetben birtokától meg
válni kénytelen, ily járadékbirtokok létesítéséhez a kormány 
hozzájárulása okvetlenül szükséges, nemcsak a telepítést sza

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



159

bályozó törvények által, hanem különösen azáltal, hogy a tele
pítés végrehajtásához szükséges szakközegeket és járadékbankok 
útján a szükséges tökét rendelkezésre bocsátja.

E téren szép eredményeket különösen Poroszországban 
értek el.

L. Széchényi Imre gróf. Telepítési törekvések Németországban. Buda
pest, 1893.

II. A kézimunkaerő-szükséglet megállapítása.
A kézimunkaerö-szükséglet megállapításánál a mértékadó 

szempontok a folytatott üzemmód belterjessége, a termelés 
iránya, a kézimunkák megoszlása az egyes évszakokra, gépek 
alkalmazásának aránya és a rendelkezésre álló munkások 
munkaképessége.

Ezen tényezők szerint a kézierö-szükséglet nagyon külön
bőz öen alakul és megbízhatóan csak úgy állapítható meg, ha 
a főbb időszakokban (tavasz, nyár és ősz) előforduló munkák 
rendes időben való végzésére szükséges kézierőt kiszámítjuk.

Tájékozást az egy munkás által egy nap (10 munkaóra) alatt végezhető, 
illetve a bizonyos munkák által igényelt munkaerő iránt a következő adatok 
nyújtanak:

egy nap alatt . . 10—12 szekeret,
„ „ „ . . ‘/2—3/4 kát. holdat,
n » » /3 Va v v

1. Az előkészítő munkáknál:
trágyával megrakhat egy férfi
trágyateregetésnél végezhet „ „

» „ „ nő
műtrágyát kiszórhat egy férfi egy nap alatt.....................

2. A vetésnél:
gabonával bevethet egy férfi egy nap alatt . . . .
loherfelekkel ,, „ ,, » „ ...
burgonyaültetéshez kapa után egy holdra szükséges . .

n eke ,, ,, „ „ •
tengeriültetéshez kapa után kell egy holdra.....................
káposztaültetéshez kell egy kát. holdra...............................
magrépa- „ „ „ » .......................... ..  •

3. Ápolási munkáknál:
a takarmányrépa háromszori kapálásához és egyezéséhez 

szükséges egy kát. holdra...............................................
czukorrépa kapálásához és egyezéséhez...............................
burgonya kapálásához és töltögetéséhez...............................
tengeri „ „ „ .......

5 6 </-át.

3—5 kát. holdat,
5—6 n n
5—7 munkás,
1—2 n

4—6 ii

10—12 ii

20—24 ii

20-24 munkás,
24—30 ii

18-24 ii

20—24 ii
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4. Aratási és betakarítási munkáknál:
gabonaaratáshoz sarlóval, a felkötést és keresztberakást

beleértve, kell egy holdra ....................................................
gabonaaratáshoz kaszával.........................................................

Egy pár aratóra (kaszás és marokverö), hogy az 
aratás 18 nap alatt befejezhető legyen, 10—12 kát. hold 
gabona számítható.
Egy aratógép kiszolgálásához, 6—8 kát. hold napi munka

végzést számítva, kell.........................................................
hüvelyesekből learathat egy munkás....................................

6—8 munkás,
3 — 4

gabonából,

6—10 munkás,
■A kát. holdat;

15—20 munkás,
20—30 V

6—8
12—16
8—10 n

’A-i holdat,
6—8 munkás,
8—10 szekeret,
5—7

takarmány kaszálásnál végezhet egy munkás.....................
szénaforgatásnál és gyűjtésnél szükséges egy holdra . .
gabonahordásnál megrakhat egy munkás..........................
szénahordásnál ,, „ „ ..........................

takarmányrépa betakarításához kell holdankint
czukorrépa n
burgonya „ eke után V

,, kapa ,, V

tengeritöréshez és fosztáshoz kell holdankint,

5. Cséplésnél:
badaréval kiver egy munkás egy nap alatt 2—3 keresztet őszi

n » 3-4 tavaszi
két lóerejü járgányos cséplőgéphez szükséges .... 8—10 munkás
s a napi munkavégzés 40—50 kereszt őszi, 60—70 kereszt tavaszi gabona.
6—8 lóerejü gőzcséplögéphez szükséges............................... 25 — 30 munkás,
elevátoros „ „ ............................... 18—20 „
s a napi munkavégzés 400—800 kereszt, illetve 150—250 q szemes gabona. 
Kézi tengerimorzsolóval végezhet 2—3 munkás 15—20 2%-t.

A gazdaságban termelt növények területét ismerve, a 
munkaszükséglet a növények szerint állapíttatik meg, tekintettel 
az évszakra és a munkás nemére (férfi, nö). Ezen az utón 
megtudjuk, hogy a tavaszi, nyári, őszi és esetleg téli időszak 
alatt összesen hány férfi- és nömunkanapra lesz szükségünk.

Azonban az éghajlati viszonyok szerint, az egy munkásra 
egy évszak alatt számítható munkanapok száma nagyon eltérő.

Tájékozást ez iránt a következő adatok nyújtanak:

A vasár- és ünnepnapok levonása után a munkanapok száma a
tavaszi

i
nyári

d ő s z
őszi

a k b a n
téli

szelíd éghajlat alatt . . . . 80 75 80 65
mérsékelt „ „ . . . . 60 75 65 100
zord „ „ • . . . 50 75 55 120
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Az egyes évszakoknak munkanapokban kifejezett munka
szükségletét, ha elosztjuk az illető évszakokban munkára fordít
ható napok számával, megkapjuk az egyes évszakok kézimunkás- 
szükségletét, mely a fentebb felsorolt körülmények tekintetbe 
vételével 100 kát. hold szántóföldre vonatkoztatva kitehet:

külterjes üzemmódnál 7—10 munkást, illetve 3—4 munkás-családot; 
középterjes „ 11 —14 „ „ 5—6 „ „
belterjes „ 15—20 „ 6—8 ,, „
egy családra átlagban 2’/, munkást számítva.

Az ideiglenesen előforduló munkák végzésére tehát körül
belül annyi munkáscsaládra van szükség, mint amennyi az 
állandó cselédek létszáma, azonban a termelés iránya szerint 
ez az arány nagyon változó.

III. A kézimunkáért) szervezésénél követendő főbb elvek.
A kézimunkaerő felhasználásából származó termelési költ

ség az összes termelési költségnek nagyon tekintélyes részét, 
gyakran 40—50 %-át teszi.

Ezen költség lehető leszállítása a jövedelmező gazdálkodás 
egyik fökövetelménye.

Minthogy azonban másrészt szintoly lényeges követel
ménye a jövedelmező gazdálkodásnak az is, hogy minden elő
forduló munka a rendes időben végeztessék, ez a feladat pedig 
csak úgy oldható meg, ha folyton elegendő munkaerővel ren
delkezünk, a munkásügy szervezésénél arra kell törekednünk, 
hogy a rendelkezésre álló munkaerővel az előforduló összes mun
kákat a legalkalmasabb időben, a legkisebb költséggel, tehát leg
olcsóbban elvégezhessük.

Ezen követelményeknek eleget teendő, a munkaerő szer
vezésénél a következő elvek tartandók szem előtt:

1. Az emberi munkaerő a legdrágább lévén, az lehetőleg 
állati s méginkább mechanikai erő által helyettesítendő.

Eszerint minden erőgéppel előnyösebben végezhető munka 
azzal, különben pedig állati erővel végeztessék és az ember 
számára főkép csekélyebb fizikai, de annál több szellemi erőt 

Hensch: Jószágberendezés- és kezeléstan. 11 
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igénylő oly munkák tartandók fent, melyeknél egyéb motorok 
kellően ki nem használhatók.

A kézierő-szükséglet tehát általában a legkisebb mértékre 
szállítandó.

2. Az emberi munkaerő lehető kihasználása és megkimé- 
lése czéljából minden munkagéppel előnyösebben végezhető munka 
munkagéppel végeztessék. Ami által a kézierő-szükséglet is lénye
gesen leszállítható.

3. A gazdaságban állandóan előforduló és nagyobb meg
bízhatóságot igénylő munkák végzésére lehetőleg állandó cse
lédeket alkalmazzunk, tekintettel arra, hogy minden cseléd oly 
munkakörrel ruháztassék fel, mely lehetővé teszi erejének teljes ki
használását.

4. Az ideiglenesen előforduló munkáknál lehetőleg szabad 
munkásokat alkalmazzunk és pedig, ahol csak tehető, szakmánybán 
dolgoztatva; csak ha ilyenekkel kellő számban nem rendel
kezünk, folyamodjunk a zsellér-, illetve a vándormunkásokhoz, 
telepítvényesekhez pedig csak a legvégső esetben.

5. A kézierő biztosítása czéljából termelési rendszerünket 
szervezzük úgy, hogy az ideiglenesen alkalmazandó munká
soknak lehetőleg állandó keresetet nyújthassunk, mi a termelés 
változatossá tétele, különféle termelési ágak felkarolása által 
érhető el. A munkás ezen esetben nem lesz ráutalva, hogy 
néhány hónap alatt keresse meg egész évi szükségletét, mi a 
nyári napszám aránytalan drágaságát eredményezi. Ezen elv 
mellőzésének természetes következménye, hogy a mezei mun
kások, a statisztika tanúsága szerint, mindnagyobb arányban 
húzódnak a városokba, hol az ipar szolgálatába szegődve, biz
tosabb és állandóbb keresetre tehetnek szert, ami a mezőgaz
daságnál munkakéz-hiányt és a munkabér folytonos emelkedését 
vonja maga után.

6. Lényeges befolyást a munkák megkönnyítésére, a 
munkaerő jobb kihasználására és a munkásszükséglet apasz- 
tására gyakorol továbbá a birtok tagozata és a major berendezése.

Közel a majorhoz, lehetőleg egy tagban elterülő, kedvező 
alakú, helyes útrendszerrel összekapcsolt földek sokkal kevesebb 
igás- és kézieröt igényelnek, mint szétszórtan elterülő, rendetlen 
alakú telkek. A birtokrendezés és tagosítás által a munka
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költség tehát leszállítható. Hasonló hatású a majorbeli épületek 
csoportosítása. Ha az épületek tervszerűen vannak elhelyezve 
és berendezve, a takarmánykamra a szérüskerttel és istállókkal, 
ezek a trágyatelepekkel megfelelő kapcsolatban vannak, esetleg 
vasutakkal összekötvék, s ha vízvezetékkel rendelkezünk, szóval: 
ha az épületek berendezésénél és csoportositásánál az inproduktiv 
munka lehető mérséklésére vagyunk tekintettel, munkásszük
ségletünk sokkal csekélyebb lesz, mint a terv nélkül való épület- 
csoportositásnál.

7. Végül kétségtelen, hogy a munka tervszerű beosztása, a 
helyes rendelkezés, párosulva szigorú ellenőrzéssel és igazságos 
bánásmóddal, a munkaerő kihasználására, a munkásszükségletre 
és a munkaköltségre a legelőnyösebb hatást gyakorol.

E fontos kérdés a kezeléstan körébe tartozván, e helyütt 
csak annak hangsúlyozására szorítkozunk, hogy szemben a 
mindjobban érezhető munkáshiánynyal s a cseléd- és napszám
bérek emelkedésével, gazdaságok berendezésénél és a munkaerő 
szervezésénél az imént felsorolt és a velünk a termelés terén 
régóta sikerrel versenyző amerikai farmereknél meghonosult 
elvek megvalósítására annál nagyobb gondunk kell, hogy 
legyen, minthogy különben a mezőgazdasági termelés terén 
mindnagyobb mérveket öltő versenynyel eredményesen meg 
nem küzdhetünk.

11*
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MÁSODIK KÉSZ.

A TERMELÉS SZERVEZÉSE.

A jószágberendezéstan első részében a mezőgazdasági 
termelés alapkellékeivel ismerkedtünk meg.

Gazdaságok berendezésénél ezek az alapkellékek, a telkek, 
az épületek, az eleven és a holt leltár s a forgó tőke termelés 
czéljából hozatnak kölcsönösen kapcsolatba.

Ilyen kapcsolatba hozva alkotják a gazdasági üzemet, mely
ben e kellékek, épúgy, mint az emberi szervezetben annak 
egyes szervei, egységes szervezetté egyesítve kell, hogy legyenek, 
s valamint az emberi szervezet normális működése az egyes 
szervek helyes kapcsolatától és működésétől van föltételezve s 
az ettől való legkisebb eltérés a szervezetre kedvezőtlenül hat, 
épúgy a gazdasági üzem szervezetében is a termelés folya
mata akadálytalanul csak akkor mehet végbe, ha a termelési 
kellékek arányos közreműködése biztosítva van.

Birtokok berendezésénél a gazda tehát mint szervező 
(Organisator) szerepel és feladata a termelés egyes tényezőit 
jövedelmező termelés czéljából gazdasági üzemmé egyesíteni.

Czélját elérendő, első sorban a követendő gazdálkodási 
módot vagy üzemrendszert állapítja meg, különös tekintettel a 
jövedelem állandósítása czéljából alkalmazandó trágyázási rend
szerre ; meghatározza továbbá a jövedelem forrásául szolgáló 
termelési ágak, a növénytermelés, állattenyésztés és mellékipari 
termelés irányát és kölcsönös arányát, hogy ezek alapján a 
jövőbeli termelés szervezetét a gazdasági üzemtervben kifejezésre 
juttassa.

A termelés szervezéséről szóló ezen részben tehát:
1. A gazdasági üzemrendszerek,
2. A trágyázási rendszerek,
3. A termelési ágak megválasztásánál mértékadó vezérelvek és
4. A gazdasági üzemtervek készítésénél követendő eljárás 

tárgyalandó.
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ELSŐ FEJEZET.

MEZŐGAZDASÁGI ÜZEMRENDSZEREK.

A kultúra legalsó fokán álló ember szükségletei fedezé
séről azáltal gondoskodik, hogy a természet önkéntes ado
mányait egyszerűen lefoglalja, mint ezt a vadász- és halásznépek 
manapság is cselekszik.

A népesség szaporodásával a szükségletek mérve is növe
kedvén, eleinte szeliditett állatok tenyésztésével iparkodnak a 
fokozott igényeknek eleget tenni. Nagyszámú nyájaknak közös 
legelőkön való legeltetése jellemzi a termelés ezen irányát 
folytató pásztornépeket.

Később a kizárólagos állattenyésztés sem elégíthetvén ki 
a szaporodó népesség szükségleteit, a földbirtoknak magán
tulajdonba való átmeneteiével a fÖldmívelés veszi kezdetét, mely 
az idők folyamán a természeti és közgazdasági viszonyok 
szerint sokféle alakot olt.

Másként kell a zord, mint a szelíd éghajlat alatt, másként 
a gazdag, mint a sovány talajon és másként a hegyes vidéken, 
mint a rónán gazdálkodni, másként ritka, mint sürü népességű, 
közgazdaságilag fejletlen vagy fejlettebb vidéken.

Ezen az utón keletkeztek a jelenleg divó gazdálkodási 
módok vagy gazdasági üzemrendszerek, mik alatt általában a 
földbirtok használati módja értendő.

Azonban e fogalom nem szorítkozik csupán a birtok terü
letének mikénti használatára, hanem kifejezésre juttatja egy
úttal a tulajdonképeni földmíveléssel kapcsolatban folytatott 
többi termelési ágak, az állattenyésztés és mellékipari termelés 
mérvét, valamint a termelésnél közreműködő tényezők, a föld, 
töke és munka kölcsönös arányát, szóval a gazdálkodási mód 
irányát és belterjességét.

Az üzemrendszerrel tehát össze nem tévesztendő a fold- 
mívelési rendszer, mely csak a szántóföld használatára vonat
kozik és különösen a követett vetésforgóban nyer kifejezést.

Még kevésbbé tekinthető maga a vetésforgó üzemrend
szernek, habár bizonyos üzemrendszerek jellemzésére nagyon 
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alkalmas. Amennyiben pedig egy birtokhoz tartozó szántóföldön 
különféle forgók lehetnek érvényben, a vetésforgó sok esetben 
csak egy alkatrésze a földmívelési rendszernek ; ez pedig csak 
egyik, bár sok esetben legfontosabb alkatrésze az üzemrend
szernek.

Ezen fejtegetésekből kitetszik, hogy a gazdasági üzem
rendszer fogalma sokkal tágabb, mint a földmívelési rendszeré, 
s hogy előbbi a gazdálkodási módot kimerítően csak akkor 
jellemzi, ha a földbirtok használati módján s egyúttal a termelés 
főirányán kívül belterjességét is kifejezésre juttatja.

Gazdaságok berendezésénél az üzemrendszer megállapítása, 
ennek keretében a termelési főirányok meghatározása és a 
jövőbeli kezelés belterjességi fokának a megszabása az első és 
legfontosabb feladat.

Ez a feladat pedig csak a helyi viszonyok alapján old
ható meg helyesen; tekintetbe veendők a birtok természeti, 
azaz éghajlati, talaj- és fekvési viszonyai, továbbá mezőgaz
dasági viszonyai, ú. m. kiterjedése, kulturállapota és tagozott- 
sága s közgazdasági helyzete, nevezetesen piacza, közlekedési, 
népességi és munkásviszonyai.

Az üzemrendszer megállapításánál tehát nem járhatunk 
el bizonyos sablonok szerint, mert nem létezik, de nem is kép
zelhető oly föltétlenül legjobb üzemrendszer, mely mindenütt sikerrel 
alkalmazható.

Minden üzemrendszer az adott természeti és közgazdasági 
viszonyok természetszerű következménye; ha változnak azok, 
önként megváltozik az üzemrendszer is, minélfogva az üzem
rendszer megállapításánál az adott viszonyokhoz való alkal
mazkodás tekintendő első feladatnak.

Ennek természetes következménye, hogy hasonló terme
lési és értékesítési föltételekkel rendelkező vidékeken hasonló 
üzemrendszerekkel találkozunk s minthogy ezeket lényegökre 
nézve rendszerint helyeseknek és kipróbáltaknak kell elismer
nünk, habár egyes részletek tekintetében kifogás alá eshetnek, 
az üzemrendszer megválasztásánál rendszerint a vidéken eddig 
követett üzemrendszerek szolgálnak alapul.

Ezen okból kell, hogy a birtokberendezésre vállalkozó 
gazda a létező üzemrendszerek iránt tájékozva legyen.
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Minthogy azonban, tekintettel a gazdálkodási viszonyok 
sokféleségére, a gazdasági üzemmódok nagyon változatos alakjai 
keletkeztek, hogy ezekről kellő áttekintést nyújthassunk, a 
létező üzemrendszereknek bizonyos szempontok szerinti cso
portosítása és rendszerbe foglalása válik szükségessé.

Előbbi fejtegetéseink szerint az üzemrendszerben a ter
melés főirányai és belterjességének mérve jutván kifejezésre, 
az üzemrendszereket ezen két szempontból veszszük vizsgálat 
alá s minthogy birtokok berendezésénél elsőnek az az elvi 
kérdés döntendö el: vájjon az üzem inkább kül- vagy belterjes 
irányban szerveztessék, következőkben

I. A kül- és belterjes gazdálkodás lényege és jelentő ség év el,
II. A termelés főiránya szerint csoportosított üzemrendszerekkel 

fogunk megismerkedni.

I. A kül- és belterjes gazdálkodás jelentősége.

A kül- és belterjes (extensiv és intensiv) gazdálkodás 
közötti lényeges különbség a földbirtok kihasználására fordított 
tőke és munka arányában rejlik.

Külterjes gazdálkodásnál a természetet képviselő föld
birtok a termelés főtényezője, a töke és a munka pedig csak 
alárendelt szerepet visznek.

A terület nagyobb része kevés befektetést és munkát 
igénylő mívelési ágaknak, főként rétnek, legelőnek, erdőnek 
van szánva; a szántóföldön a trágyázás vagy teljesen mellöz- 
tetik, vagy csak a gazdaságban előállított istállótrágya alkal
mazására szorítkozik; a szántóföldek nagy része ugarnak ha- 
gyatik és a bevetett területnél fősúly a kevés munkát igénylő 
növényekre, gabonafélék és hüvelyesek termelésére van fektetve; 
az állatállomány csekélyebb értékű állatokból áll, melyek nyáron 
át legelőkön tartatnak és télen is csak a legszükségesebb takar
mányozásban és gondozásban részesülnek.

Külterjes üzemmódnál a tőkekamat, anyagfelhasználás és a 
munkabérből származó termelési költség aránylag csekély ugyan, 
de minthogy a gazdaság nyersjövedelme is csekély és nagyon 
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ingadozó, az elérhető tisztajövedelem is eselcély és amellett hullám
zásoknak nagyon alá van vetve.

A belterjes gazdálkodás az előbbinek ellentéte; legfőbb 
jellemvonása a területegységre vonatkoztatott nagyobb tőke
használat és a nagyobb termelési költség.

A birtok belterjesebb kezelése mindenekelőtt nagyobb 
befektetéseket igényel, melyek költséges telkesítésekre, épüle
tekre, értékesebb gépekkel és állatokkal való fölszerelésekre 
szükségesek; nagyobb ennélfogva a tőkekamat és a tőkefen- 
tartásból származó költség. A telkek kihasználásánál a szántó
földre fektetik a fősúlyt, ezt gondos és mély mívelésben és 
rendszerint műtrágyák igénybe vételével bő trágyázásban 
részesítik; az ugart mellőzik és a termelésnél a sok munkát 
igénylő, de egyúttal nagyobb nyershozamot szolgáltató ipari 
és kereskedelmi növények lépnek előtérbe; az állatállomány 
értékesebb állatokból áll, melyek rendszerint istállóztatnak és 
különben is kiváló gondozásban és bő takarmányozásban része- 
síttetnek.

A belterjes üzemmódnál nagyobb a területegységre vonatkoz
tatott nyersjövedelem és nagyobb a termelési költség, de okszerű 
gazdálkodást föltételezve, nagyobb és egyenletesebb a tiszt a jövedelem 
is, habár ennek aránya a nyersjövedelemhez nem oly kedvező, 
mint a külterjes gazdálkodás mellett.

Viszonyaink között lehet:
külterjes belterjes

üzemmódnál
a holdankinti átlagos nyersjövedelem..........................50 frt 120 0 frt,
a „ „ termelési költség.......................... 40 „ 100 0 „
a „ „ tisztajövedelem..........................10 „ 200 „
a költség a nyersjövedelem.............................................. 80%_a 83’3 %-a,
a tisztajövedelem a nyersjövedelem...............................20 „ 16'6 „

A belterjesebb gazdálkodásnál mutatkozó nagyobb ter
melési költség egyrészt a nagyobb tökekamat- és anyagfel
használásból, másrészt a nagyobb munkaköltségböl származ- 
hatik; ezen költségcsoportok aránya szerint a belterjes gazdál
kodásnak két módozata különböztetendő meg: a töket erjes és a 
munkaterjes üzemmód.

Belterjes állattenyésztést folytató és sok géppel dolgozó 
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gazdaságok töketerjesek (Anglia), sok kézierőt igénylő növé
nyeket (czukorrépa, dohány, komló, szőlő stb.) termelő gazda
ságok pedig munkaterjesek.

A belterjesség megbirálásánál tehát korántsem a gazda
ságban rejlő tőkék aránya a mértékadó, hanem csakis rz terület
egységre vonatkoztatott üzemtöke és a termelési költség abszolút 
nagysága.

Előfordul, hogy különböző gazdaságokban, péld.

az alaptőke holdankinti értéke . . .
az üzemtőke „ „
az „ az alaptőkének tehát .

A B C D
g a z d a s á g á b a n

100 200 300 400 frt,
40 60 80 100 „
40 30 26 25 °/0-a.

,zdaság mutatkozik az aránylag
tőkék aránya szerint ez lenne

Az üzem tőke aránya szerint az A g 
legnagyobb üzemtőkével rendelkezőnek. A
tehát a legbelterjesebben kezelt gazdaság, holott tényleg a holdankint 2’/2-szer 
annyi üzemtőkét felmutató D gazdaság, aránylag csekélyebb üzemtőkéje 
daczára, kétségtelenül a belterjesebben kezelt.

Különben a belterjesség fogalma relativ fogalom, minthogy 
bizonyos üzemmód, melyet egyik helyen intenzívnek tekintenek, 
más helyen, előrehaladottabb viszonyok között, esetleg exten- 
zivnek mutatkozik.

A belterjességnek azonkívül számos fokozatai léteznek, 
mely tekintetben külterjes, középterjes, belterjes és magasan bel
terjes gazdasági rendszereket szokás megkülönböztetni; azonban 
ezek között biztos határvonalat húzni annál kevésbbé lehetséges, 
minthogy az intenzitás fogalma nemcsak az egész üzemre, 
hanem egyes termelési ágakra is vonatkozhat s így egy üzem 
keretében kül- és belterjes irány egymás mellett is folytatható; 
a gabonatermelést lehet kül- és belterjesen űzni; az első eset
ben kevés tőkét, munkát fordítunk a termelésre, a másik eset
ben jobb vetőmag és több trágya felhasználása, a talaj gon
dosabb előkészítése folytán nagyobb a termelésre fordított 
tőke és munka.

A gulyatartás a marhatartásnak külterjesebb alakja, mint 
a tehenészet, melynél megint a tartott fajta és annak kezelése 
szerint a belterjességnek több foka különböztethető meg; így 
van ez a ló-, juh- és sertéstenyésztésnél is.
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A belterjes gazdálkodás általában a mezőgazdasági ter
melésnek egy magasabb fokát jelenti. Előnyei szemben a kül
terjes üzemmóddal szembeszökők és magángazdasági tekin
tetben a fokozott és biztosabb jövedelemben, közgazdasági 
tekintetben pedig a földbirtok, munkaerő és töke jobb kihasz
nálásában, fokozott termelésben, szóval a mezőgazdasági terme
lésből származó nemzeti jövedelem emelkedésében nyilvánulnak.

Ennélfogva úgy magán-, mint közgazdasági szempontok 
a mezőgazdaságnak belterjes irányban való fejlesztése mellett 
szólnak.

Azonban a belterjesebb termeléssel nemcsak a nyers
jövedelem, hanem a termelési költség is emelkedik s ez az a 
körülmény, mely a belterjesség fejlesztésének bizonyos mértéken 
túl határt szab.

A belterjességnek ezt az oekonomiai határát valamely gaz
daság akkor érte el, amikor a belterjesebb termelésből származó 
értéktöbblet a belterjesebb termelés okozta költségtöbbletet már meg 
nem téríti.

Bővebb takarmányozás által könnyen emelhető a tehenek átlagos napi 
tejhozama 6-ról 8 Z-re; de 6 kros tejár mellett a termelésnek ezen fokozása 
csak akkor lesz üzleti szempontból is helyén, ha a fejési többlet elérésére 
igényelt takarmánytöbblet ára a 2 1 tej értékében legalább is megtérül.

A belterjes gazdálkodás sikeres folytatása eszerint bizo
nyos általános és különleges előfölt ét elekhez van kötve.

Általános előfeltételeihez tartoznak:
1. Természetadta kedvező termelési viszonyok, jó talaj, kedvező 

fekvés és éghajlat, minthogy ily föltételek mellett a termés
fokozás csekélyebb költséggel érhető el.

2. Fejlettebb kulturális és közgazdasági viszonyok, nevezete
sen alkalmas piacz, illetve közlekedési eszközök a termelvények 
biztos értékesíthetésére, elegendő s olcsó munkaerőt szolgáltató 
sűrűbb népesség, olcsó töke s rendezett földbirtok- és hitel
viszonyok, mely föltételekkel a magas földárak karöltve járnak.

3. A legfontosabb tényező pedig a mezőgazdasági termények 
ára, mivel a termelésre fordított költség az árban kell, hogy 
megtérüljön. Minél magasabb a termények ára, annál nagyobb 
a termelésből származó jövedelem.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



171

Fökép ez a fokozott jövedelem indítja a gazdát a terme
lés fokozására, amit éppen a belterjesebb üzemmód által érhet 
el. A belterjes üzemmód rentabilitása a terményáraktól van 
tehát föltételezve.

Ezen viszonylatok természetes folyománya, hogy ritka 
népességű vidéken, hol a föld olcsó, a munkaerő és a töke 
drága s a termények értékesítése fejletlen közlekedési viszo
nyok miatt nehézségekbe ütközik, a külterjes üzemmód az 
uralkodó és hogy ellenkező föltételek mellett, közgazdaságilag
fej lett vidéken, hol a sűrű népesség a mezei termények biztos 
fogyasztója, a föld drága, a töke olcsó s elegendő munkaerő 
áll rendelkezésre, a mezei gazdálkodás önként belterjes irányt 
vesz.

Hogy pedig a termények alacsony ára még ilyen viszo
nyok között is külterjesebb üzemmódra indíthat, erre világos 
bizonyítékot Nagybritánnia szolgáltat, hol a gabonaárak hanyat
lása a szántóföld-terület megszorítását és a legelőterület kiter
jesztését vonta maga után (1. 28. lap).

Minthogy pedig a mezei gazdálkodásnak belterjes irány
ban való fejlesztése egyúttal nemzeti érdek, az agrárpolitiká
nak egyik legfőbb feladata a közlekedési s hitelviszonyok 
fejlesztése, a birtok- és munkásviszonyok rendezése s helyes 
vámpolitika követése által a belterjesebb gazdálkodás előfel
tételeit megadni és biztosítani.

Csak ahol a belterjes gazdálkodás ezen általános előfel
tételei megvannak, lehet egyáltalán a belterjes gazdálkodás 
sikeres folytatásáról szó, de ily viszonyok között is különleges 
követelményeket támaszt a gazda iránt, nála megfelelő tőke
erőt és alapos technikai s üzleti szakértelmiséget tételezvén föl.

Ezekből a fejtegetésekből kitetszik továbbá, hogy a bel
terjes vagy intenzív gazdálkodás korántsem egyértelmű az okszerű 
vagy raezionális gazdálkodással, mivel az okszerűség kritériuma 
nem a gazdálkodás belterjességében, hanem a gazdálkodás 
jövedelmi eredményében rejlik.

Minden birtokra nézve a legokszerűbb üzemmód az, mely
nek segélyével a legnagyobb állandó jövedelem biztosan elér
hető; egyébként lehet a folytatott üzemmód kül-, közép- vagy 
belterjes.
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Ha mindezek alapján befejezésül azt a kérdést vetjük 
fel, hogy a jelenlegi viszonyok között kedvezőbb jövedelmi ered
mények inkább a kül- vagy inkább a belterjesebb gazdálkodástól 
várhatók? válaszunk csak az lehet, hogy a mezőgazdasági ter
melés jelenlegi konstellatiója nemcsak a belterjesebb iránynak 
kedvez, hanem egyenesen arra utal.

A földérték folytonos emelkedése és a termeléssel járó el
háríthatatlan költségek arra indítanak, hogy a földet minél job
ban használjuk ki, mert bizonyos költségek (földbér, adó) 
egyenlők, akár kül-, akár belterjesen gazdálkodunk, holott a 
belterjes kezelésnél okvetlenül nagyobb a nyersjövedelem és 
ameddig az intenzivebb mívelésből eredő költségeket az elért 
terméstöbblet értéke felülmúlja, addig helyén van az intenzív 
irányban való haladás.

A belterjes gazdálkodás előnyére szolgál továbbá a fej
lettebb hitel viszonyok folytán könnyebben megszerezhető olcsó 
tőke s kiváltkép a közlekedési viszonyok fejlődésével táguló piacz.

Másrészt kétségtelen az is, hogy bizonyos termények 
(gabona, gyapjú) alacsony ára s a munkabér emelkedése a 
belterjesebb irányban való haladásnak útjában áll, de ezzel 
szemben tekintetbe veendő, hogy az árhanyatlás nem terjed 
ki egyaránt minden gazdasági terményre, sőt bizonyos termé
nyeknél, — a hús, tej, ipari növényeknél inkább emelkedő 
irány észlelhető s hogy az emelkedő munkaköltség sok eset
ben gépek alkalmazása által ellensúlyozható.

így habár viszonyaink között általában a belterjesebb 
gazdálkodás tekinthető előnyösebbnek, mindazáltal az egyes 
gazdaságra nézve a belterjesség mérve csak a specziális helyi 
viszonyok tekintetbevételével állapítható meg, de nemcsak az, 
hanem bizonyos gazdaság keretén belül is bizonyos területek 
és termelési ágak a belterjesség szempontjából különböző el
bírálás alá esnek.

A legbelterjesebb irányban a főmajorhoz tartozó, illetve 
annak közelében elterülő földek lesznek kezelendők; a földek 
távolságával egyenes arányban válik szükségessé a külter- 
jesebb kezelésre való áttérés.

A fömajorban helyezzük el a nagyobb gondozást, intenzi
vebb táplálást igénylő haszonállatokat (tehenészet, törzsjuhászat), 
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míg a külterjesebb kezelést engedő állatállomány (gulya, nö
vendékmarha stb.) a külső majorokba való.

Nagyobb birtoktesteknél tehát a belterjes kezelés, bizonyos 
annak kedvező központokból kiindulva, természetszerűen a 
kerület felé halad; a jószágkezelésnél pedig egyik legfőbb 
feladatunk, hogy minden egyes területnél és termelési ágnál 
a belterjesség helyes mérvére törekedjünk.

II. A mezőgazdasági üzemrendszerek csoportosítása a terme
lés főiránya szerint.

Az üzemmód belterjességi foka sem a földbirtok mikénti 
kihasználása, sem a folytatott termelési ágak iránt kellő tájé
kozást nem nyújtván, a létező gazdasági üzemrendszerekről 
tüzetesebb áttekintést szerzendő, ezeknek a termelés főiránya 
szerinti csoportosítása válik szükségessé, tekintettel a földbir
tok használati módjára és a rendszernek jelleget kölcsönző 
termelési ágakra.

A földhasználat tekintetében legelő-, földmívelési és kerti 
gazdaságokat lehet megkülönböztetni, a termelési ágak szerint 
pedig földmívelési, állattenyésztési és ipari gazdaságokat.

Minthogy azonban a legtöbb gazdaság kizárólagosan sem 
az egyik, sem a másik termelési ágra nem szorítkozik, hanem 
a legtöbb gazdaságban a földmívelés és állattartás egyesítésével 
vagyis vegyes rendszerrel találkozunk, melyet gyakran még 
mellékiparágak egészítenek ki, ennélfogva az üzemrendszereknek 
fenti általános szempontok szerinti ismertetése nem vezet czélra.

Valamely üzemrendszer jellegét a földhasználaton alapuló 
termelési irány fejezvén ki leghívebben, ebből kiindulva s az 
üzemrendszerek történeti alakulását követve, a következő ered
ményekre jutunk:

A földbirtok használatának legegyszerűbb és legrégibb 
alakja a legeltetés, melynél a szántóföld még hiányzik, a birtok 
területe csak legelőül szolgál, — ez a legelő gazdaság, a pásztor
népek üzemmódja.

Ezen rendszer a szaporodó népesség szükségleteit ki nem 
elégíthetvén, a pásztornépek állandó letelepedésük után a 

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



174

földmivelésre tértek át, a legelőnek egy részét szántóként 
használva; ezen átmenetnél az eddigi legelő vagy csak felváltva 
használtatott szántónak, és ha mint ilyen kimerült legelőnek 
engedtetett át ideiglenesen, mi a legelőváltó rendszerre vezetett 
vagy az egyszer szántóvá alakított terület ezentúl állandóan 
megmaradt annak, a kor akkori igényeihez képest kizáróla
gosan gabonatermelésre fordítva; ez a gabona gazdaságok rend
szere.

A népesség további szaporodása, a kultúra haladása és a 
föld folytonos megdrágulása annak jobb kihasználására utalván, 
áttértek a szántóföldön, gabonán kívül egyéb növényeket 
okszerűbb sorrendben termelő váltógazdaságra) mely most is 
nagyon elterjedt rendszerből, gazdasági iparágak felkarolásával, 
az ipari gazdaságok, azonkívül különleges viszonyok között a 
szigorú forgórendszer elhagyásával a szabad gazdálkodás, nagyon 
belterjes viszonyok között a kettős termések rendszere és mint 
a legújabb kor szüleménye az állatok nélkül való gazdálkodás 
fejlődött.

Eszerint jelenleg a következő nyolcz, egymásból fejlődött, 
de egymástól lényegesen eltérő üzemrendszer különböztetendő 
meg:

1. A legelőgazdaság.
2. A legelőváltó vagy mezőfüves gazdaság.
3. A nyomásos vagy gabonagazdaság.
4. A gabona-, váltó- vagy vetésváltó, röviden váltógazdaság.
5. Az ipari gazdaság.
6. A szabad vagy spekulativ gazdálkodás.
7. A kettős termések rendszere.
8. Az állatok nélküli gazdálkodás.
Ezen főrendszereken kívül idővel különleges viszonyok 

között egyéb csekélyebb jelentőségű rendszerek is fejlődtek, 
melyekre a főrendszerek ismertetésénél rátérünk.

Mindezeknek a rendszereknek megvan a maguk jogosult
ságuk és jelentőségük, de egyikök sem állítható oda föltét
lenül legjobbnak; ismertetéseknél nem elegendő tehát azok 
lényegét kimutatni, hanem a fősúly annak feltüntetésére helye
zendő, hogy egyes rendszerek minő természeti és közgazdasági 
viszonyok között vannak helyén.
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1. A legelőgazdaság.

A legelőgazdaság typikus alakját az jellemzi, hogy a 
földbirtok kizárólagosan csak legelőként használtatik, a jöve
delem egyedüli forrása az állattartás, a szántóföld pedig tel
jesen hiányzik.

Ennek az ókorban uralkodó, de jelenleg is úgy Európá
ban, mint különösen Ázsiában, Észak- és Dél-Amerikában, 
Afrikában és Ausztráliában nagyon elterjedt üzemrendszernek 
a kultúra haladásával több alakja keletkezett, melyek fökép a 
belterjesség tekintetében térnek el egymástól.

Legkülterjesébb alakjánál az állatok télen-nyáron a lege
lőn tartatnak; gazdájuk sem istállókról, sem téli takarmányról 
nem gondoskodik, a piaczra pedig a kifejlődött jószág lábán 
haj tátik. A természet itt a főtényező, a tökét a rendszerint 
csekély értékű állatállomány képviseli, a földhasználat a leg
primitívebb, ,a legkevesebb munkát igénylő. — A közlekedési 
erektől távol eső, legelőknek alkalmas, ritkanépességü róna- 
ságokon, hol a földnek még alig van értéke, a természetes és 
közgazdasági viszonyok utalnak e rendszerre.

Egy belterjesebb alakja az, amidőn nem az állatok, 
hanem azoknak nagyobb szállítóképességű termékei (húskivonat, 
gyapjú, esetleg húskonzervek, bőrök, faggyú és hús) hozatnak 
forgalomba, az állatok a termelés fokozása czéljából legalább 
télen át némi gondozásban és takarmányozásban részesülnek, 
és a legelőkezelésre is nemi gond fordittatik, amennyiben 
azokat időközönkint leperzselik és a fütermö területnek erre 
legalkalmasabb részét a téli takarmány beszerzésére fordítják, 
így tehát a legelőkénti használatot a réti használattal össze
kapcsolják.

A legelőgazdaság ezen alakjával ritkanépességü vidé
keken, vasúti állomások és főként kikötők közelében elterülő 
legelöbirtokokon, találkozunk.

De a kultúrának már régóta meghódított országokban 
sem ismeretlen a legelőgazdaság rendszere, a közgazdasági 
viszonyok fejlettsége szerint hol kül-, hol belterjesebb alakot 
öltve.

Itt különösen a silány talaj, csapadékdús éghajlat és hegyes 
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fekvés azon tényezők, melyek fejletlen közlekedési viszonyok
kal egyetemben ezen rendszerre utalnak, míg az eke alá vehető 
termékenyebb területek a forgalomnak megnyitva, rendszerint 
más rendszernek engedtetnek át.

A legelőgazdaságnak legintenzívebb iránya az, melylyel 
Európa bérezés vidékein, nevezetesen Svájcz és Tirolban, 
továbbá a balti és északi tenger mellékén, igy nevezetesen 
Schleswig-Holstein, Oldenburg, Friesland és Német-Alföld, 
valamint Dánia s Nagybritánnia gazdag lapályain, tehát inten
zív viszonyok között találkozunk. Ezekben a gazdaságokban 
a nemesebb és értékesebb állatok a leggondosabb ápolásban és 
bő takarmányozásban részesülnek, a legelők is kitünően kezel
tetnek ; az állatállomány és az istállók itt már tekintélyes 
tökét képviselnek, a legelőgazdaság tehát már tőketerjes üzem
móddá fejlődött, mely a jövedelem nagysága s biztonsága 
tekintetében lényegesen felülmúlja az extenziv legelögazdaság- 
nak kevés tökét igénylő, de csak csekély és bizonytalan jöve
delmet nyújtó alakjait.

A legelőrendszernek különleges jelentősége abban rejlik, 
hogy kedvezőtlen éghajlati, talaj- vagy domborzati viszonyok, 
illetve a népesség ritka volta, munkaerő és közlekedési esz
közök hiánya miatt másként nem értékesíthető területek produk
tiv kihasználására nyújt módot, s ebben a körülményekben 
rejlik oka azon jelenségnek, hogy ennek a legprimitívebb 
földhasználati rendszernek még jelenleg is sokkal nagyobb 
terület van alávetve, mint a többi gazdasági üzemrendszerek
nek együttvéve.

Oroszország szibériai sivatagjai, La Plata állam pampasai, 
a Missisippi savanne-jai, Texas praerie-jei, Ausztrália juhlegelöi 
és a többi ezekhez hasonló, a legelőgazdaságnak alávetett 
lapályok Settegast*)  szerint körülbelül 780.000 □ mérföldet fog
lalnak el; hozzávéve a legelőgazdaságra utalt havasi vidékek 
kétharmadát 860.000 □mérfölddel, a legelögazdaság által 
elfoglalt terület 1,640.000 □mérföldre tehető, míg a többi 
üzemrendszereknek szánt terület alig terjed 120.000 □mér- 
földre.

*) Die Landwirtschaft und ihr Betrieb. Breslau, 1877. II. kötet, 65. lap.
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Minthogy pedig ama területeknek, melyeken legelőgazdaság 
űzetik, egy tekintélyes része egyéb, belterjesebb rendszerek 
befogadására is alkalmas, e fejtegetésekből kitűnik, hogy a 
mezőgazdasági termelés fokozásának, a kultúra terjedésének, a 
szaporodó népesség elhelyezésének még óriási területek állanak 
rendelkezésre.

Tekintettel azon viszonyok sokféleségére, melyek között 
a legelörendszer előfordul, annak a tartott állatok neme és 
a folytatott irány (tenyésztés, gyapjú-, hús-, tejtermelés stb.) 
szerint számos alakja keletkezett, melyek közös jellemvonása 
csak az, hogy a telektökéhez arányítva, csekély az épülettőke, 
csekély a holt leltári töke, csekély a munkaerő- és forgótőke
szükséglet ; a fölszerelés legfontosabb alkatrésze az állatállomány 
s amennyiben a legelögazdaságokból csak állatok és azok termékei 
vitetnek ki, e rendszer mellett a talajerő fentartásáról kitünően 
gondoskodva van.

A legelőgazdaságok jövedelme azok belterjessége szerint 
alakul s kedvező viszonyok mellett nagyon tekintélyes is lehet, 
de mivel a jövedelem forrása egyoldalú, a jövedelem nagyobb 
ingadozásoknak van alávetve, mint az állattenyésztést és 
növény termelést együtt űző gazdaságok jövedelme.

Mindazáltal ahol a természeti viszonyok e rendszerre 
utalnak és annak kedveznek, a mi hazánkat illetőleg a kárpáti 
és erdélyi havasokra mondható, ott annak okszerű alkalmazása 
által a birtok legjobb értékesítése érhető el.

Egan Ede „Kárpátaink közgazdasági hivatása. Budapest, 1890“ czimü 
füzetében kimutatja, hogy hazánk 1 */ 2 millió holdnyi oly havasi legelővel 
rendelkezik, melyen a legelőgazdaság hasonló eredménynyel folytatható, mint 
Svájczban.

2. A legelőváltó gazdaság.
A legelőváltó vagy mezőfüves gazdaságot az jellemzi, 

hogy a gazdasági telkek felváltva néhány éven át szántó
földnek s aztán néhány éven át legelőnek használtatnak.

Állandó szántófölddel tehát ez a rendszer sem rendelkezik.
A legelőgazdaságból keletkezett ezen rendszer, a köz

gazdasági viszonyok fejlődésével többféle alakot öltött; tisztán 
pedig különösen ott tartotta fent magát, hol a természeti 

Hensck: Jószágberendezés- és kezeléstan. 12 
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viszonyok, nevezetesen csapadékdiís éghajlat, az állattenyész
tésnek kedveznek, de az állattartásra kevésbbé kedvező viszo
nyok között és más rendszerek keretében is gyakran nyer 
alkalmazást.

Fejlődési fokai szerint a legelő váltó gazdaságnak követ
kező három alakja különböztetendő meg: 1. az ős vagy vad, 2. a 
régi rendszeres és 3. a javított legelő váltó gazdaság.

1. Az ös vagy vad legelöváltó gazdaság átmenetnek tekint
hető a legelősröl a legelöváltó gazdaságra. A szaporodó népes
ség fokozódó szükségletét fedezendő, a legelőnek a lakhelyekhez 
közel eső részeit feltörik és néhány éven át — a talaj termő
képessége szerint 3—6—9 évig — gabonatermelésre fordítják 
s ha a trágyázásban nem részesülő szántóföld kimerült, lege
lőnek hagyják, más legelőt hasonló használatnak vetvén alá.

Ez a rendszer még nélkülözi a tervszerűséget, a rend
szeres vetésforgót; a földmívelés csak alárendelt jelentőségű, 
terményei csak a háztartás szükségleteinek fedezésére szol
gálnak, a jövedelem föforrása az állattenyésztés.

A termelésnél a természet a főtényező, a tőke- és munka
szükséglet csekély, a talaj ereje csak csekély mértékben vétetik 
igénybe s a jövedelem csekély és ingadozó.

Ez az üzemmód különösen Szibériában nagyon elterjedt, 
mely okból szibériai rendszernek is mondják s csak ott van 
helyén, hol a föld olcsó, a népesség ritka és a növényi ter
mények értékesíthetésére az alkalom hiányzik, szóval fejletlen 
közgazdasági viszonyok között.

Mindazáltal az európai kulturállamokban és nevezetesen 
nálunk sem ismeretlen e rendszer, habár rendszerint csak 
mellékesen alkalmazva fordul elő, így különösen a majortól 
távol eső, silánytalaju, másként alig kihasználható területeken.

Ide sorolható a hazánkban ismeretlen égető-, jobban mondva: „pörkölő 
gazdaság” is (Feld- und Moorbrandwirtschaft), melynél lapos és hangás terü
leteken a feltört gyepet elégetik s az így nyert hamuval megtrágyázott föl
det néhány, rendszerint 4—8 éven át rozs, zab, hajdina, burgonya termelésére 
használják; ha a föld kimerült, 20 — 30 évig legelőnek hagyják, hogy ezután 
megint hasonló kezelésnek vettessék alá.

Minthogy a pörkölögazdaság a talajdevastatióval határos rablógazda
ságnak egy neme, a pörkölésnél keletkező s egész vidékeket heteken át el
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árasztó füst pedig embernek, állatnak és növényzetnek egyaránt ártalmas, de 
mivel különben is ily területek kihasználására sokkal alkalmasabb módok 
léteznek (Fehnkultura, Rimpau-féle láptelkesitések stb.), a pörkölögazdaság 
minden körülmények között elvetendő rendszernek bélyegezhető.

Előbbivel rokonságban áll az erdöváltó gazdaság azon neme, melynél 
a fák és cserjék letárolása s a rozsé elégetése után a rendszerint csak kézi 
eszközökkel megmívelhető terület egy-két éven át rozs, zab, burgonya ter
melésére, aztán néhány éven át, míg a sarjadzó erdő ezt lehetővé teszi, legelő
nek használtatik s aztán megint erdőnek hagyatik meg, melynek letárolása 
után ez a folyamat ismétlődik.

Stájerország némely vidékén péld. a következő erdöváltó gazdaság van 
szokásban: 1. év rozs, 2. év zab, 3—6. év legelő, 7—20. év sarjerdő.

Minthogy ezen rendszer mellett az erdő jövedelmet alig szolgáltat, a 
fa értékesítésére kedvező viszonyok között mellőzik a legeltetést, az erdő lé
tarolása után 1—2 évig szántóföldként használt területet közvetlenül erdőnek 
hagyván meg. Ezen az utón keletkezett cserfaerdőkben az erdőváltó gazdaság
nak egy nagyon belterjes, okszerű és jövedelmező neme, t. i. a cserkéreg- 
hántóüzem, melynél a sarjerdőként kezelt cserfa, cserkéreg nyerése végett, 
10—20 évi időközökben letaroltatik, a letárolásnál visszamaradt rőzse eléget- 
tetik, hamuja elszóratik s az így nyert terület 2—4 éven keresztül, míg t. i. 
a keletkező sarjak azt lehetővé teszik, gabona- és kapás növények termelésére 
fordíttatik. Ez a rendszer Németország és Ausztria hegyes vidékein gyakori.

Egy hasonló alakja az erdőváltó gazdaságnak gyors növésű és korán 
letarolható fenyveseknél is alkalmazásban van, amidőn a letarolt erdőterületet 
néhány éven át kapás növények termelésére használják; azonban ez a módozat 
inkább csak az erdő-felujitással járó gazdasági mellékhasználatnak egy neme.

A felsorolt üzemmódok közös jellemvonása, hogy ugyanazon terület 
felváltva különböző viívelési ágként — mint szántóföld, legelő, erdő — hasz
náltatik; ezen szempontból ide sorolható a halastó-gazdaságnak azon neme 
is, melynél bizonyos területek felváltva hal tenyésztésre és növényi termények 
előállítására szolgálnak.

A tavakból leeresztik a vizet azok lehalászása után és az ily módon 
nyert tófenéket 2—4 éven át a gazdag iszapban kitünően diszlő növények 
(repcze, répa, zab, tengeri) termelésére fordítják, esetleg kaszálónak hagy
ják meg.

Tekintettel a bő és biztos termésekre, melyek ezen az utón nyerhetők, 
valamint azon körülményre, hogy a jelenlegi halárak mellett a haltenyésztés 
magában véve is nagyon jövedelmező, — a halastó-gazdaságban oly üzemmódot 
bírunk, melynek segélyével különösen silánytalaju mocsáros területek sok 
esetben kitünően értékesíthetők, csakhogy a tavak berendezése tekintélyes 
tőkebefektetést igényel.

Egyike a legnevezetesebb halastó-gazdaságoknak a Schwarzenberg 
herczeg tulajdonát képező ívittingaui uradalom Csehországban, melynek 
30.000 ^-nyi területéből 5243 #^-t a halastavak foglalnak el s csak 3220 i%-t 
a szántóföld; a tavakból évente átlagban 4000 áll víz alatt, a többi a 
növény termelésnek van szánva. A 6300 #^-ra terjedő tulajdonképi tógazda- 

12*  
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ság átlagos évi tisztajövedelme meghaladja a 100.000 frtot, úgy, hogy a tó
gazdaság által hektáronkinti 16 frtnyi tisztajövedelmet sikerült elérni oly 
területen, mely mocsáros volta miatt azelőtt jövedelmet alig hozott. (L. Mezey 
Gyula jelentése az 1889 őszén tett külföldi tanulmány útjáról.)

Hazánkban Eszterházy Miklós gróf tatai uradalmában létezik nagyobb 
szabású halastó-gazdaság.

2. A régi rendszeres legelöváltó gazdaság a fentebb tár
gyalt vad legelöváltótól különösen abban különbözik, hogy a 
gazdasági terület bizonyos számú szakaszokra van felosztva, 
melyek tervszerűen, előre megállapított vetésforgó *)  szerint fel
váltva, bizonyos számú éven át szántóként és aztán bizonyos 
számú éven át füvelöként (kaszáló, legelő) használtatnak.

További jellemvonása, hogy a szántóföldön csak gabonát 
termelnek s a kaszálót vagy legelőt nem vetés útján létesítik, 
hanem a befüvesedést a természetre bízzák.

Minthogy a természetes befüvesedés sikerültének alap
föltétele a bő nedvesség, ezen rendszer csak csapadékdús ég
hajlattal biró vidékeken alkalmazható, hol különben is a kötött 
talaj megmívelése sok nehézséggel jár, tehát ez a körülmény 
is a szántóföld megszorítására indít.

Ezen okokból alkalmazzák e rendszert Ausztria, Dél- 
Németország és a S váj ez csapadékban gazdag hegyes vidékein, 
ahol „Egartenwirtschaft“-nak mondják és Németország északi 
tengermellékén (Schleswig-Holstein és Mecklenburgban), ahol 
„Koppelwirtschaft“ nevet visel. „Koppelu alatt a legeltetés 
megkönnyítése czéljából árkokkal és élősövényekkel körülvett 
szakaszokat értik.

Az egy gazdaság vagy egy forgóhoz tartozó szakaszok 
száma 4—12 között szokott váltakozni; a gabonának és fü- 
termelésnek szánt szakaszok száma többnyire egyenlő, de ahol 
a viszonyok az állattenyésztésnek kedveznek, ott a legelő
szakaszok, ellenben a gabonatermelésnek kedvező viszonyok 
között a gabonaszakaszok vannak túlsúlyban.

A régi rendszeres legelöváltó jellemzésére szolgáljanak a 
következő vetésforgók:

*) A vetésforgó lényegét 1. alább „4 vetésforgók berendezése“ czím
alatt.
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1. Búza*/)  2. rozs, 3. zab, 4—6. legelő. 50% legelő.
1. Ugar*,  2. búza, 3. árpa, 4. rozs, 5. zab, 6—10. legelő. 

50 % legelő.
1. Ugar*  2. őszi-, 3. tavaszi gabona, 4—9. legelő, 10. 

zab új törésbe. 60 % legelő.
1. Ugar*,  2. búza, 3. árpa, 4—5. legelő, 6. új törésbe zab. 

33 % legelő.
A legelő váltó gazdaság ezen külterjes alakjának csak fej

letlen közgazdasági viszonyok között és csapadékos éjhajlat 
alatt lehet esetleg létjoga, — így nevezetesen a majortól távol 
eső, nehezen hozzáférhető területeken; azonban tekintettel 
szembeszökő hátrányaira, — főleg arra, hogy a gabonafélék 
3—4 éven át következnek egymásra, hogy a természetre bízott 
befüvesedéstöl valami nagyon kiadó gyepképződés nem vár
ható, sőt ellenkezőleg a föld az elgyomosodásnak igen nagy 
mértékben van alávetve s hogy ezen kezelési mód mellett sem 
a gabonatermelésnél, sem az állattenyésztésnél kielégítő ered
mények el nem érhetők, — a közgazdasági viszonyok fejlő
désével eltűnik e rendszer, helyét átengedve

3. A javított legelöváltó gazdaságnak, mely az előbbitől 
lényegesen abban különbözik, hogy a szintén ideiglenes szántó
földön gabonán kívül kapás és ipari növények is termeltetnek, 
a legelők létesítése fükeverékek elvetése által eszközöltetik és 
a legeltetés tartama rendszerint rövidebbre szabatik.

Minthogy ezen rendszernél gabonafélék más növényekkel 
felváltva termeltetnek, a javított legelőgazdaság átmenetet 
képez a tulajdonképi váltógazdaságra, melytől abban tér el, 
hogy a szántóföld időközönkint legelőül szolgál.

A helyi viszonyok szerint ezen rendszer mellett a vetés
forgók nagyon sokfélekép alakulhatnak.

Karinthiában péld. a következő forgó gyakori: 1. kapás*,  
2. tavaszi gabona füves herével, 3 —11. füves here első évben 
kaszálóul, később legelőül használva és felültrágyázásban része
sítve, 12. évben fél ugarba búza, rozs. 75 % füvelő.

Brandenburgban, homoktalajon: 1. ugar*,  2. rozs, 3. bur
gonya*,  4. zab füves herével, 5—8. kaszáló, legelő. 50% füvelő.

’) * trágyázást jelent.
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Holsteinban, jobb talajon: 1. ugar*,  2. repcze, 3. búza,
4. borsó, 5. rozs, 6. zab füves lóherrel, 7—12. kaszáló, legelő. 
50 % füvelö.

A legelötartam megrövidítése végett a legelőt két Ízben 
is a forgóba illesztik, péld.: 1. repcze fél ugarba vetve*,  2. 
búza füves herével, 3—4. kaszáló, legelő, 5. zab, 6. kapás, 7. 
árpa füves lóherrel, 8—10. kaszáló, legelő. 50% füvelő.

Mellékforgókban nálunk is alkalmazzák e rendszert, kivált 
juhtartó gazdaságokban.

Ennek jellemzésére a következő forgók szolgáljanak: 1. 
ugar, 2. búza, 3. tengeri*,  4. árpa fükeverékkel, 5—6. kaszáló, 
7—9. legelő, 10. zab fél ugarba vetve. 60% füvelő.

Vagy: 1. ugar*,  2. rozs, 3. burgonya, 4. zab fükeve
rékkel, 5. kaszáló, 6—8. legelő, 9. rozs fél ugarba, 10. zab. 
40 % füvelő.

Vagy: 1. ugar, 2. rozs, 3. tengeri*,  4. árpa füves balta- 
czímmel, 5. kaszáló, 6. legelő. 33 % füvelö.

A javított legelőgazdaság egyike a legokszerübb rend
szereknek, mely kivált csapadékdús éghajlat alatt a növény
termelés és állattenyésztésnek kellő arányban való kapcsolatba 
hozatalára nagyon alkalmas; azonkívül sikerrel alkalmazható 
e rendszer silányabb területeken (homoktalajon), szárazabb 
éghajlat alatt is, nevezetesen juhtartó gazdaságokban, úgy
szintén megfelelő természetes legelőkkel nem rendelkező gaz
daságokban, a legelők pótlására.

A javitott legelőgazdaság különben csak nagyobb bir
tokokra való, s viszonyaink között kiváltképen a majortól 
távol fekvő földek kellő kihasználására nagyon alkalmas.

3. A nyomásos-, szemes- vagy gabonagazdaság.

Ezt, az Európában évezredek óta fennálló s jelenleg is 
nagyon elterjedt üzemrendszert az jellemzi, hogy az állandó 
szántóföld kizárólagosan vagy legalább túlnyomóan gabonafélék 
— kalászosok — termelésének van szánva, a takarmányt 
pedig állandó rétek és legelők szolgáltatják.

Ezen rendszernél az állattartás csak másodrendű tényező
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ként szerepel, gyakran csak szükséges rossznak tekintetik, 
a jövedelem föforrása a gabona.

Különösen ott honosult meg s vált uralkodóvá ez a rend
szer, hol a természeti viszonyok (szárazjellegü éghajlat) inkább 
a gabonatermelésnek, mint az állattenyésztésnek kedveznek.

A talaj termőképessége és a közgazdasági viszonyok fej
lettsége szerint a gabonagazdaságoknak is számos alakja kelet
kezett, melyek az egy forgóba fölvett, itt nyomásoknak mondott 
szakaszok száma szerint, közönségesen egy-, két-, három- és több 
nyomásos gazdaságoknak neveztetnek.

Az egynyomásos gazdaságnál a szántóföldön évröl-évre, 
évtizedeken, évszázadokon keresztül ugyanazon gabonanem 
termeltetik, ugar közbevetése nélkül. E rendszerrel találkozunk 
péld. Görögország némely vidékén, hol az összes szántóföld 
évröl-évre csak őszi árpa termelésére szolgál, vagy Egyptom 
némely részeiben, hol a búzát folyton búza követi.

Ide tartoznak a dél-oroszországi búzagazdaságok és a 
kaliforniai búzafarmok is, melyeken kizárólagosan búzát ter
melnek mindaddig, míg a talaj a szolgálatot fel nem mondja.

Az egynyomásu gazdaság természettől fogva gazdag vagy 
gyakori trágyázásban részesülő földet tételez föl, különben a 
talajerő nagymérvű és egyoldalú igénybevétele miatt sokáig 
nem folytatható.

Kedvező gabonaárakat föltételezve, jövedelmező is lehet 
e rendszer, mint ezt az amerikai búzakirályok példája igazolja, 
de szembeszökő hátrányai miatt, melyek fökép a termelés 
egyoldalú voltában, a munkának rossz eloszlásában és a jöve
delem bizonytalanságában rejlenek, csak lokális jelentőségű, és 
fejlettebb viszonyok között jogosultságra nem tarthat igényt.

A kétnyomásos gazdaságnak két alakja különböztetendö 
meg, t. i.:

1. A külterjes kétnyomásu rendszer, melynél fekete ugar 
és gabona felváltják egymást s mely silánytalaju, a majortól 
távol eső területeken nálunk is alkalmaztatik, így péld. a külön
ben belterjesen kezelt magyar-óvári uradalomban, hol vagy 
200 hold sovány, sekélyrétegü homoktalajon a következő forgó 
áll érvényben:

1. fekete ugar, 2. őszi rozs.
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Hogy ezen egyoldalú, csekély és ingadozó jövedelmű 
rendszernek csak silány talajon van létjogosultsága, nem szorul 
bővebb megokolásra.

2. A belterjes kétnyomásu rendszernél az ugar mellőzésével 
két különböző gabonanem váltja fel egymást, péld.: 1. őszi 
gabona, 2. tavaszi gabona, vagy 1. őszi búza, 2. tengeri, mely 
vetésforgó a magyar Alföld és Olaszország némely vidékein 
nagyon elterjedt, de a természettől gazdag talajt, illetve bő 
trágyázást, azonkívül elegendő természetes rétekkel és lege
lőkkel való rendelkezést tételez föl.

Különben egyoldalúsága miatt szintén csak lokális jelen
tőségű, mely nem annyira, mint az egész gazdaságra kiterjedő 
üzemrendszer, mintsem inkább csak mellékforgóként szokott 
alkalmaztatni.

A kétnyomásu rendszer általánosabb elterjedésének útjában 
állnak ama hátrányok, hogy külterjes alakjánál az ugar arány
talanul nagy, belterjes alakjánál pedig a talaj zsaroltatik; 
e hátrányok vezettek helyenkint a négynyomásu gazdaságra, 
melynél egy ugarra három gabona következik, péld.: 1. ugar*,  
2. őszi gabona, 3. őszi- vagy tavaszi-, 4. tavaszi gabona.

Az ugar bevetésével keletkezett ebből a négynyomásunak 
következő, Debreczen körül szokásos belterjes alakja: 1. ten
geri*,  2. búza, 3. árpa, 4. búza.

Az ugarnak az 5-ik évre való áthelyezése által keletkezett 
az ötnyomásu gazdaság, péld.: 1. ugar, 2. őszi búza, 3. árpa,
4. őszi rozs, 5. zab.

Azonban általánosabb elterjedésre a gabonagazdaságnak 
eddig felsorolt alakjai sem nálunk, sem máshol nem tettek 
szert.

Ellenben úgy nálunk, mint Európaszerte évszázadokon 
keresztül uralkodó szerepet vitt a háromnyomásos gazdaság, 
melynek typikus alakja : első évben ugar, utána őszi- és azután 
tavaszi gabona.

A háromnyomásu rendszer már a régi rómaiaknál állott 
alkalmazásban; időszámításunk első századaiban meghonosí
tották azt a mai Franczia- és Németországban, honnét a régi 
Pannóniába is elterjedt. A IX. századtól fogva pedig a múlt 
század végéig az európai kontinensen ez volt az általános 
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rendszer, melyhez úgy nálunk, mint különösen a tőlünk keletre 
eső országokban, kivált a kisbirtokos-osztály maiglan is szí
vósan ragaszkodik.

Azonban az idők folyamán és különböző viszonyok között 
typikus alakja sokféleképen módosíttatott, miszerint jelenleg a 
háromnyomásu gazdaságnak következő két föalakja különböz- 
tetendő meg, t. i.:

1. a régi vagy tiszta és 2. a javított vagy módosított hármas 
nyomású rendszer.

1. A régi vagy tiszta hármasnyomásu gazdaság vetés
forgója: 1. fekete ugar, 2. őszi-, 3. tavaszi gabona (kalászos), 
vagyis a szántóföld */ 3-da ugarnak, '/3-da őszinek, '/3-da 
tavaszinak van szánva, felváltva.

Az ugar rendszeres trágyázását föltéve, e rendszer talaj- 
kimélőnek mondható.

Az őszi gabona elhelyezése kifogástalan, nem úgy a 
tavaszié, annál kevésbbé, minthogy a gabonatarló őszig rend
szerint legelőül szolgál s így a tavaszi gabona közönségesen 
csak egy tavaszi szántásba jut.

Tekintettel az ugar aránytalan nagy voltára, e rendszer 
határozottan külterjes és emellett nagyon egyoldalú; a kizáró
lagos gabonatermelés maga után vonja a munka rossz megosz
lását, az egyoldalú termelésnek pedig csekély és bizonytalan 
jövedelem a következménye.

Mindezen hátrányok daczára, évszázadokon keresztül ural
kodó szerepet vitt e rendszer, minek oka az akkori agrár
viszonyokban, a földbirtok lekötöttségében és a jobbágyrend
szerben keresendő, amennyiben a dézsma ellenőrzését és be
hajtását nagyon megkönnyítette.

Hogy pedig a háromnyomásu gazdaság számos hazai 
község határában még jelenleg is fennáll, e jelenség az ú. n. 
fordulórendszerben, jobban mondva forgókényszerben leli magya
rázatát. A forgókényszernek alávetett község határa t. i. 
három dűlőre osztva kezeltetik. A dűlők egyike ugar-, másika 
őszi-, harmadika tavaszi nyomásnak jelöltetik ki, természe
tesen évről-évre váltakozva s az illető dűlőben levő földeket 
minden gazda ezen megállapítás szerint kénytelen kezelni, 
vagyis nem vethet péld. az ugardülőben levő földjébe gabo
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nát, már csak azért sem, mert az ugarnyomás közös legelőül 
is szolgál. A forgó- vagy liatárkényszerrel tehát a közös legelő
kényszer is kapcsolatos.

Mindaddig, míg a háromnyom ásu gazda szántóföldjének 
arányában elegendő réttel és legelővel rendelkezett, s így 
annyi állatot tarthatott, hogy azok trágyájával a szántót jó 
karban tarthatta és egyúttal az állattartás után származó 
jövedelem az egyoldalú gabonatermelésből eredő, nem éppen 
tekintélyes és amellett ingadozó jövedelmet kiegészítette és 
biztosabbá tette, addig ezen külterjes rendszer állandó jöve- 
delemnyujtás tekintetében is megfelelt az akkori igényeknek, 
sőt ezen föltételek mellett, extensiv viszonyok között, most is 
megállja helyét és különösen a majortól távol eső vagy egyéb 
silány talajú területek kihasználására nagyon alkalmas.

Érdekesnek tartjuk ehelyütt fölemlíteni, hogy a régi jobbágytelkek ki
osztásánál általában abból az elvből indultak ki, hogy helyes gazdálkodás 
folytathatása czéljából 3 hold szántóföldre 1 hold rét és 3—5 hold legelő 
szükséges. Ha a rendszerint silányabb területeken kiosztott legelő általában 
fél takarmánytermést szolgáltató területnek vétetik, akkor a szántóföld és a 
takarmányt termő terület aránya egyenlőnek tekinthető, vagyis már akkor 
kívánatosnak látták a talajerő fentartása czéljából, hogy a takarmányterme
lésnek oly terület legyen szánva, mint a piaczi növényeknek, ez esetben a 
gabonának, ami oly szabály, mely az istállótrágya kizárólagos alkalmazására 
utalt gazdaságokra nézve most is érvényben áll.

Azonban amidőn a rétek és legelők nagymérvű feltörése 
és szántóvá alakítása után a háromnyomásu gazda marhája 
nyáron az ugar- és tarlólegelöre, télen pedig szalmára lett utalva, 
megváltozott a helyzet. Az állattartás jövedelmezősége alább 
szállván, az állattartás szükséges rossznak tekintetett, melyet a 
legkisebb mértékre kellett redukálni, minek megint az volt a 
következménye, hogy a szántóföld erőben tartására hiányzott 
a trágya, a trágya hiánya miatt pedig alászállott a gabona
termelés jövedelme.

Az állattenyésztés és gabonatermelés csökkent jövedelmé
ben keresendő tehát az a rugó, mely a gondolkodó és számitó 
gazdát a tiszta háromnyomásos rendszer módosítására indította, 
így keletkezett

2. A javított hármasnyomásu gazdaság, mely előbbitől fő
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képen abban tér el, hogy a szántóföldnek ama része, mely ott 
fekete ugarnak liagyatik, itt részben vagy egészben takar
mány-, illetve kapás és ipari növényekkel, meg hüvelyesekkel 
vettetik be.

Az így kezelt ugart zöld- vagy félugarnak -mondják.
Első sorban a mind érezhetőbbé vált takarmányhiányon 

kellett segíteni, minélfogva a fekete ugart eleinte főkép takar
mány nyerésére fordították, ahol pedig ennek szüksége nem 
forgott fent, ott más növényekkel, főként kapásokkal használ
ták ki az ugart.

Aszerint amint az ugarba rendszeresen két vagy több 
különböző növényt vettek föl, és az ugarnyomást ennek meg
felelően 2, 3 vagy 4 részre osztották, keletkezett a három
nyomásosból a 6—9 és 12-nyomásos gazdaság, péld. a követ
kező háromnyomásosból:

1. ’A ugar, 'A lóher, 2. őszi-, 3. tavaszi gabona lett: 1. 
ugar*,  2. őszi-, 3. tavaszi gabona lóherrel, 4. lóher, 5. őszi-,
6. tavaszi gabona. x

Más hatos forgó: 1. zabos bükköny*,  2. búza, 3. árpa,
4. lóher vagy ugar, 5. rozs, 6. zab.

Vagy: 1. takarmány*,  2. őszi, 3. tavaszi, 4. kapás, 5. őszi,
6. tavaszi.

Javitott kilenczes forgó: 1. ugar, 2. őszi, 3. tavaszi, 4. 
takarmány*,  5. őszi, 6. tavaszi, 7. kapás*,  8. őszi, 9. tavaszi. 
A kapás után zordabb éghajlat alatt tavaszi és ez után őszi 
következik.

A tizenkettős forgó azáltal jön létre, hogy a kilenczeshez 
péld. még 10. borsó, 11. őszi-, 12. tavaszi gabona csatoltatik.

A talaj termőképessége és a gazdaság trágyaereje szerint 
a javitott háromnyomásu gazdaság idővel ipari növények 
(repcze) fölvétele, a lóhernek két éven át meghagyása és a 
kapás növények kiterjesztése által még egyéb módosításokat 
is szenvedett, úgy, hogy némely alakja már nagyon megköze
líti a váltógazdascági rendszert, ettől csak abban térvén el, 
hogy a gabona, legalább részben, gabona után következik és 
hogy a szántóföldnek több mint felén gabona termeltetik.

Ezen átalakulások jellemzésére szolgáljanak a következő 
forgók :
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1. Ugar, 2. őszi-, 3. tavaszi gabona, 4. tavaszi repcze*,
5. őszi-, 6. tavaszi gabona. Ebben az esetben a repcze mint 
ugarnövény szerepel.

1. Ugar*,  2. őszi repcze, 3. búza, 4. zabos bükköny*,  5. 
búza, 6. árpa lóherrel, 7. lóher, 8. őszi gabona, 9. zab, mely
ben a repcze gabonát helyettesít s a gabonának csak %-de 
vagy 55'5 %-a van a szántónak szánva.

1. Ugar*,  2. repcze, 3. búza, 4—5. lóher, 6. búza, 7. árpa,
8. kapás, 9. árpa, 10. zab, tényleg csak 50 % gabonával; jellemző 
továbbá e forgóra, hogy szakaszainak száma nem osztható 
hárommal, mindazáltal az ilyen forgók is csak ide számíthatók.

Hasonló módosításokat szenvedett a négyes- és ötösnyo- 
másu gazdaság is. Péld.: 1. takarmány és kapás*  2. búza,
3. árpa vagy rozs, 4. zab.

1. Búza*,  2. czukorrépa, 3. árpa, 4. rozs, zab.
1. Kapás, 2. árpa, 3. lóher, 4. búza, 5. zab, előbbiek 75, 

utóbbi 60 % gabonával
A javított gabonagazdaságnál a régi rendszer hátrányai 

részben megszülitek; az ugar megszorításával, illetve ki
küszöbölésével a szántóföld belterjesebb kihasználása válik 
lehetővé, a mesterséges takarmány fölvétele folytán függet
lenebbé válik a gazdaság a természetes kaszálóktól, a változa
tosabb termelés pedig kedvezően hat ki úgy a munkák meg
oszlására, mint a jövedelem biztosítására, úgy, hogy e rendszer 
mellett megfelelőbb jövedelmi eredmények váltak elérhetőkké.

Mindazáltal ez a rendszer sem ment minden kifogástól, 
mert a tavaszi gabona helyzete ősziek után nem a legjobb 
és a csekély arányú takarmánytermelés nem áll arányban 
a fokozott termelésből származó nagyobb trágyaszükséglettel, 
mely okból rétek hiányában e rendszer könnyen talajzsarolásra 
vezet.

így habár a javított hármasnyomásu gazdaság a régivel 
szemben határozott haladást jelent, mindazáltal tekintettel fel
sorolt árnyoldalaira, csak ott fog egyáltalában megállhatni, 
hol a gazda elegendő rétekkel és legelőkkel rendelkezik; külön
ben ott van leginkább helyén, hol a természeti és közgazda
sági viszonyok, nevezetesen: szárazjellegü éghajlat, silány 
talaj, ritka népesség, föképen a gabonatermelésre utalnak.
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4. A váltógazdaság.

A váltó-, másként gabonaváltó vagy vetésváltó gazdaságnak 
az adja meg jellegét, hogy a szántóföldön termelt növények 
a legokszerübb sorrendben váltják fel egymást.

Legfőbb követelménye e rendszernek, hogy hasonló ter
mészetű s igényű növények közvetlenül egymásra ne követ
kezzenek, hogy különösen gabonafélék (kalászosok) egymás
után ne termeltessenek, hanem a gabonát takarmány-, kapás 
vagy ipari növények váltsák fel.

Azonkívül még egyéb követelményeket is támasztanak e 
rendszer iránt, melyekből kifolyólag annak két alakja külön- 
böztetendő meg: a szigorú és a szabad váltógazdaság rendszere.

A szigorú váltógazdaság kizártnak tekinti ugyanis a fekete 
ugart, valamint azt is, hogy bármely növény, a lóhert sem 
véve ki, egy évnél tovább foglalja el a földet; ezen okból 
mellőzi a szántóföldön a legeltetést és az állatok nyári istálló
zását tartja szabálynak.

A szigorú váltógazdaság leghívebb kifejezője a norfolki 
négyesforgó:

1. Répa, 2. árpa lóherrel, 3. lóher, 4. búza. Ezen rendszer 
Angliában régóta alkalmazásban áll s a váltógazdaság kiinduló 
pontjának tekintendő.

Azonban nem szorul bővebb megokolásra, hogy ennek 
vagy ehhez hasonló forgónak a követése csak bizonyos viszo
nyok között lehet helyén, mert nagyon intenzív állattartást, 
kitűnő lóhertermő talajt és elegendő munkaerővel való rendel
kezést tételez föl, amennyiben a szántóföldnek egynegyede 
kapás növényeknek lenne szánandó.

Minthogy e föltételek csak ritkán vannak megadva, mint
hogy továbbá a lóhert négyévenkint ugyanazon helyre juttatni 
a lóheruntságra való tekintetből sem tanácsos, a norfolki 
négyes s általában a szigorú váltógazdaság az európai kontinen
sen csak kivételesen nyer alkalmazást s azért, ha váltógazda
ságról van a szó, ez alatt a szabad váltógazdaság rendszere 
értendő, mely jelenleg a belterjesebben kezelt gazdaságok 
uralkodó rendszere.

A szabad vagy módosított váltógazdaság is elvnek tekinti 
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ugyan, hogy hasonló természetű és igényű növények közvet
lenül egymásra ne következzenek, de nem tekinti hátrányos
nak, ha a forgóba több évi használatot engedő növényeket 
(tiszta s füves lóher, baltaczím, luczerna) vesznek föl és eset
leg azokat legeltetik, nem ragaszkodik tehát az istállózáshoz; 
megengedi a fekete ugar alkalmazását ott, hol ez helyén van, 
a talaj kötött volta, elgyomosodásra való hajlandósága vagy 
korán elvetendő növények (repcze) termelése ezt szükségessé 
teszi. Föltétlenül azt sem zárja ki, hogy kivételesen gabona 
gabonára ne következzék, csak a talaj erejének és fizikai álla
potának fentartásáról legyen gondoskodva.

A szigorú váltógazdaság korlátáitól megszabadított szabad 
váltógazdaság rendszere a legkülönbözőbb viszonyok között 
alkalmazható s föképen ezen körülményben és az általa elér
hető előnyökben rejlik oka annak, hogy ez a rendszer a 
régebbi legelőváltó és gabonagazdaságok területét oly nagy 
mértékben elhódíthatta.

Legfőbb előnye abban nyilvánul, hogy a talaj leg okszerűbb 
kihasználását, a legtökéletesebb talajoekonomiát teszi lehetővé; 
számot vetve az egyes növénycsoportok: gabonafélék, hüvelyes, 
kapás-, ipari- és takarmánynövények igényeivel, arra törekszik, 
hogy a forgóban minden növény a neki legjobban megfelelő 
helyre kerüljön és az egymást felváltó növények által a talaj 
különböző rétegei, — gabonafélék által a fel-, hüvelyesek, ló- 
herfélék, gyöknövények által az altalaj, szintúgy a talaj táp
anyag-készlete kellően kihasználtassanak. — Kiváló gondot 
fordít a váltógazda arra, hogy a talaj különböző természetű 
növények egymásra következése által folyton kedvező fizikai 
és gyommentes állapotban legyen fentartható, mely tekintet
ben a talajt jól beárnyékoló s sok gyökér- és tarlómaradványt 
visszahagyó takarmánynövények, valamint a tenyészet közben 
kapálásban és töltögetésben részesülő növények nagy segítségére 
vannak, míg másrészt módjában áll az is, hogy a magukkal 
össze nem férő s csak hosszabb idők múlva ugyanazon helyre 
vethető növényektől — minők a lóher, luczerna, borsó, len — 
a talajuntság terméscsökkentő hatását elhárítsa.

Minden növény a neki legjobban megfelelő helyre kerül
vén s egyúttal a legmegfelelőbb trágyázásban részesülhetvén, 
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önként következik, hogy a váltógazdaság elveinek követése 
mellett minden növénynél maximális átlagtermések érhetők el.

Innét van, hogy a váltógazda a szántóföld felén általá
ban több gabonát arat, mint a nyomásos gazda a szántóföld 
kétharmadán s hogy elébbi azonkivül még sokkal több takar
mánynyal is rendelkezik, miben egyúttal a váltógazdaság 
termést fokozó hatása is nyilvánul..

Másik megbecsülhetetlen előnye a módosított váltógazda
ságnak az, hogy ezen rendszernél- a termelendő növények arányos 
kiterjedése egészen tetszésünk szerint állapítható meg.

Ahol annak szüksége mutatkozik, kiterjeszthető a takar
mánytermelés a terület felére és többre, míg ellenkező viszo
nyok között a takarmánytermelés akár teljesen mellőzhető*  
Szabad kezet engedvén a növénytermelés szervezésében, módot 
nyújt egyrészt az állattartás leghelyesebb szervezésére, más
részt a munkák legjobb eloszlására, illetve a rendelkezésre álló 
munkaerők legjobb kihasználására.

Szóval nemcsak a földbirtok, hanem a töke és a munka 
legjobb értékesítését teszi lehetővé s a termelési tényezőknek 
ilyetén legtökéletesebb termelésre fordítása által nagy nyers
jövedelmet szolgáltatva, a helyesen alkalmazott váltógazdaság 
megfelelő tisztajövedelem elérésének is a legjobb biztosítéka.

Azonban a váltógazdaságnak imént vázolt előnyei teljes 
mértékben csak ott élvezhetők, hol alkalmazásának föltételei 
megvannak.

Mint sok tőkét és munkát igénylő belterjes rendszer, 
általában csak fejlettebb közgazdasági és kedvező természeti 
viszonyok között alkalmazható sikerrel; azonkivül elengedhe
tetlen föltétel, hogy a váltógazda a szükséges tőke- és munka
erővel, szintúgy a kellő szakértelmiséggel rendelkezzék.

Nagy alkalmazkodási képessége és kézzelfogható előnyei 
miatt a legellentétesebb viszonyok között alkalmaztatván, a 
váltógazdaságnak vidékek szerint sokféle alakja keletkezett, 
melyek jellege főkép a követett vetésforgóban jut kifejezésre.

Ezen alakokról áttekintést nyújtandó, azok rendszeres 
csoportosítása válik szükségessé, a rendszer alapjául pedig a 
piaczi és takarmánynövények kölcsönös aránya kínálkozik leg
alkalmasabbnak.
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♦

Kevés rétekkel és legelőkkel rendelkező gazdaságokban 
a szántóföldön a piaczi és takarmánynövények egyenlő kiter
jedésben szoktak termeltetni; sok réttel és legelővel rendel
kező gazdaságokban a piaczi növények termelése lép tólsúlyba, 
míg sem réttel, sem legelővel nem rendelkező s mindazáltal 
erős állattartást űző gazdaságokban a takarmánytermelésre fek
tetik a fősúlyt.

A váltógazdaság keretébe tartozó forgók eszerint három 
csoportra oszthatók, ú. m.:

1. A piaczi s takarmánynövények egyenlő aránya,
2. A piaczi növények túlsúlya,
3. A takarmány növények túlsúlya 

által jellegzett forgók.
1. A piaczi s takarmánynövények egyenlő arányát felmu

tató forgók sorából hadd álljanak itt a következő, nagyobbrészt 
hazai gazdaságokban alkalmazott forgók:

1. Répa*,  2. tavaszi gabona, 3. lóher, 4. őszi gabona.
Amennyiben pedig a répa területének leszállítása s a 

lóher gyakori visszatérésének mellőzése mutatkozik kívánatos
nak, e czél a következő módosításokkal érhető el:

1. Répa*,  2. tavaszi gabona, 3. lóher, 4. őszi gabona,
5. takarmány*,  6. őszi gabona.

1. Zabos bükköny *,  2. őszi gabona, 3. lóher, 4. őszi ga
bona, 5. répa*,  6. tavaszi gabona, 7. takarmány, 8. őszi gabona.

Repczét termelő gazdaságokban: 1. takarmány*,  2. őszi 
repcze, 3. búza lóherrel, 4—5. lóher, 6. fél ugarba búza.

Homoktalajon: 1. burgonya*  2. árpa, 3. csibehúr, 4. rozs,
5. zabos bükköny, 6. rozs.

Gyakori a következő, a gabonagazdaságra átmenetet 
képező nyolczas forgó:

1. Répa*,  2. árpa lóherrel, 3—4. lóher, 5. búza, 6. zabos 
bükköny, 7. búza, 8. zab.

2. A piaczi növények túlsúlyát felmutató forgók:
1. ’/2 répa, 'A tengeri*,  2. árpa, 3. takarmány, 4. búza, 

62’5 % piaczi növénynyel.
1. Zabos bükköny*,  2. őszi, 3. kapás*  (2/3 tengeri és 

'A répa), 4. árpa, 5. csalamádé*,  6. búza (magyar-óvári urada
lom) 61 % piaczival.
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1. Takarmány*,  2. búza, 3. kapás (% répa, % tengeri), 4. 
tavaszi (béllyei uradalom) 70 % piaczival.

1. Tengeri*,  2. árpa, 3. zabos bükköny*,  4. búza, 5. 
moliar, 6. rozs, 66’6 % piaczival.

1. Dohány*,  2. búza, 3. árpa, 4—5. lóher, 6. repcze*,
7. búza, 7T4% piaczival.

Homoktalajon: 1. ugar és rozsos bükköny*,  2. rozs, 3. 
csibehúr, 4. rozs, 5. burgonya*,  6. rozs, 7. zab (Somogy) 
714 % piaczival.

1. Répa*,  2. árpa, 3. lóher, 4. búza, 5. ugar*,  6. repcze,
7. búza, 8. zab, 75% piaczival.

A mezöhegyesi ménesbirtokon 18.000 kát. holdon a 
következő forgó áll érvényben:

1. Takarmány*,  2. repcze és kender, 3. búza, 4. czukor
répa műtrágyázva, 5. árpa, 6. takarmány*,  7. búza, 8. czukor
répa műtrágyázva, 9. tavaszi gabona, 10. tengeri*,  11. búza, 
12. mohar, 13. zab.

A czukorrépát takarmánynak véve, minthogy az utána 
származó összes törköly feltakarmányoztatik, a piaczi növények 
aránya 6T6%.

3. Ä takarmánynövények túlsúlya által jellegzett forgók:
1. Répa*,  2. árpa, 3—4. lóher, 5. búza, 6. takarmány*  

(csalamádé, zabos bükköny), 7. búza, 57 % takarmánynyal.
1. Répa*,  2. zabos bükköny, 3. lóher, 4. búza, 5. csala

mádé*,  6. búza, 66% takarmánynyal.
Ide sorolandók a zöldtakarmány biztosítására szolgáló 

takarmányforgók is, melyeket a majorhoz közel eső földeken 
szokás berendezni s melyek egész gazdaságokra kiterjesztve, 
a nagy városok közelében előforduló takarmány gazdaság okát 
jellemzik, péld.:

1. Takarmányrépa*,  2. tavaszi keverék és csalamádé, 3. 
rozs, 4. őszi keverék és utána csalamádé, 75 % takarmánynyal.

1. Őszi keverék*,  utána csalamádé, 2. tavaszi keverék, 
100 % takarmány nyal.

A takarmány forgók az évelő takarmánynövények fölvétele 
által különös jelleget nyernek. Kivált a luczerna, a baltaczím 
s a füves lóher azok a növények, melyek e tekintetben külön 
méltatást igényelnek.

Hensch: Jószágberendezés- és kezeléstan. 13
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A luczerna, mint széna és zöldtakarmány nyerésére egy
aránt alkalmas növény vagy a rendes forgóba illeszthető, vagy 
melléknyomásokban termelhető.

Az első esetben a luczernának annyi szakasz szánandó, 
mint ahány éven át használandó, péld.:

1. Répa*,  2. árpa, 3—5. luczerna, 6. őszi, 7. kapás*,
8. tavaszi, 9. takarmány, 10. őszi.

Vagy: 1. Ugar, 2. repcze, 3. búza, 4. répa, 5. árpa*,  6—9. 
luczerna, 10. őszi, 11. burgonya, 12. zab.

A luczernának a rendes forgóba való beillesztése sok 
nehézséggel jár egyrészt, mert a luczerna tartama előre bizto
san meg nem állapítható, idöelőtti kiveszése pedig nagy zavart 
okoz; másrészt, mert ily forgók rendszerint nagyon hosszú 
időre terjednek. Ezen okokból sokkal czélszerűbb a luczernát 
ú. n. melléknyomásokon termelni, mely esetben a luczernás a for
góból kiszakítva mindaddig használható, míg megfelelő termést 
ad; mihelyt termése csökkenni kezd, más szakasz alakíttatik 
luczernássá, a régi luczernaszakasz pedig visszahelyeztetik a 
forgóba, péld.: i

1. Répa*,  2. árpa, esetleg luczernával, 3. takarmány, 4. 
búza, 5. tengeri*,  6. árpa, esetleg luczernával és 7—8. luczerna 
melléknyomásokon.

Ezt az eljárást követve, nemcsak a luczerna ki nem kelé
séből vagy idöelőtti kipusztulásából származó zavarok elkerül
hetők, hanem egyúttal a luczernások legtökéletesebb kihaszná
lása is lehetővé válik.

A felhozott forgóban 
következőképen alakulhat:

év I. II.

1894 . . répa1 árpa2
1895 . . árpa2 lucz.7
1896 . . tak.3
1897 . . búza4 „ •
1898 . . teng.5
1899 . . árpa6 n
1900 . . lucz. n

III. ív. V.

a luczerna elhelyezése

tak.3 búza4 teng.5
búza4 teng.5 árpa6
teng.5 árpa6 répa1
árpa6 répa1 árpa2
répa1 árpa2 tak.3
árpa2 tak.3 búza4
tak. búza4 teng.5

az évek folyamán péld.

VI. VII. Vili.*)

árpa6 lucz.7 lucz.8
répa1 tak.3
árpa2 búza4
lucz.8 teng.5 tak.3

árpa6 búza4
répa1 teng.5
árpa2 árpa6

*) A római számok a szántóföld-táblákat, a növények mellé jegyzett számok a növény
nek a forgóban elfoglalt helyét jelzik.
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A jobb szakaszokon 5—6 évig is meghagyható a luczerna, mig a kevésbbé 
jó szakaszokon esetleg csak 2—3 évig használtatik.

A baltaczim és a füves here melléknyomásokban is elhelyez
hető, mint a luczerna, de azoknak a forgóba való beillesztése 
sem okoz nehézséget s azért az utóbbi módozat az általános. 
A baltaczimesek és füves herések legelők pótlására is alkalmaz
tatván, ezek a forgók a legelőváltóra képeznek átmenetet, péld.

1. Zabos bükköny, 2. búza, 3. burgonya*  4. árpa, 5. 
baltaczim kaszálónak, 6 — 7. baltaczim legelőnek, 8. rozs, 9. 
zabos bükköny*,  10. búza, 11. tengeri, 12. zab. .

Vagy: 1. Kapás*,  2. árpa, 3. füves lóher kaszálónak, 4. 
legelő, 5. legelő és fél ugar, 6. rozs, 7. zab.

A felhozott példákból kitetszik, hogy a váltógazdaság 
rendszere a legkülönbözőbb viszonyok között alkalmazható s 
hogy ezen rendszer elvei szerint a legtöbb gazdaság növény
termelése okszerű alapon szervezhető.

Hogy pedig ezen rendszer helyes alkalmazása által úgy 
a nyers-, mint a tisztajövedelem milyen arányban fokozható, 
ennek feltüntetésére a következő példa szolgáljon:

Hat kát. hold szántóföldön elérhető jövedelem:

I. A javított gabonagazdaság szerint kezelve:
1. Zabos bükköny * hozama . 24 széna á 20 frt = 48’00 frt.

í 10 szem á 70 70’00
2. Búza „ • ) 20 n szalma a 0-8 >} = 1600

Árpa „ . . \ 10 szem á 6-0 = 6000
3. •! 15

n szalma á 10 V = 15 00
4. Fekete ugar „ . . — — —

1 8 szem á 70 = 56’00
5. Búza „ . . * ) 15 n szalma á 0’8 V = 12’00 V

1 8 szem á 60 = 48-00
6. Zab „ . .

’ 1 12 n szalma á 1’0 V -- 1200 V

Hat hold nyersjövedelme 337’00 frt. 
Egy holdra esik . . . 56’16 frt.
Termelési költség . . . 46’16 „
Tisztajövedelem . . . 10’00 frt.

13*
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II. A váltógazdaság rendszerét követve:
i 7 g szem á 5*0 frt _ 35*00  frt.

1. % tengeri*  hozama . . . * 1 10
}) kóró a 0*8 V

= 800
% répa*  „ . . . . 125 V gyökér á 06 a = 7500

- i 12 szem á 6*0 — 72*002. Árpa „ . . . ■ ! 18
V szalma á 1*0 V = 18*00

3. Lóher „ . . . . 24 V széna á 2-0 V = 48 00
A 1 10 szem á 7*0 V = 70*004. j3liz£l • • • • 1 20 V szalma á 0*8 n = 16*00
5. Zabos bükköny * hozama . . . 24 V széna á 2*0 n 48*00
6. Búza, mint 4. alatt .... 86*00 V

Hat hold nyersjövedelme 476 00 frt. 
Egy holdra esik . . . 79*33 frt.
Termelési költség . . . 64*33 „
Tisztajövedelem . . . 15*00 frt.

Az első esetben teremne 4 holdon 36, a másikban 3% holdon 39 g 
gabona.

Az üzemrendszer egyszerű megváltoztatása által tehát a holdankinti 
nyersjövedelmet 23 írttal, illetve 41 %-kal, a tisztajövedelmet 5 írttal, illetve 
50 %-kal lehetne emelni.

5. Az ipari gazdaság.

Míg az eddig tárgyalt üzemrendszerek csupán növényi 
és állati termények előállítására szorítkoznak, addig az ipari 
gazdaság ezen terményeknek ipari czikkekké való átalakításával 
is foglalkozik.

Eszerint ipari gazdaságok alatt tulajdonképen gazdasági 
mellékiparágakat folytató gazdaságok értetendök, vagyis a szesz-, 
czukor-, keményítő-, czikória-, maláta-, kender-, olajgyárakkal, 
malmokkal s agyagipari és hasonló vállalatokkal rendelkező 
gazdaságok.

Azonban a felsorolt mellékiparágak gazdasági jelentősége 
és visszahatása a gazdasági üzemre nagyon különböző.

Egy részök, péld. a lisztmalmok, czikória- és malátagyárak, 
téglagyárak stb. alig befolyásolják a gazdaság üzemét s azért 
rendszerint különálló, a gazdasággal össze nem függő válla
latokat alkotnak, ellenben mások, különösen a szesz- és czukor- 
gyárak a gazdaság üzemének különös jelleget kölcsönöznek 
azáltal, hogy a gazdaság terményeit feldolgozzák és a gazda
ságnak hulladékaikban takarmányt szolgáltatnak, miáltal úgy 
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a növénytermelés, mint az állattartás irányát nagyon lénye
gesen befolyásolják.

Ezen szempontból tekintve, a szorosabb értelemben vett 
ipari gazdaságok alatt túl aj dón képen csak a szesz- és czukorgyári 
gazdaságok értetendök, nem pedig minden, bármely ipart üzö 
gazdaság, habár a többi mellékiparágak kedvező hatása az 
üzemre nem tagadható. (L. A gazdasági mell ókiparágak meg
választásáról szóló fejezetet.)

Újabban még más irányban is módosítást szenvedett az 
ipari gazdaságok fogalma.

Ugyanis bizonyos mellékiparágak felkarolása oly nagy
szabású és sok tőkét igénylő berendezést tételez föl, hogy 
ezen követelménynek az egyes gazda csak kivételesen tehet 
eleget, minélfogva ily ipari vállalatok rendszerint külön vállal
kozók részéről létesíttetnek, mint ezt különösen a czukorgyá- 
raknál tapasztaljuk.

Az idegen gyárak részére termelő és azok hulladékait 
gazdaságaikban felhasználó gazdaságok pedig ugyanazon szem
pont alá esvén, mint a gyárakkal rendelkezők, ipari gazda
ságoknak kell tekintenünk, tágabb értelemben azokat is, melyek 
ipari növényeket nagyobb arányban termelnek, habár más 
gyárak részére.

Az ipari gazdaság kritériuma tehát eszerint jelenleg 
tulajdonképen nem abban keresendő, hogy valamely gazdaság 
egyúttal a termények ipari feldolgozásával is foglalkozik, hanem 
abban, hogy ipari növények termelésével a közönségesnél nagyobb 
vagyis oly arányban foglalkozik, hogy a termelés ezen ága 
az üzemnek különös, általában belterjesebb jelleget kölcsönöz.

Amíg tehát a közönséges váltógazdaságnál a fösúly a 
gabona- és takarmánytermelésre van fektetve s az ipari növé
nyek termelése csak alárendelt szerepet visz, addig az ipari 
gazdaságban fősúly az ipari és kereskedelmi növények terme
lésére helyeztetik.

Eszerint az ipari gazdaságok két csoportra oszlanak:
1. szorosabb értelemben, gazdasági mellékipart folytató gaz

daságokra és
2. tágabb értelemben, ipari növényeket nagyobb arányban ter

melő gazdaságokra.
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Jelentőségük sok tekintetben eltérő lévén, külön mélta
tást igényelnek.

1. A gazdasági mellékiparágakat folytató gazdaságok közül 
fentebbi fejtegetéseink értelmében, mint külön üzemmódot 
alkotók, csak a szesz- és a czukorgyári gazdaságok jöhetnek 
tekintetbe.

Közös jelentőségük első sorban abban nyilvánul, hogy 
bizonyos termények (burgonya, répa) biztos értékesítésére ked
vező alkalmat nyújtanak. A mellékesen nyert hulladékok 
továbbá becses takarmányt szolgáltatva, az állattartás kiter
jesztését s a trágyatermelés fokozását teszik lehetővé. Minthogy 
pedig az ipari gazdaságokból föképen csak a légkörből szár
mazó anyagok (szesz, czukor, zsír) vitetnek ki, ez a rendszer 
egyúttal a talajerő fentartására és fokozására is nagyon 
alkalmas.

Helyes eljárást követve, az ipari gazdaságok rendszerint 
nagy nyers- és tekintélyes, bár nagyon változó tisztajövedelmet 
szolgáltatnak.

Ezzel szemben azonban nem szabad arról sem megfeled
keznünk, hogy berendezésük és kezelésük sok tőkét és kiváló 
szakértelmet igényel, minthogy az ipari gazdaságok a legbel- 
terjesebb üzemmód körébe tartoznak, melynél a munkán kívül 
különösen a tőke játszik fontos szerepet.

A szorosabb értelemben vett ipari gazdaságok általában 
a belterjes nagyüzem képviselői.

Ezen általános jelentőségen kívül úgy a szesz-, mint a 
czukorgyári gazdaságoknak megvan különleges jelentőségük is.

A szeszgyári gazdaságok közül különösen a burgonya fel
dolgozására berendezettek fontosak, minthogy a burgonyának 
helyben való biztos értékesítését teszik lehetővé, míg a gabo
nát feldolgozó szeszgyárak, mint gazdaságoktól független vál
lalatok, nagyobb forgalmi góczpontokon inkább helyén valók, 
annál is inkább, mert újabban a szeszmosléknak szárított álla
potban való értékesíthetése folytán a hizlalásra sem lévén rá 
utalva, rájuk nézve a hizlalás után származó trágya értékesí
tése is tárgytalanná válik.

Burgonya-szeszgyárak berendezésére első sorban a bur
gonya termelésére utaló természeti viszonyok: homoktalaj, 
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zordabb éghajlat indítanak; mert nem létezik más oly növény, 
mely, mint a burgonya, bizonyos területen annyi keményítőt 
szolgáltatna, s mely még a silány homokon is megfelelő termé
seket adna.

Szeszszó feldolgozva, csak a légkörből származó szén
hidrát vándorol ki a gazdaságból, a visszamaradó mosléknak 
a tápértéke pedig egyenlő a feldolgozott burgonya tápérté
kével, mert míg a burgonyában a táparány 1 : 10—12-hez, 
addig a moslékban mint 1 : 3 —4-hez.

A burgonya-szeszgvártás módot nyújt tehát a takarmány 
szaporítására, az állatállomány kiterjesztésére, a trágyatermelés 
fokozására, mire éppen a silány talajnak oly nagy szüksége van.

Méltányos adózási viszonyok között a szeszgyártásban 
kitűnő eszközét birjuk tehát a silány talajú, illetve zordabb 
éghajlat alatt fekvő gazdaságok jövedelmének az emelésére és 
biztosítására.

Ily viszonyok között a burgonyatermelés a gazdaság 
szántóföldjén lehetőleg kiterjesztendő, mert a burgonya a cse
kély szállítóképességű termények sorába tartozván, termelése 
annál jövedelmezőbb, minél közelebb termeltetik az a feldol
gozás színhelyéhez.

A burgonya-szeszgyári gazdaságok vetésforgóit ennélfogva 
a burgonyatermelés aránylag nagy kiterjedése jellemzi, amennyi
ben a burgonya a szántóföldnek 25—50 %-át szokta elfoglalni.

Burgonyagazdaságokat jellemző forgók:
1. Burgonya*,  2. árpa, 3. takarmány, 4. rozs. A burgonya 

a szántóföldnek 25 %-át foglalja el.
1. Korai burgonya*,  2. őszi rozs, 3. késői burgonya*,  4. 

árpa lóherrel, 5 — 6. lóher, 7. rozs, 28’6% burgonyával.
1. Korai burgonya*,  2. őszi, 3. késői burgonya*,  4. tavaszi,

5. takarmány, 6. őszi, 33 % burgonyával.
1. Burgonya*,  2. burgonya, 3. árpa, 4. lóher, 5. rozs, 6. 

burgonya*,  7. árpa, 8. burgonya, 9. borsó, 10. rozs, 40 % 
burgonyával.

Homoktalajon gyakori forgó: 1. burgonya*,  2. rozs. 
A burgonya területe 50%.

A munkák összetorlódása s a termeléssel járó rizikó miatt 
nem lévén tanácsos a burgonyatermelést túlságosan kiterjesz
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teni, megfelelő aránynak tekintendő, ha az 25—33 % között 
mozog.

Ha a burgonya idegen szesz-, illetve keményítőgyárak 
részére termeltetik nagyobb arányban, a burgonyatermelés 
jelentősége lényegesen megváltozik s ez a körülmény a trá
gyázási rendszer megállapításánál különösen figyelembe veendő, 
minthogy a burgonya a talajt erősen igénybe vevő növények 
sorába tartozik.

A czukorgyári gazdaságoknak különös jelleget a czukor- 
répa nagyarányú termelése kölcsönöz; ugyanezen szempont alá 
esnek a czukorgyárakkal szerződéses viszonyban álló, valamint 
a répa-szeszgyári gazdaságok.

A czukorrépa-termelés lehető kiterjesztésére ezeket a gaz
daságokat egyrészt a czukorrépa-termelés jövedelmező volta, 
másrészt a répa korlátolt szállíthatósága indítja, minthogy a 
répatermelésböl eredő jövedelem annál nagyobb, minél közelebb 
esik a termelés színhelye a gyárhoz.

Arra indítja továbbá a répatermeléssel járó közvetett 
haszon, mely abban áll, hogy azáltal a talaj kitűnő kultur- 
állapotba hozható s értékes póttakarmány szerezhető.

Minthogy végül a gazdaság szántóföldje nem szokott 
egyaránt répára való lenni, á felsorolt előnyök pedig csak a 
tulajdonképi répatalajon érhetők el, nagyon természetes, hogy 
a répatermelésre kiválóan alkalmas területeken külön répa
forgók rendeztetnek be, melyekben a czukorrépa a területnek 
20—50 %-át szokta elfoglalni. Azonban tekintettel a répater
meléssel járó nagy munkaszükségletre s a czukorrépa beteg
ségeire (nematodák), túlságos kiterjesztése, nevezetesen egy
másutáni termelése lehetőleg mellőzendő, habár az utóbbi 
módozat nem éppen ritka.

Jellemző czulcorrépa-forgők:
1. Takarmány*,  2. czukorrépa, 3. tavaszi gabona, 4. lóher, 

5. búza. Czukorrépa 20 %.
1. Czukorrépa mütrágyázva, 2. tavaszi gabona, 3. ’/2 lóher, 

% zabos bükköny, 4. búza*.  A bükki czukorgyári gazdaságban 
2000 holdon alkalmazott forgó, 25 % czukorrépával.

1. Zabos bükköny, 2. búza*,  3. czukorrépa műtrágyázva,
4. árpa*,  5. czukorrépa mütrágyázva, 6. árpa. Czukorrépa 
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aránya 33 %. Ez a forgó a pozsony-diószeghi czukorgyári 
gazdaságban van alkalmazásban. A gyárhoz közel eső földeken 
fenti forgó egy hetedik czukorrépa-szakaszszal toldatik meg, 
minek folytán a czukorrépa aránya 43 %-ra emelkedik.

1. Czukorrépa mütrágyázva, 2. czukorrépa, 3. árpa, 4. 
lóher, 5. búza *,  40 % czukorrépával.

1. Czukorrépa mütrágyázva, 2. búza*,  50% répa.
Az ipari gazdaságnak egy jellemző példája a nesselhofi 

(Alsó-Ausztria) gazdaság, melynek forgójában a czukorrépa 
28, a czikória 36 %-kal van képviselve. Forgója:

1. Árpa*,  2. czikória*  mütrágyázva, 3. répa mütrágyázva, 
4. tavaszi *,  5. czikória mütrágyázva, 6. búza, 7. czikória * 
mütrágyázva, 8. répa mütrágyázva, 9. árpa*,  10. czikória mü
trágyázva, 11. répa.

A czukorgyári gazdaságok a belterjesség legmagasabb 
fokán álló üzemmód jellemző képviselői; a gyár felállításából, 
berendezéséből és kezeléséből, valamint a szántóföld belterjes 
megmívelésébŐl s az ezen üzemmóddal kapcsolatos állathíz- 
lalásból eredő nagy tőkeigény első sorban tőketerjessé teszik 
e rendszert, habár a kézimunka által okozott költség sem 
csekély.

De a nagy termelési költséget, mely viszonyaink között 
kát. holdankint 70—90 frtra tehető, ellensúlyozza a nagy 
nyersjövedelem, mely e rendszer talajgazdagitó hatása folytán 
90—A 20 frtra emelkedhetik, úgy, hogy e rendszernél holdan- 
kinti 20—30 frtnyi átlagos tisztajövedelem érhető el.

Azonban előföltétele e rendszernek: kedvező talaj s ég
hajlat és fejlett közgazdasági, nevezetesen közlekedési viszo
nyok s olcsó munkaerő, eltekintve azon igényektől, melyeket 
az a vállalkozó anyagi, szakértelmi és üzleti képessége' iránt 
támaszt.

xA czukorgyári gazdaságok azonkivül a környék közgaz
dasági viszonyaira is nagyon kedvező hatással szoktak lenni; 
előmozdítják a belterjesebb birtokkezelést, fokozzák a földjára
dékot s ezzel a birtokok értékét, és módot nyújtanak a munkás
osztálynak bő keresetre, minélfogva ezen üzemmód általánosabb 
terjedése úgy magán-, mint közgazdasági szempontból fölötte 
kívánatos.
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Az adózási rendszer a czukoripar fejlődésére a leglénye
gesebb kihatással lévén, a kormányhatalomnak módjában áll, 
méltányos adózási rendszer alkalmazása által a czukorgyári 
gazdaságok felvirágzásához hozzájárulni, mi különösen ott fontos, 
hol a belföldi czukortermelés — mint jelenleg nálunk — még 
a belfogyasztás igényeit sem elégíti ki.

Fenti állításaink igazolásául mellékesen fölemlítjük, hogy hazánkban 
a czukorrépa-termelés a földbért egyes vidékeken (Sopron, Pozsony, Nyitva 
megyékben) holdankinti 12—15 írtról 24—30 és több forintra emelte, vagyis 
megkétszerezte.

2. Az ipari növényeket nagyobb arányban termelő, de 
gyárakkal nem rendelkező, vagyis tágabb értelemben vett ipari 
gazdaságok sorába azok sorolandók, melyek burgonyát és répát 
idegen szesz-, czukor- és keményítőgyárak részére termelnek 
nagyobb arányban, valamint különösen az oly gazdaságok, 
melyekben az ú. n. kereskedelmi növények, repcze, mák, len, 
kender, dohány, komló, takácsmácsonya, sepröczirok, czikória, 
festő és fűszeres növények — paprika, hagyma, torma stb. — ter
melését oly arányban űzik, hogy ezáltal a gazdaság a közön
séges váltógazdaságnál belterjesebb jelleget ölt.

Ez az üzemmód átmenetet képez a tulajdonképi kerti 
gazdaságokra, melyekben különféle kerti termények, dinnye, 
spárga, zöldség, sárga répa, petrezselyem, zöld borsó, paradi
csom, ugorka stb., illetve gyümölcs, szőlő stb. képezi a terme
lés föczélját s melyekhez természetszerűen a magtermelö és 
növénynemesitési telepek, valamint a kereskedelmi kertészetek 
csatlakoznak.

A tágabb értelemben vett ipari s ezzel egyenértékű kerti 
gazdaságokat főképen az jellemzi, hogy sok kézi munkát 
igénylő termelést folytatnak, tehát rnunkaterjesek és mint ilye
nek kiváltképen a kisbirtok keretébe illenek, azok jövedel
mének fokozására, birtokosaiknak munkájuk jó értékesítésére 
kitűnő alkalmat szolgáltatván.

A szóban forgó ipari gazdaságok kiváló jelentőségűek 
különösen ott, hol a kisbirtok az uralkodó, a föld drága, a 
munkaerő olcsó, egyes ipari növények termelésének a termé
szeti viszonyok különösen kedveznek és az előállított termé
nyek értékesítésére biztos piacz nyílik.
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Tekintettel arra, hogy ezen üzemmód a kisbirtok belterjes 
kihasználására, a munkaerő kitűnő értékesítésére s kisebb 
vagyonnal rendelkezőknek független életmód biztosítására 
módot nyújt, s hogy a termelőt ezen a téren a külföldi ver
seny legkevésbbé érinti, kívánatos, hogy a belterjes kis üzem
nek ezen jellemző képviselője hazánkban is minél nagyobb 
tért foglaljon.

Az ipari növényeket termelő gazdaságokban nem ritkán 300—400 frt
nyi nyersjövedelmet érnek el holdankint; a jövedelem föforrása pedig a 
munka lévén, a birtokos holdankinti jövedelme — munkadiját beleszámítva 
— könnyen 250 — 350 írtra emelkedhetik, úgy, hogy ezen üzemmód mellett 
már egy-két hold elegendő egy család eltartására.

6. A szabad gazdálkodás. (Spekulativ rendszer.)

A szabad gazdálkodás a többi üzemrendszerektől lénye
gesen abban különbözik, hogy az nincs egy több évre előre 
megállapított' üzemtervhez kötve, hanem a gazdaság felelős 
kezelője a fenforgó konjunktúrák tekintetbe vételével esetről- 
esetre tűzi ki a termelés irányát.

Ezen üzemmódnál hiányzik tehát a rendszeres vetésforgó 
s azért forgónélküli gazdálkodásnak is mondatik, az állattartás 
terén pedig nem ragaszkodik a gazda bizonyos nemű vagy 
számú állományhoz.

Mindazáltal ez a rendszer sem nélkülözi a tervszerűséget 
s azért össze nem tévesztendő a minden terv nélkül folytatott 
vad gazdálkodással., minőt tudatlan s anyagilag tehetetlen kontárok 
folytatnak, hanem a termelésnél követendő irány, nevezetesen a 
termelendő növények és a tartandó haszonállatok aránya főbb 
vonásaiban a helyi viszonyok szerint, a részletek pedig a piaczi 
konjunktúrák szerint állapíttatnak meg. így péld. lehet a gabona
termelés általános termelési aránya 50%, de hogy az egyes 
gabonanövényeknek milyen terület szánandó, az a jövőben 
remélhető árviszonyoktól tétetik függővé; ha a búza ára 
hanyatló, az árpáé emelkedő irányt mutat, utóbbinak a terü
lete az előbbinek rovására terjesztetik ki; szintúgy, ha az ár
viszonyok a hizlalásnak kedveznek, a hizlalást terjesztik ki, 
esetleg a tehenészet rovására.
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A szabad gazdálkodásnál a gazda tehát folyton a leg
jövedelmezőbb termelési ágak kiterjesztésére törekszik; a ter
melés körébe belevonja a spekulácziót, mely okból a gazdál
kodás ezen módja spekulativ vagy üzérleti rendszernek is 
mondatik.

Egyes területek kezelésénél, illetve egyes termények érté
kesítésénél gyakran nyer alkalmazást a szabad gazdálkodás 
elve; így szokás péld. áradásoknak alávetett területeket, irtás
földeket és a forgón kívüli földeket ezen elv szerint kezelni, 
bö takarmánytermések jobb értékesítése czéljából a hizlalást 
felkarolni stb.

Rendszernek azonban csak akkor tekinthető, ha a szabad 
gazdálkodás az egész gazdaságra kiterjed és mint ilyen azzal 
a kiváló jelentőséggel bir, hogy helyesen alkalmazva, a leg
nagyobb jövedelem elérését teszi lehetővé, másrészt azonban kétség
telen az is, hogy a spekulativ gazdálkodás egyúttal a legnagyobb 
koczkázattal jár, mivel a konjunktúrák elébb megváltozhatnak, 
mintsem a termelés befejezést nyer.

Sikeres folytatásának elengedhetlen előföltételei: üzleti 
spekulativ szellem, a piaczi viszonyok beható ismerete, alapos 
szakképzettség a mezőgazdasági technika minden ágában és 
főképen elegendő tőke nemcsak a birtok megfelelő fölszerelé
séhez, hanem az irányváltozással járó költségek fedezéséhez is.

Hogy pedig a legjövedelmezőbb növények termelése tet
szés szerint kiterjeszthető legyen, szükséges, hogy a szántóföld 
folyton a termelendő növények igényeinek megfelelő trágya
erőben és kulturállapotban legyen, mi szintén csak tőke fel
áldozásával érhető el.

' Azonkívül e rendszer kedvező piaczi és közlekedési viszo
nyokat föltételez és szabad rendelkezést a birtok fölött. Tiszti 
kezelés alatt álló vagy bérbeadott birtokon a birtok kezelője 
rendszerint nem rendelkezvén szabadon a birtokkal, a szabad 
gazdálkodás ezen kezelési módok mellett csak kivételesen nyer 
alkalmazást.

Minthogy pedig a szabad gazdálkodásnál a birtok keze
lése sokkal több gonddal jár, mint az évröl-évre egy megálla
podott terv szerint kezelt birtoké, azért leginkább középszerű 
kiterjedésű birtokon van e rendszer helyén.
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A szabad gazdálkodásnak mint önálló üzemrendszernek 
mindezeknél fogva nagyobb jelentőséget nem tulajdoníthatunk, 
annál kevésbbé, minthogy az adott természeti s közgazdasági 
viszonyok a termelést bizonyos korlátok közé szorítják, melyek 
közt a termelésnek mozognia kell. De a szabad gazdálkodás
ban kifejezésre jutó vezérelv, hogy a termelés minden ágában, 
minden részletében a jövedelmezőségre való tekintettel szer- 
veztessék és folytathassák, oly fontos, hogy azt minden más 
rendszernél is okvetlenül érvényre kell juttatnunk, ha meg
felelő eredményeket elérni akarunk.

Ez az elv pedig megvalósítható ügy a gabona-, mint 
különösen a váltó- s az ipari gazdaság keretében, ha a vetés
forgót nem merev korlátnak tekintjük, melyet áthágni nem 
szabad, hanem csak általános keretnek, melyben termelésünk
nek mozognia kell. Mivel az oly váltógazdaság, melyet szabad 
mozgásában nem bénítanak merev korlátok, nincs oly nagy 
koczkázatnak alávetve, mint a tulajdonképi szabad gazdálkodás, 
azért a legtöbb birtokra nézve a szabad gazdálkodás szellemében 
kezelt váltógazdaság azon rendszer, melytől viszonyaink között a 
legnagyobb, állandó és biztos jövedelem remélhető.

7. A kettős termések rendszere.

Az eddig ismertetett rendszereknél a szántóföldről éven
kint rendszerint csak egy termést nyernek. A föld megdrágulá
sával azonban annak teljesebb kihasználása válván szükségessé, 
ezt sok esetben azáltal iparkodnak elérni, hogy a szántóföld
nek legalább egy részét ugyanazon évben két termés nyerésére 
használják, s ha a földhasználat ezen belterjes módja vala
mely gazdaság egész szántóföldjére rendszeresen kiterjesztetik, 
létrejön a kettős termések üzem rendszere.

Minthogy kettős termések elérésére számos mód létezik, 
a helyi viszonyok szerint nagyon sokféle alakot ölthet e 
rendszer.

Kettős termések ugyanis vagy közbevetett vagy tarlóba 
vetett növények után nyerhetők.

A közben vetésnél a fő- s a mellék termény egyszerre vet
tetnek el és vagy egyszerre vagy egymásután takarítfatnak le; 
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az első módozatnak egy nálunk nagyon elterjedt alakja az, 
midőn a tengeri között babot, tököt, répát stb. termelnek; a 
tengeri a fő, a többi a melléktermény; szintúgy szokás répa 
közé mákot, burgonya közé babot, répát vetni; a másik módo
zatnál a közbevetett növény a főnövény letakaritása után 
tovább fejlődik s később letakarítva utótermést szolgáltat; ezzel 
az esettel van dolgunk, ha gabonanemüek alá tavaszkor csibe
húrt, szeradellát, murokrépát vetünk.

A tarlóvetemények a főtermény letakaritása után annak 
leszántott tarlójába vettetnek; ez esetben teljes főtermésen 
kivül másodtermést nyerünk.

Korán letakaritott zöídtakarmány (őszi keverék), szint
úgy gabonanemüek tarlójába magtermés végett köles, pohánka, 
tavaszi repcze vethető, dohány, répa ültethető; takarmány
nyerés végett csalamádét, mohart, kölest, csibehúrt, repczét, 
mustárt, bükkönyt, borsót, tarlórépát szokás vetni.

Jellemzésére e rendszernek következő forgók szolgálhatnak: 
1. Tengeri, közbenvetéssel*,  2. gabona, utána tarlórépa,

3. árpa, utána csalamádé, 66 % kettős terméssel.
1. Tengeri*,  2. búza, utána csalamádé, 3. árpa, utána 

tarlórépa, 4. rozs, utána mohar, 75 % kettős termés.
Homoktalajon: 1. burgonya*,  közbenvetéssel, 2. rozs, csibe

húrral vagy szeradellával, 3. tengeri*  4. rozs, utána mohar, 
50 % kettős terméssel.

A kettős termések rendszereitek föjelentősége abban nyil
vánul, hogy a termelés tekintélyes fokozását teszi lehetővé a 
terület kiterjesztése nélkül, és habár az utótermények nem 
szolgáltatnak teljes termést, megfelelő viszonyok között a 
gazdaság termése a kettős termések útján mindazáltal 25 — 33 
és több százalékkal fokozható.

De nemcsak a növényi termelés fejlesztésére, hanem az 
állattartás kiterjesztésére s a takarmány biztosítására is nagyon 
alkalmas e rendszer, minthogy a piaczi növények területének 
csorbítása nélkül, tarlóba vetett takarmánynövények termelése 
által az állatállomány szaporítását teszi lehetővé.

A kettős termések rendszere egyike a legbelterjesebb 
üzemmódoknak, mely sok töke- s munkafelhasználással jár, de 
nagy nyers- és aránylag nagy tisztajövedelmet is szolgáltat.
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Azonban sikerrel ez a rendszer csak ott alkalmazható, 
hol az éghajlati viszonyok, nevezetesen csapadékdús nyár és 
hosszú, meleg ősz a másodtermények kifejlődésének kedveznek; 
további föltételei, hogy a talaj jó erőben álljon, a fokozott 
termelés arányában megtrágyázható legyen és a gazdaság a 
szükséges igás- és kézierővel rendelkezzen.

Helyén van, különösen belterjesebb viszonyok között, 
magas földárak mellett és kisebb birtokon, habár kedvező 
éghajlati viszonyokat föltételezve, nagyobb birtokon is, kivált 
a majorhoz közel eső földeken, főképen a takarmány biztosí
tása czéljából előnynyel alkalmazható.

Hazánk dunántúli részén e rendszerrel, mint a belterjes 
váltógazdaságnak egy különös nemével, több helyütt talál
kozunk.

8. Gazdálkodás állatok nélkül.

A legtöbb gazdaságban bizonyos arányok szerint egyesítve 
látjuk a növénytermelést és állattartást.

Azonban valamint vannak viszonyok, melyek a növény
termelés teljes mellőzésére s kizárólagos állattartásra utalnak, 
mint ahogy ez a legelőgazdaságnál van, szintúgy léteznek 
ezekkel ellentétes viszonyok is, melyek az állattartás teljes 
mellőzésére indítanak.

Ilyen viszonyok között jöttek létre a kizárólagosan csak 
növénytermelést űző, állatokat nem tartó gazdaságok.

Ide sorolható az apró birtokos rendszere, ki birtoka 
csekély kiterjedése miatt sem igás-, sem haszonállatot nem tart
hat; nagyon elterjedt e rendszer továbbá Chinában és Japán
ban, hol az állatok nélkül való gazdálkodás a tiltott húsélve- 
zet következménye.

Újabban Európában azonban nagyobb birtokokon is tért 
kezd ez az irány foglalni, nevezetesen oly viszonyok között, 
hol a haszonállattartás nem nyújt megfelelő jövedelmet, ennek 
megszorítása vagy mellőzése által pedig a gazdaság jövedelme 
emelhető.

Ezen szempontból tekintve, az állatok nélküli gazdálko
dás a spekulativ rendszer egyik jellemző irányának tekin
tendő.
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Amennyiben pedig az igásállattartást ezek a gazdaságok 
sem mellőzhetik és rendszerint kevés haszonállatot is tartanak, 
— legalább a háztartás czéljaira, — ennélfogva e rendszer 
lényege nem is abban keresendő, hogy az ide sorolandó gazda
ságok abszolúte semmi állattartást nem mutatnak fel, hanem 
csak abban, hogy ezen üzemmódnál az állattartás nem képez ter
melési ágat, jövedelmi forrást, ilyennek csakis a növény termelés 
tekintetvén.

Az ezen értelemben állatok nélkül folytatott gazdálkodás
nál a talajerő fentartása érdekében követett eljárás szerint ezen 
új rendszernek két iránya fejlődött, t. i.:

1. a vett trágyát és 2. a zöldtrágyát alkalmazó gazdaságok 
üzemmódja.

1, A vett trágyát alkalmazó gazdaságok vagy kizárólago
san csak műtrágyát alkalmaznak — műtrágya-gazdaságok —, 
vagy műtrágyán kívül istállótrágyát is használnak, melyet 
vétel útján szereznek meg, a gazdaságban el nem fogyaszt
ható takarmány- és alom anyagokat pedig eladják.

Ezen rendszer előföltételei, hogy a gazdaság kizárólagos 
műtrágyázás folytatására alkalmas, nevezetesen televényben 
elég gazdag talajjal rendelkezzék, hogy továbbá az esetleg 
szükséges animális trágya közel a birtokhoz biztosan s előnyös 
áron megszerezhető s a fölösleges takarmány és alom biztosan 
eladható legyen. Ezen föltételek főkép nagyobb városok köze
lében lévén megadva, ezen üzemmód ily viszonyok között 
gyakran fényes sikerrel folytatható.

Jellemző példája e rendszernek John Prout sawbridgeworthi gazdasága, 
lllountis farm. (Anglia. Hertfordshire.) Kiterjedése 316*7  kát. hold, miből 
305 hold alagcsövezett szántóföld, melynek talaja nehéz kötött agyag. Az 
összes állatállomány 6 pár lóból áll, a szántást egy 14 lóerejü gőzeke végzi.

A szántóföldön főképen gabonafélék termeltetnek. Az 1864—78-ig ter
jedő 15 évi átlag szerint évenkint a búzának 50, az árpának 24, a zabnak 
12, a gabonaféléknek együttvéve tehát a szántóföldnek 86 %-a volt szánva 
s csak 14% lóhernek, lóbabnak és répának.

A gabonafélék aránya évről-évre az árviszonyok szerint állapíttatott 
meg és gyakran előfordult, hogy ugyanazon szakaszon 6 —8-szor termeltetett 
búza vagy árpa egymásután, mindazáltal nagyon tekintélyes termések érettek 
el, péld. a búzánál kát. holdankint 14—20 2$, az árpánál 20—24, a zabnál 
28 A gabona lábán adatik el és a 15 évi átlag szerint a búzánál kát. 
holdankint 200, az árpánál 180, a zabnál 155 frtnyi nyersjövedelem éretett el.
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Trágyául a gazdaságban termelt és vétel útján megszerezhető animális 
trágyán kívül chilisalétrom, pérui guáno es csontliszt-szuperfoszfát alkalmaz
tatnak oly mennyiségben, hogy a műtrágyázásra fordított költség évenkint 
és holdankint átlagosan 40 frtot tett; ezen bő trágyázásnak tudható be, hogy 
a forcirozott termelés daczára a termések nem mutattak semmi hanyatlást.

A birtok átlagjövedelme következőképen alakult:

L. A. Küster. Lohnender Ackerbau ohne Vieh. 2-ik kiadás. Berlin, 1889.

évi átlagos nyersjövedelem.......................... 52.755 frt, holdankint 178 frt,
„ „ kiadás............................................... 28.975 95
„ „ tisztajövedelem.......................... 23.780 frt, holdankint 83 frt.

A birtok vételára volt.................................... 186.500
alagcsövezések és építkezések költsége . 85.000

alaptőke értéke . 271.500 frt, holdankint 890 frt,
álló tőke 23.500 n n 77 n
forgó tőke . . . 46.500 n n 152 »
birtok tőkeértéke 341.500 frt, holdankint 1119 frt.

A tisztajövedelem ezen tőkeértéknek majdnem 7 %-a.

Azonkívül Németországban is találkozunk a kizárólagos 
műtrágyázás rendszerével s több gazdaság létezik ott, melyek
ben e rendszer már 40—50 év óta fennáll.

2. A zöldtrágyázást alkalmazó gazdaságokban a hiányzó 
istállótrágyát rendszeres zöldtrágyázás által pótolják, mely okból 
ezt az üzemmódot zöldtrágyázást rendszernek (zöldtrágyázást 
gazdaságnak) mondják.

Nem szenved kétséget, hogy ezen az utón az istálló
trágya humnsztartalma és ezzel annak a televényen alapuló 
fizikai hatása tökéletesen pótolható; sőt ha zöldtrágyának 
nitrogéngyüjtö növényeket vetünk, minők a pillangós viráguak 
családjába tartozó összes növények, a borsó, bab, bükköny, 
lóher, luczerna, baltaczím, nyúlszapuka, szeradella stb., akkor 
ezen az utón egyúttal az istállótrágya nitrogénje is pótolható.

szerves anyag
A zöldtrágyázásnál nyerhető ugyanis egy kát. holdon: 

zöldanyag nitrogén
sárga csillagfürt után 60—180 átlagban 100 q 12—36 átlagban 20 q 30—90 átlagban 50 kg
szeradella után . . . 50—100 80 10—20 16 „ 25—50 40 „
bükköny „ ...
vörös lóher 2-ik kaszá

60—120 75 „ 12—24 n 15 „ 36—72 45 „

lása után .... 40—60 50 „ 8—12 n 10 „ 24—36 30 „
fehér mustár után . . 60—120 n 80 „ 8—15 10 n 30—60 r> 40 „

Középszerű, holdankint 150—200 t/-ra terjedő istállótrágyázásnál a talaj
nak 37 — 50 c[ szerves anyagot és ebben 75—100 nitrogént nyújtunk, tehát 
a közönséges zöldtrágyázás alig felel meg fél istállótrágyázásnak.

Hensch: Jószágberendezés- és kezeléstan. 14
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Azonban a zöldtrágyázás nem pótolja a termések által a 
talajból elvont ásványi anyagokat, a foszforsavat, a kálit, a 
meszet stb., minélfogva a talajerő fentartása czéljából a zöld
trágyázás műtrágyázással egészíttetik ki.

A műtrágyázással helyesen kombinált zöldtrágyázás pedig 
teljesen alkalmas az istállótrágya tökéletes pótlására.

Azonban az ily módon alkalmazott zöldtrágyázás nem 
éppen olcsó, sőt ha zöldtrágyának a fötermést szánjuk, nagyon 
is költséges, minélfogva előnyös alkalmazása csak ott jöhet 
tekintetbe, hol e czélra másodtermések, péld. tarlóba vetett 
bükköny, borsó, mustár, csillagfürt, szeradella vagy a fö- 
növénynyel elvetett lóher, nyúlszapuka, mézkerep (melilotus), 
szeradella stb. másodtermései alkalmazhatók.

De még ebben az esetben is fölmerül a kérdés, hogy 
nem elönyösebb-e az alászántandó növényeket inkább feltakar- 
mányoztatni s az utánuk származó trágyát a földre juttatni, 
mi iránt azonban csak beható jövedelmi elöszámitások nyújt
hatnak kellő tájékozást, mely tekintetben különösen figyelembe 
veendő, hogy a takarmány lekaszálása, gyűjtése, behordása s 
az utána származó trágya gyűjtése, kezelése, kihordása és 
elterítése szintén tekintélyes költséget okoz, mely kivált távoli 
földeknél oly nagy lehet, hogy a zöld trágyázás fog előnyösebb
nek bizonyulni.

A fötényezö ezen kérdés eldöntésénél az állati termékek 
ára; ha azok a takarmány megfelelő értékesítését teszik lehe
tővé, a zöldtrágyázás szóba sem jöhet, ellenben ahol a haszon
állattartásra a viszonyok nagyon kedvezőtlenek, az állatok és 
állati termékek megfelelő értékesíthetése nehézségekbe ütközik, 
ott ez a körülmény fog a zöldtrágyázási rendszer alkalmazására 
indítani.

Hogy az állattartást mellőző zöldtrágyázási rendszer ily viszonyok 
között mily kedvező eredménynyel folytatható, azt bizonyítja Dehlinger Gr. 
weilerhofi gazdasága Darmstadt mellett, F. Arndt oberwarthai gazdasága 
Drezda mellett, Schultz lupitzi gazdasága és mások, melyeket Dr K. Müller 
„Die Düngungen und Düngungskosten in viehlosen Wirtschaften“ czimü 
a „Landw. Jahrbücher“ XXIII. (1894) évfolyamában megjelent dolgozatában 
részletesen ismertet.
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Mindazáltal nagyobb jelentőséget e rendszernek nem 
tulajdoníthatunk, egyrészt mert az állattenyésztésre a viszonyok 
általában folyton kedvezőbbre fordulnak, másrészt mert az 
állattartás mellőzése a termelést egyoldalúvá teszi, a kocz- 
kázatot fokozza, a jövedelem biztosságát csökkenti s az egész 
gazdálkodásnak rideg jelleget kölcsönöz. Azonkívül azért sem 
nyerhet e rendszer általánosabb elterjedést, mert különben a 
gazdaságban nem értékesíthető szálas takarmány és alom 
részére hiányzanék nemsokára a biztos vevő.

Habár mindezeknél fogva a szóban forgó üzemmód, mint 
az egész gazdaságra kiterjedő üzemrendszer csak kivételesen 
nyerhet alkalmazást, mindazáltal más üzemrendszer keretében 
mellékesen nagyon gyakran kitűnő sikerrel alkalmazható, mert 
tőle az a jelentősége el nem vitázható, hogy az elégtelen állat
tartásból származó trágyahiány leküzdésére alkalmas módot nyújt, 
minélfogva különösen ott veendő figyelembe, hol a haszonállat
tartás akár az állattartásra kedvezőtlen viszonyok, akár a szük
séges töke hiánya miatt a talajerö-fentartás igényeinek meg
felelő arányban ki nem terjeszthető.

Jó szolgálatot tehet a zöldtrágyázás rendszere különösen 
a majortól távol eső földeken, melyek istálló trágyával nem trá
gyázhatok és melyeken ennélfogva fekete ugart tartanak.

Ebben az esetben az ugarföldek fordíthatók előnyösen a 
zöld trágya termelésére.

Péld. a következő vetésforgónál:
1. Kapás és takarmány*,  2. őszi, 3. tavaszi, 4. fekete 

ugar, 5. rozs, 6. zab, az ugar minden nehézség nélkül mütrá- 
gyázott bükkönynyel elvethető, mely junius hóban alászánt
ható. Azáltal oly eredmény érhető el, mintha az ugar rendes 
trágyázásban részesült volna. Idővel pedig az állatállomány 
szaporítása nélkül is következőképen módosítható e forgó:

1. Kapás*,  2. őszi, utána zöldtrágyázás, péld. homokos 
talajon szeradella, agyagos talajon tarlóba vetett bükköny, 3. 
tavaszi gabona mütrágyázva és lóherrel elvetve, 4. lóher, eset
leg 2-ik kaszálás alá szántva, 5. őszi, utána zöldtrágyázás mű
trágyával, 6. tavaszi gabona.

Kétségtelen, hogy ezen módosítások által nemcsak a ter
mések, hanem egyúttal a gazdaság jövedelme is fokozható, 

14*  
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csakhogy a zöldtrágyázásnak ezen rendszere is föltételezi, hogy 
az annak keresztülviteléhez szükséges forgó tökével és igás- 
erövel rendelkezzünk.

Bővebbet 1. Schultz-Lupitz. Die Kalidüngung auf leichtem Boden. 4-ik 
kiadás. Berlin, 1890. — jF. Arndt. Gründüngung und System Schultz-Lupitz 
auf Lehmboden. Berlin, 1890. — „Mezőgazdasági Szemle“ 1892—1894-ki év
folyamai.

9. A vegyes üzemrendszer.

A gazdasági üzemrendszerek eddigi tárgyalásából kitűnt, 
hogy minden rendszer az adott természeti és közgazdasági 
viszonyok folyománya, hogy bizonyos viszonyok tehát bizonyos 
rendszer követésére utalnak. Azonban e viszonyok korántsem 
oly merevek, hogy azok keretébe csak egy bizonyos rendszer 
illeszthető, minthogy az üzemrendszer megalkotásánál a gazda 
egyéniségének, szellemi és anyagi tőkeerejének befolyása is 
kifejezésre jut, minélfogva egyenlő viszonyokkal bíró gazda
ságokban gyakran eltérő rendszerekkel találkozunk.

Ehhez járul, hogy nagyobb kiterjedésű birtokok különböző 
részei a legjobb kihasználás czéljából különböző kezelést igé
nyelnek, minélfogva egy birtokterületen gyakran különböző 
üzemmódok egyesítése válik szükségessé.

Ezen körülmények behatása alatt keletkeztek a vegyes 
és a kombinált üzemrendszerek.

Előfordul péld. hogy a majorhoz közel eső földek szaba
don, a kettős termések rendszere szerint, a távolabbiak a szi
gorú váltógazdaság szerint, a még távolabbiak a legelöváltó 
szerint kezeltetnek, míg egyes nehezen hozzáférhető részle
teken zöldtrágyázással kapcsolatos hármasnyomásu gazdál
kodást, a hegyi legelőkön pedig tiszta legelögazdaságot foly
tatnak.

Egy nagyobb gazdaság területén tehát — habár ritka 
ez az eset — úgyszólván az összes rendszerek képviselve 
lehetnek, de annál gyakoribb az az eset, hogy bizonyos gazda
ság területén különböző rendszerek egyesítéséből kombinált 
rendszert követnek, mint ez péld. az ipari váltógazdaságnál 
vagy a kettős termésekre berendezett szabad váltógazdaságnál 
s egyéb átmeneti és vegyes alakoknál látható.
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A tárgyalt üzemrendszerekkel a tényleg előforduló gaz
dálkodási módok nincsenek tehát kimerítve, de a létező üzem
módokat mind rendszerbe foglalni, a lehetetlenséggel határos.

Az üzemrendszer megválasztásánál nem szorítkozhatunk 
tehát valamely létező rendszernek egyszerű utánzására, hanem 
ellenkezőleg: a helyi viszonyok kellő figyelembevételével kell 
a követendő rendszert úgyszólván megszerkesztenünk s az 
üzemtervben kifejezésre juttatni, s minél kiterjedtebb a gaz
daság, minél eltérőbbek egyes területeinek termelési föltételei 
és minél belterjesebb a követendő irány, annál nehezebb ezen 
alapos szakavatottságot, lokális tapasztalatot és gondos körül
tekintést föltételező feladat helyes megoldása. <*.

MÁSODIK FEJEZET.

A TRÁGYÁZÁSI RENDSZER.

Az okszerű gazdálkodás kritériuma a jövedelem nagy
ságában és állandóságában rejlik.

A jövedelem alapforrása a talaj termőképessége, ennek 
fentartására pedig a trágyázás szolgál.

Állandó jövedelemre ennélfogva csak az oly gazdaságban 
tarthatnak számot, melyben helyes trágyázási rendszert követnek, 
trágyázási rendszer alatt az évről-évre tervszerűen eszközlendő 
trágyázást értve, nemcsak istállótrágyával, hanem azt pótló és 
kiegészítő egyéb trágyanemekkel is, minők a műtrágyák, a 
zöld trágya, a keverék- és egyéb póttrágyák.

Az üzemrendszer helyes megválasztásától függ a jövede
lem nagysága, a követett trágyázási rendszertől annak állan
dósága.

Mert habár a termőképesség fentartására nagy befolyással 
van a növénytermelés iránya, a zsaroló és kímélő növények 
aránya s a talajmívelés módja, tekintettel az ugartartásra és 
a mélymívelésre, mindazáltal a talajtól elvont növényi táp
anyagok visszapótlására, a talajerő fentartására csak egy mó
dunk van : a trágyázás.
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A trágyázási rendszer feladata eszerint a talajerőnek egyen
súlyban tartása, mely okból a jószágberendezéstannak ezen 
részét talajerő-egyensúly  ozástannak vagy a fÖldmívélés statikájának 
is nevezik.

Azonban ha a különböző gazdaságokat ezen szempontból 
vizsgáljuk, arra az eredményre jutunk, hogy a talaj kimentése 
a legritkább esetben áll egyensúlyban a pótlással, hanem 
hogy a trágyázással vagy kevesebbet vagy többet pótolnak vissza 
a talajnak, mint amennyit a termelés által abból kivontak. 
A visszapótlás szempontjából a gazdaságok következő három 
neme különböztetendö meg:

I. A rablógazdaság, vagyis a talajzsaroló rendszer, melynél 
a talajnak kevesebbet pótolnak vissza, mint amennyit tőle 
elvonnak.

II. A kímélő gazdaság, vagyis a talajerő-fentartó rendszer, 
melynél a talajnak annyit pótolnak vissza, mint amennyit 
tőle elvonnak, a talajerőt tehát egyensúlyban tartják.

III. A haladó gazdaság, vagyis a talajgazdagitó rendszer, 
melynél a talajnak többet pótolnak vissza, mint amennyit tőle 
elvonnak.

I. A rablógazdaság.
Ezt a termelési rendszert az jellemzi, hogy a talaj trágya 

alakjában állandóan kevesebbet nyer vissza, mint amennyi a 
termelésokozta kimerülésnek megfelelne.

A rablógazda tehát nemcsak a talaj tőke kamatjából szerzi 
meg jövedelmét, hanem magát a tökét támadja meg.

Kétségtelen, hogy ez a rendszer idővel a termések hanyat
lását vonja maga után, melyek végre oly alacsony színvonalra 
sülyednek, hogy értékök még a termelési költséget sem téríti 
meg, s ekkor a talajt gazdasági értelemben kimerültnek mondjuk.

A talajkimerülés vészes következményei ismeretesek.
Röviden abban állanak, hogy a birtok jövedelme és ezzel 

értéke hanyatlik, s ha a rablógazdaság rendszere egész orszá
gokra terjed, egész nemzetek elpusztulását vonhatja maga után.

Ezen okokból a rablógazdálkodás úgy magán-, mint köz
gazdasági szempontból általában elitélendő.
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Mindazáltal léteznek viszonyok, melyek között a zsaroló 
gazdálkodás nemcsak megállhat, hanem üzleti szempontból is 
teljesen helyén van, így nevezetesen az oly bötermékenységü 
talajon, mely a trágyázást meg nem hálálja, továbbá áradásoknak 
alávetett területeken, hol a visszapótlásról maga a természet 
gondoskodik, mint ahogy ez Egyptomban, a Nilus áradásainak 
alávetett területeknél van; végül ott, hol a földbirtok ára 
még oly alacsony, hogy új földek szerzése csekélyebb költ
séggel jár, mint a kimerült földek termöerejének trágyázással 
való fentartása.

Ezen rendszeren alapszik a trágyázást maiglan mellőző 
orosz, kelet-indiai, ausztráliai és észak-amerikai búzatermelők 
verseny képessége, szemben az európai termelővel, kinek ter
melési költségei között a trágyázási költség nagyon tekintélyes 
összeget tesz.

Minthogy a kultúra haladásával mind ritkábbá válnak 
azok a helyzetek, melyek között a rablógazdálkodás sikerrel 
folytatható, ez a rendszer általában csak helyi jelentőségű és 
nagyon extenziv viszonyok közé való; belterjesebb viszonyok 
között a talajerő-fentartó s a belterjesség további terjedésével 
a talajgazdagitó rendszer lép helyébe.

Sajnos azonban, hogy annak daczára, hogy a zsaroló 
gazdálkodás termést és jövedelmet csökkentő hatása általánosan 
el van ismerve, mindazáltal hazánkban még jelenleg is nagyon 
sok oly gazdaság létezik, mely habár gyakran öntudatlanul, 
ezt a rendszert követi; trágyáznak ugyan, gyakran látszólag 
bőven, de a trágyázás nem áll helyes arányban a termeléssel.

Pedig éppen a helyes arány szempontjából kiválóan fontos 
a trágyázási rendszer megállapítása.

II. A talajerőt fentartó gazdaság trágyázási rendszere.
Ezt a rendszert az jellemzi, hogy a gazda a talaj kime

rülését megfelelő trágyázás által törekszik ellensúlyozni s az 
által a talaj termöerejét egyensúlyban tartani.

Az első tekintetre nagyon egyszerűnek látszik ennek a 
feladatnak a megoldása.
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Ha ugyanis a talajnak trágya alakjában visszaszolgál
tatjuk azt, amit termékek alakjában tőle elvontunk, helyre 
van állítva az egyensúly. A növények által a talajtól elvont 
anyagokat ismervén, a visszapótlás mérve iránt nem lehetnek 
kételyeink.

A növénytáplálkozástan mai állása mellett a vissza
pótlás technikája nem is okoz nehézséget, csak az a kérdés, 
hogy üzleti szempontból is helyesnek itélhetö-e minden körül
mények között a teljes visszapótlás ?

Erre a kérdésre pedig határozottan nemmel kell felelnünk, 
még pedig a következő okokból:

Mindenekelőtt tekintetbe veendő, hogy a talajok termé
szetes gazdagsága oly nagyon eltérő, hogy már ezen egy okból 
sem járnánk el helyesen, ha a visszapótlás tekintetében minden 
talajnak egyforma mértékkel mérnénk. Vannak talajaink, melyek 
termőrétegökben kát. holdankint 20 % mélységig 4000—6000 
foszforsavat tartalmaznak és mások, melyek foszforsav-tartalma 
alig 700—800

Hasonlók és még nagyobbak az eltérések a káli, mész, 
nitrogén stb. tekintetében.

Míg tehát a foszforsavban, káliban vagy mészben nagyon 
gazdag talajok e tekintetben esetleg semmi visszapótlást nem 
igényelnek s azoknál a teljes visszapótlás luxus-trágyázás 
számba menne, addig szegény talajoknál esetleg még a teljes 
visszapótlás sem fog elegendőnek bizonyulni.

A talaj természetes gazdagságával szoros kapcsolatban 
áll a természetes visszapótlás, t. i. az elmállás folytán a talajban 
évröl-évre önként keletkező oldékony növényi tápanyagok 
mennyisége. Minél nagyobb ez a természetes visszapótlás, annál 
kisebbnek kell a mesterséges visszapótlásnak lennie, ha t. i. 
czélunk csak a talajerőnek egyensúlyban tartása. Azonban a 
talaj természetes visszapótlása korántsem függ csupán a talaj 
természetes gazdagságától, hanem azonkívül tevékenységétől 
is. Egyenlő gazdagságot föltételezve, a tevékeny vályogtalaj 
kevesebb visszapótlást igényel, mint a lomha agyag- vagy az 
éhes vasagos talaj. Hogy azonban az évi természetes vissza
pótlás mennyit tesz ki, az biztosan meg nem állapítható s 
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azért a mesterséges visszapótlás mértéke sem határozható meg 
abszolút pontossággal.

Némi tájékozást a természetes visszapótlás mérve iránt a 
trágyázásban soha nem részesülő területek átlagtermései nyúj
tanak.

Ha péld. valamely soha nem trágyázott rét kát. holdan
kinti átlagtermése 15 q széna, akkor az abban foglalt 6 
foszforsav és 24 % káli tekinthető a természetes visszapótlásból 
származónak; hasonló talajú szántóföldön a visszapótlás mérve 
az elmállást előmozditó mívelés miatt nagyobb.

A visszapótlás mérvének megállapításánál figyelembe 
veendő továbbá a termesztett növények természete is, mert míg 
bizonyos növények fókép a feltalajból élnek (gabonafélék), 
addig mások (lóherfélék) tápanyag-sziikségletöket fökép az 
altalajból fedezik, a nitrogénszükséglet fedezése tekintetében 
pedig bizonyos növények — a nitrogénfogyasztók — a talajra 
utalvák, ellenben mások — a nitrogéngyüjtök — (pillangós 
viráguak) a légkör szabad nitrogénjével is megelégszenek; 
előbbieknél okvetlenül gondoskodnunk kell a nitrogénszük
séglet fedezéséről is, utóbbiaknál pedig nem.

Végül tekintetbe veendő a visszapótlással járó költség, 
kv üzleti szempont arra indít, hogy ezt a költséget a mini
mális mértékre szállítsuk, mi csak azáltal válik elérhetővé, ha 
a trágyázási rendszer megállapításánál a „minimum törvényét“ 
érvényesítjük, azaz arra törekszünk, hogy a visszapótlásnál 
első sorban azokra a növényi tápanyagokra vagyunk tekin
tettel, melyek talajunkban a legcsekélyebb mennyiségben állanak 
rendelkezésre.

Azáltal mellőzhetővé válik a luxustrágyázás és megvaló
sítható a gazdaságos trágyázás azon követelménye, hogy a leg
kisebb költséggel állandóan a legnagyobb termésekre tegyünk 
szert.

Ha mindezeken kívül még tekintetbe veszszük, hogy a 
termőképesség fentartására a termésekkel a talajtól elvont 
növényi tápanyagok visszapótlása magában véve a legtöbb 
esetben nem elegendő, hanem hogy azonkívül televényes anya
gok nyújtása által még a talaj fizikai állapotának fentartásáról is 
gondoskodnunk kell, azon végeredményre jutunk, hogy a talaj- 
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ero-fentartás kérdése korántsem oldható meg egyszeri szám
vetési mívelettel, vagyis azáltal, hogy egyszerűen a termések
kel a talajtól elvont növényi tápanyagokat tekintjük visszapót- 
landónak, mert ha ezt szorosan végrehajtjuk, könnyen a luxus
trágyázás hibájába esünk, ami egyenlő a pazarlással.

Tekintettel a felsorolt nehézségekre, nem is sikerült eddig- 
elé oly eljárást kieszelni, mely a talajerő egyensúlyban tar
tását biztosítaná, ez azonban nem zárja ki, hogy az empíria 
és az elmélet által e tekintetben javasolt eljárások becses tám
pontokat ne nyújtsanak e nagy fontosságú kérdés gyakorlati 
megoldására.

A talajerő-fentartás biztosítására ugyanis a következő 
három módozat áll érvényben :

1. Megfelelő mennyiségű istállótrágya alkalmazása,
2. A piaczi és takarmánynövények helyes arányának betartása,
3. A termésekkel elvont növényi tápanyagok visszapótlása.

1. A talajerő fentartása istállótrágyával. Az istállótrágyát 
régi időktől fogva a termöerő fentartására és a termések 
biztosítására, illetve fokozására a legalkalmasabb anyagnak 
tekintik.

Azon föltevésből kiindulva, hogy minden növény bizonyos 
termés előállítására bizonyos mennyiségű trágyát igényel, 
hírneves gazdák azon fáradoztak, hogy az egyes növények 
trágyaszükségletét számokban kifejezve meghatározzák.

Thaer és Koppe ezirányu törekvéseire támaszkodva, az e 
tekintetben követendő eljárást Pabst *)  juttatta legvilágosabban 
kifejezésre.

A szántóföldön termesztett növényeknek középérett istálló
trágyában kifejezett trágyaigénye szerinte, némileg módosítva 
a következő:

Növénycsoportok:

I. Nagyon zsaroló növények: repcze, tengeri, 
répa, dohány, len, kender, mák, burgonya, 
lóbab ...............................................................

kát. holdankinti 
trágyaszükséglet

70-90 q.

*) H. TF Fabst. Lehrbuch der Landwirtschaft. 6. Aufl. Wien, 1866. 
II. kötet, 430 lap.
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II. Zsaroló növények: búza, árpa, rozs, zab, 
csalamádé..................................................... 65—75 g.

III. Kevésbbé zsaroló növények: hüvelyesek, köles,
pohánka, maglóher....................................... 30—50 q.

IV. Kímélő növények: zöld rozs, zabos bükköny,
csibehúr, szeradella....................................... 15—25 q.

V. Nem zsaroló növények: lóher, luczerna, bal
taczim, füves lóher....................................... 0 q.

A visszapótlás szempontjából a kisebb tételeket rosszabb, 
a nagyobbakat jobb, nagyobb átlagtermést felmutató talajokra 
kellene vonatkoztatni, mindazáltal, minthogy silányabb talajok 
hogy hasonló termést szolgáltathassanak, több trágyát igényel
nek, ennélfogva megfelelő átlagtermések biztosítására rosszabb 
talajoknál a magasabb, jobb talajoknál a kisebb tételeket 
alkalmazzák.

Régebbi irók a kímélő növényeket talaj gazdag ltoknak 
tekintették; minthogy azonban oly növény, melynek termését 
a földtől eltávolítjuk, a talajt mindig kisebb-nagyobb mérték
ben igénybe veszi, abszolúte talajgazdagitónak egyik növény 
sem tekinthető; legföljebb, ha évelő takarmánynövények lege
lőül szolgálnak, mely esetben a fölvett takarmány után szár
mazó ürülékek a földön visszamaradnak, lehet némi talajgaz- 
dagitásról szó, de ez is rendszerint oly csekély mérvű, hogy 
legjobb azt számításon kívül hagyni.

Régebben a fekete ugart is talajgazdagitónak tartották, 
de minthogy az ugartartás a talajt tényleg nem gazdagítja, 
hanem a termelés redukcziója következtében csak a trágya
szükségletet csökkenti, kihatása a talajerőre külön fel nem 
számítható.

Ezeket az elveket szem előtt tartva, valamely gazdaság trágyaszükség
lete a közölt táblázat szerint következőképen számítható ki.

Egy 300 hold középtermékenységü szántóval és 60 hold réttel rendel
kező gazdaság trágyaszükséglete a következő vetésforgás: 1. ’/2 répa, ’/2 
tengeri; 2. árpa lóherrel; 3. lóher; 4. búza; 5. 3/5 zabos bükköny, 2/5 csala
mádé követése mellett következőképen alakul:
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25 hold répa trágyaszükséglete á 80 q = 2000 q
25 w tengeri á 80 „ = 2000 „
50 n árpa n á 70 „ = 3500 „

100 búza n á 70 „ = 7000 „
30 zabos bükköny n á 20 „ = 600 „
20 csalamádé n á 70 „ = 1400 „

a gazdaság trágyaszükséglete 16500 q
középérett istállótrágya.

A remélhető trágyamennyiséget megtudjuk, ha a gazdaságban felhasz
nált összes takarmány félék szárazanyagát kiszámítjuk,*)  a nyert eredményt 
kettővel elosztjuk, az osztathoz a felhasznált alomszalma szárazanyagát hozzá
adjuk és az így nyert összeget, tekintettel arra, hogy normális trágya 75% 
vizet tartalmaz, négygyei megszorozzuk.

Fenti gazdaságban takarmányul felhasználtatik átlagban:
takarni ány- 
szárazanyag

5000 q répa, ebben 12 % szárazanyag = 600 q
1200 „ lóherszéna, 84 » * 1008 „
600 „ zabos bükköny, 85 „ n = 510 „

1200 „ réti széna, n 86 „ n = 1032 „
4000 „ csalamádé (zölden), n 16 n n 640 „

800 „ tavaszi szalma, 85 n n 680 „
800 „ búzaszalma, 85 w n 680 „
100 „ zab, 86 n ti 86 „
200 „ korpa, dara, 87 „ n = 174 „

összesen 5410 qösszesen 5410 q
ennek fele.............................................................................. 2705 q
ehhez hozzáadva az alom szárazanyaga:

1200 q szalma á 85 % — • • • • 1020 q
500 „ tengerikóró á 86 „ = . . . . 430 „ 1450 q

a nyert trágya szárazanyag-tartalma 4155 q
4

remélhető középérett trágya 16620 q 
mely mennyiség a fentebb kimutatott szükségletnek megfelelvén, a trágyázási 
rendszer következőképen állapítható meg:
50 hold kapáshoz egész trágyázás adatik kát. holdankint 200 q — 10000 q
50 „ zabos bükköny és csalamádé alá féltrágya á 130 „ = 6500 „

összesen 16500 q

Ha a fölvett esetben a remélhető trágya a szükségletet 
nem fedezné, mely eset akkor forogna fenn, ha a gazdaság 
nem rendelkezne réttel és állatjainak nem juttatna póttakar
mány féléket, akkor a hiányon vagy a takarmány termelés ki

*) L. függelék 1. sz. táblázatát.
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terjesztése, illetve a piaczi növények megszorítása által, vagy 
általában a termelés korlátozása, ugar fölvétele által vagy 
rétek szerzése, illetve takarmányfélék vásárlása által kellene 
segiteni.

A trágyaszükséglet megállapításának ezen módozata, egy
szerűsége miatt, a gyakorlat emberei előtt még most is nagy 
becsben áll, habár ellene a növénytáplálkozás- és trágyázástan 
szempontjából nem éppen lényegtelen kifogások emelhetők.

Eltekintve attól, hogy az egyes növények trágyaszükség
letét kifejező számok csak empirikus módon állapíttattak meg 
és ennélfogva a tudományos alapot. nélkülözik, nagy hibája 
ezen eljárásnak, hogy a termések nagyságát nem méltányolja 
kellőképen, az ásványi tápanyagokat pedig teljesen mellőzi.

A búza holdankinti átlagos szemtermése lehet 6, de lehet 
12 q1 szalmatermése 10—24 </, mindazáltal pótlására 65—75 q 
trágyát tekintenek elegendőnek, holott a nagy termés kétszer 
annyit von el a talajtól, mint az alacsony, pedig nem tételez
hető föl, hogy a különbözetet a természetes visszapótlás ki
egyenlítené.

A trágyaszükséglet kiszámításánál csak a trágya mennyi
sége vétetvén figyelembe, tekintet nélkül annak béltartalmára, 
nevezetesen nitrogén-, foszforsav- és kálitartalmára, könnyen 
előfordulhat, hogy annak daczára, hogy a szántóföld látszólag 
megfelelő trágyázásban részesül, a növények tápanyag-igénye 
még sem lesz fedezve.

Legveszélyesebb tévedése e tannak pedig abban rejlik, 
hogy a trágyául használt anyagok eredetét nem veszi figyelembe, 
nem azt: vájjon magából a gazdaságból származnak-e vagy 
kívülről kerültek oda?

Pedig ha a szántóföldre csak a szántóföld terményeiből 
keletkező trágya kerül és ez a trágya is csak a szántóföldön 
termelt takarmányból és alomból keletkezett, míg a legfonto
sabb ásványi anyagokat tartalmazó piaczi termények, gabona, 
olajos magvak stb. s a takarmány után nyert állatok és állati 
termékek eladatnak, akkor az ilyen trágyázással, ha elegen
dőnek mutatkozik is, teljes visszapótlás nem érhető el, hanem 
ha e rendszert hosszabb időn át folytatjuk, idővel biztosan 
kimerülend a talaj, minélfogva a trágyázás ezen rendszere 
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tulajdonképen csak körülményes rablógazdaságnak tekintendő, 
mely gazdag talajon ideig-óráig sikerrel folytatható ugyan, de 
amely a talajerő állandó fentartását nem biztosítja.

Téves ennek folytán az az általánosan elterjedt nézet is, 
hogy a talajerő fentartása egyszerűen a takarmánytermelés 
kiterjesztése által biztosítható, mert habár a takarmánynövé
nyek a talajt nem veszik igénybe oly mértékben, mint a 
piaczi növények, s ennélfogva a takarmánytermelés fokozása 
által a talaj kimerülése csökkenthető, de ha kívülről való 
visszapótlásról nem gondoskodunk, ezen esetben is, bár las
sabban, de okvetlenül be fog következni a kimerülés.

Ilyen gazdaságokban tapasztalták, hogy daczára a foko
zott trágyázásnak, a termések nemcsak hogy nem emelkedtek, 
hanem ellenkezőleg idővel hanyatlásnak indultak.

Egészen másként alakul a helyzet akkor, ha a szántó
földre kihordott trágyával, oda a gazdaságba kívülről került 
anyagok is jutnak, ha nevezetesen trágyázásban nem részesülő 
rétek szénája vagy vett széna, szalma és különösen póttakar
mány félék (korpa, olajpogácsa stb.) a gazdaságban nagyobb 
mennyiségben felhasználtatnak és az ezen anyagok után szár
mazó trágya is a szántóföldre kerül.

Ezt az utat követve, tisztán istállótrágyával is fentartható, 
de sőt fokozható a talaj termőereje s a fentebb felhozott példában 
is csak azért felelt meg a trágyatermelés a szükségletnek, 
mert a szántóföldi terményeken kivül réti széna és póttakar- 
mányfélék is hozzájárultak a trágyatermeléshez.

L. bővebben: Cserháti és dr Kosutány. A trágyázás alapelvei 1884 
czimü munka 215. és köv. lapjain.

Habár a trágyaszükséglet kiszámításának bemutatott 
módja a talajerő fentartása iránt kellő biztosítékot nem nyújt, 
mindazáltal megvan annak is a maga gyakorlati jelentősége, 
mert megbízható támpontot nyújt a talaj fizikai állapotának 
fentartására szükséges istállótrágya mennyiségének meghatáro
zására.

Mert ha trágyázási rendszerünket eszerint rendezzük be, 
okvetlenül gondoskodva leend a talaj tele vény tartalmának 
fentartásáról, megfelelő tele vény tartalom pedig a talaj kedvező 
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fizikai magatartásának alapfeltétele; lia továbbá takarmány
nyerés czéljából nitrogéngyüjto növények: lóher, luczerna, 
baltaczím, bükköny, borsó nagyobb mennyiségben termel
tetnek, akkor a nyújtott istálló trágyával egyúttal a nitrogén
szükséglet is fedezve leend.

Tapasztalati tényekre támaszkodva, a gazdasági gyakorlat 
a trágyaszükséglet kérdését nagyon egyszerűen oldotta meg.

Azon elvből kiindulva, hogy a trágyázás a termelés bel
terjességével kell, hogy arányban álljon, a belterjesség mérve 
szerint állapítja meg a trágyaszükségletet, külterjesnek az oly 
termelést tekintvén, melynél a szántóföldön ugart vagy legelőt 
tartanak (ugartartó gabona- és legelőváltó gazdaságok), közép
terjesnek azt, melynél az ugar mellőzésével, főként gabonát és 
takarmányt termeinek (közönséges váltógazdaság), belterjes ter
melésnek pedig azt, melynél a fősúly ipari növényekre van 
fektetve (ipari gazdaságok).

A szántóföld évenkinti és kát, holdankinti trágyaszükséglete 
pedig a következő:

I, külterjes termelésnél 40—50 q középérett trágya,
II, középterjes „ 50—60 „ „ „

III, belterjes „ 60—75 „ „ „
Tekintettel arra, hogy a trágyázás hatása homok- és mész- 

talajon csak 2, vályog- és agyagtalajon 3—4 évre szokott 
terjedni s hogy homok- és mésztalajon gyakori, de gyenge 
(kát. holdankint 100 — 150 qf vályogtalajon középszerű (150— 
200 #), agyagtalajon erős (260—300 q) trágyázás adandó, a 
trágyázás rendszere, tekintettel a termelés belterjességére és a 
talaj minőségére, következőképen alakulhat:

Homok- és mésztalajon alkalmazandó kát. holdankint: 
külterjes termelésnél 3 évenkint 120—150 g, vagyis évenkint a szántó egyharmada trágyázandó, 
középterjes „ 2 „ 100—120 „ „ „ „ „ fele „
belterjes „ 2 „ 120—150 „ „ „ „ fele „

Agyagos talajon alkalmazandó kát. holdankint:
külterjes termelésnél 6 évenkint 250—300 y, vagyis évenkint a szántó egyhatoda trágyázandó, 
középterjes „ 4 „ 200—250 „ „ „ „ egynegyede „
belterjes „ 3 „ 180—220 „ „ „ „ „ egyharmada „

Hatnál több évre a trágyázási turnusnak egyáltalában 
nem szabadna terjednie, különben föltétlenül rablógazdálko
dással állunk szemben.
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Az ilymérvü trágyázással, mint fentebb kifejtetett, a talaj 
fizikai állapota és televónytartalma biztosan fentartható, de 
hogy egyúttal teljes visszapótlás is nyujtatik-e? az a trágya 
béltartalmától függ. Erre a kérdésre alább térünk vissza.

2. A talajerö-fentartás biztosítása a piaczi és takarmány
növények helyes aránya által. Fentebb kifejtettük, hogy csupán 
a takarmánytermelés kiterjesztése által a szántóföld kimerülése 
biztosan miért nem akadályozható meg.

Minthogy azonban az is kétségtelen, hogy a takarmány
termelés kiterjesztése által a talaj kimerülés veszélye csökkent
hető, nemcsak mert a takarmány növények a talajt kevésbbé 
veszik igénybe, mint a piaczi termények, hanem mert előbbiek 
egész tömege takarmányul szolgálván, a trágyával nagyobb 
részök a földbe kerül vissza, ennélfogva régebben a piaczi és 
takarmány  növények bizonyos helyes arányában vélték a talajerő fenn
tartásának biztositékát birni.

Azonban a helyes arányt illetőleg nagyon eltérők a nézetek. 
Vannak, kik elegendőnek tartják, ha a gazdaság termő

területének (szántó, rét, legelő együttvéve) egyharmada a takar
mánytermelésnek van szánva, míg mások a felét tartják szük
ségesnek.

Pedig egyszerű sablon felállítása éppen ezen kérdés meg
oldásánál nem vezethet czélra, mivel e tekintetben nagyon 
sok függ a talaj természetes takarmány termő-képesség étöl.

Ezen körülményre utalva, Korizmics László a jószágren
dezés tárgyában 1853-ban irt leveleiben arra az eredményre 
jut, hogy ha a holdankinti átlagos takarmánytermés

10 mázsa, akkor 42 hold gabonára 58 hold takarmány,
ha 20 n „ 59 r> T) 41 r> n

n 30 n „ 68 n r> 32 n Ti

n 40 n „ 74 n ti 26 T) n

n 50 r> „ 78 ti n 28 r> r>
számítandó.

Német írók szerint a szántóföldön a piaczi (P) és takar
mánynövények (T) aránya helyesnek tekinthető, ha 
kedvező takarmány termelési viszonyok között P: 7= 66 : 33
középszerű „ „ „ P: 7 = 50 : 50
kedvezőtlen „ „ „ P: T = 33: 66

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



225

A P és T helyes aránya, mint ezen adatokból kitűnik, 
tehát első sorban a talaj termőképességétől van föltételezve; 
minél nagyobb az, annál csekélyebb terület szükséges bizo
nyos takarmány-, illetve trágyamennyiség nyerésére s annál 
inkább kiterjeszthető a piaczi növények termelése.

Az arány megállapitásánál nem szabad továbbá csupán 
a szántóföldre szorítkozni, mert nem szükséges bővebben fej
tegetni, hogy minél több és jobb réttel rendelkezik a gazdaság, 
annál nagyobb arányban kiterjeszthető a piaczi növények ter
melése a szántóföldön.

Az arány megállapitásánál okvetlenül szükséges tehát a 
réteket is számításba venni, ellenben a legelöterületek számí
táson kívül is hagyhatók, mert a szántóföldre kerülő trágya 
termeléséhez lényegesen nem járulnak hozzá.

Végül talán nem fölösleges megemlítenünk, hogy takar
mánynövények alatt nemcsak a szálas takarmányfélék értendők, 
hanem mindazon gyök- és gumós növények is (répa, burgonya, 
csicsóka), melyek egész termése takarmányul szolgál, szintúgy 
oly ipari növények, melyek összes hulladékai takarmányul szol
gálnak, mint ahogy ez a czukorrépánál és a burgonyánál van, 
ha czukorrá, illetve szeszszé dolgoztatnak fel és a törköly, 
illetve moslék a gazdaságban használtatik fel.

Ezeket az elveket szem előtt tartva, helyesen berendezett 
és okszerűen kezelt gazdaságokban szerzett tapasztalatok alap
ján*)  a trágyatermelés és talajerö-fentartás szempontjából a P és 
T aránya viszonyaink között helyesnek ítélhető, ha a szántó
föld és rétek együttes területéből:

gazdag talajon kát. holdankinti 25—30 # 
átlagos szénaterméssel..................................

középszerű talajon 18—24 # átlagos széna
terméssel .....................................................

silányabb talajon 10 — 16 </ átlagos széna
terméssel .....................................................

piaczi takarmány
növényekre esik:

60 7. 40%

50 „ 50 „

40 „ 60 „

*) Erre vonatkozó részletesebb adatok szerzőnek 189‘2-ben tett gazdasági 
tanulmány útjár ól szóló jelentésében találhatók.

Hensch: Jószágberendezés- és kezeléstan. 15
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Ha ennélfogva egy 1000 hold szántóból és 200 hold rétből álló gazdaság 
nagyobbrészt jobb szántófölddel és kitűnő rétekkel rendelkezik, a P és T 
megfelelő aránya 60 : 40-hez lehetne, vagyis az 1200 holdból 720 hold lehetne 
P és 480 hold T; a szántóföldnek tehát csak 180 holdján lenne takarmány 
termelendő.

Ha ellenben az illető gazdaság felerészben középszerű és felerészben 
silány talajjal és gyenge termésű rétekkel bírna, úgy, hogy a P és T meg
felelő aránya péld. 45 : 55-hez lenne, akkor 1200 holdnak csak 45 °/0, vagyis 
csak 540 hold lenne piaczi terményeknek szánandó és 55 °/0, vagyis 660 hold 
a takarmány termelésnek; a szántóföldnek tehát (660—200) = 460 holdján 
kellene takarmányt termelni.

A piaczi és takarmánynövények helyes arányának jelen
tősége abban keresendő, hogy azt betartva, a gazdaság trágya
szükséglete fedezve lesz, vagyis hogy a szántóföld a körül
ményekhez képest 3—4, illetve 6 óv alatt egészen megtrágyáz
ható lesz.

Birtokok berendezésénél, szintúgy bérbeadásoknál éppen 
ezen okokból fektetnek a P és T megfelelő arányára kiváló 
súlyt, mi különösen ott, hol szálas és melléktakarmányféléknek 
megszerzésére az alkalom hiányzik és a gazdaság trágyaszük
séglete a gazdaságban előállított trágyával fedezendő, egészen 
helyén van.

Hogy azonban a helyes arány betartása magában véve a 
talajerö-fentartás biztosítására nem elegendő, a fentebb fel
hozott okokon kivül abból is kitetszik, hogy az egyes növé
nyek különleges tápanyag-szükségletét teljesen mellőzi, holott 
úgy a takarmány-, mint a piaczi növények egyes képviselői 
között e tekintetben fölötte nagy az eltérés, mert mindenesetre 
más elbírálás alá esik a nitrogéngyüjtő lóher és luczerna, mint 
a nitrogénfogyasztó mohar vagy a csalamádé, s még nagyobb 
az eltérés a piaczi növények képviselői, a gabonafélék, a 
repcze, a dohány, a kender stb. igényei között.

Minthogy sem az empirikus módon megállapított trágya
szükséglet fedezése, sem a P és T növények helyes arányának 
betartása a termöerő fentartása iránt kellő biztosítékot nem 
nyújt, az ezen fontos kérdés megoldására irányitott tudomá
nyos törekvések a növényi tápanyagok visszapótlásán alapuló 
talajerő-egyensúlyozásra (statika) vezettek.

3. A talajerő fentartása a növényi tápanyagok visszapótlása 
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által. Mióta Liebig a növények tulajdonképi tápanyagait ki
mutatta, a talajerő-fentartástan is új stádiumba lépett. A 
humusztheoriát az ásványi tápanyagok elmélete váltotta fel, mely 
szerint a talajerő fen tartása czéljából a termelt növények által a 
talajból elvont összes ásványi alkatrészek pótlandók csupán vissza, 
ellenben a szerves tápanyagok visszapótlást nem igényelnek.

A. növénytáplálkozás- és trágyázástan további kifejlődé
sével ez a tétel két irányban szenvedett módosítást.

Mindenekelőtt kétségtelenné vált, liogy a visszapótlásnak 
nem kell okvetlenül az összes ásványi alkatrészekre kiterjednie, 
hanem csak azokra, melyeket a növények nagyobb mennyiségben 
igényelnek s melyek a talajban rendszerint csekély mennyiségben 
vannak meg, és hogy kiváló súly a talajban minimális mértékben 
előforduló tápanyagokra fektetendő, minthogy a termések ezek 
szerint alakulnak.

A kultúrnövények által okvetlenül igényelt ásványi táp
anyagok közül a mész, a magnézia, a kénsav és a vas a leg
több talajban nagy mennyiségben lévén meg, ezek visszapótlást 
rendszerint nem igényelnek; amennyiben pedig esetleg mész 
tekintetében hiány mutatkoznék, mely eset hazánkban nem 
éppen ritka, a mész nemcsak visszapótlandó, hanem a talaj 
fizikai magatartásának javítása czéljából a mésztartalom helyre
állításáról meszezés, illetve márgázás által kell gondoskodni.

Eszerint az ásványi tápanyagok közül a visszapótlásnál csak 
a foszforsav és a káli jönnek tekintetbe, minthogy ezeket min
den kultúrnövény nagyobb mennyiségben igényli s mert a 
legtöbb talaj ezekből csak aránylag csekély mennyiségeket 
tartalmaz.

A kultúrnövények szerves tápanyagai közül az oxygén, a 
hydrogén és a karbonium a vízben és légkörbeli szénsavban 
kimeríthetetlen mennyiségben állván rendelkezésre, ezek vissza
pótlásáról nem kell gondoskodnunk. Ellenben a nitrogént ille
tőleg másként áll a dolog.

Vannak ugyan oly kultúrnövények is, melyek, mint a 
pillangós viráguak családjába tartozók, nitrogénszükségletüket 
a légkör szabad nitrogénjéből fedezhetik, melyek ennélfogva 
nitrogéngyüjtöknek mondatnak; az ezek terményeiben foglalt 
nitrogén nem igényel visszapótlást.

15*
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Ellenben a kultúrnövényeknek jóval nagyobb része, azaz 
mindazok, melyek nem a pillangósokhoz tartoznak és különö
sen azok, melyek, mint a gabonafélék, a legnagyobb kiterjedés
ben termeltetnek, nitrogénszükségletük fedezése tekintetében 
a talajban foglalt nitrogénvegyületekre vannak utalva, mely 
okból nitrogénfogyasztóknak mondatnak.

Az ezen növények terményeiben foglalt nitrogén a talajnak 
tehát okvetlenül visszapótlandó.

A talajerő fentartása ennélfogva biztosítottnak tekinthető, 
hogy ha a szántóföldről származó terményekben foglalt összes 
foszforsav és káli, valamint a nitrogénfogyasztó növények ter
ményeiben foglalt nitrogén a talajnak trágya alakjában vissza
pótolt atik.

Ezen visszapótlás mérvéről ú. n. tápanyag-mérlegek útján 
szerezhetünk tájékozást.

A tápanyag-mérlegek felállításánál többféle eljárást követ
hetünk :

7. A tápanyag-mérleg a szántóföld összes terményeire terjed. 
Kiszámítjuk a szántóföldről származó összes terményekben 
tartalmazott nitrogént, foszforsavat és kálit, ezzel szembe 
állítjuk a trágyával a szántóföldre kivitt nitrogén, foszforsav és 
káli mennyiségét, és ha a két összeg között különbség nincs, 
a visszapótlás megfelelőnek tekinthető; ha ellenben a vissza
pótlás csekély, a mérleg tehát hiánynyal záródik, akkor ezen 
vagy a termelés megváltoztatása (takarmánytermelés kiter
jesztése) vagy a takarmányozás megváltoztatása (szálas- és 
póttakarmány vétele) vagy műtrágyák alkalmazása által segí
tünk.

A mérlegezésnek ezen módja nagyon körülményes lévén, 
mint egyszerűbbet és czélszerűbbet a következőt ajánlják:

2. A mérleg felállításánál kiadásba csak a gazdaságból el
adott növényi és állati terményekben foglalt növényi tápanyagok 
(N P K) helyeztetnek, bevételbe pedig csak a gazdaságba kividről 
került takarmány- és trágyaanyagokban (vett széna, szalma, pót
takarmány, istálló- és műtrágyában) foglalt növényi tápanyagok.

Ezen eljárást követve, a fentebb (219. lapon) példának fölvett 300 hold 
szántófölddel és 60 hold réttel rendelkező gazdaság tápanyag-mérlege követ
kezőképen alakulna:
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Az évenkint átlagban eladásra kerülő terményekben van:

800 q búzában....................................
400 „ árpában..........................................
200 „ tengeriben.....................................

100000 l tejben..........................................
1500 f{(g borjúban....................................

12000 „ hízómarhában..........................
Kivitel összege

Évi behozatal:
1200 q réti széna, ebben.....................
200 ,, korpa, ebben ..........................

Összesen ..........................
— 4540

nitrogén foszforsav 
kilogramm

káli

1680’0 640 0 416-0
640’0 3120 188’0
3200 1140 74-0
5400 200’0 1700
37’5 20’7 3-6

319-5 223’3 20-4
35370 15100 872-0

1860 0 5160 1920’0
4500 5400 3060

23100 10560 22260
+ 13540A kivitellel szemben — 1227’0

A nitrogén és a foszforsavnál hiány, a kálinál többlet mutatkozik.
A nitrogénhiány a gazdaságban termelt nitrogén gyűjtő növények ter

ményeiben foglalt nitrogén által pótoltatik.
1200 q lóherszénában van......................................................... 2200% nitrogén,
600 „ zabos bükkönyszénában foglalt bükkönyben . . . 600 „ „

összesen 2800 % nitrogén, 
mely a légkörből származónak tekinthető.

A hiányzó nitrogén tehát nem igényel ez esetben visszapótlást, ellen
ben a foszforsavra nézve ez mellőzhetetlennek mutatkozik.

Rétek hozzászerzése vagy szálas takarmány vétele útján is lehetne 
ugyan ezen a hiányon segíteni, de ez a káli tekintetében máris fennálló 
luxuspótlást még növelné; azért a foszforsav pótlására ez esetben vagy pót- 
takarmányfélék (korpa, olajpogácsa) nagyobb mennyiségű felhasználása vagy 
foszfáttrágyák alkalmazása mutatkozik ajánlatosabbnak.

Ebből az egyszerű példából is kitetszik, hogy az empíria 
részéről elégségesnek tartott trágyázás még nem biztosítéka a 
teljes visszapótlásnak és hogy ennélfogva ennek megbirálása 
végett okvetlenül a tápanyag-mérlegezéshez kell folyamodnunk.

Azonban a mérlegezésnek ezen módja sem elégíthet ki, 
mert eltekintve egyéb, alább kifejtendő okoktól, nagy hátránya 
az, hogy kiterjesztve az egész gazdaságra vagy egyes for
gókra, csak általános tájékozást nyújt a tápanyag-forgalom 
iránt, de nem nyújt megnyugtatást aziránt, hogy a teljes 
visszapótlás daczára az egyes növény ele tápanyag-szükséglete ki
elégítést nyer-e? — mert könnyen meglehet, hogy a trágyázás 
helytelen elosztása következtében e fontos követelménynek 
nem teszünk eleget, holott tényleg teljes visszapótlást adunk.
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Ezen a hiányon akar a tápanyag-mérlegezésnek 3-ik, 
Drechsler*)  által javaslatba hozott módja segíteni.

3. A trágyázásnak csak közvetett czélja lévén a talaj 
tápanyag-tartalmának fentartása, közvetlen czélja pedig az, 
hogy általa az egyes növények tápanyag-szükséglete fedeztessék, 
vagyis azon elvből kiindulva, hogy nem a föld, hanem a 
növények trágyázandók, a tápanyag-mérlegezésnek legújabb módja 
arra törekszik, hogy a talajban rendelkezésre álló kész növényi 
tápanyag-készlet trágyázás által annyira egészíttessék ki, hogy a 
még termelendő növényeknek minden tápanyagból a normális ter
mések elérésére elegendő tápanyag álljon rendelkezésre.

A mérlegezés ezen módjánál tehát nemcsak a vissza
pótlás mérve, hanem a trágya elosztása is ellenőrizhető.

Visszatérve a 228. lapon felhozott példára, a 300 hold szántóval és 60 
hold réttel rendelkező gazdaságban az egyes növények tápanyag-szükségleté
nek fedezése következőképen alakulna:

Az érvényben álló vetésforgás: 1. ’/2 répa és */ 2 tengeri*,  2. árpa, 3. 
lóher, 4. búza, 5. 3/5 zabos bükköny és 2/5 csalamádé *,  6. búza. A kapás 
növények 50 holdas nyomása 200 ^-jával 10.000 q, a zabos bükköny és csala
mádé nyomása 6500 q trágyát kap.

A trágya összetétele a takarmányban és az alomban foglalt növényi 
tápanyagok alapján határoztatván meg, s levonván belőle az eladott állatokban 
és állati terményekben foglalt növényi tápanyagokat, a következő:

nitrogén foszforsav káli 
kilogramm 

16500 q trágyában van . . . 8250 3960 14850
1000 ftjg „ „ . . . 5*0  2*4  9*0

Összesen:
Növények tápanyag-mérlegezése.

Egyenkint:
nitrogén

k i 1

foszfor
sav 

o g r a
káli

m m
nitrogén

k i 1

foszfor
sav 

o g r a m
káli

m
1. A kapásnövényeknek holdankint

adott 200 q trágyában van . — — — 100 48*0 180
Kimerités a kapásnövények által:
'/2 holdon termett 150 q répában 30 12*0 67*0 — — —
’/2 „ „ 8 „ szemes

tengeriben................................ 12 4*6 3*0 — —
’/2 holdon termett 16 q tengeri-

kóróban ..................................... 7 5*4 25*0 49 22*0 95
Marad az árpa részére . . — — — 51 26*0 85

*) Drechsler. Die Statik des Landbaues. Göttingen, 1869.
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Egyenkint: Összesen:
nitrogén- foszfor- káli nitrogén foszfor- káli

k i 1
sav

o g r a ni in k i 1
sav

o g r a ni ni
2. Árpával elvonatik:

12 q szemterméssel..........................19 5-6 9'4 _ _
15 „ szalmaterméssel .... 9 2-9 15'6 28 8'5 25

Marad a lóher részére . . — — — 23 17'5 60
3. A lóher által elvonatik, elte

kintve annak nitrogéntartal
mától, 24 q szénával .... — 13'5 44

Marad a búza részére . . — — — 23 4'0 16
4. A búzával elvonatik:

10 q szemterméssel......................... 21 8-0 5'0
20 „ szalmaterméssel .... 9 4-0 140 30 12-0 19
Az első trágyázás! turnus végén — — — — 7 — 8-0 ~ 3
A zabos bükköny és csalamádé- 
nak adott 130 q trágyában van — 65 31'2 97

Marad a takarmány részére — -- — 58 232 94
5. A takarmány által elvonatik:

% holdon termett 12 q zabos 
bükköny-szénával, tekintettel 
nitrogéngyüjtő voltára . . 5 6-0 21'0

2/5 holdon termett 80 q zöld
csalamádéval...............................15 8-0 30'0 20 140 51

Marad a búza részére . . — — — 38 9'2 43
6. Búzával elvonatik mint fent . — — — 30 120 19

Marad a következő turnusra — — — + 8 — 2-8 + 24

Ezen mérlegezési mód szerint szintén a foszforsavnál mutatkozik 
hiány, mit a két búzavetés sínylene meg. Ha a 4. számú búza holdankint 
egy métermázsa szuperfoszfátot kapna, a hiányon segítve lenne.

Nem szenved kétséget, hogy a növényi tápanyag , be- és 
kivitelének mérlegezése a talajerö-fentartás ellenőrzésére biz
tosabb, mert tudományos alapon nyugvó támpontot nyújt, 
mindazáltal a gyakorlat ezirányu igényeit tökéletesen ez sem 
elégítheti ki, nemcsak mert az ilyen módon elért eredmények 
nem egészen megbízhatók, amennyiben a mérlegezésnél átlag
elemzések adatai szolgálnak alapul, holott úgy a trágya, mint 
a termények vegyi összetétele nagyon lényeges eltéréseket 
mutat, hanem főleg azért, mert a mérlegezésnél a talaj termé
szetes gazdagsága és természetes visszapótlása nem vétetik 
figyelembe s így előfordulhat, hogy bizonyos növényi táp
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anyagoknál esetleg luxustrágyázást adunk ; további hátránya, 
hogy ez a mérlegezés a televény visszapótlására nincs tekin
tettel, habár ismeretes tény, hogy pusztán műtrágyákkal a 
talaj termőképessége a legtöbb esetben állandóan nem tart
ható fent.

Sem az istállótrágya szükségletéből kiinduló, sem a növényi 
tápanyagok mérlegezésén alapuló talajerő-fentartási rendszer 
magukban véve egyoldalúságuk miatt igényeinket ki nem 
elégíthetvén, trágyázási rendszerünk megállapításánál mindkét 
módozatra tekintettel kell lennünk, istállótrágyával a televény- 
tartalom fentartásáról, a tápanyagok mérlegelése alapján azok 
visszapótlásáról gondoskodván.

Amennyiben pedig a legtöbb esetben nem annyira a 
talajerő fentartása, illetve a termések állandósítása, mintsem 
inkább azok fokozása a czél, melyre törekednünk kell, trá
gyázási rendszerünk megállapításánál, kivált fejlettebb viszonyok 
között, a haladó gazdaságok trágyázási rendszerét kell követ
nünk.

III. A haladó gazdaság trágyázási rendszere és a statika 
jelenlegi állása.

A tengerentúli államok versenye, mely a legfontosabb 
mezőgazdasági termények (búza, gyapjú) árait az utolsó években 
annyira leszállította, karöltve a legtöbb közép-európai állam 
részéről követett védvám-rendszerrel, mely a mezőgazdasági 
termények forgalmát megnehezítette, a mezőgazdaságot álta
lában válságos helyzetbe sodorta.

Ezen válság leküzdésére egyéni, illetve magángazdasági 
szempontból az egyedüli eszköz a termelésnek okszerű irányban 
való fejlesztése, első sorban a termések fokozása az azáltal elérhető 
maximális tisztajövedelem határáig.

Nem a talajkimélés, nem a talajerő fentartása többé a 
jelszó, hanem a talajerőnek lehető fokozása s a talajnak termelés 
útján való lehető tökéletes kiaknázása.

A talajerő-egyensúlyozás elvesztette tehát régi jelentő
ségét, hiszen kellően megoldani ezt a kérdést különben nem 
sikerült.
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A talaj termőképességének lehető fokozása, — ez a haladó 
gazda legfőbb törekvése. E czél elérésére a trágyázáson kívül 
egyéb intézkedésekhez is folyamodik, aminők: a talaj javítása 
(vízlecsapol ás, alagcsövezes, talaj keverés, meszezés, márgázás), 
a talaj rendszeres mívelése, különösen a mélymivelés és talajjavító 
növények nagyobbmérvü termelése, mely tekintetben a mélyen 
gyökerező, nitrogéngyüjtő növények (lóher, luczerna) különösen 
azért fontosak, mert gyökér- és tarlómaradványaikkal nagy
ban járulnak hozzá a talaj fizikai javításához.

Weiske és Werner idevágó kísérleteiből kitűnt, hogy a gyökér- és 
tarlómaradványokból származó talajgazdagítás kát. holdankint 26 mélységig:

szárazanyag nitrogén 
k i

hamu
1 o g

foszforsav
ramm

káli mész

4 éves luczernánál . . 6200 87 766 250 23-0 126
1 „ vörös lóhernél . 5700 122 1222 48-0 510 167
3 „ baltaczímnél . . 3800 80 654 200 27-0 82
rozsnál..................... . 3370 42 1052 150 200 47
búzánál..................... . 2220 15 700 7-6 120 48
zabnál..................... . 2100 17 922 200 16-0 55
árpánál ..................... . 1270 14 243 7-6 6-2 27

Azonban a haladó gazda a trágyázást legfontosabb és 
mellőzhetetlen eszköznek tekintvén, czélját csak úgy érheti el, 
lia a talajnak többet pótol vissza, mint amennyit tőle elvon.

Ezen okból nem szorítkozik az istállótrágya alkalmazá
sára, hanem iparkodik annak mennyiségét póttrágyákkal, péld. 
emberi ürülékekből, vágóhídi hulladékokból stb. készült keverék
trágyával lehetőleg szaporítani, azonkivül igénybe veszi a körül
ményekhez képest a műtrágyákat és a zöldtrágyázást oly arány
ban, amilyenben azt a jövedelmező termelés ajánlatossá teszi.

A trágyázás rendszerének szempontjából a haladó gaz
daságoknak négy módozata különböztetendő meg:

1. a kizárólagosan istállótrágyát alkalmazó gazdaság (istálló- 
trágya-gazdaság),

2. az istálló- és műtrágyát együttesen alkalmazó gazdaság 
(vegyes trágyázási rendszer),

3. a műtrágyákkal kapcsolatban zöldtrágyázást alkalmazó gaz
daság (zöldtrágya-gazdaság),
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4. a műtrágyákat kizárólagosan alkalmazó gazdaság (műtrágya
gazdaság).

1. Az istállótrágya-gazdaság. A legtöbb gazdaságban az 
istállótrágya képezi jelenleg és fogja képezni ezentúl is a 
trágyázási rendszer alapját.

Egyrészt mert istállótrágyával minden gazdaság kisebb- 
nagyobb mértékben rendelkezik, melyet földjébe bekeblezve 
értékesít legjobban, másrészt mert a termőképesség fentartására 
és fokozására ez a legalkalmasabb anyag, amennyiben az istálló
trágya hatása egyaránt a talajerőre, mint a talaj fizikai álla
potára terjed, tehát egyéb trágyaanyagok mellőzését teszi 
lehetővé és végül, mert az állattartásra kedvező vagy legalább 
nem kedvezőtlen viszonyok között az istállótrágya rendszerint 
a legolcsóbb trágya.

Ahol tehát elegendő mennyiségű és megfelelő minőségű 
istállótrágyával rendelkezünk, az istállótrágya kizárólagos alkal
mazása lesz helyén, nevezetesen ott, hol a haszonállattartás 
jövedelmező volta miatt nagyobb arányban folytatható vagy 
ahol istállótrágya és komposztkészitésre alkalmas anyagok 
vétel útján előnyösen megszerezhetők, mi különösen nagyobb 
városok közelében gyakori.

A trágya megfelelő minőségére kiváló befolyással van a 
takarmányozás módja, nevezetesen az, hogy takarmányozási 
czélokra póttakarmányfélék nagyobb mennyiségben alkalmaz
tatnak-e ?

Ha évenkint a szántóföld egy-egy holdjára 50—60 q meg
felelő összetételű trágyát alkalmazunk, czélunk, a talajerő foko
zása, is el lesz érve, minek átlagterméseink emelkedésében kell 
kifejezésre jutnia, mindazáltal czélszerü ilyen viszonyok között 
műtrágyákat is legalább kísérlet czéljából alkalmazni s az 
istállótrágya kizárólagos alkalmazására csak azon esetben szorít
kozni, ha az alkalmazott műtrágyák jövedelemfokozó hatást nem 
mutatnak.

2. Vegyes trágyázást alkalmazó gazdaság. Ha a nyújtott 
istállótrágya növényeink tápigényeit nem elégíti ki, mi külö
nösen ott áll be, ahol csak a szántóföldön termelt takarmány- 
és alomfélék után származó trágya kerül a szántóföldre, ott 
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maximális jövedelem elérése czéljából a rendszeres istállótrágyá
zással rendszeres műtrágyázás kapcsolandó össze.

Ebben az esetben az állati trágyából annyi adandó, hogy 
általa a talaj fizikai állapotának fentartása biztosítva legyen, 
mi a legtöbb esetben elérhető, ha a szántóföld egy-egy hold
jára évenkint legalább 30—40 q trágyát alkalmazunk.

Az alkalmazandó műtrágyák minő- és mennyisége iránt 
pedig csak mütrágyázási kísérletek és a használt műtrágyák 
hatásának figyelemmel kisérése nyújthatnak útbaigazítást. 
A jelenlegi viszonyok között a legtöbb belterjesebben kezelt gaz
daság ezen trágyázási rendszer követésére van utalva, csakhogy 
annak szervezése a műtrágyák okszerű alkalmazásában teljes 
tájékozást tételez föl.

3. A zöldtrágya-gazdaság. Ha a rendelkezésre álló istálló- 
trágya még a talaj fizikai állapotának fentartására sem ele
gendő, akkor a műtrágyázással kombinált zöldtrágyázáshoz kell 
folyamodnunk.

Ebben az esetben a zöldtrágyázás oly arányban illesz
tendő a trágyázási rendszer keretébe, hogy általa a televény- 
tartalom fentartása biztosítva legyen, s ha e czélra nitrogén
gyűjtő növényeket alkalmazunk, egyúttal a szükséges nitrogénről 
is gondoskodva leend; a műtrágyákkal a szükséges foszforsav 
és a káli bocsátandó a növények rendelkezésére.

Az állatok nélkül való gazdálkodásról szólva (1. 207. lapon), 
kifejtettük, hogy ezen rendszer minő viszonyok között van 
helyén.

4. Műtrágya-gazdaság. Humuszban gazdag talajokon, melye
ken az animális trágya kedvező hatást nem mutat, a műtrágyák 
kizárólagos alkalmazása is helyén lehet kivált akkor, ha a foszfát 
és kálitrágyák jövedelemfokozó hatásáról kísérletek útján meg
győződést szereztünk.

Ellenben televényt csak kisebb mennyiségben tartalmazó 
talajon a trágyázás e módja idővel a talaj fizikai tönkretéte
lére vezet.

Valamely gazdaság területén a felsorolt trágyázási rendsze
reknek vagy csak egyikére szorítkozunk, vagy a gazdaság külön
böző részein, azok természeti és fekvési viszonyai szerint, hol 
az egyiket, hol a másikat alkalmazzuk.
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Előfordulhat például, hogy a majorhoz közel levő föl
deken a kizárólagos istállótrágyázás, a távolabbi földeken a 
műtrágyákkal kapcsolatos istállótrágyázás, a legtávolabbi és 
nehezen hozzáférhető földeken esetleg a műtrágyázással kombi
nált zöldtrágyázás és egyes humuszban gazdag területeken a 
kizárólagos műtrágyázás fog legelőnyösebbnek bizonyulni.

A trágyázási rendszer megállapitásánál a mű- és a zöld
trágyának tehát az a szerep jut, hogy igénybe vételükkel a 
rendelkezésre álló istállótrágya mennyi- s minőségbeli hiánya pótol
ható, miáltal a növény termelési és állattartási rendszer megváltoz
tatása nélkül is a talaj termőképessége fenntartható és fokozható.

Fejtegetéseinkből kitetszik, hogy a trágyázási rendszernek 
modern irányban való megállapításnál nem járhatunk el bizo
nyos reczeptek szerint; még a statikai mérlegezésekhez is csak 
általános tájékozás szerzése végett fordulunk. Hogy trágyázási 
rendszerünket okszerű alapon szervezhessük, kell, hogy a nö- 
vénytáplálkozástanban és a talajismeretben, valamint az azokon 
alapuló trágyázás- és növénytermeléstanban kellően tájékozva 
legyünk, s hogy ebbeli ismereteinket üzletileg helyesen érvénye
síteni tudjuk, mely szempontból különösen az hangsúlyozandó, 
hogy tekintettel a trágyázás által okozott nagy költségére, 
oly trágyázási rendszerre törekedjünk, mely a talajerő leg
olcsóbb fentartását, illetve fokozását teszi lehetővé.

Ezt az elvet követve, minden gazdaság trágyázási rend
szere nemcsak lokális, de úgyszólván individuális jelleget ölt 
és csak ezen az utón sikerülhet a talajban és a légkörben 
rendelkezésünkre álló kimeríthetetlen anyagokat és erőket a 
termelés czéljaira legtökéletesebben kiaknázni s azáltal a leg
csekélyebb költséggel a legnagyobb állandó jövedelemre szert 
tenni.
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HARMADIK FEJEZET.

A TERMELÉST ÁGAK MEGVÁLASZTÁSA.

A gazdaság jövedelme különböző forrásokból ered, melyek 
termelési ágaknak mondatnak.

A termelési ágak egyike a növénytermelés, másika az állat
tartás, harmadika a gazdasági mellékiparágak.

Minél nagyobb ezen egyes források jövedelme, annál 
nagyobb a gazdaság összjövedelme.

A birtokberendező legfontosabb feladata tehát, hogy a 
termelés szervezésénél a legnagyobb jövedelmet biztositó ter
melési ágakat szemelje ki s azoknál a helyes irányt kitűzze. 
Ebben rejlik a termelés okszerű szervezésének a lényege.

A mezőgazdasági termelés alapját minden körülmények 
között a növény termelés képezi, még legelögazdaságoknál is az 
állattenyésztés jövedelme a legelők minőségétől lévén föl
tételezve.

A növénytermelés terményei vagy mint ilyenek a gaz
daságban használtatnak fel, vagy pedig átalakított állapotban 
hozatnak a forgalomba.

A növényi termények átalakítására pedig két mód áll 
rendelkezésünkre: az állattartás, illetve állattenyésztés és a gaz
dasági mellékiparágak.

Eszerint következőkben: 1. a növény termelés, 2. az állat
tenyésztés szervezésénél, 3. a gazdasági mellékiparágak megválasz
tásánál követendő elvekkel kell megismerkednünk.

I. A növénytermelés szervezése.
A gazdaságban előállítandó növényi termények meg

állapításánál az adott természeti, mező- és közgazdasági viszo
nyokból kell kiindulni; a természeti viszonyoktól (éghajlat, 
talaj, fekvés) függ az, hogy általában mi termelhető, a mező- és 
közgazdasági viszonyoktól (birtok nagysága, tagozata, kultur- 
állapota, piaczi és munkás viszonyoktól) az, hogy tekintettel a 
legnagyobb jövedelemre, mi termelendő.
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A növénytermelés okszerű szervezésének elengedhetetlen 
alapföltétele tehát, hogy a helyi viszonyokat ismerjük (1. Első 
fejezetet).

A növénytermelés szervezésénél az egyes területek hasz
nálati módja s azonkívül azok kezelési módja lévén megállapí
tandó, feladatunkat úgy oldjuk meg, hogy

1. meghatározzuk a mívélési ágak kiterjedését és minthogy 
a különböző mívélési ágak (szántóföld, rét, legelő stb.) közül 
csak a szántóföld kezelési módja határozandó meg tüzetesebben,

2. megállapítjuk a szántóföldön követendő termelés irányát.

1. A mívélési ágak megállapítása.

A mívélési ágak általános jelentőségével az első fejezet
ben (26. és köv. lapokon) ismerkedvén meg, e helyütt csak 
annak kijelentésére szorítkozunk, hogy a mívélési ágak meg
állapításánál a birtok jelenlegi állapotából kell kiindulnunk.

Sorra veszszük az egyes területeket s ha a jelenleg szántó
nak, rétnek, legelőnek stb. használt területek ezen rendelteté
süknek nézetünk szerint is legjobban megfelelnek, akkor ezen 
minőségükben hagyatnak meg.

Ez különösen a föltétien szántóföld, rét, legelő, nádas, szőlő 
és erdőre nézve áll, ellenben a többféle használatot megengedő 
területeknél ezen alkalommal döntünk jövőbeli használati mód
jukat illetőleg, elvnek tekintve, hogy minden egyes terület annak 
a mívélési ágnak szánandó, melytől a legnagyobb jövedelem 
várható, mi jövedelmi elöszámitásokat tesz szükségessé.

Ezzel kapcsolatban egyúttal terméketlen területek telke
sítése s bizonyos hiányokban szenvedő területek javítása véte
tik tervbe.

Azonban úgy a telkesítések és talajjavítások, mint külö
nösen egyes mívélési ágak átalakítása gondos körültekintést 
és a helyi viszonyok beható ismeretét tételezi föl, mert 
különben könnyen végzetes és későbben csak nagy áldozatok 
árán helyrehozható hibát követhetünk el.

Az ezirányu intézkedéseknél kivált a tettre s fényes 
eredményekre vágyó fiatal gazda nem lehet eléggé óvatos; 
jól teszi, ha kétes esetekben mások tanácsához és kísérletek-
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hez folyamodik s lassabban haladva inkább némi jövedelemről 
mond le, mintsem elhamarkodott átalakításokkal az egész jöve
delmet koczkára teszi, mint ezt péld. szántóvá alakított erdők
nél nem egy Ízben tapasztalták.

Nagyobb átalakítások rendszerint több évet igényelvén, 
azok teljes befejezéséig átmeneti tervek szolgálnak a termelés 
alapjául, a végleges állapotot pedig a végleges üzem tervben 
tüntetjük fel.

2. A szántóföldi termelés szervezése.

A szántóföldi termelés szervezete a szántóföldön követett 
növény termelési rendszerben nyer kifejezést.

Ezt megalkotandó, feladatunk:
1. A mívelendö növények megválasztása.
2. A termelendő növények kölcsönös arányának megállapítása.
3. A vetésforgók berendezése.
4. A szántóföld beosztása.
5. A vet öt érv elkészítése.
1. A mívelendö növények megválasztásánál alapul azok a 

növények veendők, melyek a helyi viszonyok között a leg
nagyobb sikerrel termelhetek és biztosan értékesíthetők.

Ezen okból előzetesen megbízható tájékozás szerzendő az 
eddig termelt növények átlagtermései, azok ingadozásai s a 
termények minősége, kelendősége és ára iránt; tekintetbe 
veendő továbbá a termelési költség. — A legnagyobb jöve
delmet nyújtó növényekre lesz általában a fösúly helyezendő.

Kultúrnövényeink bruttojövedelme igen nagy eltéréseket mutat gazda
ságok szerint. Ezek feltüntetésére szolgáljanak a következő adatok:

Növény neme
Kát. holdankinti 

átlagtermés
3

Értékesítési 
középár 

frt

Holdankinti 
ny ersj ö vedelem 

frt
Búza..................... 8—12 6—8 48—96
Rozs..................... 6—12 5—7 30—84
Árpa..................... 9—12 5—8 45—96
Zab . . ... . 6—12 5—7 30—84
Tengeri .... 12—24 5—6 60—144
Repcze .... 6—10 9—12 54—120
Mák..................... 3-6 25—35 75—210
Burgonya . . . . 50—100 1—2 50—200

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



240

Kát. holdankinti Értékesítési Holdankinti
Növény neme átlagtermés középár nyersjövedelem

frt frt
Czukorrépa 150—200 0-8-1 120—200
Zabos bükkönyszéna 20—30 2—3 40—90
Lóherszéna . . . . 20-40 2—3 40-120
Luczernaszéna . . . 25—50 2-3 50—150
Moharszéna . . . . 20-30 1*5-2 30—60
Csalamádé zölden . 100—300 0-4—0-5 40—150

Különböző viszionyok között tehát különféle növényektől
várható a legnagyobb jövedelem és nem létezik növény, mely 
mindenütt legjövedelmezőbbnek bizonyulna.

Felföldünkön péld. több helyütt jövedelmezőbb az árpa, 
mint a búza, vagy a burgonya, mint a tengeri.

A termelendő növények megválasztása tehát a gazdaság 
jövedelmére a leglényegesebb befolyással van.

Az egyes növények jövedelmezőségének kiszámításánál 
pedig a következő eljárás követendő:

Lehetőleg az utolsó 10 óv eredményeit alapul véve, meg
állapítjuk a remélhető átlaghozamot, mely a tíz évi átlagárral 
megszorozva, adja a remélhető nyershozam értékét, a nyers
jövedelmet.

Ebből levonandó a termelési költség, melynek felszámítá
sánál tekintetbe veendő a földbór (telektöke kamatja), a talaj- 
előkészitésböl, trágyázásból, vetésből, ápolásból, betakarításból 
s esetleg az ópülethasználatból származó költség, továbbá az 
általános költség, ú. m. adó, közös kezelési költség és a forgó 
tőke kamatja.

Ezen tételek felszámításánál nehézséget legföljebb a trá
gyázási és kezelési költség, illetve a forgó tőke kamatjának a 
megállapítása okozhat.

Epületfentartási költséget pedig csak abban az esetben 
számítunk fel, ha az illető növény különös épületet igényel, 
péld. gabonánál a magtár, dohány termelésnél a száritópajták 
és simitóhelyisógek használati költsége lenne felszámítandó. 
Ellenben az istállók költsége az állattartást terheli, a tiszti 
lakok költsége a kezelési költségben van foglalva.

A trágyázási költség felszámításánál figyelembe veendő, 
hogy az istállótrágya hatása a talaj minősége szerint 2—4 
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évre szokott terjedni s hogy a trágyát a különböző növények 
különböző arányban szokták igénybe venni, a piaczi növények 
nagyobb arányban, mint a takarmánynövények.

Homoktalajnál a trágyázás hatása két éx;re szokott ter
jedni, a trágyázás költsége tehát két növényre egyenlő arány
ban osztandó el.

Vályogtalajon három évre terjed a trágyázás hatása; ezen 
esetben az első növényre 50, a másodikra 30, a harmadikra 
20% vehető fél.

Agyagtalajnál az elosztás kulcsa 40, 30, 20, 10 % lehet.
Műtrágyáknál, a chilisalétromtól eltekintve, mely csak egy 

évig hat, a következő elosztási kulcsot szokás alkalmazni:
Az első növényre a trágyázási költség %-da, a másodikra 

%-da, a harmadikra %-da számítandó fel.
A szellemi vezetésből származó általános kezelési költség 

kát. holdankint 2 — 3 frtra tehető (1. kezeléstan).
Forg ót őke-szükségletnek a termelésnél fölmerülő kiadás 

tekintendő, melynek egy része rövid idő alatt térülvén meg, 
a kamatfelszámitásnál csak a tényleges kiadások fele vétetik 
alapul.

A követendő eljárás bemutatására szolgáljon a következő példa:
Az őszi búza kát. holdankinti tisztajövedelme.

I. Nyersjövedelem:
10 q búza 7 írtjával ....
20 „ szalma és polyva 80 krjával

70 frt,
16 „

összesen 86 frt.

II. Termelési költség:
1. Földbér (esetleg haszonbér) 12 frt.
2. Talaj előkészítés:

sekély szántás ... % ökörfogat-nap,% ökörfogat-nap,
két középmély szántás 
fogasolás, hengerezés .

3 ökörfogat-nap 2 írtjávalösszesen 3 ökörfogat-nap 2
3. Trágyázás: 

előveteményhez adott 160 q trágya á 20 kr = 32 frt, 
trágya kihordása és teregetése.................................8 „

összesen 40 frt.
Ebből a búzára, mint zsaroló növényre eső 50 % 20

Áttétel 38 frt.
Hensch: Jószágberendezés- és kezeléstan. 16

6 v

r
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Athozat 38 frt.
4. Vetés:

100 ty vetőmag...........................................................8 frt,
fogasolás és soros vetés........................................... 1 „..................... 9 „

5. Ápolás:
Tavaszkori fogasolás és gyomlál ás......................................................... 1 „

6‘. Betakarítás:
aratás szakmánybán..................................................... 5 frt,
behordás és elrakás..................................................... 3 „
cséplés és rostálás 10 q á 50 kr........................... 5 „ 13 „

7. Általános költség:
állami és községi adó............................................. 4-0 frt,
kezelési költség........................................................2T „
magtár-használati költség........................................ 0*5 „
forgó tőke kamatja. Eddigi
költség 68 frt. Ennek fele, 34 frt, után 6 °/0 = 2-4 „.....................9 „

Összesen 70 frt. 
Nyersjövedelem.................................... 86 frt.
Termelési költség............................... 70 ,,
Egy hold búza után tisztajövedelem 16 frt.

Abból azonban, hogy a termelésnél a fösúly a legjöve
delmezőbb növényekre helyeztessék, még korántsem következik, 
hogy a kevésbbé jövedelmezőkről lemondjunk.

Mindenekelőtt figyelembe veendő, hogy az egyes növé
nyek jövedelmezősége a termések és a terményárak szerint 
évröl-évre másként alakulhat s hogy egyenlő terméseket föl
téve, bizonyos gazdaságban egyik évben a búza, a másikban 
az árpa, a harmadikban a zab adhatja a legnagyobb nyers
jövedelmet és minthogy e növények termelési költségei úgy
szólván egyenlők, a legnagyobb tisztajövedelmet is. Ezen 
okból és mert az egyoldalú termelés a koczkázatot növeli s a 
munkák összetorlódását eredményezi, a változatos termelés 
pedig ellenkező hatással van, termelésünk körébe több, bár 
átlagosan talán kevésbbé jövedelmező növényeket is föl kell 
vennünk.

Persze nagy hiba lenne a termelést oly növényekre is 
kiterjeszteni, melyek jövedelmezősége jóval mások alatt áll és 
melyek termelésére esetleg csak az indít, hogy terményeikre 
a gazdaságnak szüksége van. Ha ezeket gazdaságunkban drá
gábban állítjuk elő, mint ahogy azok a piaczon megszerezhetők, 
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akkor okvetlenül kiküszöbölendők és jövedelmezőbb növényekkel 
pótlandók, az ebbeli szükséglet pedig vétel útján fedezendő.

Kevésbbé jövedelmező növények termelésére indíthat 
továbbá az is, hogy ezen az utón megfelelő előveteményekre 
szert tehessünk s a szükséges téli és nyári takarmányt, illetve 
almot biztosítva lássuk.

így péld. kevésbbé jövedelmező általában a zabos bükköny, mint a 
luczerna, a rozs, mint a búza, de előbbi kitűnő elöveteménye a búzának, a 
rozs pedig több almot szolgáltat.

A termelendő növények megválasztása a termelés technikájában való 
teljes beavatottságot tételezvén föl, minthogy erre ehelyütt nem terjeszked
hetünk, ezirányu tájékozásszerzésre a következő munkák ajánlhatók: Balás 
A. Általános és különleges növénytermelés. Hensch A. közreműködésével át
dolgozott 2-ik kiadás. Magyar-Ovár, 1889. — Cserháti S. A gabonafélék ter
mesztése. Magyar-Ovár, 1889.

2. A mívelendő növényeket kiszemelvén, áttérünk a 
termelendő növények arányának megállapítására.

A szántóföldön termelhető növények jelentőségök szerint 
5 csoportra oszthatók; első sorban ezek aránya határozandó 
meg, tekintettel az igás- és kézimunka helyes megoszlására, a 
takarmány és alom biztosítására.

A gabonafélék (búza, rozs, árpa, zab, köles) csoportjának 
oekonomiai jelentősége főképen abban rejlik, hogy az ide tar
tozó növények termelése aránylag egyszerű, kevés költséggel 
járó, hogy szemtermésük biztosan értékesíthető s hogy mellék
terményeikben becses melléktakarmányt és a legjobb almot 
szolgáltatják. Kedvező árakat föltéve, egyúttal nagyon jöve
delmező növények is, minélfogva a gabonafélék a legtöbb gaz
daságban a szántóföld legnagyobb részét szokták elfoglalni; 
szemes gazdaságokban annak 66 — 75 %-át, váltó- és ipari 
gazdaságokban 40—60, nagyon gyakran 50%-ot, vagyis a 
szántóföld felét.

Ezeken az arányokon még a gabonaféléknél az utóbbi 
években beállott árhanyatlás sem változtatott, mert kevés 
növényünk van, melyekkel a gabonaféléket pótolni lehetne s 
minthogy e növények termelési aránya a legtöbb gazdaságban 
jövőben sem lesz lényegesen megszorítható, az alacsony árak 
ellensúlyozására e téren különösen magasabb és jobb minőségű 

16*  

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



244

átlagtermésekre kell törekednünk, a termelési költségek lehető 
mérséklése mellett.

A hüvelyesek általános jelentősége megegyezik ugyan a 
gabonafélékével, csakhogy terméseik, tekintettel a rovarkárokra 
(borsó-lencsezsizsik), bizonytalanabbak és kelendőségök cseké
lyebb, mint az az utóbbi években különösen a babnál volt 
tapasztalható. Ahol azonban sikerrel termelhetők, ott termelé
sökre annál nagyobb súly fektetendő, minthogy értékesebb 
szalmát szolgáltatnak, mint a gabonafélék, mert továbbá mint 
nitrogéngyüjtök a trágya nitrogéntartalmának fokozásához 
járulnak hozzá és azonkívül a gabonafélék kitűnő elöveteményei.

Daczára a hüvelyesek termelése által elérhető előnyöknek, 
ezek a növények hazánkban csak alárendelt szerepet visznek, 
amennyiben az összes szántóföldnek csak 1 %-a van terme- 
lésöknek szánva. Azonban mint közbeeső növények tényleg 
nagyobb arányban termeltetnek, így péld. a bab a tengeri 
között, a lencse árpával, a bükköny zabbal keverékben.

A kapás növények csoportja a tengerit, a burgonyát és a 
takarmány répát foglalja magában, mely növények felhaszná
lásuk szerint hol gabona-, hol ipari-, hol takarmánynövények
ként szerepelnek, de föltétlenül ezen csoportok egyikébe sem 
sorolhatók. Különös jelentőségök abban nyilvánul, hogy ter
melésűk sok munkát igényel s nagy költséggel jár, minthogy 
azonban helyes mivelést föltéve, termésök is aránylag nagy és 
biztos s terményeik rendszerint jól értékesíthetők, ennélfogva 
tisztajövedelmök is aránylag nagy; ehhez járul, hogy a talajt 
kedvező fizikai állapotban és gyommentesen hagyják vissza, 
minélfogva a többi növényekre nézve kitűnő elővetemények. 
Ezen okból ugart pótló növényeknek is tekintetnek. Szelíd 
éghajlat alatt a tengeri, zordabb alatt és kivált homoktalajon 
a burgonya s a téli takarmány helyes összeállítása czéljából 
a répa megbecsülhetetlen.

Ahol ipari növényeket nem termelnek és ugart nem tar
tanak, a kapás növényeknek a szántóföld 16—25 %-át szokás 
szánni.

Az ipari növények gazdag csoportjába aránylag csak kevés 
oly növény tartozik, mely nagyobb kiterjedésben is termelhető; 
e czélra legalkalmasabb a czukorrépa, a repcze, esetleg a 
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dohány és a kender, kevésbbé a mák, czikória, komló, a 
fűszeres és festönövények. Termelésökre kedvező viszonyok 
között ezek szolgáltatják a legnagyobb jövedelmet, tekintetbe 
veendő azonban, hogy terményeik értékesítése néha nehéz
ségekkel jár s hogy termelésűk sok tőkét és munkát igényel.

Tekintettel jövedelmező és talajjavító voltukra, az ipari 
növények termelése a gazdaság tőke- és munkaereje mérvéig 
terjesztendő ki.

A szálas takarmányfélék termelése még egyszerűbb, cse
kélyebb költséggel járó, mint a gabonaféléké; amellett ki
tűnő trágyaértékesitők, biztos termést nyújtók, és minthogy 
a földet jól beárnyékolják, a gyomokat elnyomják és érés 
előtt letakaríttatván, a talaj erejét kevésbbé veszik igénybe, 
mint az éretten letakaritott növények, a talajt a legkedvezőbb, 
minden más növény befogadására alkalmas állapotban hagyják 
el, tehát kitűnő elöveteménvek; hátrányuk csak az, hogy ter
mésűk közvetlenül rendszerint nem, hanem csak közvetve, 
azaz állatokkal értékesíthető, minélfogva a takarmányter
melésnek adandó terület a gazdaság takarmányszükségletétől 
függ-

A termelendő takarmánynövények megválasztásánál a fő
súly a legbiztosabban termő növényekre helyezendő, hogy az
által az állatállomány takarmányszükséglete biztosítva legyen; 
egyébként pedig előnyt adjunk pillangós viráguaknak (lóher, 
luczerna, baltaczim, bükköny), egyrészt mert proteindúsabb 
takarmányt szolgáltatnak, másrészt mert nitrogéngyüjtök.

Változatos termelés e téren is ajánlatos, mert azáltal 
nemcsak a takarmányszükséglet biztosítható jobban, hanem 
mert istállózás mellett az olcsóbb zöldtakarmányozás is hosz- 
szabb időre terjedhet.

A takarmány termelés aránya az állattartás mérve, a ren
delkezésre álló rétek és legelők kiterjedése és minősége s a 
mellékiparágaktól nyerhető takarmány mennyisége szerint 
nagyon különböző, 20 és 50 % között váltakozó.

Végül még a fekete ugarról kell megemlékeznünk. Tekin
tettel költséges voltára, belterjesebb viszonyok között, drága 
föld mellett, annak lehető megszorítására, illetve mellőzésére 
kell általában törekednünk. A rendszerbe pedig azon esetre 
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veszszük fel az ugart, ha egyes földeknek a majortól való 
távolsága vagy a talaj silány volta s trágya hiánya, vagy a 
határkényszer azt úgyszólván elkerülhetlenné teszik; ellenben 
ha csupán trágyahiány miatt jobb talajon is ugart tartunk, ez 
üzleti szempontból rendszerint nem lesz helyén, mivel ebben 
az esetben műtrágyázással kapcsolatos zöldtrágyázás útján a 
hiányzó trágya a legtöbbször pótolható.

Mindez nem zárja ki, hogy kivételes esetekben, péld. 
elgyomosodott földeken az ugart mellékesen ne alkalmazzuk.

Hogy a fekete ugar hazánkban jelentőségéből évről-évre veszít, ezt 
kétségtelenné teszik agrárstatisztikánk adatai, melyek szerint 1870-ben a szántó
föld 21-5 %-a, 1880-ban 18-73 %-a, 1890-ben 16 38 és 1893-ban 13’58 %-a volt 
fekete ugarnak hagyva.

Az ugar területe még most is nagyon tekintélyes ugyan, de egyes 
megyékben máris annyira megszorították, hogy a szántóföldnek alig 1—2 %-át 
teszi, így péld. Csanád, Csongrád, Békés, Torontál megyékben.

Összefoglalva fejtegetéseink eredményeit, általában he
lyesnek tekinthetjük a termelt növények közt fenforgó területi 
arányt, ha az összes szántóföldből

a gabonaféléknek 40—50, legföljebb 60%,
a kapás és ipari növényeknek 15—25, legföljebb 40%,
a szálas takarmánynak 20—50%

van szánva.
3. A vetésforgók berendezése. A vetésforgó, másként vetés

forgás, forgó, forda (turnus, rotatio, calcatura) azt a sorrendet 
fejezi ki, mely szerint a növények a szántóföldön évröl-évre 
egymásután termeltetnek.

A vetésforgó tehát évekre előre megállapított vetőtervnek 
tekinthető; magában véve nem üzemrendszer, hanem bizonyos 
üzemrendszerek legjellemzőbb kifejezője (1. 165. lapon).

Lehet ugyan vetésforgó nélkül is gazdálkodni, mint ezt 
a szabad gazdálkodás rendszerénél láttuk, a legtöbb esetben 
azonban czélszerűbb rendszeres vetésforgást követni. E mellett 
szólnak a következő okok:

Mindenekelőtt megkönnyíti a növénytermelés technikáját, 
mert lehetővé teszi, hogy minden növény az igényeinek leg
inkább megfelelő helyre, azaz oly elővetemény után kerüljön, 
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mely a talajt megfelelő erőben és fizikai állapotban hagyja 
vissza s mely után a talaj a rendes időre biztosan előkészít
hető; módot nyújt a trágyázási rendszer beillesztésére s meg
könnyíti a magukkal össze nem férő növények czélszerü elhe
lyezését; azáltal pedig, hogy különböző igényű növények helyes 
sorrendben következhetnek egymásra, egyúttal a talaj felső és 
alsó rétegeinek és tápanyag-készletének legtökéletesebb kihasz
nálása, a legokszerubb talaj-oekonomia válik lehetővé.

Másrészt tetemesen megkönnyíti a forgásos rendszer az 
üzemvezetést, a termelési szükségletek megszerzését, a munkák 
elrendezését, áttekintését és ellenőrzését, és minthogy a ter
melés évröl-évre hasonló irányban mozog, egyenlőbb lesz az 
évi költség, egyenlőbb a jövedelem, mintha forgók nélkül gaz
dálkodva, a termelt növények területi aránya évröl-évre vál
tozik, mi rendszerint nagyobb trágya- és igáserő-szükségletet 
is von maga után. Ebben rejlik a forgásos rendszer töke- és 
munkám egtakaritó ha tása.

Azonban a forgásos rendszer üdvös hatása csak helyesen 
szerkesztett forgóknál jut tökéletesen érvényre, mely okból a 
forgók helyes megállapítása a legfontosabb feladatok egyike.

Minthogy pedig oly forgók nem léteznek, melyek min
denütt a legjobb eredménynyel alkalmazhatók lennének, a for
gók berendezésénél tehát nem járhatunk el reczeptek szerint, 
a jószágberendezö feladata a forgót az adott viszonyok kellő 
figyelembevételével megalkotni, mi, ha a termelendő növények 
kívánatos arányát ismerjük, nem is jár nagy nehézséggel.

A sorrend megállapításánál vezérelvnek tekintendő:
Hogy először a legnagyobb igényű Őszi gabonafélék hely ezen- 

dők kellően el; ezekre nézve a legalkalmasabb elövetemények 
a takarmánynövények, kivált a zabos bükköny és a lóher, 
továbbá a hüvelyesek és a korán letakarítható kapás és ipari 
növények.

A tavaszi gabonaféléket legczélszerübb kapás növények után 
következtetni.

A kapás, ipari és takarmánynövények pedig természetsze
rűen a gabonaféléket követik.

A vetésforgással egyetemben megalkotjuk a talajmivélési 
és trágyázási rendszert.
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A talajmívelési rendszernél a fősúly arra helyezendő, hogy 
a földek az ősziek alá a kellő időben elkészíttessenek és hogy 
a korai tavaszi vetések őszi szántásokba kerüljenek, magától 
értetődvén, hogy a késői tavaszi vetések alá is őszkor készí
tendő elő a talaj, de ezek rendszerint tavaszi szántást is 
igényelnek. *)

A. trágyázási rendszer megállapitásánál abból az elvből 
induljunk ki, hogy közvetlen istállótrágyázásban a takarmány-, 
kapás és ipari növények részesíttessenek, amennyiben pedig 
trágyakészletünk nem engedné, hogy mindezek a növények 
trágyáztassanak, trágyahiánynyal küzdő gazdaságokra nézve 
szabálynak tekintendő, hogy a rendelkezésre álló trágya első sor
ban a takarmánynövény éknél alkalmaztassék, mert ezen az utón 
fokoztatván a takarmánynövények átlagtermései, magától emel
kedik a trágyatermelés is, úgy, hogy a takarmányterület ki
terjesztése nélkül idővel a kapás és ipari növények is trágyá
zásban részesülhetnek.

Másrészt nem szabad arról sem megfeledkeznünk, hogy 
a kapás és ipari növények költséges termelése csak akkor 
jövedelmező, ha megfelelő átlagtermésekre számíthatunk, ezek 
pedig fóképen csak trágyázással biztosíthatók; ennek a köve
telménynek pedig a legtöbb esetben úgy tehetünk eleget, hogy 
a takarmány növényekhez gyengébb trágyázást adunk és a 
hiányt esetleg műtrágyákkal pótoljuk.

Forgók mintái az üzemrendszerekről szóló fejezetben 
találhatók.

Kisebb birtokon és kiegyenlített tál aj viszonyok mellett 
az egész gazdaság egy vetésforgó szerint is kezelhető, mi a 
kezelés könnyebb áttekinthetése szempontjából előnyös, ha 
ellenben a földek minősége és fekvése eltérő kezelést tesznek 
elkerülhetetlenné, több forgóra osztjuk a szántóföldet.

A közeli, illetve jobb talajú földekből alkotott forgókba 
a több trágyát, munkát és gondosabb kezelést igénylő növé
nyek, ellenben a távolabbi és rosszabb talajú földek forgóiba 
a kevésbbé igényes növények helyeztetnek el. Ily módon 

*) Bővebbet 1. szerzőnek „Az okszerű talajmivelés elmélete és gyakor
lata. Budapest, 1885“ czimü munka 241. és köv. lapjain.
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jönnek létre az ú. n. belső (belterjes) és külső (külterjes) forgók, 
melyek egyúttal a belterjes termelésre való fokozatos át
menetre is módot nyújtanak.

Rendetlen alakú kisebb területek forgón kívüli földeknek 
hagyatnak meg.

Az egy forgóba fölveendő szakaszok száma fökép a ter
melendő növények számától és arányától, továbbá a gazdaság 
kiterjedésétől függ; eszerint léteznek 3—6 — 9—12-ös, de van
nak 18 — 24, sőt 36 szakaszos forgók is.

Minthogy a szakaszok nagy száma az áttekintést meg
nehezíti, nem ajánlatos a szakaszok számát nagyon kiterjesz
teni; a 4 —12 szakaszszal biró forgók a legalkalmasabbak.

Ha sokféle növény különböző arányban termelendő, nem 
szükséges minden növénynek külön szakaszt adni, hanem 
hasonló igényű és míveletü növények egy szakaszban is egye- 
síthetök.

Ennek az eljárásnak nemcsak az az előnye, hogy a 
szakaszok száma a legcsekélyebbre szállítható, hanem az is, 
hogy a forgón belül az egyes növények aránya könnyebben 
módosítható, — továbbá, hogy szabadabb mozgást enged a 
forgó keretén belül, minek előnyös voltáról a szabad gazdál
kodásnál (a 205. lapon) már megemlékeztünk.

Ha péld. egy 100 holdas területen a termelendő növények kívánatos 
területi aránya a következő:

20 hold búza, 5 h. rozs, 20 h. árpa, 5 h. zab, 10 h. tengeri, 10 h. 
répa, 15 h. zabos bükköny, 10 h. lóher és 5 h. csalamádé, akkor, ha minden 
növényt külön szakaszban akarnánk termelni, 20 egyenkint 5 holdas szakaszra 
lenne szükségünk, míg ha a hasonló igényű növények egy szakaszban egye- 
síttetnek, czélunk a következő négyes forgóval is elérhető:

1. Kapás és csalamádé : 10 h. tengeri, 10 h. répa és 5 h. csalamádé.
2. Tavaszi: 20 h. árpa, 5 h. zab.
3. Takarmány: 15 h. zabos bükköny, 10 li. lóher.
4. Őszi: 20 h. búza, 5 h. rozs.

Ezen esetben a lóhernél arra kellene ügyelni, hogy ez, 4 évenkint 
ugyanazon szakaszra visszajutva, ennek a zabos bükkönyt termett részére 
kerüljön. E kereten belül az egyes növények aránya tetszés szerint módosít
ható lévén, könnyen kiterjeszthető, péld. a répatermelés 12 vagy több holdra, 
vagy apasztható a kevésbbé jövedelmező növények területe a forgó megvál
toztatása nélkül.
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Különben a forgók berendezésére nagy befolyással van a 
szántóföld tényleges beosztása s hogy ez a beosztás könnyű 
szerrel változtatható-e vagy sem, mert ha nem, akkor a forgók 
berendezésénél a meglevő állapothoz kell alkalmazkodnunk.

4. A szántóföld beosztása a forgók és szakaszok kijelölé
sére vonatkozik.

Ha a beosztásnak a létező utak és fasorok, illetve ter
mészetes akadályok, ú. m. folyók, patakok, csatornák vagy a 
terepviszonyok nem állanak útjában, akkor az új beosztásnál 
az alább előadott elvek szerint fogunk eljárni, különben a 
meglevő beosztáshoz kell alkalmazkodnunk.

A gazdaság térképén kijelöljük mindenekelőtt az egyes 
forgók területét, tekintettel a talaj eltéréseire s a földek távol
ságaira, szabálynak tekintve, hogy egy forgóba csak egyöntetű 
kezelést engedő nagyobb területek illesztendök.

A forgók kijelölése után áttérünk a szakaszok kijelölésére, 
mely tekintetben a munkaerő legjobb kihasználhatása s a 
termelési költség lehető mérséklése czéljából kiválóan fontos, 
hogy az egyes szakaszok megfelelő nagysággal, kedvező alakkal 
birjanak és könnyen hozzáférhetők legyenek (1. 73. és köv. lapon).

A szakaszok nagyságát illetőleg szabálynak tekintendő, 
hogy ez helyes arányban álljon a gazdaság kiterjedésével, illetve 
a fogatos erővel, úgy, hogy egy szakaszon az egész erőt leg
alább egy napon át lehessen foglalkoztatni.

Egy 30 igásfogattal rendelkező 1000 holdas gazdaságban 
péld. a szántóföld szakaszainak minimális kiterjedése 25 kát. 
holdra tehető.

Minél kisebbek a szakaszok, annál nagyobbak az utak, 
dűlőkből származó inproduktiv területek, annál rosszabb az át
tekintés.

Másrészt igen nagy szakaszok is mellőzendők, egyrészt 
mert ezáltal a szántón való közlekedés megnehezíttetik, másrészt 
mert a növénybetegségekből és rovarkárokból származó kocz- 
kázat is fokozódik. Ezen okból még nagyobb gazdaságokban 
sem tanácsos 40—50 holdasnál nagyobb szakaszokat alakitani.

Gőzekét alkalmazó gazdaságokban a sodronykötél hossza 
adja meg a szántóföld beosztásánál alkalmazandó alapmértéket. 
Ha a kötéllel, mint ez rendesen szokott lenni, 200 öl hosszú 
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barázda húzható, a gőzeke legtökéletesebben 200 öl hosszú s szint- 
oly széles szakaszoknál lesz kihasználható; ilyen szakasz kiter
jedése 25 hold; négy ily szakasznak egyesítéséből keletkeznek 
100 holdas föszakaszok, és ha az alszakaszok keskeny, péld. 
egy öles utakkal választatnak el egymástól, csekély terület
veszteséggel elérjük azt, hogy minden szakasz minden oldalról 
hozzáférhető s a dülőuton haladó mozdonyok segélyével minden 
irányban megmívelhetö. Csak a főszakaszok választatnak el 
szélesebb, fasorokkal beszegélyzett utakkal.

Az egy forgóba tartozó szakaszok lehetőleg egyenlő kiterje
désnek legyenek, vagy ha az természetes akadályok miatt, el nem 
érhető, legalább ne tegyen az eltérés 5—10 %-nál többet. Ez 
az egyenletesség föképen a munka- és anyagszükséglet (trá
gya, vetőmag) egyenletesebb megoszlása s az ellenőrzés meg
könnyítése czéljából kívánatos.

Csak változó talaj viszonyok mellett merülhet föl a kérdés, 
hogy nem czélszerübb-e egyenletesebb terméseredmények elérése 
czéljából a jobb talajon kisebb, a rosszabbon nagyobb szaka
szokat alakítani? így péld. ha a jó talajon 10, a rosszabbon 
csak 8 q búza szokott teremni, akkor egyenletesebb nyers
jövedelem elérése végett, ha a jobb talajú szakaszok 40 hol
dasak, a rosszabb talajuakat 50 holdra kellene kiterjeszteni, 
ami azonban megint a munka- s anyagköltség egyenetlenebb 
elosztását vonná maga után, mert péld. trágyázás esetén a 40 
holdas szakasz 800, az 50 holdas pedig 1000 szekér trágyát 
igényelne.

Ezen okból még változó talaj viszonyok mellett is az egy 
forgóba eső szakaszoknak lehetőleg egyforma nagyság adandó, 
a terméseredmények kiegyenlítésére pedig a forgón kívüli föl
dek szolgáljanak.

A szakaszok alakja tekintetében kétségtelen, hogy a leg
kedvezőbb alak az épszögü négyszög, még pedig kisebb terüle
teknél a hosszúkás, nagyobb területeknél az egyenoldalu négy
szög.

Kisebb szakaszoknál a hosszúkás négyszög azért előnyö
sebb, mivel a munkaerőnek legalább egy irányban való leg- 
produktivebb kihasználását teszi lehetővé.
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Ha péld. középmély szántásnál egy fogattal 10 óra alatt 
200 öl hosszú szakasznál 1200 Col szántható,

akkor 100 „ ,, „ csak 1000 „ „
50 „ „ , „ , 600 „

Azonban a hosszúkás alak hátránya, hogy a keresztbe 
való megmunkálást megnehezíti vagy lehetetlenné teszi s a 
szakaszon való közlekedést is kedvezőtlenül befolyásolja, mert 
míg péld. egy 40X40 ölnyi méretekkel biró egyholdnyi terület 
közlekedési középpontja az oldalak közepétől 20 ölre esik, 
addig 100 X 16 ölnyi méretekkel biró, szintén egyholdnyi 
területnél a közlekedés középpontja a keskeny oldalak köze
pétől számítva 50 ölet tesz; a hosszúkás alak növeli tehát a 
fuvarozási költséget.

Nagyobb szakaszok azért úgy alakítandók, hogy oldalaik 
lehetőleg egyenlők legyenek.

A megmívelés szempontjából sokkal kedvezőtlenebb ala
kok a ferde négyszög (dülény, ferdény), a háromszög és külö
nösen a sokszög, melyek hátrányos hatása a kezelésre annál 
nagyobb, minél kisebb a szakasz kiterjedése.

Ilyen alakok tehát lehetőleg mellőzendők, mi részint az 
utak czélszerü irányítása, részint azáltal elérhető, hogy a sza
kaszok rendetlen alakú szélei kaszálóknak hagyatnak vagy 
befásíttatnak.

A szántóföld beosztásával karöltve jár az úthálózat ki
tűzése^ mely tekintetben a közlekedésből s a termények és anya
gok (trágya) szállításából származó költségek leszállítása czél
jából oda kell törekednünk, hogy minden szakasz a lehető 
legrövidebb utón elérhető legyen s az utak által olyformán 
érintessék, hogy az a szakaszon való legelőnyösebb közlekedést 
tegye lehetővé.

Minthogy a legtöbb esetben az útrendszer főerei meg
ad vák, e tekintetben legfőbb feladatunk az ehhez való alkal
mazkodás.

Ahol szabad kezünk van, az utak vezetésének két módja 
között választhatunk: a párhuzamos és a sugár szerű útrendszer 
között.

A párhuzamos utak rendszerénél az utak párhuzamosan 
haladva, derékszög alatt metszik egymást; előnye e rendszernek, 
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hogy kedvező alakú, derékszögű táblákat kapunk, de hátránya, 
hogy a szakaszokat nem a legrövidebb irányban érjük.

Egyenoldalu 200 öles táblákat föltéve, az egyes szakaszok 
távolsága a központtól a megtört utak miatt 40 %-kal nagyobb, 
mintha a szakaszok közvetlenül az átlók irányában lennének 
elérhetők.

A sugár szerű utak rendszerénél a központból kiinduló 
utón minden szakasz közvetlenül elérhető ugyan, hanem a 
szakaszok mind kedvezőtlen, azaz trapéz-, illetve háromszög
alakot nyernek.

Nem létezik tehát oly útrendszer, mely a legkedvezőbb 
közlekedés mellett egyúttal a legkedvezőbb szakaszalakot is lehetővé 
tenné.

Nagyobb birtoktesteknél és községi határoknál a két út
rendszer czélszerü egyesítése a legjobb, ellenben kisebb birtok
testeknél a párhuzamos útrendszer az előnyösebb, hátrányai 
pedig az átló irányában vezetett, esetleg ideiglenes természetű 
dülőutakkal ellensúlyozhatok.

A térképen tervezett beosztás átvitele a szántóföldre, a 
szükséges földmértani ismeretekkel és földmérési eszközökkel 
rendelkező gazdának nem okoz nehézséget.

A térképen a forgók különböző színekkel jeleztetnek; a 
forgók azonkívül latin, a szakaszok arabs számokat kapnak és 
ha egy szakasz több részletből áll, ezek a, ó, c stb. betűkkel 
jeleztetnek. Eszerint péld. e jelzés: III. 5. b — a harmadik 
forgó 5-ik táblájának második részletét jelenti.

5. A vetöterv készítése. Az egyes forgók és szakaszok 
pontos kiterjedését ismervén, a vetésforgók alapján a jövőbeli 
termelés tervezete is részletesen megállapítható, mi a vetési 
tervben jut kifejezésre.

Minthogy az új vetőterv rendszerint közvetlenül nem 
illeszthető a régi rendszer keretébe, a végleges vetöterven 
kívül átmeneti tervre van szükség.

Alapjául a berendezendő terület eddigi használati módja 
szolgál; ismernünk kell tehát minden szakasz trágyaerejét és 
kulturállapotát, hogy az új tervbe fölvett növények megfele
lően elhelyeztethessenek; minél kedvezőbb a telkek kultur- 
állapota, minél több trágyával, fogatos erővel és tőkével ren
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delkezünk, az átmenet annál rövidebb idő alatt eszközölhető; 
kedvező viszonyok között 1—2, kedvezőtlenek között 4—6 
év alatt.

Az átmenetnél fölmerülő nehézségek könnyen leküzdhetők, 
ha vezérelvnek tekintjük, hogy első sorban a fontosabb piaczi 
növények (őszi gabona) nyerjenek megfelelő elhelyezést, hogy 
továbbá a takarmány félék trágyázása által a szükséges takar
mány és az ősziek későbbi elhelyezése biztosítva legyen.

Kapás és ipari növényeket pedig csak akkor veszünk 
fel az átmeneti tervbe, ha azt a talaj ereje vagy a rendel
kezésre álló trágya megengedi, különben, az első években leg
alább, inkább ugarnak hagyandó a nekik szánandó terület.

Az átmeneti vetőterv az egyes vetésforgók szerint készíttetik el. A 
követendő eljárás bemutatására a következő példa szolgáljon:

Egy 180 holdas szántóföld-területnél, mely eddig a javított három
nyomásos rendszer szerint kezeltetett s mely 20 hold legelő hozzávételével a 
következő nyolczas forgó szerint kezelendő: 1. kapás*,  2. árpa, 3. lóher, 4. 
lóher, 5. búza, 6. zabos bükköny *,  7. búza, 8. zab, a vetőterv következőképen 
alakulhatna:

A terület beosztása.

a
I.

b C

II.

a
III.

b 0

eg
el

ő

kapás lóher ugar búza árpa árpa 
lóherrel

zab 1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

34 44 34
£ 34
£ s búza zab ugar

. bü
k

jh
er

 

bü
k kapás

-CÖ N 3 2 N N

Régi beosztás.
1894-ki vetés.

l.j beosztás.
1895-ki vetés.

A vetötervet 1. a következő lapon.
Az ily módon elkészített vetőterv alapul szolgál a talaj- 

mívelési és trágyázási rendszer, valamint a munkaerő-szükséglet 
megállapítására.

Ennek alapján elkészítjük a termés-előirányzatot (1. „Az 
üzemterv u czimü fejezetet), melyből megtudván a rendelkezésre 
álló takarmányt és piaczi terményeket, alapot nyerünk úgy 
az állatlétszám meghatározására, mint az eladható növényi 
termények mennyisége iránt.
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szak aszo k  Utolsó  __________________ __________________________________________

« 2  trág y á -
«  je lzés  elovetem eny  zás  éve  1 8 9 5 _re  1 8 9 6 -ra  1 8 9 7 -re  1 8 9 8 -ra  1 8 9 9 -re  1 9 0 0 -ra
S ‘ ©'S 1894-ben
I I ____ s* I_____________ |_____ I_______ |

l a  20 kapás j 1894 2) Á rpa  lóh. 3) Lóher 4) Lóher 6)B úza  6)Z. bükk. * 7) Búza
1 25 I J  5 lóher : 1891 Z. bükk. Csalam.* i Z. bükk. '

16  15 lóher 1891 5)B úza «)Z. bükk.*  ') Búza 8)Zab  ')K apás*  2)Á rpa  ló-
2 25 l e  10 ugar 1894 _______________________ _ _________ |____________________________ herrel

I c  10 ugar  1894 ’) Búza 8)Zab  [ ’) K apás*  2) Árpa ló- 3)Lóher 4) Lóher
3 25 11 a 15 búza 1890 Rozs mütr. herrel___________________________

I I  25 búza 1890/93 8)Z ab  ') K apás*  -)Árpa ló- 3) Lóher | ‘)L óher 5)Búza
I 25 herrel I I______

I I  20 búza 1890/93 6)U gar, 7) Búza l 8)Zab  ') K apás*  2) Árpa ló- 3) Lóher
5 25 I I I«  5 árpa_______ 1889 é F m ü tr^ '_____________ _____________________________herrel_________________

I l l a  15 árpa  1889. ‘) Z. b ük k .* 5) Búza 6)Z. bükk.*  ’)B úza  8)Zab  ') Kapás*
6 25 I I I  10 árpa  lóh. 1892 L ó h e r __________________ _______ _________________________________________

I I I I  10 árpa  lóh. 1892 3)L óher ‘)L óher 5)B úza 6)Z . bükk.*  7)Búza 8)Zab
7 25 u |  15 zab ’ 1889 Z. bükk.*  Z. bü k k . ________________________________________________

I I I  5 zab 1889 ') Kapás 2) Árpa ló- 3) Lóher Lóher s) Búza 8)Z. bükk.*
8 2 5 IV  20 legelő — herrel
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Az esetleg berendezendő mellékiparágak rendelkezésére 
bocsáj tható nyerstermények mennyisége iránt szintén a termés
előirányzat nyújt tájékozást.

A vetötervezet és az ennek alapján készített termés-elő
irányzat tehát alapja a termelés további szervezésének.

II. Az állattartás szervezése.
A földbirtok fölszereléséről szóló fejezetben részletesen 

megismerkedtünk azokkal az elvekkel, melyek úgy az igás- 
állat-állomány (1. 100. lapon), mint a haszonállat-állomány (1. 110. 
lapon) kiterjedésének meg állapításánál követendők.

Fejtegetéseink fonalán arra az eredményre jutottunk, 
hogy a haszonállattartás kiterjedése nem annyira az értékesítendő 
takarmány mennyisége vagy a gazdaság trágyaszükséglete, mint a 
haszonállattartás jövedelmezősége szerint szabandó meg.

Minél kedvezőbbek a viszonyok haszonállatok tartására, 
minél jobban értékesíthető ezen a réven a takarmány, minél 
olcsóbban szerezhető meg ezen az utón a trágya, annál inkább 
kiterjesztendő a haszonállattartás s annak arányában a takar
mánytermelés és fejlesztendő a trágyatermelés, esetleg a szük
ségleten túl, mert a trágyából sohasem lehet túlsók.

Minthogy pedig a közgazdasági viszonyok fejlődésével, az 
általános jólét emelkedésével az állati termékek fogyasztása 
és ezzel azok ára is emelkedni szokott, a haszonállattartás 
jövedelmezősége pedig a termékek (hús, zsír, tej, vaj, sajt, 
gyapjú stb.) árától van föltételezve, ennélfogva a közgazdasági 
viszonyok fejlődésével mindinkább csökken azon gazdaságok 
száma, melyekben a haszonállattartást ne lehetne előnynyel 
folytatni, melyekre nézve azt „szükséges rossznak“ kellene 
tekinteni.

Ezen állítások igazolására szolgáljanak a következő adatok:
A Szász királyságban emelkedett az utolsó évtizedben:

a népesség évenkint...........................1’5 %-kal,
a gabonafogyasztás „ . * ... 1*5  „
a tejfogyasztás „ ..... 2’4 „
a húsfogyasztás „ .....................3*9
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Az ember évi hússzükséglete 60—70 ^-ra tehető; az évenkinti és 
fejenkénti tényleges húsfogyasztás pedig Angliában 68, Francziaországban 
24, Némethonban 20, Magyarországon csak 10 miből következik, hogy az 
általános jólét emelkedésével a húsfogyasztásnak még jóval emelkednie kell.

Hogy pedig hazánkban a szarvasmarha ára emelkedőben van, azt a 
budapesti marhavásár jegyzéseiből következtethetjük, melyek szerint a marha 
métermázsájának élősúly szerinti ára váltakozott:

Szintúgy emelkedett a növendékállatok, különösen a tenyészbikák, 
üszők és tinók ára is. Magyar egyéves tinó páronkinti ára a 70-es években 
30—40 frt volt, ami a 80-as években 70—80 frtra, a 90-es években pedig 
80—100 frtra emelkedett.

ökröknél teheneknél
1890-ben . . . . . 19—29 18—26 frt között,
1891-ben . . . . . 22—33 21-28 n
1892-ben . . . . . 24—35 22-30
1893-ban . . . 25—35 24-32 V

Ha mindezek daczára a haszonállattartás nem bizonyul 
mindenütt közvetlenül jövedelmező termelési ágnak, ennek 
oka korántsem mindig az állattenyésztésre kedvezőtlen viszo
nyokban keresendő, hanem nagyon gyakran a helytelenül válasz
tott irányban vagy haszonvételi módban lelhető fel.

Birtokok berendezésénél tehát egyike a legfontosabb fel
adatoknak a haszonállattartás helyes arányának megállapításán 
kívül, a helyes irány kitűzése, vagyis a megfelelő állatnem kisze
melése s a megfelelő haszonvételi mód megválasztása, mert csak 
ezen föltétel mellett lesz a haszon állattartás útján a takarmány 
megfelelően értékesíthető, olcsó trágya szerezhető s a gazdaság 
jövedelme közvetlenül is fokozható.

A haszonállattartásnál követendő irányt pedig épúgy, 
mint a növénytermelés irányát, a természeti és közgazdasági 
viszonyok szabják meg.

A természeti, nevezetesen az éghajlati, talaj- és terep
viszonyok, a szántóföld takarmánytermö képessége, a legelők 
minősége a fölött határoznak, hogy minő állatnemek tarthatók 
és ha ezek a viszonyok föltétlenül bizonyos állatnem tartására 
utalnak, akkor a szabad választásnak nincs tere.

Silány legelők föltétlenül juh tartásra, kövér legelők szar
vasmarha, mocsaras legelők sertések tartására utalnak.

De a természeti viszonyok még a követendő haszonvételi 
módot is előírhatják. Sovány legelőkre sem a hús-, sem a 

Hensclt: Jószágberendezés- és kezeléstan. 17 
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fejős juh nem való, ott a gyapjutermelés lesz helyón, de hogy 
ennek melyik iránya követendő, az a specziális viszonyoktól 
fog függni.

Azonban legtöbb esetben a természet nem föltétlenül 
szabja meg az állattartás terén követendő irányt. Ilyen viszo
nyok között a gazdaság közgazdasági helyzete, piaczi és köz
lekedési viszonyai, főképen pedig a tenyészthető állatok s az 
előállítható állati termékek árai lesznek döntő befolyással az 
irány megválasztásánál.

Ha valamely állattenyésztési ágból közvetlen jövedelem vár
ható, ha t. i. az a nyújtott takarmányt azon az áron értékesíti, 
melyen az eladható vagy beszerezhető s emellett a trágyát 
esetleg ingyen szolgáltatja, akkor föltétlenül ezt az ágat vá
lasztjuk, ellenkező esetben több ág vagy irány közül azt, mely 
a takarmánynak aránylag legelőnyösebb értékesítését, a trágya 
legolcsóbb megszerzését teszi lehetővé.

Az egyes állattartási ágak jövedelmezőségének kiderítése 
czéljából jövedelmi elöszámitásokhoz kell folyamodnunk.

Teljes pontossággal azonban az egyes állattartási ágak 
abszolút tisztajövedelme nem állapítható meg, mivel a rendes 
piaczi árral nem biró szálastakarmányfélók, az alom és az 
istállótrágya megfelelő árának pontos meghatározása legyőz
hetetlen nehézségekbe ütközik.

Ez ki nem zárja azonban, hogy jövedelmi előszámitások 
útján egyes állattartási ágak aránylagos jövedelmezősége iránt 
megbízható tájékozást ne szerezhessünk, mert ha valamely 
gazdaság részére a szénafélék, a szalma s a trágya gazdasági 
árát a fentebb (116. lapon) ajánlott eljárás szerint határozzuk 
meg, ha nevezetesen a szálastakarmány fél éknél azok elöállitási 
költségét, a trágyánál annak értékesítési árát veszszük alapul és 
előszámitásainknál ugyanazon árakat alkalmazzuk, megkapjuk 
az egyes állattartási ágak aránylagos jövedelmezőségét.

A követendő eljárás iránt a következő példák nyújtsanak 
útbaigazítást:

Egy 600 drbból álló juhászat évi átlagos nyersjövedelme:
1. Gyapjú, bőrök és állatok eladásából.................................................... 3800 frt.
2. 6000 trágya értéke á 20 kr.............................................................. 1200 „

Bevétel összege 5000 frt.
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Évi kiadások:
1. Állattőke kamatja, cselédtartás, istállóbér, nyirési költség, eszköz

elhasználás, só, világítás, orvoslás és a forgó töke kamatja . . 1220 frt.
2. A felhasznált póttakarmány, répa értéke és 200 hold legelő

haszonbére............................................................................................ 1140 „
3. Fogyasztott 1200 # széna értéke á T6 frt........................... 1920 „
4. „ 2000 „ szalma „ á 0 8 ,,............................ 1600 „

Kiadások összege . 5880 frt.
Mutatkozó veszteség 880 „

Ez esetben a szálas takarmány értékesitési árát megkapjuk, ha az évi 
bevétel összegéből az első két kiadási tételt levonjuk; a fogyasztott széna 
és szalma fejében maradna tehát 2640 frt; 2000 q szalmát 1000 q szénának 
véve, a szénára redukált takarmány 2200 q. Egy métermázsa szénát érté

'26401
2200/

kesített tehát a juhászat 1'20 frttal, a szalma métermázsáját 60 krral.

A trágya előállítási költségét pedig úgy kapjuk meg, ha az évi kiadásokból 
a trágyán kívüli bevételeket levonjuk; eszerint 5880—3800 = 2080 írtba 
került a 6000 q trágya, miből 1 q-ra 34’6 kr esnék.

Hogy az ily formán jövedelmező juhászat nem fog hozzájárulni a gazda
ság jövedelmének fokozásához, az első tekintetre kétségtelen.

Részletesebben kutatva a baj okát, ez abban fog nyilvánulni, hogy a 
gyapjú előállítási költsége nagyobb, mint az eladási ára.

Ugyanabban a gazdaságban egy 60 drbból álló tehenészet jövedelme 
következőképen alakulhatna:

Évi bevételek:
1. Tej, borjak és növendékállatok eladásából..................................... 9000 frt.
2. 7200 q trágya a 20 kr......................................................................... 1440 „

Remélhető bevételek 10440 frt.

Évi kiadások:
1. Állattöke kamatja stb., mint a juhászainál.................................... 3290 frt.
2. Répa, korpa, olajpogácsa......................................................................... 2900 „
3. 2100# széna á 1*6 frt......................................................................... 3360 „
4. 800 „ szalma á 0'8 „......................................................................... 640 „

Kiadások összege . 10190 frt.
Mutatkozó nyereség 250 „

A tehenészet tehát közvetlen jövedelmet szolgáltatna, illetve a szálas 
takarmányt 1'64 írton, a szalmát 82 kron értékesítené és a trágya méter
mázsáját 165 kron szolgáltatná.

Megbízható jövedelmi elöszámitások készítése első sorban 
alapos zootechnikai szakismereteket, azonkívül kellő üzleti 
jártasságot tételez föl, s ezzel rendelkezve, nem lesz nehéz 
az adott viszonyoknak legjobban megfelelő állattartási ágat, 

17*  
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tekintettel a legnagyobb jövedelem elérésére, kipuhatolni. Kő
vetkezőkben tehát csak azon viszonyok és föltételek ecsetelé
sére szorítkozunk, melyek az egyes állattartási ágak, illetve 
az azoknál követhető haszonvételi módok megválasztásánál 
főképen figyelembe veendők.

Az állattartással csak a birtokberendezés szempontjából 
foglalkozván, fejtegetéseink körébe csak a Zó-, a szarvasmarha-, 
a JÚA- és a sertéstenyésztést vettük fel, minthogy a nagyobb 
gazdasági üzemet az állattartásnak csak ezen ágai szokták 
lényegesen befolyásolni, míg a bivaly-, kecske-, baromfi-, méh- 
és selymértenyésztés ott rendszerint csak mellékes vagy alá
rendelt szerepet visz, habár utóbbiak a kisebb gazdára nézve 
fölötte fontos jövedelmi forrást képezhetnek, közgazdasági 
jelentőségök pedig a föállattartási ágak némelyikével vetekedik.

1. A lótenyésztés.
Megfelelő viszonyok között a lótenyésztés egyike a leg

jövedelmezőbb állattartási ágaknak.
A kereslet a katona-, hintó-, tramway- és igáslovak után a 

közgazdasági viszonyok fejlődésével folyton növekszik, minek 
természetes következménye az árak emelkedése.

Hogy hazánkban a lókivitel és a kivitt lovak értéke 1868 óta mily 
arányban emelkedett, az a következő adatokból látható:

kivitt 
száma

lovak
értéke átlagos érték

1868—74-ig. . . . 8.462 drb 621.018 frt 73-4 frt
1882-ben. . . . . 9.868 n 3,240.340 328-3
1885-ben. . . . . 12.236 n 3,994.335 n 326-4 V

1890-ben. . . . . 13.705 V 4,696.845 n 342-8
1892-ben. . . . . 18.713 n 6,496.020 347-2 n
Kétségtelen, hogy lótenyésztésünknek ezt a szép föllendülését Nagy

részt az állami ménesintézeteknek s a méntelepek és fedeztetési állomások 
intézményének köszönhetjük.

A lótenyésztés azonban csak bizonyos föltételek mellett 
folytatható sikerrel.

Első föltételnek tekintendő, hogy az arra vállalkozó gazda 
a szükséges szakismereteken kívül a lótenyésztés iránt kellő 
érzékkel bírjon, azt úgyszólván szenvedélylyel űzze.
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Második föltétel, hogy megfelelő tágas, tömött gyepű s 
inkább száraz természetű legelőkkel rendelkezzen.

Különösen fontos pedig a helyes irány kitűzése, mely 
egyrészt a tartandó fajtára, illetve a haszonvételi módra, más
részt a tenyésztésnél követendő eljárásra vonatkozik.

A haszonvétel tekintetében a czél vagy verseny- vagy 
hintó-, illetve katona- vagy könnyebb és nehezebb igáslovak 
tenyésztése lehet.

Hogy ezen irányok közül melyik választandó, a helyi 
körülményeken kívül főkép a tenyésztő egyéni hajlamaitól és 
tőkeerejétől függ.

A tenyésztés módja tekintetében pedig 1. a méneselcben 
valé>_ tenyésztés, 2. a házi tenyésztés és 3. a vett csikók fölnevelése 
között választhatunk.

1. A ménesekben való tenyésztésnél kizárólagosan tenyész
tés czéljából tartott kanczák után származó csikók neveltet
nek föl.

A lótenyésztésnek ez a legtökéletesebb, de egyúttal leg
költségesebb módja.

Száz kancza után átlagban 60—70 csikó nevelhető fel; 
tekintve a kanczatartás költséges voltát, kétségtelen, hogy 
belterjesebb viszonyok között a lótenyésztésnek ezen módja 
legföljebb csak akkor lehet jövedelmező, ha nagyértékü álla
tok tenyésztetnek; ez azonban hírneves törzset, megfelelő be
rendezést és szakszerű vezetést tételez föl, minélfogva ez a 
módozat nagyon tekintélyes tőkebefektetéssel jár.

Ha még a tenyésztéssel járó nagy koczkázatot is figye
lembe veszszük, arra az eredményre jutunk, hogy belterjesebb 
viszonyok között a ménesekben való tenyésztés nem annyira 
jövedelem forrásának, mintsem inkább a nagyúri kedvtöltés 
egyik nemének tekintendő, habár tényleg jövedelmező ménesek 
is léteznek, de ezek inkább kivételeknek tekintendők.

Más szempont alá tartoznak azok a ménesek (pepinieriák), 
melyek hírneves törzsek fentartásának és továbbfejlesztésének 
szánvák, minők péld. az állami ménesek, ezeknél nem a jöve
delemszerzés a főszempont, hanem a tenyésztés emelése, mi 
áldozat nélkül el nem érhető.
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Ellenben a lótenyésztésre kiválóan alkalmas külterjesébb 
viszonyok között, a közlekedési eszközök hiánya indíthat a 
ménesekben való tenyésztésre s ott ez a módozat üzleti szem
pontból is indokolt. Eszak-Amerika nyugati részeiben, Orosz
országban, Ausztráliában és Argentínában a vadménesek rend
szere ezen okból annyira elterjedt.

2. A házi tenyésztést az jellemzi, hogy csak az igáskan- 
czák után nyert csikók neveltetnek föl. Ezen módozatnál a 
csikók fölnevelési költsége sokkal csekélyebb és fő kép abból 
származik, hogy a kanczák a vemhesség és szoptatás ideje 
alatt munkára csak kiméivé használhatók és nagyobb gon
dozást és bővebb takarmányozást igényelnek.

Erőteljes kanczákat, fedeztetésökre alkalmas méneket és 
a csikók fölnevelésére tágas legelőket föltételezve, a tenyész
tésnek ezen neme úgy a kis-, mint a nagybirtokon sikerrel 
folytatható; az értékesebb csikók mint hintó- és katonalovak 
értékesíthetők, a többiek pedig az igásállomány részben való 
pótlására szolgálhatnak, mi, tekintettel a jó igáslovak nagy 
árára s a beszerzésűk kel járó nehézségekre, már magában véve 
is megbecsülhetetlen előny.

Amennyiben pedig a csikók fölnevelésére alkalmas legelő 
hiányzanék, ezen a bajon vagy közös csikőlegelök létesítése, vagy 
azáltal segíthetünk, hogy az elválasztott csikókat eladjuk.

3. Összevásárolt csikók fölnevelése magában is folytatható 
ugyan, de egyúttal nagyon alkalmas mód a ménesből, illetve 
házi tenyésztés után származó csikók létszámának kiegészí
tésére, egyrészt a rendelkezésre álló legelők és berendezések, 
másrészt a személyzet jobb kihasználhatása szempontjából.

A csikók leginkább fiatal, ’A— 1 éves korban szereztetnek 
össze s ha a vásárlásnál nem annyira az olcsót, mintsem inkább 
a jót nézzük, akkor gondos tartást föltételezve, ezen az utón 
is értékes lovak nevelhetők, úgy, hogy üzleti szempontból a 
lótenyésztés ezen módja ellen sem tehető kifogás.

A lótenyésztés technikája iránt tájékozást nyújtanak a következő müvek : 
Kovácsy 13. és Monostori K. A ló és tenyésztése. 2-ik kiadás. Kassa, 1892. 
— J?. von Egan. Das ungarische Pferd, seine Zucht und Leistung. Berlin, 
1893. — Graf Wränget. Ungarns Pferdezucht in Wort und Bild. 1893.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



263

2. A szarvasmarhatartás.

Az állattartás legfontosabb és legkiterjedtebb ága a szar
vasmarha-tenyésztés, mely az összes kulturállamokban, szemben 
az állattartás többi ágaival, határozott túlsúlyban van.

Az utóbbi években eszközölt állatösszeirások szerint 
ugyanis a főbb államok abszolút és számos marhára vonat
koztatott (1 számos marha = 1 szarvasmarha, 1 ló, 10 juh, 
illetve 10 sertés) állatlétszáma a következő volt:

összeírás 
éve

szarvas
marha

• in

ló

i 1 1

juh

i ó d

sertés 

ara

számos 
marha 

b

szarvas
marhára 

eső 
százalék

Magyarország 1884 4-88 1-75 10-59 4-8 8-17 60
Ausztria..................... 1890 8-64 1-54 318 3-5 10-85 80
Németország . . . . 1883 15-78 3-52 1919 9-2 22-14 71
Francziaország . . . 1891 13*66 2-88 2179 61 19-20 70
Nagy-Británnia . . . 1892 10-48 2-12 33-50 3-3 16-27 64
Eszakam. Egyes. Állam 1891 54-00 15-50 44-93 52-4 79-23 68

Eszerint a szarvasmarha a számos állatokra redukált lét
számnak 60—80 %-át teszi.

Oka e jelenségnek egyrészt a szarvasmarha sokoldalú 
használhatóságában, másrészt a legkülönbözőbb viszonyokhoz 
való nagy alkalmazkodási képességében rejlik.

A szarvasmarha úgy igásmunkák végzésére, mint külön
böző állati termények (hús, tej) előállítására egyaránt alkalmas, 
azonkívül több trágyát szolgáltat, mint a többi állatnemek; 
100 ft!g takarmány-szárazanyagból a szarvasmarhánál átlagban 
380, a lónál 210, a juhnál 180 friss trágya származik, és 
habár az utóbbi állatok trágyája valamivel értékesebb, haté
konyabb, a marhatrágyát mégis általán többre becsülik, mert 
a legtöbb talajnemre ez a legalkalmasabb. Ha továbbá tekin
tetbe veszszük, hogy a szarvasmarhával a legkülönbözőbb 
takarmány, úgy széna- és szalmafélék, mint gyöknövények és 
gyári hulladékok jól értékesíthetők, hogy az éghajlati viszo
nyok iránt nem érzékenyebb, mint a többi állatnemek s hogy 
úgy legelőn, mint istállón, kicsinyben és nagyban tartható, 
csak természetesnek találjuk, ha a szarvasmarhatartás a leg
több gazdaságban az állattartás legkiterjedtebb, gyakran egye
düli ága.
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De üzleti szempontból is legtöbb esetben a szarvasmarha 
tartása mutatkozik a legelőnyösebbnek, mert termékei kevésbbé 
lévén az áringadozásoknak alávetve, jövedelme egyenletesebb, 
mint akár a ló-, akár a juh-, akár a sertéstartás jövedelme, a 
növénytermelés jövedelméről nem is szólva, mely ezekénél is 
ingadozóbb.

A szarvasmarha után származó jövedelem egyenletes voltának meg
világítására elég a magyar-óvári uradalomra hivatkozni, melyben a szarvas
marhatartás, nevezetesen a tejgazdaság után nyert évi nyersjövedelem 480*000  
és 520.000 frt között ingadozik és átlagban 500.000 frtra tehető, holott a 
mezei termények után származó 250.000 frtnyi évi átlagos bevétel 200.000 
és 400.000 frt között váltakozik.

Azonban a szarvasmarhatartásból is csak akkor remélhető 
megfelelő jövedelem, ha szervezésénél a helyi viszonyoknak 
megfelelő irányt követünk.

A termelés főczélja szerint a marhatartásnak következő 
három főiránya különböztetendö meg :

I. A gulyatartás. Ennek módozatai: 1. gulyabeli tenyésztés,
2. vett tinók fölnevelése.

II. A tejgazdaság. Módozatai: 1. kizárólagos tejtermelést 
folytató —, 2. tenyésztéssel kapcsolatos tejgazdaság.

III. A hizlalás. Módozatai: 1. tenyésztéssel kapcsolatos hiz
lalás, 2. vásárolt és kiselejtezett állatok hizlalása.

A gyakorlatban ezek az irányok nagyon különbözően 
kapcsolhatók össze, azonban okszerű kapcsolatbahozataluk az 
egyes irányok jelentőségének ismeretét tételezi föl.

I. A gulyatartásra terjedelmes marhalegelök indíthatnak, 
oly viszonyok között, hol a tejelőmarha tenyésztése kedve
zőtlen természeti viszonyok, nevezetesen száraz éghajlat, bizony
talan takarmány termések, illetve a tej értékesítésére alkalmas 
piacz és közlekedési eszközök hiánya miatt sikerrel nem foly
tatható. Ezen iránynál igavonásra alkalmas állatok nevelése 
lévén a czél, úgy ez a szempont, mint a természeti viszonyok 
hazánkban a magyar fajtára utalnak.

A marhatartásnak ezen legkülterjesebb, legkevesebb tökét 
és szakértelmet igénylő irányánál a fölnevelendő állatok vagy
1. tenyésztés, vagy 2. vétel útján szerezhetők meg.
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1. Az első módozatnak: a gulyabeli tenyésztésnek az az 
előnye, hogy egyöntetűbb, czélunknak inkább megfelelő állatok 
nevelésére alkalmasabb, de hátránya, hogy a kizárólagosan 
csak borjak nyerése czéljából tartott tehenek után származó 
tinók fölnevelési költsége rendkivül nagy, hiszen 100 tehén 
után 80 borjut számítva s a nem arányát egyenlőnek véve, 
átlagban csak 40 tinó nevelhető fel.

Ezen okból ez a rendszer csak nagyon extenziv viszonyok 
között lehet helyén.

Másként alakul a gulyabeli tenyésztés jövedelmezősége, 
ha azzal értékes tenyészállatok (bikák) fölnevelése hozatik 
kapcsolatba vagy a tehenek egyúttal fejetnek, amint ez a 
kisebb tenyésztőnél tapasztalható.

2. Az üzleti szempont a legtöbb esetben vett borjak föl
nevelésére fog indítani, mert ezen az utón rendszerint olcsób
ban jutunk a tinók birtokába s a befektetett töke gyorsabban 
térülvén meg, jobban szokott kamatozni.

A kisebb tenyésztő, ki teheneit feji s esetleg iga vonásra 
is használja, olcsóbban nevelvén föl borjúit, azokat olcsóbban 
is adhatja, s ha megfelelő legelővel nem rendelkezik, jobban 
is teszi, ha eladja. A kisebb gazda tehát épp helyzetéből ki
folyólag inkább a tenyésztésre, a nagyobb birtokos a további 
fölnevelésre van utalva, s ha a kisebb gazdák megfelelő köz
ségi bikával rendelkeznek és a borjakat a kellő gondozásban 
részesítik, akkor a nagyobb birtokos ezen az utón is meg
felelő állatok birtokába juthat.

A borjubeszerzésnek egy sajátságos módja még az, hogy 
dajkateheneket tartunk azon czélból, hogy azok segélyével az 
összevásárolt szopós borjakat fölneveljük. (Bővebbet 1. alább.) 

Különben a termelésnek belterjes irányban való fejlő
désével mind többet veszít a gulyatartás jelentőségéből, annyi
val inkább, minthogy az igásökör-szükséglet a tejgazdasággal 
kapcsolatban is fedezhető.

II, Ä tejgazdaságnál a termelés fő- vagy kizárólagos czélja 
a tej, melynek értékesíthetésétöl függ egyrészt ezen termelési 
ág jövedelmezősége, másrészt a tehenészet berendezésénél köve
tendő irány.

Kedvező tejértékesitési viszonyokat föltételezve, tejgaz
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daságok berendezése által a gazdaság jövedelme a maximális 
fokra emelhető s amellett a legbiztosabb alapra fektethető. 
Minthogy továbbá a tejgazdaságba fektetett tőke forgása a 
leggyorsabb, amennyiben a tejpénz naponkint, illetve hetenkint, 
havonkint szokott befolyni, ennélfogva a tejgazdaság leszállítja 
a forgótőke-szükségletet.

De másrészt kétségtelen az is, hogy a tejgazdaság be
rendezése tekintélyes tőkét, vezetése pedig alapos szakismeretet, 
nagy pontosságot, kitartást és beható üzleti szakavatottságot 
nagyobb mértékben igényel, mint az állattartásnak bármely 
más ága.

Ahol a tejgazdaság általános előföltételei megvannak, a 
viszonyok úgy a tej termelésének, mint értékesítésének ked
veznek, a tejgazdaság útján tehát a felsorolt előnyök elérhetők, 
ott szervezésénél első feladatunk a helyes irány kitűzése, neve
zetesen annak a kérdésnek az eldöntése, hogy kizárólagos vagy 
tenyésztéssel kapcsolatos tejgazdaságot folytassunk-e?

7. A kizárólagos tejtermelést folytató tehenészetek részére 
a fejős tehenek nem tenyésztés, hanem vétel útján szereztetnek 
meg és vagy csak addig fejetnek, míg elzüllenek, vagy addig 
tartatnak, míg megfelelő tejhozamot szolgáltatnak, amely 
esetben a nyert borjak szopós korukban adatnak el.

A tejgazdaságnak ezen módozata mindenekelőtt kedvező 
tejpiaczot, a tejnek biztos és jó áron, viszonyaink között leg
alább literenkinti 10 krjával való értékesíthetését tételezi föl, 
további föltétele: elegendő s megfelelő takarmánynyal való 
rendelkezés és alkalmas piacz, bőven tejelő frissfej ésü tehenek 
beszerzésére.

Nagyvárosok közvetlen közelében e föltételek meg lóvén 
adva, ott ez az irány az uralkodó, mely kellő szakértelemmel 
űzve, a tejgazdaság legjövedelmezőbb nemének tekinthető, 
csakhogy tekintettel a vett állatokkal behurczolható beteg
ségekre, egyúttal igen nagy koczkázattal is jár.

Minthogy azonban a közlekedés fejlődésével a tejtermelés 
öve is folyton tágul és a nagyvárosoknak tejjel való ellátá
sában több és több távolabb fekvő gazdaság is részt vehet, 
ami rendszerint a tej árának leszállítását vonja maga után, a 
kizárólagos tejtermelést folytató tejgazdaságok, melyek sorába 

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



267

a milimárik tehenészetei is tartoznak, sokat veszítettek régi 
jelen tőségükből.

Állattenyésztési szempontból ennek az iránynak egy 
nagy hátránya az, hogy a legjobban tejelő tehenek után szár
mazó borjak mind a vágóhídra kerülnek. Ennek ellensúlyo
zására czélszerüeknek bizonyultak az utóbbi időkben alakított 
borjunevélő telepek, melyek hivatása, hogy a kizárólagos tej
termelést folytató gazdaságokból származó borjakat fölneveljék.

Ezek a telepek a tejpiacztól távolabb eső helyeken állít
tatnak fel, hol a tej ezen az utón is megfelelően értékesíthető.

Ilyen telepet rendezett be a budapesti központi tejcsarnok, a gödöllői 
koronauradalomhoz tartozó Mácsa nevű, 1200 hold kiterjedésű pusztán; a 
szopós borjak 2—3 hetes korukban kerülnek oda, hol dajkatehenek segélyével 
fölneveltetnek; egy dajkatehén hónapokon át 3 -4 drb borjút is képes tejjel 
ellátni. Az elválasztott borjak a rnáramarosi havasi legelőkre szállíttatnak és 
ott neveltetnek föl.

2. A tenyésztéssel kapcsolatos tejgazdaság a tejpiacztól 
távolabb eső vidéken képezi az uralkodó rendszert és a tej
érté kesitési viszonyok szerint vagy a tejtermelésre, vagy a 
tenyésztésre helyezi a fősúlyt.

Hol a tej legalább 7 krral értékesíthető, ott rendszerint 
a tejtermelés előtérbe helyezése fog előnyösebbnek bizonyulni, 
a tenyésztés pedig fökép csak a saját szükséglet fedezésére 
szorítkozni, ellenben ahol a tej közvetlenül még 6 kron sem 
értékesíthető vagy a termelő a közvetett, t. i. vaj-, sajtkészités 
útján való értékesítésre van utalva, ott az eladásra tenyésztett 
állatok nevelésére lesz a fősúly fektetendő.

Legelőkre mindkét módozatnál okvetlenül szükség van és 
minél nagyobb kiterjedésű marhalegelőkkel rendelkezünk, annál 
nagyobb kiterjedést adunk a tenyésztésnek.

A kizárólagos tejtermelést folytató gazda rendszerint nincs 
tekintettel a fajtára, ő csak bőven tejelő egyedeket keres és 
azok teljesen kielégítik az ő igényeit, ellenben a tenyésztéssel 
kapcsolatos tejgazdaságot folytató gazdának alkalmas fajta ki
szemelésére is tekintettel kell lennie.

A tenyésztést űző, de a tejtermelésre a fősúlyt helyező 
gazda a fajta megválasztásánál főképen arra fog törekedni, 
hogy az állatok a rendelkezésre álló takarmányt lehető jól 
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értékesítsék, hogy a tejhozam úgy általában, mint a testsúly 
arányában megfelelő legyen, vagyis hogy az évenkinti és 
darabonkinti tejhozam 500 *&-nyi  élősúly mellett a 2000 litert 
meghaladja, hogy továbbá a kiselejtezett állatok jól értékesít
hetők legyenek és az állatállományt veszélyeztető betegségeknek 
ne legyenek alávetve. Ilyen viszonyok között tehát igénytelenebb 
fajtákkal (allgaui, innthali, bonyhádi stb.) is elérhető a czél.

Ellenben ahol a tejtermelésen kívül tenyészállatok neve
lésére helyezik a fösúlyt, ott oly fajták választandók, melyek 
tenyészállatai keresettek és drágán fizettetnek meg, mint 
aminö jelenleg különösen a szimmenthali fajta. Itt arra kell 
törekednünk, hogy a tej rosszabb értékesítéséből származó 
hiány a drágán eladott tenyészállatok után befolyó jövedelem 
által ellensúlyoztassék.

A tenyészállatok jobb értékesíthetése czéljából nagyon 
tanácsos ez esetben tehenészetünket az országos törzskönyvbe 
fölvétetni.

Nagyobb uradalmakban a két irány czélszeriien olyformán 
egyesíthető, hogy a közlekedési góczpontokhoz közeli majo
rokban kizárólagos tejtermelést, az azoktól távol fekvő majo
rokban kizárólagos tenyésztést űznek. Ezekben nevelik föl a 
tehenészetből származó borjakat.

Különben akár a tejtermelésre, akár a tenyésztésre he
lyezzük a fősúlyt, a tehenészet jövedelme mindkét esetben 
első sorban a tej értékesítési árától lesz föltételezve.

Legfőbb törekvésünk ennélfogva a tejnek minél előnyö
sebb értékesítésére legyen irányítva s mivel a tej értékesíté
sének számos módja van, ezek közül a legelőnyösebb módozat 
megválasztása képezi egy további feladatunkat.

A tej értékesíthető ugyanis:
1. Közvetlen eladás útján,
2. Tejkereskedök „
3. Tejbérlök „
4. Tejszövetkezetek „
5. Tejtermékek készítése „
7. A közvetlen eladásnál a termelő közvetlenül adja el a 

friss tejet a fogyasztónak. Ez általában a legelőnyösebb módo
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zatnak van elismerve, minthogy a közvetítési díj mellőzését, 
a tej legmagasabb áron való értékesítését teszi lehetővé.

Azonban ennek a módozatnak is megvannak a maga 
nehézségei, melyek különösen abban rejlenek, hogy kivált 
nagyobb tehenészeteknél nem könnyen sikerül az eladó tej
mennyiségnek megfelelő vevőkörre szert tenni, hogy számos 
vevőnek a kielégítése nagy pontosságot igényel, az elszámolás 
és a pénz behajtása gyakran nehézségekkel jár s ami külö
nösen latba esik, hogy tekintettel a tejhozam időszaki inga
dozásaira, a tejnek csak egy része köthető le biztos vevőknek; 
a többi vagy alkalmi vevőknek olcsóbban adatik el, vagy ha 
ez nem lehetséges, csak feldolgozás útján értékesíthető.

Némileg mérsékelhető az utóbbi hátrány azáltal, hogy a 
borjazás az egész évre lehető egyenletesen osztatik el, vagy 
hogy szükség esetén frissfejésü tehenek szereztetnek be.

Kisebb tehenészeteknél a tej vagy a gazdaságban adatik 
el, mi a legelőnyösebb, vagy a vevők házához szállíttatik, mi 
az eladási költséget már növeli.

A föpiacztól távolabb eső tehenészetek, ha a tejet köz
vetlenül akarják eladni, tejcsarnokok felállítására utalvák, honnét 
a vevők edényekben vagy palaczkokban kapják a tejet és ahol 
egyúttal a tejtermékek (tejfel, túró, lefölözött tej, vaj, sajt, 
kefir stb.) is eladhatók.

Igaz ugyan, hogy a tejcsarnok útján való értékesítés 
tekintélyes kezelési költséget okoz, de tekintettel a közvetett 
eladással járó, alább felsorolt hátrányokra, nagyobb szabású 
tehenészetekre nézve mégis ez a módozat mutatkozik a leg
előnyösebbnek, föltéve, hogy a tejcsarnok helyes üzleti elvek 
szerint kezeltetik és a tej jó hírnevének megőrzéséről gondos
kodnak.

Hazánkban a magyar-óvári uradalom rendelkezik a legnagyobb, ‘2400 
drbot számláló tehenészettel, melyek teje, évenkint 5—5’/2 millió liter, leg
nagyobbrészt az uradalom bécsi központi tejcsarnokában értékesíttetik.

2. Tejkereskedöknek sl tej előre megállapított föltételek 
mellett engedtetik át, vagy az istállóban vagy azok lakhelyére, 
illetve a legközelebbi állomásra szállítva. Tekintettel a szállí
tással járó tekintélyes költségekre és kárveszélyre, az első 
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módozat rendszerint az előnyösebb, de hogy melyik válasz
tandó, az fökép a helyi viszonyoktól és a piacz távolságától 
függ.

Fökellék, hogy megbízható, ezen üzletágban jártas és 
elegendő tőkével rendelkező kereskedővel szerződhessünk. A 
szerződés rendszerint több, péld. 6 évre köttetik meg, esetleg 
félévi felmondással. Az abba fölveendő föltételek a szállítandó 
tej mennyi- és minőségére, árára s a szállítási és fizetési mó
dozatokra vonatkoznak.

A naponkint szállítandó mennyiség abszolút számban fejeztetik ki ugyan, 
rendszerint azonban azzal a kikötéssel, hogy szállítónak jogában áll bizonyos 
mennyiséggel, 10—20 %-kal többet vagy kevesebbet szállítani, mely kikötés, 
tekintettel a tejhozam ingadozó voltára, el nem engedhető. Ha péld. 100 
tehénnel rendelkező gazdaság naponta 500 l szállítására kötelezi magát. 20 %- 
nyi latitudenél a napi szállítás 400 és G00 l között ingadozhat.

A minőséget illetőleg friss, hamisítatlan, tiszta, egészséges állatoktól 
származó, lehűtött tej szállítása köttetik ki.

Az ár literenkint vagy az egész évre egyenletesen állapíttatik meg, 
vagy a téli hónapokra magasabb, a nyáriakra alacsonyabb ár köttetik ki.

A szállítás költsége részben vagy egészben a termelőt illeti s a szer
ződésben az ebbeli kötelezettségek pontosan meghal ározandók.

Az elszámolás hetenkint vagy havonkint történik, biztosíték fejében 
pedig annyit tartozik a tejkereskedő letenni, hogy azáltal a beszolgáltatandó 
tejpénz biztosítva legyen, péld. hetenkinti elszámolásnál és 7 kros tejáraknál 
annyi forintot, amennyi a naponta szállítandó tej literekben kifejezett száma. 
Fenti esetben tehát 500 frtot tenne a biztosíték.

A tej értékesítés kérdését részletesen a következő munka tárgyalja: 
J. Krschka. Ertragreiche Milchwirtschaft. Praktische Anleitung zur Gewin
nung und Verwertung der Milch. Wien, 1891.

Föltéve, hogy szolid kereskedővel szerződünk, az eladás 
ezen módozata kivált a piacztól távolabb eső, kisebb tehené
szetekre nézve nagyon alkalmas.

3, Tejbér/öknek oly vállalkozók neveztetnek, kik a tehe
nészet kezelését magukra vállalva, egyúttal a nyert tejet érté
kesítés czéljából átveszik. A tehenészet tulajdonosa szolgáltatja 
a takarmányt és fedezi a tehenészet kezelésével járó összes 
költségeket, a tejbérlö pedig átveszi a tejet saját számlájára 
és vagy tehenenkint vagy literenkint előre megállapított 
bért fizet.

Minthogy ezen az utón a tej rendszerint csak nagyon
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alacsony áron értékesíthető, péld. literenkint 4—5 kron, a 
tehenenkint fizetett bér 40—80 frt között váltakozik, s mint
hogy e módozat sok viszálykodással van összekapcsolva, melyek 
főleg abból származnak, hogy a tej bérlő a takarmány nyal 
soha sincs megelégedve s hogy a borjaktól a kikötött tejet 
elvonja, ennélfogva ezen módozat legföljebb nagyon extenziv 
viszonyok között van helyén, ahol a tej értékesítése sok nehéz
séggel jár, más módozat pedig nem alkalmazható, de ilyen 
viszonyok közé a tejgazdaság egyáltalában nem való.

4. A tejszövetkezetek lényege abból áll, hogy több tehén
tartó gazda a tej közös értékesítése czéljából szövetkezetét 
alakít. A szövetkezés módozatai nagyon különbözők s a helyi 
viszonyok szerint állapíttatnak meg. Főföltétel, hogy a szövet- 

. kezet részére a kezelési költséggel arányban álló tej mennyiség 
biztosíttassák, mi olyformán történik, hogy a szövetkezet tagjai 
tartandó teheneik arányában bizonyos számú üzletrészt jegyez
nek vagy tehenenkint bizonyos összeget (10—40 frt) fizetnek 
be, melyből a berendezési és üzleti költségek fedeztetnek s 
hogy magukat arra kötelezik, hogy a nyert összes tejet a szö
vetkezetnek tiszta, hamisítatlan állapotban fogják szállítani; 
gyakran még a tehenenkint szállítandó minimális és maximális 
mennyiséget (péld. 4 és 8 liter) is kikötik.

A tejszövetkezetek jelentősége abban rejlik, hogy a ter
melőt a tej eladásával járó gondoktól felszabadítják, s ha 
helyesen szervezvék, a tej megfelelő értékesítését a piacztól 
távol eső tehenészetekre nézve is lehetővé teszik, de másrészt 
tekintetbe veendő, hogy a szövetkezetbe lépés a tejtermelő 
rendelkezési szabadságát kisebb-nagyobb mértékben korlátozza, 
péld. azáltal, hogy tehenészetét nem fejlesztheti a kívánt mér
tékben, minélfogva főjelentősége abban keresendő, hogy a tej- 
piacztól távol eső kisebb tejgazdaságoknak a tej értékesítheté- 
sére módot nyújtanak.

A tej közvetlen eladását folytató városi tejszövetkezeteken 
kívül, léteznek a tej feldolgozására s a tejtermények (vaj, 
sajt) értékesítésére berendezett vidéki tejszövetkezetek is, melyek 
minthogy a tej feldolgozásánál s a termékek forgalomba hoza
talánál szakértő egyéneket alkalmaznak, a tej egyébkénti 
értékesítésére kedvezőtlen, de másrészt a marhatenyésztésre 
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kedvező viszonyok között, így nevezetesen hegyes és havasi 
vidékekre nézve megbecsülhetetlenek. Mindkét neménél a tej- 
szövetkezeteknek a beszolgáltatott tej ára zsírtartalmának 
tekintetbe vételével szokott megállapíttatni, mi — tekin
tettel a tej változó összetételére — elengedhetlen föltételének 
tekintendő.

Említésre méltó, hogy az első tejszövetkezetet Jesse William Ameriká
ban 1855-ben létesítette. Hazánkban csak a 80-as évek elején kezdett ez az 
intézmény meghonosulni s különösen Egan Ede volt országos tejgazdasági 
felügyelő szerzett annak terjesztése és szervezése körül hervadhatatlan érde
meket. Ezen intézmény életrevalóságának jellemzésére elegendő, ha fölemlít
jük, hogy az 1883-ban 33 taggal és 102 üzletrészszel megalakult budapesti 
központi tejcsarnok már az első évben 2,384.000 Z tejet hozott forgalomba; 
1892-ig 68-ra emelkedett a tagok, 317-re az üzletrészek száma és 8,922.000 Z-re 
az évenkint forgalomba hozott tej mennyisége.

Tej szövetkezetek szervezése iránt bővebb tájékozást nyújtanak : C. JZ. 
Stocket. Einrichtung, Organisation und Betrieb der Molkerei-Genossenschaften. 
Bremen, 1880 czimü munkája és Egan Ede. A tejgazdaság terén tett intéz
kedéseiről szóló jelentései Részletes útbaigazítást továbbá a tejgazdasági 
miniszteri biztos van hivatva nyújtani.

5. A tejtermékek útján való értékesítéshez a számitó gazda 
csak ott fog folyamodni, ahol a közvetlen értékesíthetésre az 
alkalom hiányzik, illetve a közvetlen értékesítésnél elérhető ár 
még alacsonyabb, mint az, mely a tej feldolgozásánál elérhető; 
ez sajt- és vajkészitésnél viszonyaink között, helyes eljárást 
követve, literenkint 5—6 krra tehető.

Figyelembe veendő azonban, hogy a tejnek ilyetén érté
kesítése nagyobb tőkebefektetést, több forgó tökét és alapos 
technikai és üzleti szakavatottságot igényel.

Hogy sajtot vagy vajat készítsünk-e, illetve hogy a sajt- 
és vajkészitésnél milyen irányt kövessünk? az teljesen a helyi 
viszonyoktól függ és csak jövedelmi előszámitások útján dönt
hető el.

Ezirányu előszámitásoknál általános tájékozásul a követ
kező adatok szolgálhatnak:

100 Z friss tej után nyerhető: 17— 20 Z tejszín és 80—82 Z lefölözött 
tej, illetve 8 — 12 túró.

Vajkészitésnél 100 ftlg tej után: 3—3*/ 2 % vaj, 15—16^ irós tej és 
76 — 78 ty szedett tej.
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Sajtkészitésnél 100% tej után: 12 —15 ty puha csemegesajt (limburgi) 
és 82—84 ty savó ;

vagy 8 —11 fijg friss, illetve 7—10% érett kövér, svájczi módra készí
tett sajt és 3/4 % savóvaj;

vagy 7—10 % friss, illetve 5—9 % érett félkövér sajt és 1 — 1 ’/2 % vaj;
vagy 6—7 % friss, illetve 5—6 % érett sovány kemény sajt és 

3—3 % vaj nyerhető.
Minthogy hazánkban az évi sajtbehozatal a kivitelt körülbelül 11.000 q- 

val meghaladja, sajttermelésünk tehát még a belfogyasztást sem fedezi, holott 
a vajnál némi (5000 q) kiviteli többletünk van, a sajttermelés fejlesztésének 
még tág tere nyílik.

III. A hizlalásra indító okok különbözők és vagy abban 
rejlenek, hogy a tej értékesítésére a viszonyok nem kedvezők, 
vagy hogy a rendelkezésre álló takarmány a tejtermelésre és 
tenyészállatok nevelésére nem alkalmas, illetve, hogy a takar
mány nem áll az egész éven át rendelkezésre. Minthogy a 
húsfogyasztás és húsárak emelkedésével hizlalás útján a takar
mány gyakran jobban értékesíthető, mint más módon, sok 
esetben a jövedelmi szempont is a hizlalást javasolja. Végül 
tekintetbe veendő, hogy a hizlalásnál kitűnő minőségű trágya 
nyerhető.

A hizlalásnak, az indító okok szerint, különösen három 
módozata különböztetendö meg:

1. Hízóállatok tenyésztésével kapcsolatos, ú. n. korai 
hizlalás, 2. vett és kimustrált állatok rendszeres hizlalása és 3. 
az alkalmi hizlalás.

7. A korai hizlalásnál a tenyésztett állatok borjúkoruktól 
fogva mint hízók tartatnak és rendszerint l'/2—2A éves ko
rukban adatnak el. Ez a hizlalásnak a legtökéletesebb módja, 
mely mellett a legjobb minőség és a legmagasabb húsárak 
érhetők el.

Azonban sikeres folytatásának föltételei, hogy korán 
fejlődő, hízásra alkalmas fajtával, megfelelő hizlaló takar
mánynyal s az értékesítésre alkalmas piaczczal rendelkezzünk. 
Ez a módozat kivált ott lehet helyén, hol a marhatenyésztés
nek a viszonyok kedveznek, de a tej értékesítése nehézségekbe 
ütközik.

A hizlalásnak ezen kivált Angliában nagyon elterjedt neme hazánkban 
még kevéssé van felkarolva. Sikerrel a béllyei főherczegi uradalomban foly- 

Hcnsch: Jószágberendezés- és kezeléstan. 18 
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tátják, ahol a korai hizlalás czéljából Shortliorn-keresztezések tenyésztetnek, 
a mellékesen nyert tej pedig részint hízlalási czélokra használtatik, részint 
sajtkészités útján értékesíttetik. A hízók a külföldre szállíttatnak.

2. A rendszeres hizlalás, mint időszaki hizlalás, leginkább 
ipari vállalatokkal kapcsolatos (szesz- és czukorgyári) gazda
ságokban nyer alkalmazást, hol erre a csak idöszakonkint ren
delkezésre álló s ezen az utón rendszerint legjobban értéke
síthető hulladéktakarmány úgyszólván ráutal. Hizlalásra pedig 
részint kiselejtezett igásökrök, részint vett ökrök és tehenek 
szolgálnak.

De mellékipari vállalatokkal nem rendelkező gazdaságok 
is alkalmazzák a rendszeres hizlalást, a kiselejtezett igás- és 
tenyészállatok jobb értékesítése és trágya nyerése czéljából; 
újabban pedig kivált azért terjed mindjobban ez az irány, 
mivel a gyáraktól néha nagyon jutányosán megszerezhető 
szárított szeszmoslék és répatörköly a jövedelmező hizlalásnak 
kedvez.

Ide sorolandó végül a buja folyamparti legelőkön való 
hizlalás is, mely a hizlalásnak egyik legkevésbbé költséges és 
amellett nagyon jövedelmező módja, csakhogy trágyát alig 
szolgáltat.

3. Az alkalmi hizlalás esetről-esetre nyer alkalmazást. Fő
képen bő takarmány termések, illetve olcsó takarmánynak jobb 
értékesíthetése indítanak ezen módozatra.

Hogy úgy a rendszeres, mint az alkalmi hizlalás jöve
delmező legyen, ennek első föltétele, hogy hízóba ne elvénhedt, 
lezsarolt, hanem a takarmányt jobban értékesítő, fiatal — a 
fajták szerint 6—8 éves — állatok fogassanak, ami azért is 
ajánlatos, mivel ezáltal úgy az igásökröknél, mint a tenyész
állatoknál az elhasználási százalék tekintélyesen leszállítható. 
Másik föltétel az, hogy megfelelő táparányu és bő takarmányo
zással az állatok lehető gyors kihízlalására törekedjünk. Ezen 
föltételek mellett %— 1 *&-nyi  naponkinti átlagos súlygyarapodás 
érhető el és a hizlalás 3—4 hó alatt befejezhető.

Harmadik föltétel a gőbölyök megfelelő értékesíthetése; 
a helybeli piacz részére kisebb állatok is hizlalhatok, de ki
vitel czéljára lehető nagytestű állatok választandók, mert ez
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által a szállítás költsége csökkenthető. Kendszeres hizlalásnál 
állandó vevőkről gondoskodjunk s az eladás lehetőleg élősúly 
szerint történjék, minden levonás nélkül, minthogy a szo
kásos levonások az ármegállapítást csak komplikálják. *)

Legeltetés vagy Istállózás.

A szarvasmarhatartás szervezésénél gyakran fölmerül az 
a kérdés, hogy az állatok nyáron át legelőn vagy istállón 
tartassanak-e ?

Úgy a legeltetésnek, mint az istállózásnak megvannak 
a maga előnyei és hátrányai, miértis csak azok kölcsönös mér- 
legezése alapján dönthető el végérvényesen a fentebbi kérdés.

A legeltetés mellett szól, hogy olcsóbb tartást tesz lehe
tővé, minthogy a legeltetésnél a takarmány kaszálása, gyűj
tése, behordása, adagolása s a trágya kihordása elesik és hogy 
továbbá a legeltetéssel járó testmozgás az állatok egészségére 
és fejlődésére nagyon üdvös.

Ezzel szemben hátránya azonban, hogy legeltetés mellett 
a takarmánytermő terület rosszabbul használatik ki, mint
hogy a növények fejlődésükben gátoltatnak és a termett takar
mánynak egy része a tiprásnak esik áldozatul.

Hátránya továbbá, hogy a takarmányozás rendszerint 
nem oly egyenletes és különösen az, hogy sokkal kevesebb 
trágyát nyerünk, mint az istállózás mellett.

A legeltetés ennélfogva első sorban ott van helyén, hol 
a föld olcsó, tehát sem a takarmánynak, sem a trágyának 
nincs még nagy értéke, hol a tőke és a munka drága, szóval 
extenzivebb viszonyok között; továbbá ott, hol a természeti 
viszonyok, csapadékdús éghajlat a fünövésnek kedveznek, a 
takarmánynövények reprodukcziója tehát igen nagy és azért a 
takarmányterületek legeltetés útján legelőnyösebben értéke
síthetők, mely okból az északi tenger partvidékein és a hava
sokon a legeltetés az uralkodó rendszer.

Végül elengedhetetlen föltételnek tekintendő a legeltetés 
ott, hol állatok tenyésztése, növendékállatok fölnevelése a czél, 

*) L. „Állateladási szokványok“ a függelékben.
18*
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mert legeltetés nélkül egészséges és normális testalkatú szar
vasmarha nem nevelhető.

Ellenben az istállózás előnyösebbnek fog bizonyulni ott, 
hol belterjesebb viszonyok a föld jobb kihasználására utalnak, 
a legelők hozama bizonytalan, mesterséges takarmánytermelés 
útján a területek tehát jobban értékesíthetők, továbbá ott, 
hol a termelés czélja tej és hús nyerése, nem pedig állatok 
nevelése.

Mindez ki nem zárja, hogy belterjesebb viszonyok között 
is legelőn ne tartsuk a marhát, mert ha megfelelő legelőkkel 
rendelkezünk, ezeken belterjes állattartás is folytatható; példa 
rá Német-Alföld, hol a drága és kényes hollandi tehenek egész 
nyáron át legelőn tartatnak és tejhozamuk mindazáltal minden 
más fajtáét felülmúlja.

A legeltetési rendszer is lehet tehát belterjes, rendszerint 
azonban nem az, míg az istállózás rendszerint belterjesebb 
tartási módot jelent, habár nem mindig az. Helyesen alkalmazva, 
okszerű mind a kettő,

* * *

Bizonyos viszonyok között a szarvasmarhatartás czél- 
szerüen a bivalytenyésztéssel helyettesíthető, illetve kiegészíthető, 
nevezetesen ott, hol nagyobb kiterjedésű mocsaras legelők és 
kevésbbé értékes takarmány értékesítése forog fent, a bivaly
tej megfelelő áron értékesíthető s bivalyökrök mellékes tar
tására a rossz utak utalnak.

Általában azonban csak külterjesebb viszonyok közé való a 
bivaly tenyésztés, mely a kultúra haladásával jelentőségéből 
mindinkább veszít, minthogy jövedelmezőség tekintetében a 
szarvasmarhával nem állja ki a versenyt.

3. A juhtartás.

Hazánkban a juhtartás a külföldi verseny hatása alatt 
leszállott gyapjuárak következtében régi jelentőségéből nagyon 
sokat veszített.

Juhállományunk, mely 1870-ben 14 3 millió darabot szám
lált, 1884-ig 10*6  millióra szállott le s azóta bizonyára még 
jobban megapadt.
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Mindazáltal bizonyos viszonyok között jelenleg is a haszon
állattartásnak gyakran egyedül folytatható ága.

Mindenekelőtt ott mellözhetlen a juhtartás, hol nagy ter
jedelmű föitétlen juhlegelők, azaz gyér fünövésü, alacsony 
füveket termő homokos és mésztalaju, esetleg dombos területek 
ezen az utón még aránylag legjobban értékesíthetők, továbbá 
hol a kiterjedt gabonatermelés után származó nagymennyiségű 
szalma jobb értékesítésére az alkalom hiányzik, míg az juhokkal 
föletetve, egyúttal bizonyos mennyiségű, másként talán meg 
sem szerezhető trágyát szolgáltat; végül pedig a majortól 
távol eső oly bizonytalan takarmánytermésü birtokrészeken is 
helyén lehet a juhtartás, melyek más módon sem kellően ki 
nem használhatók, sem meg nem trágyázhatok.

A nagy szállíthatóságu gyapjutermelésre indíthat azon
kívül az alkalmas piacz távolsága, közlekedési eszközök hiánya 
és egyéb termelési ágak felkarolásához szükséges munkáskezek 
hiánya.

A juhtartás tehát általában inkább külterjes viszonyok 
közé való, habár némely iránya még a legbelterjesebb viszo
nyok között is dívik, minélfogva a juhtartásnál is a helyes 
irány kitűzése a legfőbb feladat, mit annál inkább kell hang
súlyoznunk, mivel ott, hol a juhtartásnak jelenleg alkalma
zásban álló módja esetleg nem jövedelmez, ezen a bajon néha 
egyszerű irány változtatással is segíthetni s nem szükséges más 
állatnem tartására áttérni, mi sokkal nagyobb áldozattal és 
tőkebefektetéssel jár.

A juhtartás terén, a termelés czélja szerint folytatható 
főirányok:

1. A törzs juhászat,
2. A gyapjujuhászat,
3. A húsjuhászat és
4. Fejős juhok tartása.
1. Törzsjuhászatokban a fősúlyt értékes tenyészállatok, neve

zetesen kosok tenyésztésére fektetik, másodsorban pedig vagy 
gyapjú vagy hús képezheti a termelés czélját, s eszerint fő
képen gyapjú- és húsjuh-tenyészetek (pepinieriák) különböz- 
tetendők meg.
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A juhtartásnak ezen ága tehát első sorban hírneves, az 
uralkodó tény észiránynak megfelelő állatokból alkotott törzs
nyájat tételez föl, továbbá alapos szakismeretet a juhtenyésztés 
és gyapjuismeret terén, és elegendő tőkét a vérfelfrissités, 
nemesítés és esetleges irány változtatás keresztülvitelére szük
séges tenyészanyag beszerzésére.

Hol ezek a föltételek megvannak és a törzsjuhászat el
ismert hírneve egyúttal a tenyészállatoknak megfelelő áron 
való értékesíthetése iránt biztosítékot nyújt, ott sikerrel foly
tatható a juhtartásnak ezen legintenzivebb és kivált régebben 
nagyon jövedelmező, de a juhtartás hanyatlása folytán régi 
jelentőségéből sokat veszített és tekintettel a gyakori irány
változtatásra, nagy koczkázattal járó ága.

A jelenlegi viszonyok között a kereslet nemesebb tenyész
állatok iránt nagyon csekély lévén, a legtöbb juhászatban 
tenyészállatok nevelését csak mellékes czélnak tekintik.

2. A gyapjujuhászatnál a termelés föczélja a gyapjú, a hús
termelés csak másodsorban jön számba, a tej nyerés pedig rend
szerint mellőztetik.

Ezen iránynál a merinojuh játsza a főszerepet és vagy 
finomabb posztógyapjiira (Electoral-Negretti irány) vagy külön
böző czélokra alkalmas fésűs gyapjúra dolgoznak (Rambouillet- 
irány).

Hogy ezen irányok melyike követendő, az egyrészt a 
gazdaság helyi, természeti viszonyaitól, másrészt a gyapjú
piaci konjunktúráitól függ.

Száraz jellegű éghajlat és száraz, homokos talajú, finom, 
erőteljes takarmányt nyújtó legelők a finom posztógyapju ter
melésének kedveznek, míg csapadékdúsabb éghajlat alatt, bő
vebb takarmányt szolgáltató legelők inkább a fésüsgyapju 
termelésére, esetleg a hústermelésre való áttérésre indítanak.

A gyapjú képezvén a termelés főczélját, az irány meg
választásánál első sorban az uralkodó s jövőben remélhető 
gyapjuárak veendők figyelembe.

Ezirányu tájékozásul szolgáljanak a következő adatok, 
melyek a hazai gyapjú ármozgását a budapesti piacz jegy
zései szerint tüntetik fel:
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Gyapjú neme
100 kg gyapjú átlag (maximum-minimum) ára o. é. forintokban

1872-ben 1875-ben 1880-ban 1885-ben 1890-ben 1892-ben

1. Egynyiretü gyapjú.
(240—270) (240-290) (223—259) (206—232) (196—224) (180—200)

Igen nemes posztógy. 255 265 241 220 210 190
(220—235) (216-240) (196-214) (151 — 187) (160—178) (116 — 170)

Nemes posztógy api u 228 228 205 169 169 143
(200—210) (180-210) (161—189) (110—170) (133—160) (106—124)

Középszerű „ 205 195 175 140 146 115
(180—234) (140—216) (164—193) (100—150) (112 — 135) (100—118)

„ fésüsgyapju 207 176 178 125 124 109
(125 — 135) (120—150) (130-139) (85—125) (96-107) (94—102)

Bácskai hibátlan „ 130 135 135 105 102 98

II. Kétnyiretii gyapjú.
(200—215) (196—216) (157 — 175) (98-135) (128—139) (104—110)

Hegyvidéki fehér téli 208 206 166 112 134 107

Borsod-hevesmegyei „
(175—185)

180 — (125—172)
148

(90-110)
100

(103—128)
115

(98—104)
101

Tiszai téli...................
(175 — 185)

180 — (114-143)
128

(82—107)
95

(100—118)
109

(86—96)
91

(200—210) (190-216) (152—170) (98—135) (128—139) (100—106)
Hegyvidéki fehér nyári 205 203 161 116 134 103

Borsod-hevesm. „
(175—185)

180 — (120-143)
132

(82—110)
96

(103—128)
115

(100—106)
103

Tiszai nyári................
(175—185)

180 — (111—139)
125

(78—107)
92

(100—118)
109

(86—91)
88

(150—155) (124—136) (93—98) (83—100) (84—92) (84—94)
Közönséges czigája . . 152 130 96 92 88 89

(118-130) (82-88) (82—89) (64—68) (62-68) (66—73)
Bánsági raczka............ 124 85 86 66 65 84

1872-töl 1892-ig kitett tehát a gyapjú árhanyatlása:

az igen nemes posztógyapjunál métermázsánkint 65 frtot, vagy 25%-ot,
a nemes „ 85 37 „
a középszerű „ n 90 V 44 „

középszerű fésüsgyapjunál n 98 V H 47 „
a bácskai hibátlannál n 32 n n 25 „
a hegyvidéki fehér téli gyapjúnál 101 V >» 48 ,,
a borsod-hevesm. „ n 79 n n 44 „
cl tiszai „ V n 89 V n 50 „
a hegyvidéki fehér nyári V n 102 V 50 „
a borsod-hevesm. „ n JJ 77 V 43 „
a tiszai „ V n 92 51 „
a közönséges czigája- )> H 63 V 41 „
a bánsági raczka- V V 40 n 32 „
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Legkevesebbet az igen finom posztógyapju, legtöbbet 
a középminöségü gyapjú veszített árából, minek oka abban 
keresendő, hogy nagy versenytársunk a gyapjutermelés terén, 
Ausztrália, fökép középminöségü gyapjúval árasztja el az 
európai piaczot.

Hogy Ausztrália gyapjutermelése e század közepe óta milyen haladást 
tett, kitűnik a következő adatokból:

1856-ban ott a juhok létszáma 17 millió, 1880-ban 72, 1889-ben pedig 
101 millió volt. A kivitt gyapjú 1880-ban 90.000, 1890-ben pedig 1 millió 
métermázsát tett ki.

Az árhanyatlás másik oka a fonó- és szövőipar technikai 
tökéletesedésében keresendő, mi azt eredményezte, hogy jelenleg 
a kevésbbé finom gyapjúból is az uralkodó ízlésnek megfelelő 
szöveteket tudnak készíteni s hogy más elhasznált gyapjú
szövetek széttépése folytán nyert ú. n. mügyapjuból is bár 
silány, de olcsó és kelendő szöveteket készítenek.

Tekintettel az árhanyatlást előidézett okokra, nem remél
hető, hogy a gyapjú ára a közel jövőben emelkedni fog, és 
minthogy a jelenlegi árak a legtöbb esetben a gyapjú ter
melési költségét sem fedezik, a tisztán vagy fökép gyapjú
nyerésre irányzott termelés legföljebb az okszerűen folytatott 
electoral-iránynál bírhat még létjoggal, különben okvetlenül 
kénytelen a juhtenyésztö mindnagyobb súlyt a hústermelésre 
fektetni, miáltal egyúttal a gyapjuhozam is növelhető, anélkül, 
hogy ezen irány mellett a gyapjú minősége, illetve ára szenvedne.

3. A hústermelésre irányzott juhtartásnak két neme külön- 
böztetendö meg: a héisjuh-tenyésztés és az ürühízlalás.

A húsjuh-tenyésztésnél megint több irány követhető, a 
szerint, amint a hústermelésen kívül a gyapjutermelésre kisebb 
vagy nagyobb súlyt fektetünk, minek eldöntése egyrészt a 
rendelkezésre álló tenyészanyagtól, másrészt az értékesítendő 
takarmány minőségétől függ.

Viszonyaink között az angol húsjuh-fajták (South-downs, 
Leicester, Cotswold, Oxfordshir-downs) tiszta tenyésztése csak 
kivételesen lehet helyén, minthogy e fajták takarmányigénye 
viszonyaink között nehezen elégíthető ki s azonkívül a hús
állatok kellő értékesítése is gyakran nehézségekbe ütközik.
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Ezen okból a közönséges és franczia merinojuh (Negretti 
és Rambouillet) keresztezése angol húsjuh-kosokkal az az 
irány, mely viszonyaink között még aránylag a legjobb ered
ménynyel folytatható.

Ezen irány sikeres folytatásához megfelelő törzsnyájon 
kivül elengedhetetlen föltétel, hogy a gazdaság megfelelő takar
mánynyal rendelkezzen és az állatok értékesítése biztosítva 
legyen.

Sajnos, hogy utóbbi tekintetben viszonyaink a juhtartás 
ezen irányának sem kedveznek, egyrészt mert a belföldi 
fogyasztás, illetve kereslet juhhús iránt oly csekély, hogy a 
termelést erre alapítani nem tanácsos, másrészt mert a húsjuh- 
kivitelnek a védvámok állanak útjában, úgy, hogy biztos 
piaczra a külföldön sem számíthatunk.

így, habár viszonyaink a húsjuh-tenyésztésre nem éppen 
kedvezőtlenek, fökép az értékesítésnél fölmerülő nehézségek 
miatt nem tudott ez az irány oly lendületet venni, mint vett 
ott, hol, mint Francziaországban és Angliában, az értékesítés 
a belfogyasztás által biztosítva van.

A hústermelésnek azon iránya, mely tenyésztett vagy 
összevásárolt ürük hizlalására vonatkozik, különösen ott mutat
kozik helyén valónak, hol különféle melléklegelök (tarló- és 
utólegelők) és fölösleges takarmány ezen az utón értékesítendő. 
Az ürük ebben az esetben az aratás után állíttatnak be és 
feljavítva öszszel adatnak el.

4. A juhtartásnak legkevésbbé méltatott iránya a fejős 
juhok tartása, habár bizonyos viszonyok között, nevezetesen 
csapadékos éghajlattal biró, kivált hegyes, a közlekedési esz
közöktől távol eső vidékeken, péld. hazánk Felföldjén és Er
délyben nem egy gazdaság létezik, mely a közönséges juh 
tartása mellett legelőit és takarmányát jobban értékesíthetné, 
mint a merinojuhval.

Hasonló tartást föltételezve, egy középfinom gyapjút szolgáltató merino- 
juh évi nyershozadéka — 1 '/2 % gyapjú 1*5  írton eladva, 2’25 frtra, ellen
ben egy raczka- vagy czigájajuh évi hozadéka 1 ’/2 ty mosott gyapjú á 80 
kr = 1*20  frt és 8 sajt á 50 kr — 4 frt, tehát összesen 5 frtra tehető, 
miből természetesen a sajtkészitéssel járó költségek leszámitandók, habál’ 
azok a sajton kivül nyert tejtermékek (orda, vaj, savó) által legnagyobbrészt 
megtéríttetnek.
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Összefoglalva a juhtartásról mondottakat, azon végered
ményre jutunk, hogy tekintettel a gyapjuárak alacsony voltára 
s a húsjuhok értékesítésénél fölmerülő nehézségekre, a juh- 
tartás föltétlenül csak oly gazdaságokban karolandó fel vagy hagyandó 
meg, melyele akár természeti termelési viszonyaiknál, akár közgaz
dasági fekvésöknél fogva arra utalvák, míg az erre nem föltét
lenül utalt gazdaságok rendszerint a szarvasmarhatartás mellett 
fognak kedvezőbb jövedelmi eredményeket elérni.

A juhtartásnál követendő irányok közül pedig a finom 
gyapjú termelését ezélzó juhászat kivált terjedelmes juhlege- 
lőkkel rendelkező s gabonatermelést űző gazdaságokban van 
helyén, míg váltógazdaságot folytató és bujább legelőkkel, 
szintúgy sok szálas takarmánynyal rendelkező gazdaságokra 
nézve a tömeges gyapjú- és hústermelést egyesítő irány fog 
előnyösebbnek mutatkozni, ha ez nagytestű, gyors fejlődésü s 
egyúttal nagymennyiségű középfinomságu gyapjút szolgáltató 
állatokra van alapítva.

Különben mindkét iránynál a siker a juhtartás szerve
zésétől, kivált a tenyészkiválasztásnál és tartásnál követett el
járástól van föltételezve.

Minthogy végül a fejős juhok tartásának kedvező viszo
nyok között rendszerint tejelömarha tenyésztése is sikerrel 
folytatható, ilyen esetekben a tartandó állatnem iránt csak 
részletes jövedelmi előszámitás nyújthat tájékozást.

4. A sertéstartás.

A sertéstenyésztés régi időktől fogva mezőgazdasági ter
melésünknek egyik legfontosabb ága, melynek jelentősége 
abban nyilvánul, hogy segélyével különböző, másként alig 
hasznosítható hulladékanyagok (moslék, tejhulladékok, alj
gabona stb.), valamint mocsaras, erdei és tarlólegelők érté
kesíthetők, hogy továbbá a különböző helyi viszonyokhoz ki
tünően alkalmazkodik, kicsinyben és nagyban és különböző 
arányban folytatható, s hogy termékei, melyek úgy belfo- 
gyasztásunknál, mint külforgalmunknál nagyon fontos szerepet 
visznek, általában biztosan értékesíthetők.

Az okszerűen űzött sertéstenyésztés a haszonállattartásnak 
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egyik legjövedelmezőbb, de egyúttal, tekintettel az áringado
zásokra, a legnagyobb koczkázattal járó ága.

Sertéstenyésztésünk mező- és közgazdasági jelentőségének bemutatására 
szolgáljanak a következő hivatalos adatok:

Hazánk sertésállománya, mely 1857-ben 3,411.326 drbot számlált, 1870-ig 
3,573.531 és 1884-ig 4,803.639 drbra emelkedett s daczára belfogyasztásunk 
emelkedésének, sertéskivitelünk is állandóan növekedett.

A behozatal levonása után fenmaradó kiviteli többlet tett ugyanis :

Kétségtelen, hogy sertéstenyésztésünk ezen nagymérvű emelkedésénél 
különösen két tényező működött közre: az okszerűbb tenyésztés és jobb tar
tás egyrészt, az értékesítés szervezése sertéshízlaló telepek felállítása által 
másrészt.

1870-ben . . 139.000 drbot 240 millió forint értékben,
1883-ban . . . 300.000 27-8 n n n
1890-ben . . 676.000 473 r n n
1892-ben . . . 881.000 ti 553 r n D

A sertéstartás terén is a siker első föltétele, hogy annak 
szervezésénél helyes, a helyi viszonyoknak megfelelő irányt 
kövessünk.

Eltekintve a házi szükséglet fedezésére szolgáló sertés
tartástól, a nagyban való rendszeres tartásnak három módja 
különböztetendö meg:

1. A tenyésztés, 2. A süldötartás és 3. A hizlalás.
1. A tenyésztésnél állatok nevelése a föczél, melyet vagy 

mint malaczok, vagy mint süldők kerülnek eladásra.
Hírneves tenyészetekben azonkívül értékes tenyészállatok 

nevelésére is súlyt fektetnek, mely irány, elegendő keresletet 
föltételezve, legjövedelmezőbb. Ha ezt az irányt sikerrel foly
tatni óhajtjuk, nagyon ajánlatos törzsünket az országos törzs
könyvbe fölvétetni.

A tenyésztésnél kétféle irányt követhetünk: vagy hír
vágy hússertéseket tenyészthetünk.

Zootechnikai részleteket mellőzve, minthogy ezek iránt a 
szakbavágó irodalom*)  nyújt kellő tájékozást, e helyütt csak 
azon oekonomiai tekintetek feltüntetésére szorítkozunk, melyek 
az egyik és másik irány mellett szólnak.

*) L. Kovácsy és Monostori. A sertés, annak tenyésztése és hizlalása. 
Kassa, 1890 czimü munkát.
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A zsírsertés alatt általában a közönséges hazai sertés
fajtákat értik, habár ezek között is léteznek fajták, melyek 
kisebb-nagyobb mértékben a hússertések jellegével bírnak. 
Legjellemzőbb és nálunk legelterjedtebb képviselője a mangalicza 
sertés. Ellenben a hússertésekhez az angol fajtákat (yorkshiri, 
berkshiri stb. sertést), valamint az azok keresztezéséből szár
mazókat (mecklenburgit) számítjuk.

A zsírsertés árnyoldalai, szemben a hússertéssel, kivált 
abban nyilvánulnak, hogy nem oly szapora, hogy lassabban 
fejlődik, a takarmányt nem értékesíti oly jól és hogy a kül
földi piaczon az ára valamivel alacsonyabb.

Másrészt azonban nem is oly igényes a tartás és a takar
mány iránt, nem oly érzékeny az időjárással szemben, mint a hús
sertés, mely fölött még azzal az elönynyel is bir, hogy segélyével 
tarló-, ugar-, erdei és mocsaras legelők kitünően értékesíthetők, 
holott a hússertés erre nem alkalmas.

Mindezeknél fogva a zsírsertés inkább extenzivebb viszo
nyok közt van helyén.

Legjobban jövedelmez ott, hol alkalmas sertéslegelők 
vannak, ahol a fölneveléshez tehát aránylag kevés szemes 
takarmány szükségeltetik. Ezen körülményben rejlik oka 
annak, hogy erdei és mocsári legelőkkel rendelkező gazda
ságaink föltétlenül a zsírsertés-tartáshoz ragaszkodnak, ezt 
esetleg belterjesebben is űzve, mely esetben az állatok jobban 
takarmányoztatnak és a tenyészállatok jobb kihasználása s 
általában a termelés olcsóbbitása czéljából évenkint kétszer 
fiaztatnak.

xA zsírsertés-tenyésztésnél a malaczok rendszerint 1—2 
éves süldőkorukban adatnak el.

A hússertések tartására ott nyílik kedvező alkalom, hol 
különböző hulladékok (tejhulladék, gyári moslék stb.) ezen az 
utón értékesítendők és azonkívül egyéb takarmányfélék, neve
zetesen gyöknövények, hüvelyes magvak, nyáron zöld lóher, 
luczerna nagy mennyiségben állanak rendelkezésre, ellenben 
tulajdonképi sertéslegelő hiányzik.

Ily viszonyok között a hússertés tenyésztése nagyon jöve
delmezőnek bizonyulhat, kivált ha a malaczok mindjárt az el
választás után előnyös áron eladhatók, mi péld. városok köze
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lében gyakori, ellenkező esetben megfelelő értékesítési piaczról 
kell előzetesen gondoskodnunk.

Míg a zsírsertés tenyésztése inkább a nagy, addig a hús
sertés inkább a kisebb gazdaság keretébe való.

2. Süldők nagyban való tartásával csak kivételesen talál
kozunk, nevezetesen oly gazdaságokban, melyek a rendszeres 
tenyésztésre azért nem vállalkozhatnak, mivel a gazdaság sem 
állandó sertéslegelökkel, sem oly takarmánynyal nem rendel
kezik, melyre a tenyésztés alapítható lenne, míg másrészt 
esetleg tarló- és erdei legelők, olcsó, selejtes gabona s egyéb 
takarmányfélék ezen az utón kitünően értékesíthetők.

A süldőtartás tehát inkább csak a spekulácziónak egy 
neme, melynek megvan a maga üzleti jelentősége, de amely
nek üzemberendezési szempontból nagyobb fontosságot nem 
tulajdoníthatunk.

3. A sertéshizlalásnak is, mint gazdasági termelési ágnak, 
letűnt a csillaga, mióta az e czélra alakult társulatok a rend
szeres hizlalást nagyban űzik. Ezek a társulatok telepeiket a 
közlekedési góczpontok (Kőbánya, Győr, Barcs stb.) közelében 
helyezvén el, kitűnő berendezésüknél fogva nemcsak a hizla
lásnál a nagyüzem előnyeit fordíthatják javukra, hanem azon
kívül a takarmány beszerzésénél és feldolgozásánál, valamint 
különösen a készáru értékesítésénél oly előnyben vannak, hogy 
ezekkel a sertéshízlaló telepekkel az egyes gazda ma már 
csak kivételesen versenyezhet, azért a legtöbb esetben helye
sebben cselekszik, ha makklegelök és olcsó gabonafélék érté
kesítése czéljából a süldők feljavítására szorítkozik.

Eltekintve a házi szükségletet fedező hizlalástól, a na
gyobb arányú rendszeres hizlalás legföljebb ott folytatható 
sikerrel, hol a kihízlalt állatok helyben vagy a közeli piaczon 
biztosan értékesíthetők.

A jelenlegi viszonyok között a sertéstartás különböző 
irányai közül, mint a termelésnek külön ága, tehát csak a 
tenyésztés bir általános, a süldőtartás és a hizlalás pedig csak 
mellékes jelentőséggel.
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III. A gazdasági mellékiparágak megválasztása.

A gazdasági mellékiparágak felkarolására első sorban a 
gazdaságban előállított vagy előállítható termények, illetve a 
birtokon található nyersanyagok jobb értékesíthetése indíthat, 
továbbá a termények és anyagok átalakítása által elérhető 
előnyök, ú. m. olcsó takarmány és trágya biztosítása; végül 
pedig a gazdaság jövedelmének fokozása, biztosítása és kiegyen
lítése lehet az indító ok, mely czélok a mellékiparágak helyes 
megválasztása, szervezése és kezelése által a legtöbb esetben 
tényleg el is érhetők.

Azonban a gazdasági üzemre gyakorolt hatás tekintetében 
a különböző mellékipari vállalatok jelentősége nagyon eltérő.

Leglényegesebb kihatással a gazdasági üzemre azok 
az iparágak vannak, melyek fökép az illető gazdaságból szár
mazó terményeket dolgozzák fel és hulladékaikban nagymeny- 
nyiségü takarmányt szolgáltatnak.

Ezek sorába tartozik a gazdasági szeszgyártás és a czukor- 
gyártás, melyek nemcsak a növénytermelés, hanem egyúttal az 
állattartás irányát is lényegesen befolyásolják s azért a leg
fontosabbak.

Ellenben az oly ipari vállalatok, melyek vétel útján is 
bárhol megszerezhető, tehát másként is könnyen értékesíthető 
terményeket dolgoznak fel, minők a lisztmalmok, sör-, maláta- 
és olajgyárak, sokkal kevésbbé érintik a gazdaság üzemét, 
minélfogva jelentőségök csak abban keresendő, hogy bizonyos 
termények jobb értékesítésére s azáltal a gazdaság jövedel
mének emelésére nyújtanak módot, míg a mellékiparágak har
madik csoportja, a birtok állományát feldolgozó agyag- és 
tőzegipari vállalatok a gazdaság üzemét éppenséggel nem érin
tik, de mindazáltal a birtok jövedelmét nagyon előnyösen be
folyásolhatják.

Következőkben ezen különféle gazdasági mellékiparágak 
különleges gazdasági jelentőségét méltatva, azon helyzetek és 
föltételek mutatandók ki, melyek között azok valamely gazda
ság keretébe sikerrel illeszthetők.
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Azon általános föltételek, melyek minden ipari vállalat 
megindítása előtt figyelembe veendők, a következők: neve
zetesen, hogy a feldolgozandó nyersanyag, szintúgy a nagyobb 
arányban szükségelt segédanyagok (tüzelőszer, víz stb.) meg
felelő minő- és mennyiségben rendelkezésre álljanak, illetve 
hogy azok esetleges hiányán könnyű szerrel lehessen segíteni, 
hogy továbbá a vállalat berendezéséhez és folytatásához szük
séges tőke meglegyen, vagy társulás, illetve szövetkezés útján 
megszerezhető legyen; fontos közgazdasági elöföltétel azon
kívül, hogy alkalmas és olcsó munkaerő legyen biztosítva, és 
hogy az ipari termények forgalombahozatalára alkalmas piacz- 
czal, illetve megfelelő közlekedési eszközökkel rendelkezzünk. 
Végül elengedhetlen föltétel, hogy a vállalat szakszerű műszaki 
és üzleti vezetéséről gondoskodva legyen.

1. A szeszgyártás.
Mezőgazdasági jelentőség tekintetében a szeszgyártás két 

neme különböztetendő meg: a gazdasági és az ipari szesz
gyártás.

A gazdaságf szeszgyártást az jellemzi, hogy a szeszszé át
alakítandó nyersanyag föképen vagy kizárólagosan a gyárral 
kapcsolatos gazdaságból származik és a szeszmoslék kizáró
lagosan az illető gazdaságban, rendszerint hízlalási czélokra 
használtatik fel.

A tulajdonképi gazdasági szeszgyárak sorába tehát azok 
tartoznak, melyek korlátolt szállíthatóságu nyersanyagok, fő
képen burgonya és czukorrépa feldolgozására berendezvék.

Különleges jelentőségök pedig abban rejlik, hogy említett 
termények értékesítését és így nagyobb arányú termelését 
teszik lehetővé s hogy kitűnő melléktakarmányt és közvetve 
nagyon értékes, a nyersanyagban foglalt összes ásványi alkat
részeket tartalmazó trágyát szolgáltatnak, minélfogva a gaz
dasági szeszgyártás úgy az állattartásra, mint a talajerő fen- 
tartására nagyon előnyös hatású.

Innét van, hogy gazdasági szeszgyárak berendezésére 
nem annyira az azok által elérhető közvetlen jövedelem, mint
sem inkább az azok útján megszerezhető olcsó trágya szokott 
indítani.
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Egészen más szempont alá esnek a rendszerint sokkal 
nagyobb szabású s fökép gabona (tengeri) feldolgozására be
rendezett ipari szeszgyárak. Ezeknél közvetlen jövedelem szer
zése a czél, melyet nagyobb városok közelében elhelyezve, 
biztosabban érnek el, mintha gazdaságokkal hozatnak kap
csolatba.

Amennyiben pedig a nagymennyiségű mosléknak hízla- 
lási czélokra való alkalmazásánál keletkező óriási trágya
mennyiség előnyös értékesithetésére rendszerint az alkalom 
hiányzik, e gyárak mindinkább a mosléknak szárított alakban 
való értékesítésére térnek át, mi által egyúttal a trágya- 
tehertől szabadulnak meg, míg másrészt a mezőgazdaság a szá
rított moslékban kitűnő és aránylag olcsó takarmánynak jut 
birtokába.

Az ipari szeszgyártás terén beállott ezen fordulatot úgy 
köz-, mint mezőgazdasági szempontból előnyösnek kell tekin
tenünk.

Az ipari szeszgyár átveszi a gazda terményeit és a leg
előnyösebb módon szeszszó alakítja azokat, a talaj ásványi 
alkatrészeit tartalmazó szárított moslék pedig a gazdaságba 
kerülvén vissza, ott értékesíthető legjobban.

Úgy az ipari, mint a gazdasági szeszgyáraknak megvan 
tehát a maguk jelentősége, bennünket közelebbről azonban 
csak az utóbbiak érdekelnek.

A feldolgozott anyag szerint a gazdasági szeszgyáraknak 
két neme különböztetendő meg : a burgonya- és a répa-szesz
gyárak.

A burgonya-szeszgyárak kivált homoktalajjal bíró, illetve 
zord'abb éghajlat alatt fekvő gazdaságokra nézve fölötte fon
tosak, mivel a burgonya nagyobb arányú termelésére nyújtanak 
módot (1. Szeszgyári gazdaságok 198. lapon).

Ily viszonyok között a burgonya a legfontosabb növé
nyek egyike, egyrészt mert helyes termelést követve, nagy 
és biztos terméseket szolgáltat és a talajt kitűnő fizikai álla
potba juttatja, másrészt mert szeszszé feldolgozva, a moslék
ban kitűnő takarmányt nyújt, melynek tápértóke egyenlő a 
feldolgozott burgonya tápértékével, vagyis a 100 burgonya 
után nyert moslék takarmányértéke akkora, mint a 100 % 
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burgonyáé, mivel utóbbiban a táparány nagyon tág, mint 
1 : 10 —12, előbbiben pedig sokkal szükebb, mint 1:3: 4-hez. 
Ezen okból a moslékkal egyetemben a szalma és a polyva is 
kitünően értékesíthető.

A burgonyatermelésre kedvező viszonyok között és meg
felelő adórendszer mellett a burgonya-szeszgyártás többnyire 
kedvező eredménynyel folytatható, föltéve, hogy a szeszterme
lés helyes elvek szerint történik, mely tekintetben kiemelendő, 
hogy a szeszgyár berendezése s a vezetés szakszerűsége sze
rint a burgonyában foglalt keményítő kilója után 48—55—60 
l-% szesz nyerhető. A siker egyik további föltétele, hogy a nyert 
moslék és a trágya a gazdaságban okszerűen felhasználtassanak.

Hazánkban a gazdasági szeszgyárak sorába azok számíttatnak, melyek 
naponkint legföljebb 7 szeszt állítanak elő.

Egy 7 szesz előállítására berendezett gyár naponta 60—70, egy 
idény alatt tehát 10.000 — 12.000 q burgonyát, vagyis 150—200 hold termését 
dolgozhatja fel. Ily gyár 18.000—20.000 moslékot szolgáltat, melylyel hat 
hónapon át 100 drb szarvasmarha hizlalható. Felállításához és berendezésé
hez 25—30.000 frt szükséges, kezelése pedig legalább 10—12.000 frt forgó 
tőkét igényel.

Egy I szesz előállítására berendezett gyár alaptőke-szükséglete 
18—20.000 írtra, forgótőke-szükséglete 6000 írtra tehető.

Egy 2 szesz előállítására berendezett gyái' 11 — 15.000, illetve 3000 
frtot igényel.

A rópa-szeszgyártás jelentősége megegyezik ugyan álta
lában a burgonya-szeszgyártáséval, azonban figyelembe veendő, 
hogy a mellékesen nyert takarmány (a répatörköly) nem oly 
értékes, mint a burgonyamoslék, a tulajdonképi moslék pedig 
híg volta és nagy savtartalma miatt takarmánynak nem alkal
mas. Talajerő-fentartó hatása tehát nem oly mérvű, mint a 
burgonya-szeszgyártásé.

Másrészt a czukorgyártással szemben kiemelendő, hogy 
szeszszé czukorban szegényebb répa és a répafejek is feldol
gozhatok, és hogy a répa trágyába is vethető, minélfogva a 
répa-szeszgyártást mellékesen czukorgyári gazdaságokban (Mező
hegyes) is folytatják, azonban a jelenlegi szesz- és czukor- 
árak, valamint adózási viszonyok mellett a répa, szeszgyártás 
útján, általában nem értékesíthető oly magasan, mint czukor- 
gyártás útján.

Hensck: Jószágberendezés- és kezeléstan. 19
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100 répa után 5 — 7 l abszolút szesz, 70—80 % törköly és 12—1’4 
moslék nyerhető, mely utóbbi 0'4 °/0 nitrogént, 0’6 % foszforsavat, 22 % kén
savat és 14% szerves anyagot szokott tartalmazni s csak trágyázási czélokra 
alkalmas.

Napi 7 szesz előállítására berendezett szeszgyár épitési költsége 
7—8000 frt, berendezési költsége 18 — 20.000 írtra tehető. Mezőhegyesen a répa 
métermázsája szeszgyártás litján 1883 — 1888-ig 51—67 krral értékesíttetett.

L. dr Kosutány T. és Lázár P. A gazdasági szeszgyártás kézikönyve. 
Budapest, 1891.

2. A répa-czukorgyártás.

A jelen viszonyok között a répa-czukorgyártás nem tekint
hető gazdasági mellékiparágnak oly értelemben, mint a gaz
dasági szeszgyártás, egyrészt mivel a czukorgyártás sikerrel 
csak nagyban folytatható, nagy gyárak berendezése és üzemben 
tartása pedig oly tökét igényel, minővel az egyes birtokos 
csak kivételesen rendelkezik, másrészt mert a modern beren
dezésű gyár által szükségelt répamennyiség oly tekintélyes, 
hogy az a gyárral kapcsolatos birtokon rendszerint nem is 
termelhető, minélfogva a legtöbb gyár nyersanyag-szükség
letének beszerzése tekintetében nagyobbrészt idegen termelőkre 
van utalva, tehát inkább önálló üzleti vállalat jellegével bir.

Hogy pedig a különben csekély szállíthatóságu répa 
jelenleg a gyáraktól nagyobb távolságban is sikerrel termel
hető, ennek oka abban rejlik, hogy a vasúton szállított répa 
oly kedvezményes viteldijat élvez, mely a 100—150, sőt 200 
^/w-nyire való szállítást is lehetővé teszi, a vasúton való szál
lítás költségét pedig rendszerint a gyár viseli.

A czukorgyártás tehát többé nem egyes gazdaságok 
mellékiparágának tekinthető, hanem inkább a gazdaságok lép
tek a czukorgyárak szolgálatába.

A czukorgyárak üdvös hatása egyes gazdaságokra, illetve 
egész vidékekre föképen abban áll, hogy a czukorrépa-termelést 
lehetővé teszi s minthogy a termelés ezen ága általában nagyon 
jövedelmező, ennek közvetett hatása a telekárak és haszon
bérek emelkedésében szokott nyilvánulni. (L. Czukorgyári gaz
daságok 200. lapon.)

A répatermelés továbbá nagyon üdvösen hat a talaj 
kulturállapotára s termőerejére, minthogy a czukorrépa nagyon 
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gondos talajmivelést igényel, a czukorral pedig csak a lég
körből származó anyagok vitetnek ki, míg a talajból szárma
zók a törköly és a melasz útján a talajba visszakerülhetnek.

Az állattartásra szintén előnyösen hat a czukorgyártás, 
minthogy a nagymennyiségű törkölyben oly takarmányt nyújt, 
mely nemcsak friss állapotban takarmányozható, hanem be
vermelve, hosszabb ideig el is tartható, sőt megszárítva mesz- 
szire szállítható is.

Ha azonkívül még tekintetbe veszszük, hogy a répa
termelés és czukorgyártás a munkásosztály keresetét is lénye
gesen fokozza, hiszen egy gyár részére 4000 kát. hold répa
vetést föltéve s holdankint az ápolási és szedési munkákért 
csak 30 frtot számítva, az évi munkabér 120.000 frt, holott 
más növények, péld. gabonafélék termelésére fordítva, e terület 
csak 30 — 40.000 frtnyi munkaköltséget okoz, — azon végered
ményre jutunk, hogy a czukorgyártás mindenütt felkarolandó, 
hol erre a szükséges előfeltételek megadvák, mindenekelőtt 
ott, hol a czukorrépa jó minőségben és biztosan megterem, 
azaz kát. holdankint átlagban legalább 150 </-nyi, 12 %-nyi 
minimális czukortartalommal biró termések elérhetők, hol a 
czukorrépa míveléséhez elegendő és olcsó munkaerő, a gyár
táshoz a szükséges víz és úgy a répa, mint a czukor szállí
tásához szükséges közlekedési eszközök rendelkezésre állanak.

A czukorgyárak létesítéséhez szükséges tőkét nagyon 
czélszerü az érdekelt gazdák szövetkezése vagy társulása útján 
megszerezni, mert ebben az esetben a termelő, mint érdekelt 
fél, egyrészt lehető jóminőségü répa termelésére fog ösztönöztetni, 
másrészt termelt répájáért a legméltányosabb árt fogja meg
kapni.

Helyes műszaki és üzleti vezetést föltételezve, a társulati 
gyáraktól várható leginkább a mező- és közgazdasági érdekek 
legtökéletesebb kielégítése.

Czukorgyári vállalatok megindításánál tájékozásul a következő adatok 
szolgáljanak:

Egy 12 —16 diffúzió-készülékkel biró czukorgyár naponta 3000 egész 
5000 q répát, a 120 napra terjedő saison alatt tehát 360.000— 600.000 q-át képes 
feldolgozni. Kát. holdankint 150 q átlagtermést fölvéve, eme mennyiség fede
zésére 2400—4000 holdnyi répaterület szükséges.

19*
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Hazánkban az 1889/'90-ki idényben 17 gyár 6,119.000 q répát dolgozott 
fel, egy gyárra esett átlagban 353.000 q, de egyes gyárak 800.000 (/-át is 
feldolgoztak.

A czukorgyár vízszükséglete a feldolgozott répa súlyának 2—3-szorosát 
teszi. A feldolgozott répa métermázsája után diffúzió mellett 10—12 % nyers 
czukor, 2% ty melasz és 80 ty törköly, 94 %-nyi víztartalommal, illetve 
50 — 60 ty sajtolt törköly, 86—90 %-nyi víztartalommal, nyerhető, mely utóbbi 
6 havi bevermelés után 50—60 %-ot veszít súlyából.

Szárított répatörköly víztartalma 11—12%; 100% feldolgozott répa 
után 5 —10 % mésziszap és 0*5  % spodium marad vissza, melyek trágyának 
alkalmasak.

Nyersczukor-készitésnél az alaptőke-szükséglet a répa métermázsájára 
1*4 —2’2 írtra, a forgótőke-szükséglet 60—90 krra tehető, úgy, hogy egy 
400.000 q répa feldolgozására berendezett czukorgyár összes tőkeszükséglete 
800.000—1,200.000 frtot tehet.

Finomításra berendezett gyáraknál a tőkeszükséglet 3—4’5 frt a répa 
minden métermázsájára. A czukorrépa ára hazánkban 0’8 és 1 frt között 
szokott váltakozni; azonkívül jogigénye van a termelőnek bizonyos mennyi
ségű ingyenszeletre, 100 % beszállított répa után 40—50 %-ra.

A répatörköly ára métermázsánkint 10—20 kr között váltakozik és 
tápértéke a feldolgozott répa tápértékének egy negyedére tehető.

3. Á keményítőgyártás.

E czélra hazánkban főképen a tengeri, a búza és a bur
gonya szolgálnak, azonban gazdasági mellékiparágnak legföljebb 
a burgonya-keményitögyártás tekinthető, egyrészt mert a cse
kélyebb szállíthatóságu burgonya jobb értékesítését teszi lehe
tővé, másrészt mert mellékesen takarmánynak alkalmas mos
lékot nyújt, habár ez korántsem oly értékes, mint a szesz
moslék, mivel a keményitőgyártásnál a burgonyának különben 
is csekély proteintartalmából nagyon sok — körülbelül annak 
%-da — megy veszendőbe, minélfogva a visszamaradó moslék 
tápláló ereje nagyon csekély. Benne a vér- és hőképző anyagok 
aránya nagyon tág, olyan, mint 1 : 15—16-hoz.

A keményítőgyártás mezőgazdasági jelentősége főképen 
csak abban keresendő, hogy a burgonyatermelés kiterjeszté
sére és biztosabb értékesítésére nyújt módot.

Különben a burgonyakeményitő gyártása is csak nagy
ban űzhető előnynyel s azért ezen iparágnál is a gyárnak 
társulás útján való létesítése mutatkozik legelőnyösebbnek.

Sikeres folytatásának főföltételei: keményítőben gazdag 
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— 18—24 % keményítőt tartalmazó — burgonya és elegendő 
tiszta víz; 100 k!g feldolgozandó burgonyára 250—300 % víz 
számítandó.

100 burgonya után 18—20 % száraz keményítő és 70—75 fijg mos
lék nyerhető, melynek szárazanyag-tartalma 5—8 °/0. A mosóvíz rétek öntö
zésére használható.

4. Á sör- és malátagyártás.

A sörgyártás régebben általában mint gazdasági mellék
iparág szerepelt, újabban azonban ezen jellegéből úgyszólván 
teljesen kivetkőzött, egyrészt mert a sör minősége iránt; jelen
leg nagyobb igények támasztatnak, jó sör pedig csak meg
felelő költséges berendezés és szakszerű kezelés mellett gyárt
ható, másrészt mert a sör szállíthatósága csekélyebb, mint a 
gyártására szolgáló anyagoké: az árpa és komlóé, minélfogva 
előnyösebb, ha a sörgyárak a nagy fogyasztási központok 
közelében helyeztetnek el.

Igaz ugyan, hogy a sörgyártás mellékterményei nagyon 
értékes takarmányt szolgáltatnak, de minthogy azok arány- 
lagos mennyisége csekély, a malátacsira pedig messzire szál
lítható s a sörtörköly szállíthatósága szárítás által fokozható, 
e melléktermények nem indíthatnak arra, hogy gazdaságokkal 
a sörgyártás kapcsolatba hozassák.

A jelenlegi viszonyok között tehát a sörgyárak is tisztán 
ipari vállalatoknak tekintendők.

100 ff/g árpa után 80—85 aszalt maláta, 3—4 % malátacsira és 
1 — 2 fí)g lefölözött árpa nyerhető.

100 maláta után 3—5 'Jt'/t sör és 125— 150 % nedves, illetve 40— 50 ty
szárított törköly.

Más szempont alá esnek a malátagyárak, melyek árpának 
malátává való feldolgozásával foglalkoznak.

Jelentőségűk abban rejlik, hogy az árpa jobb és biztosabb 
értékesítésére nyújtanak módot.

A malátakészitésnél ugyanis az árpa súlyából 20 %-ot 
veszít, míg értéke 50—60 %-kal emelkedik, úgy, hogy az 
árpa szállíthatósága ezáltal megkétszereztetik. A mellékesen 
nyert malátacsira pedig fölötte becses takarmány.
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Malátagyárak felállítása különösen jó sörárpát termelő 
vidékeken van helyén, s minthogy a malátagyártás tekintélyes 
tökét igényel és csak szakszerű technikai és üzleti vezetés 
mellett folytatható sikerrel, ezen iparág felkarolásánál is a 
legelőnyösebb módozatnak tekinthető, ha a gyárat az érde
kelt termelők társulás útján létesítik.

5. A lisztmalmok.

Régebben a malomjog a birtok egyik lényeges jövedelmi 
forrását képezte.

Vízi, száraz- és szélmalmok fedezték akkor az egész liszt
szükségletet.

A gőzerő alkalmazása óta teljesen megváltozott a helyzet. 
A tökéletesebb berendezésű gőzmalmok nemcsak hogy bárhol 
felállíthatok, hanem a nagy üzem előnyeit nyújtva, egyúttal 
több és jobb lisztet szolgáltatnak, mint a primitív berende
zésű régi malmok. Azért nem is képesek a modern berende
zésű malmokkal a versenyt kiállani.

Mindazáltal nem állítható, hogy a malomipar jelentőségét, 
mint gazdasági mellékiparág egészen elvesztette volna, sőt 
kedvező föltételek mellett és helyes irányt követve, az őrlés 
gazdaságokkal kapcsolatosan is előnynyel folytatható.

A követendő irány pedig a helyi viszonyoktól függ.
Minden nagyobb gazdaságra nézve előnyös, ha a házi 

szükséglet (birtokos és cselédek lisztszükségletének, áltatok 
daraszükségletének) fedezésére kisebb szabású malommal ren
delkezik, kivált ott, hol olcsó hajtóerő (víz, szél), esetleg olcsó 
tüzelőanyag áll rendelkezésre.

Ilyen viszonyok között és kivált oly vidéken, hol a liszt
ipar még kellően kifejlődve nincs, a vidék lisztszükségletének 
fedezése s egyúttal a gazdaság gabonatermésének jobb érté
kesítése szempontjából is nagyon helyén lehet esetleg nagyobb 
szabású malmok berendezése.

Ily vállalatok nagyban hozzájárulhatnak a gazdaság jöve
delmének fokozásához és biztosításához.

Ellenben a nagyipar körébe tartozó malmok csak mint 
tisztán ipari vállalatok jöhetnek tekintetbe, habár a gabonát 
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értékesítésére gyakorolt kedvező hatásuk miatt, közvetve a 
mezőgazdaságnak is jó szolgálatot tesznek.

A lisztmalmok berendezési költsége a helyi viszonyok szerint nagyon 
eltérő. Kisebb malmok 1000—2000 frtnyi költséggel rendezhetők be.

A berendezés tökéletessége szerint 100 % gabona után 66—84 % 
liszt és 20—33 korpa nyerhető. A búzát illetőleg azt tartják, hogy 
100 %-ja annyi kilogramm lisztet ad, mint ahány kilogrammot az illető 
búza hektoliterje nyom.

6. Az olajgyártás.
Olajgyártással részint a közönséges olajütők tulajdonosai, 

részint az olajgyárosok foglalkoznak. Előbbiek a kistermelőtől 
vásárolják össze a különböző olaj magvakat, míg az olajgyáros 
a nagyobb termelő terményeit dolgozza fel.

Az olajgyártás jelentősége tehát első sorban abban nyil
vánul, hogy az olajmagvak értékesítésére módot nyújt, továbbá 
abban, hogy a visszamaradó sonkolyban nagyon becses takar
mányt szolgáltat. Ezen okból olajmagot termelő vidékekre 
nézve nagy előny, ha olajgyárakkal rendelkeznek, mivel ebben 
az esetben csak a kevés ásványi talajalkatrészt tartalmazó olaj 
jut a forgalomba, míg a sonkoly, mely a talajból származó 
anyagokat legnagyobbrészt tartalmazza, takarmányul használva, 
a talajnak visszajuttatható. Minthogy pedig az okszerűen űzött 
olajgyártás jövedelemmel jár, illetve az olajmagvak jobb értéke
sítését teszi lehetővé, a mellékfoglalkozásként folytatott olaj
gyártás kivált olajos magvakat nagyobb mértékben termelő 
vidékeken van helyén, míg nagyobb olajgyárosok inkább a 
forgalom góczpontjait szokták fölkeresni, — a nyersanyag be
szerzésére és termékeik forgalomba hozatalára itt kedvezőbb 
lévén az alkalom.

7. A len- és kenderkikészitő gyárak.

A len és kender kikészítése, t. i. áztatása, törése, simítása 
és gerebenezése régebben a háziipar körébe tartozott. Azonban 
mióta az olcsóbb pamut és juta a len és kender termékeivel 
versenyre kelt és utóbbiak árát leszorította, hanyatlásnak 
indult a len- és kendertermelés, minthogy az alacsony árak 
a házi kikészítéssel járó költséget meg nem térítik.
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Ezt a kikészitési költséget leszállítandó, mindinkább a 
gépekkel való gyári kikészítésre tértek át; mivel azonban a 
len- és kenderkikészitési gyárak tekintélyes alap- és nagy 
forgó tökét, azonkívül alapos műszaki és üzleti szakavatott- 
ságot igényelnek, ezek a vállalatok is teljesen kivetkőztek a 
gazdasági mellékiparágak jellegéből, pedig kender-, illetve len- 
termelö vidékekre nézve kiváló fontosságúak, mivel azáltal, 
hogy a szárított nyers lent és kendert átveszik, a termelőt 
abba a helyzetbe juttatják, hogy az ily viszonyok között 
nagyon jövedelmező kender- és lentermelést nagyobb kiter
jedésben űzheti.

Ezen okból kívánatos, hogy ily irányú vállalatok, külö
nösen a termelők részéről alakított társulatok alakjában, minél 
nagyobb számban létesíttessenek, annyival is inkább, minthogy 
hazánk a külföldnek len- és kenderfonalak és szövetekért 
évenkint 25—30 millió forinttal adózik.

A szegedi és szintúgy a mezöhegyesi kendergyár a száraz nyerskendert 
métermázsánkint 2’3—2*5  írttal veszi át s utóbbi minden métermázsája után 
25 % pozdorját szolgáltat vissza.

8. Gyümölcs-, főzelék- és hús-konzervgyárak.
Gyümölcstermelő vidékeken az aszalás és a lekvárkészités 

régtől fogva a mezőgazdák rendes mellékfoglalkozása, melyek 
a gyümölcskonzerválás legegyszerűbb módjának tekinthetők.

Az ízlés finomosodásával és a technika fejlődésével 
azonban más irányt vett a gyümölcskonzerválás is és vele 
kapcsolatban fejlődött a főzelékkonzerv-ipar. Amennyiben 
pedig a konzervgyárak nagymennyiségű gyümölcs és zöld 
főzelékfélék (zöld borsó, bab, ugorka, paradicsom stb.) biztos 
és előnyös értékesítését teszik lehetővé, ennélfogva gyümölcs 
vagy főzelék termelésére alkalmas viszonyok között azzal a 
kiváló jelentőséggel bírnak, hogy ennek a termelési ágnak 
nagyban való folytatására módot nyújtanak. Minthogy azonban 
ily gyárak berendezése s üzemben tartása nagy alap- és forgó 
tőkét igényel s a sikeres vezetés alapos technikai és üzleti 
szakavatottságot, a konzervek forgalomba hozatala pedig ked
vező piaczot, illetve alkalmas közlekedési eszközöket tételez 
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föl, konzervgyárak legczélszerűbben szövetkezés útján létesít
hetők.

A gyümölcs- és zöldségkonzerválás technikáját behatóan tárgyalja: 
K. Bach. Die Verarbeitung und Conservirung des Obstes und der Gemüse. 
51 rajzzal. Stuttgart, 188G czimü munkájában, melyben az ilynemű szövet
kezetek alapszabályai is közölvék, továbbá: Bitter G. Gyümölcsértékesítés. 
Kolozsvár, 1892 czimü müvében, mely egy gyümölcsértékesitö szövetkezet 
alapszabályait szintén tartalmazza.

A gyümölcs-konzervgyárakkal hasonló jelentőségűek a 
tej- és hús-konzervgyárak, melyek a tejnek, illetve a húsnak 
jobb és biztosabb értékesítését czélozzák azáltal, hogy ezeket 
a csekély szállíthatóságu s a romlásnak nagyon alávetett 
termékeket konzervekké (sajt, vaj, kolbász, füstölt hús, hús
kivonat, befőtt hús stb.) való átalakítás által tovább eltart- 
hatóvá s így messzebbre szállíthatóvá teszik. Ide számítandók 
a fagyasztott húst szállító társulatok is.

Hazánkban a konzervipar, egyes kezdeményezésektől el
tekintve, még sehogyan nincs felkarolva, habár ennek meg- 
honosulása úgy bizonyos termények előnyös értékesítése, mint 
a városok jobb és olcsóbb élelmezése szempontjából fölötte 
kívánatos.

9. A téglagyártás.
Téglavetővel minden nagyobb gazdaság rendelkezik, mely

nek rendeltetése azonban rendszerint csak az, hogy a gazdaság 
tégla-, cserép- s esetleg alagcsö-szíikségletét fedezze.

Ahol azonban megfelelő agyaggal s esetleg olcsó tüzelő
anyaggal rendelkezünk, azonkívül efféle agyagárúk értékesí
tésére az alkalom megvan, ott az agyag, illetve a tüzelőanyag 
jobb értékesítése czéljából nagyobb szabású téglagyárak beren
dezése is helyén való, annyival inkább, minthogy tökéletesebb 
technikai berendezés mellett az agyagárúk sokkal olcsóbban 
állíthatók elő, mint a közönséges eljárásnál.

Helyesen berendezett és kezelt téglagyárak tehát tekin
télyes jövedelmet is szolgáltathatnak.

Evenkint 1 */ 2 millió tégla előállítására berendezett és körkemenczé- 
vel biró téglagyár felállitási költsége a szükséges fölszerelésekkel együtt 
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15—18.000 frtra tehető. Normális munkabér-viszonyok között 1000 tégla vetési 
költsége 4—5 frt, az égetési költség — köszénhasználat mellett — 2 — 3 frt. 
A befektetési tőke kamatjának s a törlesztés beszámításával a tégla ezrének 
az előállítási összes költsége tehát 7 és 9 frtot szokott tenni, holott piaczi 
ára rendesen ennél sokkal nagyobb.

10. A tőzeg gyári feldolgozása.

Lapos, tőzeges területek közönségesen rétekül és legelökül 
szolgálnak, de mint ilyenek, tekintettel silány, csekély táp- 
értékü takarmánytermésükre, figyelemre méltó jövedelmet nem 
szolgáltatnak.

Nagyobb kiterjedésű lápokkal rendelkező gazdaságokra 
nézve ennélfogva fontos kérdés, hogy ezen területek jobb 
értékesítése czéljából azok telkesítéséhez vagy a tőzeg kiaknázá
sához folyamodjunk.

Annyi kétségtelen, hogy a tőzegiparra hazánkban is nagy 
jövő vár, nemcsak mivel ezen az utón olcsó tüzelőanyaghoz 
juthatunk, mi különösen erdőben szegény vidékekre fontos, 
hanem mivel a tőzegnek különféle nemei egyéb czélokra is, 
nevezetesen alomnak, az istállótrágya konzerválására, emberi 
ürülékek és egyéb hulladékok komposzttá alakítására, árnyék
székek szagtalanítására és csomagolási czélokra nagyon alkal
masak.

A tőzeg kiaknázására tehát első sorban a gazdaság tüzelő- 
s alomszükségletének fedezése indíthat, mely esetben azonban 
a tőzegnyerés nem fog nagyobb arányokat ölteni.

Ellenben ahol nagyobb kiterjedésű, mélyrétegü s jóminö- 
ségü tőzeggel rendelkezünk, másrészt annak forgalomba hoza
talára az alkalom megvan, ott nagyon is helyén lehet a telep
nek iparszerü kiaknázása, minthogy ezen az utón a tőzegtelepek 
kitünően értékesíthetők. Nem szabad azonban figyelmen kívül 
hagyni, hogy a tőzeg gyártása és értékesítése alapos műszaki 
s üzleti szakavatottságot és költséges berendezést igényel s 
hogy kedvező eredményekre csak ott számíthatunk,, ahol az 
említett előföltételek megvannak.

Daczára annak, hogy hazánkban nagy kiterjedésű tőzeg
telepek találhatók, nálunk a tőzegipar, egyes kezdeménye
zésektől eltekintve, még sem tudott tért foglalni, egyrészt 
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mert a kiaknázásnál követendő eljárás technikája még nem 
fejlődött ki kellően, másrészt mivel a csekély szállíthatósága 
tőzeg nagyban való előnyös értékesíthetésére még hiányzik 
az alkalom, habár sok ezer holdat elfoglaló s jelenleg hasznot 
alig nyújtó lápjainak jobb kihasználását a közgazdasági érdek 
is parancsolja.

Hogy a lápok tőzeggyártás utján mily jól értékesíthetők, a következő 
adatok tanúsítják:

Átlagos 1 — 1‘/.2 mélységű tőzegréteg mellett négyzetölenkint 1 w/3, 
vagyis kát. holdankint 1600 ^y3 száraz tőzeg nyerhető, mely 60 krjával el
adva, 960 frtnyi nyersjövedelmet szolgáltat. A tőzeg metszési, szárítási, szállí
tási és eltartási költségére köbméterenkint 40 krt számítva, holdankint tisztán 
320 frt marad oly területért, mely azelőtt alig hozott jövedelmet.

100 ^y 3 friss tőzeg után 20—30 wy3 közönséges, illetve 16—24 3 sajtolt 
tőzeg nyerhető.

100 ty ásóval metszett közönséges tőzeg tüzelőértéke 33—50 ty, sajtolt 
tőzegé 50—70 kőszén tüzelőértékével ér fel.

Bővebbet 1. Birnbaum E. és K. Torfindustrie und Moorkultur. Braun
schweig, 1880. — Bleuer M. A turfa mezőgazdasági és ipari haszonvétele. 
Budapest, 1890.

Visszatekintve az előadottakra, a következő végered
ményekre jutunk:

A gazdasági mellékiparágak jelentősége régebben fő
képen abban rejlett, hogy a gazdaság terményeit a háziszükséglet 
czéljaira alakítsa át, minélfogva régebben tényleg csak az 
egyes gazdálkodó ügykörét kiegészítő mellékfoglalkozás jelle
gével bírtak.

Jelenleg azonban a mellékiparágak főjelentősége abban 
nyilvánul, hogy egyrészt a gazdaságban előállított termények, 
illetve abban előforduló nyersanyagok jobb és biztosabb 
értékesítésére, másrészt jövedelmezőbb, de másként föl nem 
karolható termelési ágak fölvételére módot nyújtanak s ezen 
az utón a gazdaság jövedelmére közvetlenül vagy közvetve 
fokozólag hatnak. A mellékfoglalkozásból tehát mellékvállalat lett.

Amennyiben pedig az egyes gazda nagyobb szabású 
mellékipari vállalatok berendezéséhez és vezetéséhez közön
ségesen sem a szükséges tőkével, még kevésbbé a nélkülöz- 
hetlen műszaki és üzleti szakértelmiséggel nem rendelkezik, 
ezen föltételek nélkül pedig a mellékipari vállalatoktól meg
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felelő siker nem várható, ennélfogva jelenleg ezen a téren 
mindjobban a társulás elve kezd érvényesülni.

A gazdasági mellékipari vállalatok tehát mindinkább ön
álló ipari vállalatokká alakulnak át, mely irány azért tekinthető 
előnyösnek, mert tökéletesebb technikai berendezést, olcsóbb 
termelést és helyesebb üzleti vezetést tesz lehetővé.

Mellékipari vállalatok megindításánál számoljunk tehát 
korunk követelményeivel és törekedjünk a társulástól várható 
előnyöket javunkra fordítani. Ok

' r T7

NEGYEDIK FEJEZET.

A GAZDASÁGI ÜZEMTERV.

A megelőző fejezetekben megismerkedvén a mezőgazdasági 
termelés kellékeivel, a különböző üzemrendszerekkel és a ter
melési ágak megválasztásánál követendő irányelvekkel, elsajá
títottuk amaz ismereteket, melyek segélyével valamely beren
dezendő vagy kezelésre átveendő gazdaság részére az üzem
terv elkészíthető.

A gazdasági üzemterv feladata, hogy a jövőbeli termelés 
irángát és arányát tüntesse föl; ezzel azonban feladata még 
nincs megoldva, mivel valamely üzemterv helyesnek és el
fogadhatónak csak akkor ítélhető, ha a tervezett berendezés 
és termelés egyúttal a jövedelem iránt támasztható igényeknek is 
megfelel.

Amennyiben pedig a termelés újjászervezése rendszerint 
új tőkebefektetéseket tesz szükségessé, egy rendszeresen el
készített gazdasági üzemtervtől megkívánjuk, hogy a jövőbeli 
termelés tervezetén kivül még a jövőbeli berendezésekre és 
fölszerelésekre megkivántató tőkeszükséglet, valamint az elérhető 
jövedelem iránt is tájékoztasson.

Minthogy pedig a követendő üzemrendszer megállapí
tásánál a helyi viszonyokból kell kiindulnunk, az üzemterv el
készítése a birtok részletes ismeretét tételezi föl, ha pedig az 
illető birtokot nem ismerjük, az üzemterv készítését a birtok
szemle kell, hogy megelőzze.
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A rendszeresen elkészített üzemterv ennélfogva természet
szerűen négy részre oszlik :

I. A birtokleirásra, mely a birtok viszonyait tünteti fel.
II. Az üzemrendszer megállapítására, mely a követendő 

termelés irányait és arányait juttatja kifejezésre.
III. Az üzemi kellékek megállapítására, melyben részben 

a tervezett üzemrendszer keresztülviteléhez szükséges berende
zések és fölszerelések, valamint az azokból származó tőke
szükséglet mutatandók ki.

IV. A jövedelmi előirányzatra, mely a tervezett üzemmód
nál elérhető tisztajövedelem iránt nyújtson tájékozást.

A gazdasági üzemterv tulajdonképi rendeltetése, hogy a 
gazdaság jövőbeli berendezésének és kezelésének szolgáljon 
alapul, de minthogy azonkivül birtokok jövedelmének és érté
kének megállapítására a rendszeresen elkészített üzemterv a 
legmegbízhatóbb mód, ennélfogva üzemtervekre nemcsak gazda
ságok újjászervezésénél van szükség, hanem azonkivül mind
azon esetekben, melyekben a birtok értékét, illetve jövedelmét 
ismernünk kell.

Birtokok vételénél, el- és bérbeadásánál a méltányos vételár, 
illetve haszonbér megállapítása czéljából, tiszti kezelés alatt álló 
birtokoknál a szavatossági és osztalékrendszer (1. kezeléstan) 
behozatalánál, az osztalék helyes kiszabása czéljából, üzemtervhez 
kell folyamodnunk, nagyobb arányit gazdasági vállalatokba pedig 
megbízható üzemterv nélkül egyáltalában ne bocsátkozzunk, mert 
különben könnyen végzetes csalódásoknak teszszük ki magunkat.

Kővetkezőkben, az üzemtervek készítésénél érvényes elvek 
elörebocsájtása után, a követendő eljárás konkrét példa alapján 
lesz bemutatva.

I. A birtokleirás.

Az üzemterv készítését, ha a birtokot nem ismerjük, a 
birtokszemle előzi meg, melynek czélja, hogy a birtok berende
zését érintő összes kérdések iránt a szükséges tájékozást — 
informácziót — szerezzük meg.

A birtok helyszínére érve, mindenekelőtt annak természetes 
viszonyai (1. 17. lap) iránt szerezzünk tájékozást, mi legjobban 
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elérhető, ha a szemlét tavaszkor, május—júniusban ejtjük meg. 
Ennek alapján és esetleg szakértő vidékbeli gazdák — expertek 
— véleményének, illetve számviteli adatok igénybevételével 
megtudhatjuk, hogy a birtokon minő növények mily ered
ménynyel termelhetők, hogy minők az egyes növények átlag
termései és a termések ingadozásai, esetleg minő elemi csapá
soknak vannak kitéve? Továbbá az állattartásnak milyen 
iránya folytatható s minő veszélynek van az alávetve?

Informácziónk kiterjed továbbá a birtok gazdasági viszo
nyaira, nevezetesen a birtok kiterjedésére, tekintettel a határokra, 
annak alakjára, tagozatára, a mívelési ágak aránylagos ki
terjedésére, a telkek kulturállapotára s hozzáférhetőségére, az 
előforduló telkesítésekre s épületekre, tekintettel azok elhelye
zésére s állapotára, úgyszintén a birtokkal kapcsolatos jogokra 
és terhekre. Figyelembe veendő a birtok közgazdasági hely
zete, nevezetesen távolsága a legközelebbi piacz, illetve vasúti 
állomástól, tekintettel a szállítási költségekre s a főbb ter
mények helybeli átlagáraira; továbbá tekintetbe veendők a 
munkásviszonyok, a cseléd-, napszám- és szakmánybérek, szint
úgy az adózási s közigazgatási viszonyok.

A részleteket illetőleg az első rész első fejezetére utalunk.
Az összeszerzett adatok a birtokleirásban foglaltatnak 

össze, melyhez a birtok térképe csatoltatik.

A b ... i birtok leírása.
A birtok H............ megyében, az 1600 lakóval biró K . . .. község köze

lében fekszik, 2 7^w-nyire a k . . . i vasúti állomástól.
Kiterjedése 1000 kát. hold. Ebből:

beltelek és utak......................................20 hold,
szántóföld.......................................... 800 „
rét................................................................ 60 „
legelő.........................................................120 „

A birtokot a v—i patak két részre osztja. A jobboldali, keletnek 
szelíden lejtő s körülbelül 630 holdat elfoglaló ú. n. belső majori birtokrész 
talaja középkötöttségü, mély rétegű, televényes vályogtalaj, sárga homokos 
vályog-altalajjal; ezen a részleten az összes kalászosok, a répa, a lóher és a 
luczerna jól díszlenek.

A kát. holdankinti átlagtermések és azok ingadozásai 1884-tŐl 1893-ig 
a következők voltak:
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talaja sárga homokos vályogtalaj, vasagos homok-altalajon. Lóher és luczerna 
itt nem díszlenek.

Az eddig termelt növények kát. holdankinti átlagtermései s azok inga
dozásai :

Minimális Maximális Átlagtermés hektoliter-súly lyal

Őszi búza............................... 5 13 q 9<Z 76—82
„ rozs ............................... 4 „ 14 „ 10 n 70-73 „

Tavaszi árpa..................... 5 „ 15 „ 11 n 68—71 „
Zab.......................................... 4 „ 10 „ 8 „ 40—45 „
Repcze .................................... 3 „ 12 „ 7 „ 68-72 „
Tengeri............................... 8 „ 22 „ 14 „ 76-84 „
Takarmány répa..................... 180 „ 400 „ 250 „
Czukorrépa.......................... 90 „ 220 „ 150 „
Lóherszéna.......................... 18 „ 34 „ 24 „
Luczernaszéna..................... 20 „ 40 „ 30 „
Zabos bükköny .... 15 „ 32 „ 22 „
Csalamádé.......................... 150 „ 350 „ 300 „

A birtok ezen részén 60 drb tehénből álló tehenészet van.
A patak bal oldalán elterülő 370 holdnyi ú. n. külső majori birtokrész

Minimális Maximális Átlagtermés

Őszi búza..................... . . . 33 10 q 6tf
„ rozs ..................... • • • 3» 12 „ 8 „

Árpa............................... • . . 4„ 11 , 7’5 „
Zab............................... ... 3 „ 8 „ 6 „
Tengeri.......................... 18 „ 12 „
Burgonya..................... • • • 40 „ 90 „ 60 „
Baltaczímszéna . . . ... 10 „ 20 n 15 „
Zabos bükköny . . . ... 12 „ 20 „ 16 „
Mohar.......................... 9 „ 35 „ 20 „
Csalamádé .... . . . 120 „ 240 „ 170 „

A külső majorban jelenleg juhokat tartanak.
A rétnek alsó 25 holdnyi része öntözhető s holdankint 80 q szénát ad, 

míg a nem öntözhető felső rész átlagtermése 20 q.
A birtok egy tagban terül el, hosszúkás négyszöget alkotva, meglehetős 

rendes határokkal.
A közlekedési viszonyok kedvezők; a birtokot hosszirányban a két 

majort összekötő gazdasági út szeli át, mely a gazdaságot közvetlenül a 
vasúti állomáshoz vezető megyei úttal kapcsolja össze.

A cseléd- és napszám-bérek nem éppen alacsonyak, de a szomszédos 
községben fel lehet fogadni a belterjesebb míveléshez szükséges kézierőt.

A birtokot jelenlegi tulajdonosa 250.000 frton vette.
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II. Az üzemrendszer megállapítása.

Az üzemrendszerben a jövőben tervezett termelés iránya 
és aránya jut kifejezésre.

Kiindulva az egyes mívelési ágaknak szánandó területből, 
megalkotjuk a szántóföldön követendő termelés rendszerét; 
ennek alapján a remélhető takarmánytermést kiszámítva, meg
állapítjuk az igás- és haszonállatok számát és nemét, valamint 
a követendő trágyázási rendszert, tekintettel a talajerő fen- 
tartására.

Gazdasági mellékiparágak felkarolása esetében a termés
előirányzat a rendelkezésre álló nyersanyag iránt is tájékozást 
nyújt. Ennek mennyisége szerint és a vidéken megszerezhető 
nyersanyag tekintetbe vételével megállapítható az ipari válla
latnak adandó kiterjedés.

A b ... i gazdaság üzemrendszere.
1. A mívelési ágak jelenlegi aránya némi módosítást .szenved, mivel a 

külmajori 120 holdnyi juhlegelőnek fákkal be nem ültetett 100 holdnyi része 
szántóföldként használva, nagyobb jövedelmet igér, mintha juhlegelőnek marad.

Az átalakítás után a mívelési ágak kiterjedése tehát a következő lesz:

1. Beltelkek és utak.................................... 20 hold.
2. Belmajori szántóföld............................... 600 „
8. Külmajori „ ............................... 300 „
4. Öntözhető rét.......................................... 25 „
5. Közönséges ................................................. 35 „
6. Legelő......................................................... 20 „

Összesen 1000 hold.

2. A szántóföldi termelés szervezésénél azon elvből indulunk ki, hogy 
a jobb minőségű belső majori földek belterjesebben, a külső majoriak külter
jesebben kezelendők; a belső majorban a tehenészet kibővitendö, a külső 
majorban csak növendékmarha tartandó. A belső majorban tiszta váltógazda
ság, a külső majorban legelőváltó gazdaság folytatása terveztetik.

Tekintettel a jelenlegi beosztásra és a fákkal beszegélyezett utakra, a 
belső majorban két, a külső majorban egy forgó berendezése mutatkozik 
ajánlatosnak.

Tekintettel a közölt átlagtermésekre, a termelésnél a fősúly a búzára 
és az árpára helyezendő; a repcze bizonytalan termései miatt mellőzendő, 
helyette czukorrépa termelendő, mely a vasúti állomásra szállítva, legalább 
80 kron, esetleg drágábban is eladható,
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A takarmánytermelés berendezésénél arra helyezendő kiváló súly, hogy 
az állatállomány nyári és téli takarmányszükséglete fedezve legj^en.

Ezen követelményeknek felelhetnek meg a következő vetésforgók:
I. Belső majori ötös forgó. 5 szakasz 40 holdjával — 200 hold. Magába 

foglalja a belső major körül elterülő földeket:

1. */ 2 czukor-, */ 2 takarni ány répa *.  f)
2. Árpa.
8. Csalamádé *.
4. Búza.
A czukorrépa műtrágyát kap.

II. Belső majori nyolczas forgó. 8 szakasz 50 holdjával — 400 hold.

1. Zabos bükköny*.  I 5. Tengeri és szegődmény*.
2. Búza. ; 6. Árpa lóherrel.
8. Czukorrépa mütrágyázva. 7. Lóher.
4. Árpa. 8. Búza mütrágyázva.

III. Külső majori hatos forgó. 6 szakasz 50 holdjával — 800 hold.

1. ’/2 tengeri és szegődmény*,  ’/2 zabos bükköny és csalamádé*.
2. Árpa füves baltaczímmel.
8. Baltaczim-kaszáló.
4. Legelő és fél ugar.
5. Rozs mütrágyázva.
6. Zab és mohar.
A termelendő növények aránylagos kiterjedése a belső majori gazda

ságban 380 hold gabona és tengeri s 270 hold répa és szálas takarmány, 
vagyis 55 % piaczi, 45 °/0 takarmány ; a külső majori gazdaságban pedig 
150 hold gabona és tengeri s 150 hold takarmány, vagyis 50:50.

A gazdaság 980 holdnyi termőterületét véve, a piaczi növényekre 480 
hold vagy 49 %, a takarmánytermelésre pedig 51 °/0 esik, ha t. i. a czukorrépa, 
melynek törkölye a gazdaságba visszakerül, takarmánynövénynek tekintetik.

Ezen rendszer mellett a következő átlagos össztermések érhetők el: 
(L. a következő oldalon.)

3. Az állattartás szervezésénél első sorban a tartandó igásállatok neme 
és létszáma állapítandó meg.

Tekintettel a termelés meglehetős belterjes voltára, egy pár erős igás- 
állatra 30 hold szántóföld számitható, s eszerint a 900 holdon 30 pár igás- 
marha tartása mutatkozik szükségesnek.

A rendelkezésre álló takarmány, a birtok tagozottsága és közgazdasági 
fekvése az ökörtartásnak kedvezvén, az igásállat-állománynak következő össze
állítása terveztetik:

a belső majorban . 
a külső „

5 pár ló és 16 pár ökör tartása,
1 „ „ n 8 „ „

összesen 6 pár ló és 24 pár ökör.

f) * istállótrágyázást jelent.
Hensch: Jószágberendezés- és kezeléstan. 20
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A haszonállattartásnál a fősúly a tehenészetre helyezendő, minthogy 
a tej a k ... i tejszövetkezet útján helyben 6 krral értékesíthető. A belső 
majorban a tehenészet a rendelkezésre álló takarmány mérvéig kiterjesztendő, 
a külső majorban pedig a pótlásra szükséges növendékállatok fölnevelendök.

A jelenlegi vörös-tarka tehenekből álló állomány bonyhádi, kuhlandi, 
esetleg szimmenthali tehenekkel kiegészítendő s a tehenek telivér szimmenthali 
bikákkal fedezendők.

A tartható létszám a rendelkezésre álló takarmány szerint következő
képen állapíttatik meg.

A termés-előirányzat szerint (1. 306. lapon) rendelkezésre áll:
Takarmány-szárazanyag

' összesen 13695’5 q
A nyújtandó abrak takarmányban, és pedig:

9050 q kaszált szénában 85% -kai . . . . 7692-5 q
3720 „ tavaszi szalmában 85 ,, ... . 3162’0 „
1260 „ tengerikóróban 80 „ ... 1008 0 „
7100 ,, répa és répafejben 12 „ ... 852’0 „

10500 „ ezukorrépa után nyerhető 40 % —
4200 „ törkölyben 10% -kai .... 420 0 „

660 „ legelői szénában 85 ,, • • • • 561’0 ,,

mindösszesen 14223’0 q

100 q árpában 86%-ával van . . 86’0 q
100 „ zabban 86 „ „ . . 86’0 „
110 „ tengeriben 86 „ „ . . 94’5 „
200 ,, korpában 87 „ „ . . . 174 0 „
100 „ olajpogácsában 87 „ „ • • 87-0 „

A 3800 q őszi szalmában rendelkezésre áll 3230 q alom-szárazanyag.
Az igásállatok évi takarmányszükséglete (60 drb 50 g-jával) 3000 q 

takarmány-szárazanyag és alomszükséglete (60 drb 12 ^-jával) 720 q alom
szárazanyag. Eszerint:

Takarmány-szárazanyag
Rendelkezésre áll............................... 14223 q
Igásállatok szükséglete..................... 3000 „

Alom-szárazanyag
3230 q

720 „
Haszonállatok részére marad 11223 q 2510 q

Egy számos marhára 50 q évi takarmány-szárazanyagot számítva, a 
fenmaradt takarmányon 11223: 50 — 224 drb számos marha tartható, mely 
létszám alomszükséglete 12 íf-jával számítva 2688 q-át tenne; minthogy csak 
2510 q alom-szárazanyag áll rendelkezésre, az alomhiány tehát szalmával 
lesz pótlandó, a tartandó létszám kereken 220 drbban állapíttatik meg, mely 
létszám takarmány- és alomszükséglete a fenmaradt mennyiségek által tel
jesen fedezve van.

Azon elvből kiindulva, hogy úgy a tehenek, mint az igásökrök átlag
ban véve csak négy évig használandók, s hogy a kiselejtezett állatok fel- 
hízlalandók, az állatállománynak következő összetétele mutatkozik helyén 
valónak:

20*
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120 drb fejős tehén......................................................... = 120 drb számos állat,
4 „ hágóbika............................................................... = 4 „ „

160 „ növendékállat.................................................... = 80 „ „ „
12 „ hízóökör félévig hizlalva............................... - 6 „ „ „
30 „ mustratehén négy hónapig javítva . . . = 10 „ „

összesen 220 drb,
hozzáadva az igásállatokat............................................... 60 „

összes állatlétszám 280 drb.

Egy darab számos állatra esik eszerint 3*2  kát. hold szántóföld, mely 
arány az adott viszonyok között megfelelőnek tekinthető, minthogy a tartandó 
állatállomány egyúttal a fölmerülő trágyaszükséglet fedezésére is elégséges
nek mutatkozik.

4. A trágyázási rendszer megállapítása. A tervezett termelési rendszer 
mellett elérhető jövedelem állandósitása czéljából kimutatandó, hogy a tervbe 
vett trágyázási rendszer mellett a talajerő fentartásáról kellően gondoskodva 
van. A vetésforgók szerint trágyázandó ugyanis évenkint:

összesen 210 hold.

a belső majorban 20 hold * takar m ány répa alá,
40 „ csalamádé „
50 „ zabos bükköny „
50 „ tengeri „

a külső majorban 50 „ zabos bükköny és tengeri alá,

Holdankint 200 q középérett trágyát számítva, az évi trágyaszükséglet 
42.000 q.

A rendelkezésre álló 14=223 q takarmány-szárazanyag és 3230 q alom- 
14.223

szárazanyag után várható -p 3230 X = 41.364 q középérett istálló

trágya; a hiány 636 q, mely mennyiség idővel az állatállomány némi szapo
rítása által pótlandó. Eyenkint a szántóföldnek 23 3 °/0-a részesülne trágyá
zásban s a belső majorban 53 3, a külsőben 33’3 q trágya jutna évenkint a 
szántóföld holdjára, miáltal a talaj fizikai állapotának és nitrogéntartalmának 
fentartásáról gondoskodva lenne.

Csak a foszforsav tekintetében mutatkozik a növényi tápanyag-mérleg *)  
szerint némi hiány, mely 300 q 16 %-os szuperfoszfát alkalmazását tenné
szükségessé. Eszerint lenne adandó:
70 hold czukorrépa alá 2 0 g-jával...............................= 140 q szuperfoszfát,
50 „ búza „1'5 „  = 75 „ „
50 „ rozs „1’5  = 75 „ „

összesen 290 q szuperfoszfát,
10 q-át a pótlásra számítva.

Ezen trágyázási rendszer mellett tehát a talajerő fen tartása kellően 
biztosítottnak tekinthető.

*) A tápanyag-mérlegekről a 228. lapon részletesen volt a szó. Az ott mondottakra hivat
kozva, ehelyütt mellőztük a mérleg részletes bemutatását.
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III. Az üzemi, kellékek megállapítása.

Hogy a tervezett üzemmód jövedelmezősége és okszerű
sége kimutatható legyen, az üzemtervben a tervezett üzem 
folytatásához szükséges berendezések és fölszerelések, valamint 
az azokból s a kezelés és vezetésből fölmerülő költségek is 
feltüntetendők, még pedig:

1. A munkaerő szervezete és a felhasznált munkaerőből szár
mazó költség.

2. Az épületek és azok tőkeértéke.
3. A holt leltár és tőkeértéke.
4. Az eleven leltár tőkeértéke.
5. A forgó tőke.
6. A gazdaság jelenlegi tőkeértéke s az újjászervezésnél föl

merülő tőkeszükséglet.
Az ezen tételek megállapításánál követendő elveket ille

tőleg a jószágberendezéstan I.—III. fejezetére utalva, ehelyütt 
csak a követendő eljárás bemutatására szorítkozunk.

'S
1. A b...i gazdaság munkaereje és munkaköltsége.

A munkaerő szervezésénél első sorban a tartandó cselédek neme és 
létszáma állapíttatik meg; a cselédek által nem végezhető munkák pedig a 
körülményekhez képest vagy napszámosokkal, vagy szakmányosokkal, szük
ség esetében vándormunkásokkal fognak végeztetni.

Tekintettel az igásfogatok számára s a tartandó haszonállatokra, az 
állandó cselédek létszáma következőképen állapíttatik meg:

A két majorban 2 majoros gazda és 1 kerülő szükséges, a 6 pár lóhoz 
6 kocsis, a 24 pár ökörhöz 12 rendes és 12 kis béres, azonkivül 4 gyalogbéres 
különféle munkákhoz, ú. m. takarmánykészités, magtár-kezeléshez stb. A 
tehenekhez szükséges 1 tehenes és' 6 bojtár, a növendékmarhához 1 gulyás, 
3 bojtár és 3 kis bojtár.

A gépek, szerszámok és eszközök karbantartása a falubeli kovácsnak 
és bognárnak átalány szerint engedtetik át.

A gazdaság eszerint 36 nős és 15 nőtlen, összesen 51 állandó cseléddel 
rendelkeznék, melyek illetménye a következő táblázatban van feltüntetve:

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



310

Szegödményi táblázat.

ogyenkint összesen

Évi járandóság
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./7/ kr Zti
1

l jwi3 hold /rZ | hektol. liter Wí3 j hold

Majoros gazda . 2 120 8 16 3 12
l'/J

240 16 32 6 24 3
Kerülő.......................... 1 40 — 4 12 1 8 40 4 12 1 8 1
Kocsis.......................... 6 36. — 4 12 1 8 i 216 24 72 6 48 3
Öreg béres .... 2 40 — 4 12 1 8 1 80 8 24 2 16 2
Rendes és gyalogbéres 14 86 — 4 12 1 8 7 504 56 168 14 112 7
Kis béres .... 12 24 — 2 8 ’/J 4 1 1 288 24 96 6 48 6
Tehenes ..................... 1 120 — 8 16 3 12 1 120 8 16 3 12 1
Gulyás.......................... 1 80 — 6 12 2 8 1 1 80 6 12 2 8 1
Bojtár.......................... 9 36 — 4 |12 1 8 ’/J 324 36 108 9 72j 4'A
Kis bojtár .... 3 24| — 2 8 íz/2 4 '4 72 6 24 l'Á 12 1*4

Összesen 51 l-l-l -- 1 — '11964 00
 

co 564' 507,1 360 30

Azonkívül sertések és baromfi tartása engedélyeztetik. Az át nem vett 
tej literenkint 6 krral váltatik meg.

A napszám- és szakmánymunkákból fölmerülő költségek iránt a követ
kező kimutatás nyújt felvilágosítást:

405 hold gabonavetés gyomlálásánál (aratás részben), behordásá- 
nál és eséplésénél fölmerülő napszám-költség kát. holdan
kint 4 írtjával számítva.........................................................

45 „ tengeri kapálása, fogatos töltése, szedése, morzsolása
és a kóró levágása holdankint 20 írtjával.....................

20 „ takarmányrépa kapálása, szedése és elrakása holdankint
24 írtjával...................................................................................

70 „ czukorrépa holdankint 30 írtjával.....................................
40 „ csalamádé kaszálása (részben cselédekkel) 1 írtjával . .
40 „ luczerna 4-szeri kaszálása (részben cselédekkel) 3 írtjával
50 „ lóher 2-szeri kaszálása, gyűjtése és behordása 6 írtjával

150 ,, zabos bükköny, baltaczim és mohar kaszálása, gyűjtése
és behordása 4 írtjával.........................................................

25 ,, öntözött rét 3-szori kaszálása, gyűjtése és behordása
10 írtjával...................................................................................

35 „ közönséges rét 2-szeri kaszálása stb. 7 írtjával . . .
4000 szekér trágya felrakása á 6 kr....................................................

210 hold trágya teregetése 1*5  írttal....................................................
250 napon át 750 napszámos a takarmánykészitésnél á 50 kr

Különféle napszámos-munkákra..............................................................

1624 írt.

900 „

480 „
2100 „

40 „
120 „
300 „

600 „

250 „
245 „
240 „
315 ,,
375 „
111 „

Összesen 7700 írt

a készpénzzel fizetett ideiglenes munkások alkalmazásából származó költség.
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2. Áb. i gazdaság épületei és azok tőkeértéke.
Jelenleg a következő épületek állanak rendelkezésre: 

a) A belső majorban:
Egy urilak becsértéke.................................................... 10000 frt.
Tehénistálló 60 tehénre, tejkamrával..................... 6000 „
Ló- és*  ököristálló 6 pár ló és 20 pár ökör részére,

kocsiszínnel............................................................... 5000 „
Magtár 4000 gabonára............................................... 8000 „
Gép- és szekérszín......................................................... 2000 „
Góré 100Ö 7$ csöves tengerire..................................... 800 „
Takarmány-elökészitö kamra..................................... 1500 „
Két kút.............................................................................. 300 „
Cselédlak 16 család részére.......................................... 4800 „ 38400 frt.

ú) A külső majorban:
Két juhakol becsértéke.................................................... 3000 frt.
Ököristálló 20 drb ökörre, padlása magtár . . . 2500 „
Góré 1000 tengerire.................................................... 800 „
Szekérszín......................................................................... 1300 ,,
Cselédmarha-istálló 20 drbra.......................................... 1000 „
Cselédlak nyolcz cselédre............................................... 1200 „
Egy kút.............................................................................. 200 „ 10000 frt.

Meglevő épületek értéke 48400 frt.

A tervbe vett üzemmód folytatásához a következő épületek emelése
mutatkozik szükségesnek :
a) A belső majorban:

Tehénistálló 60 drb tehénre, előállítási költsége . 9000 frt.
Takarmánykamra kibővítése.......................................... 1000 „
Jégverem.............................................................................. 500 „
Vízvezeték az istállókba............................................... 700 „
Vasutak a majorban......................................................... 2000 ,,
Cselédlak nyolcz cselédre á 300 frt............................ 2400 ,, 15600 frt.

b) A külső majorban:
Két juhakol kibővítése és átalakítása a növendék

marha részére.............................................................. 2400 frt.
Cselédakol átalakítása a mustratehenek részére,

melyek teje a szegődményesek kielégítésére szol
gálhat .............................................................................. 700 „

Új takarmány kamra és szín.......................................... 1500 „
Új kút ásatása................................................................... 200 „
Cselédlak négy családra............................................... 1200 „ 6000 frt.

Új épületek és átalakítások költsége . . . 21600 frt.
Teljes berendezés után leend az épülettőke 70000 frt.
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3. A b... i gazdaság holt leltára és annak tőkeértéke.
A gazdaság már jelenleg is a szükséges szállító-, talajmívelő-, istállói, 

magtári, takarmány-felkészitési gépekkel és eszközökkel, szintúgy egy gőz- 
cséplögéppel föl van szerelve, melyek értéke a leltári számadás szerint 
16.000 frt. A holt leltár kiegészítésére, különösen a takarmány-felkészítő és 
a tejkamra fölszerelésére szükségesnek mutatkozik 4000 frt, úgy, hogy a holt 
leltár tőkeértéke a gazdaság teljes berendezése után 20.000 frtot teend.

4. A b ... i gazdaság eleven leltárának tőkeértéke.
A jelenlegi állatállomány és annak becsértéke a következő:

6 pár ló ... . 4000 frt,
20 ökör 350 írtjával = 7000 n
60 drb fejős tehén 150 „ = 9000 n
3 bika . . 800

30 V növendék 2400 n
12 n borjú . . . 200 n 23400 frt.

300 n anyabirka 6 írtjával = 1800 frt,
12 n tenyészkos 40 „ = 480

240 V toklyó 7 „ - 1680
270 bárány 2 „ = 540 H 4500 frt.

A jelenlegi állatállomány értéke 27900 frt (— 27900 frt).

a vétel útján beszerzendő állatok értéke 16200 frt.

A tervbe vett állatlétszám elérésére beszerzendő
4 pár ökör 400 frtjával = 1600 frt,

60 drb tehén 180 = 10800
2 bika 400 = 800 n

30 előhasi üsző 100 = 3000 n

A még hiányzó 80 drb növendékállat
tenyésztés útján lesz megszerzendő;
ezek remélhető értéke..................... 4400 frt.

A vétel és tenyésztés útján beszerzendő állatok értéke 20600 frt.
Az összes állatállomány értéke

Levonva belőle az eladandó juhállomány értékét
48500 frt.
4500 frtot,

a leendő állatállomány tőkeértéke 44000 frt.

A jelenlegi állatállomány kiegészítésére ennélfogva 16.100 frt szükséges.
A teljes berendezés után az állattőkéből a 900 hold szántóföld holdjára 

majdnem 50 frt esnék.

5. A b ... i gazdaság forgótőke-szükséglete.
A forgó tőkéről szóló fejezetben (125. lap) kifejtettük, hogy habár 

ennek nagysága pontosan meg nem állapítható, megfelelőnek lehet azt tekin
teni, ha az az álló üzemtőkének 40—60 %-át teszi.
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A fenforgó esetben tehenészettel lévén dolgunk, melynek jövedelme 
a forgó tökére apasztólag hat, forgó tökének az álló üzemtöke 40%-a mutat
kozik elégségesnek.

A gazdaság helyes berendezés után lesz:

az eleven leltár tőkeértéke .
a holt

álló üzemtöke 
ennek 40 %

44000 frt,
20000
64000 frt,
25600 ,,

A szükséges forgó töke eszerint kereken 26.000 frtban állapíttatik meg.

A gazdaság jelenlegi termény- és anyag
készleteiben rejlő s a folyó árak szerint 
meghatározott töke értéke..................... 15700 frt,

a forgó tőke kiegészítésére tehát még szük
séges készpénzben ..................................... 10300 „

a forgó töke összege 26000 frt.

6. A 1)... i gazdaság tőkeértéke s az újjászervezésénél fölmerülő 
tőkeszükséglet.

A gazdaság jelenlegi tőkeértéke, az újjászervezésénél fölmerülő tőke
szükséglet s a teljesen berendezett gazdaság jövőbeli tőkeértéke a követ
kező táblázatban van összeállítva, mihez megjegyeztetik, hogy a birtokot 
eredetileg 250.000 frton vették meg ugyan, de az átiratási költséggel és az 
azóta tett befektetésekkel (építkezések, öntözhető rét berendezése) együtt 
jelenlegi tőkeértéke 278.400 frtot tesz ki, miből a telkek értékére 230.000 
frt esik.

A gazdaság 
jelenlegi 

tőkeértéke 
forint

Befekteté-
1 sekre és föl

szerelésekre 
szükséges 

töke 
forint

A berendezett 
gazdaság 
jövőbeli 

tőkeértéke 
forint

Tőkék 
százalékos 

aránya 
százalék

1. Telkek értéke .... 230.000 _ 230.000 7700
2. Épületek „ .... 48.400 21.600 70.000 33-00

Alaptőke 278.400 — 300.000 100 00
3. Holt leltár értéke . . 16.000 4.000 20.000 6-66
4. Eleven „ „ . . 27.900 16.100 44.000 14-67
5. Forgó tőke ,, . . 15.700 10.300 26.000 8-67

Üzemtőke 59.600 __ 90.000 3000
Összesen 338.000 ; 52.000 . 390.000 —

Az üzemterv foganatosításához tehát 52.000 frtra lenne szükség, mely 
összeggel együtt az újjászervezett gazdaság tőkeértéke 390.000 frt lenne. 
Mielőtt az újjászervezéshez hozzáfognánk, kimutatandó, hogy az újjászervezett 
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gazdaság jövedelme az eddiginél kedvezőbbre fog-e fordulni, mire nézve meg
jegyezzük, hogy eddigelé a birtok kereken 17.000 frtot jövedelmezett, vagyis 
a 338.000 frtnyi tőkeértéket 5 %-kal kamatoztatta. A fölvetett kérdés iránt a 
jövedelmi előirányzat van hivatva felvilágositást nyújtani.

IV. A jövedelmi előirányzat.

Mielőtt a jövedelmi előirányzat elkészítésénél követendő 
eljárás taglalásába bocsájtkozunk, szükségesnek mutatkozik a 
„jövedelem“ fogalmát tisztába hozni, minthogy ez a gyakorlatban 
különféleképen értelmeztetik.

Hivatkozva a forgó tőkéről szóló fejezetben (131. lapon) 
elmondottakra, a gazdaság tisztajövedelme alatt azon értéktöbblet 
értendő, mely fenmarad, ha a nyersjövedelemből a termelési költ
séget levonjuk.

Az ily módon nyert tisztajövedelem megfelel a gazdaság
ban rejlő tőkeérték kamatjának.

Amennyiben pedig a jövedelem nemcsak a tőke, de egy
úttal a munka eredménye', a termelési költségek között nem
csak az idegen munkásoknak fizetett munkabérek, illetve a 
tiszteknek fizetett munkadijak számítandók fel, hanem egyúttal 
a gazdasági vállalkozó, péld. személyes kezelésnél a birtokos, 
munkadija is.

Ha pedig az ily utón nyert jövedelem a tőke normális 
kamatozását meghaladja, a többlet vállalati díjnak vagy nyere
ségnek tekinthető.

A tisztajövedelem magában foglalja tehát a tőkekamaton 
kivid a vállalati nyereséget is, s csak akkor Ítélhető helyesnek az 
üzemterv, ha a kimutatott tisztajövedelem helyes arányban áll a 
gazdaság tőkeértékével.

A jövedelmi előirányzat tehát egyúttal próbaköve az üzem
tervnek.

A jövedelmi előirányzatban ezek szerint:
1. A gazdaság évi nyers jövedelme,
2. Az évi termelési költség,
3. Ezek különbözetéből a remélhető átlagos évi tisztajöve

delem és annak aránya a gazdaság tőkeértékéhez mutatandó ki.
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1. A nyersjövedelem megállapításánál tulajdonképen a 
gazdaságban előállított összes növényi, állati és ipari termények 
lennének felszámitandók, ezek értéke képviselvén az összes 
nyersjövedelmet.

Minthogy azonban a gazdaságban előállított terményeknek 
egy része a gazdaságban használtatik fel (vetőmag, takarmány, 
szegődmény, trágya stb.), mely terményeknek eszerint a jöve
delmi előirányzatban mint bevételeknek s egyszersmind mint 
kiadásoknak kellene szerepelniük, az előszámitás egyszerűsítése 
czéljából helyesebb, ha a nyersjövedelem megállapításánál 
csupán az eladásra kerülő termények számíttatnak fel.

Ha a gazdaságban előállított terményekből a gazdaságban 
felhasználtakat levonjuk, megkapjuk az eladható termények 
mennyiségét; ezeknek értékét 10 évi átlagárak szerint fel
számítva megkapjuk a termények eladásából várható készpénz
bevételt.

Ez a készpénz-bevétel képviseli a termelésből eredő nyers
jövedelmet, de nem tünteti fel a gazdaság összes nyersjöve
delmét, mi azonban nem hiba, mivel a kiadásoknál is csak a 
tényleges készpénz-kiadások vétetnek figyelembe.

A. nyersjövedelem-kiszámitásnak ezen módja azzal az 
előnynyel jár, hogy a gazdaságban felhasznált és rendes piaczi 
árral nem biró termények (széna, szalma, trágya) felszámítását 
mellőzhetővé teszi.

A termelési ágak jövedelmén kivül az egyéb forrásokból, 
nevezetesen a birtokkal kapcsolatos jogokból és a birtokhoz 
tartozó telkek és épületek bérbe adásából, esetleg a kezelési 
czélokra tartaléknak fentartott tökék és értékpapírok kamatjából 
származó jövedelem is felszámítandó.

Ez a jövedelem, a termelés után várható készpénzbeli 
jövedelemmel együtt adja a gazdaság nyersjövédelmét.

2. A termelési költség felszámításánál természetesen szintén 
csak a készpénzbeli kiadások jönnek tekintetbe, minthogy a ter
ménybeli kiadások a nyersjövedelem megállapításánál a ter
melés eredményeiből levonattak.

A nyersjövedelem czélszerüen a termelési ágak szerint 
csoportosítva számíttatik fel (1. alább), ellenben a termelési 
költségeket czélszerübb a költségek természete szerint csopor- 
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tositani, minthogy a kiadások nagyobb része általános, több 
termelési ágat érintő, természetű.

Ezt a szempontot követve, a termelési költségnek követ
kező négy főcsoportja különböztetendő meg:

1. Munkaköltség.
2. Tőke-fentartásból származó költség.
3. Anyag-Jelhasználásból „ „
4. Általános költségek.
Az egyes kiadási főcsoportok tételei pedig a termelési 

ágak szerint csoportosíttatnak.
A jövedelmi előirányzat összeállításánál tehát a követ

kező sorrend követendő:

I. Készpénz-bevételek.
1. Növényi terményekből:

a) szántóföldi terményekből,
b) kerti terményekből,
e) szőlő, komló, nádas stb.-ből,
d) erdőből.

2. Állatok és állati terményekből:
a) lótenyésztésből,
b) szarvasmarhából: 1. gulyából, 2. tehenészetből, 3. hiz

lalásból,
c) juhászatból,
d) sertésből,
e) baromfi, méhészet stb.-ből.

3. Ipari mellékágakból:
a) szeszgyárból, ha házilag kezeltetik, de ez esetben is 

jobb azt mint külön vállalatot kezelni,
b) téglavetőből stb.

4. Haszonbérekből:
a) bérbe adott földekből,
b) bérbe adott épületek, malmok stb.-ből.

5. Jogokból :
a) vásári jogból,
b) vadászati jogból,
c) halászati jogból stb.

6. Tőkekamatból.
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II. Készpénz-kiadások.
1. Munkaköltség:

a) tisztek fizetése, illetve a birtokos munkadija,
b) cselédek bére,
c) napszám- és szakmánybérek,
d) nyugdijak és kegy dijak,
e) hivatalos vendégek ellátása.

2. Töke-fentartás:
a) telkek fentartása, péld. gátfentartási járulék,
b) épületek fentartása, törlesztése és tűz elleni biztositása,
c) holt leltár fentartása, pótlása és tűz elleni biztositása,
d) eleven leltár pótlása: igásállatok és tenyészállatok 

pótlása, állatbiztosítás,
e) készletek biztositása tűz ellen,
f) vetések biztositása jégkár ellen.

3. Anyag-felhasználást
a) a növénytermelésnél: vetőmag, műtrágya beszerzése,
b) az állattartásnál: póttakarmány, világítás, só, orvoslás, 

patkolás, mindannyi az állatnemek szerint csoportosítva,
c) ipari mellékágaknál: nyersanyag beszerzése,
d) tüzelő-, kenő-, világitóanyagok beszerzése,
e) irodai szükséglet és postaköltség.

4. Általános költségek:
a) bérbe vett földek, épületek bére,
b) birtokkal kapcsolatos terhek költsége (kegyúri jog),
e) a birtokot terhelő adó,
d) tartozások után fizetett kamat.

A b...i gazdaság jövedelmi előirányzata.

1. Készpénz-bevételek.
(Nyersjövedelem.)

A termés-előirányzat szerint évenkint előállítható terményekből levon
ván a gazdaság szükségletét, megkapjuk az eladható növényi termények 
mennyiségét. A gazdaságban felhasználandó takarmány és alom ezen fel
számításnál tekinteten kivül hagyatik.

Eszerint a gazdaságunkban évenkint átlagosan eladásra kerülő növényi 
termények mennyisége következőképen alakulna:
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Bevételek előirányzata.

eladásából várható:

El a dá s i előír á nyzat.

Évi átlagos termés . . .

Búza

1400

Rozs
m

450

Árpa 
éter
2080

Zab 
m á
175

Tengeri
Z 8 ít

630

Czukorrépa

10500

A gazdaság szükséglete:
1. Vetésre............................... 140 60 140 54 45 —

2. Arató- és cséplőrész 12% 168 54 250 21 — —
3. Szegödményre .... 228 326 — — — —
4. Birtokos háztartása . . 12 10 10 — 12 —
5. Takarmánynak .... — — 100 100 110 —

Gazdaság szükséglete 548 450 500 175 167 —
Eladásra marad . . 852 — 1580 — 463 10500

I. Növényi termények

852 q búza 7-5 írtjával .... . . . . 6390 frt.
1580 „ árpa 7’0 ,, .... . . . . 11060
463 „ tengeri 60 n • . • • • . . . . 2778

10500 „ czukorrépa 0'8 „ .... . . . . 8400 „ 28628 frt.

és állati termények eladásából:2. Állatok

6 pár hízóökör 600 írtjával
120 drb tehén után á 2000 l — 
szegödményre és háztartásra .

marad eladásra 
borjú 15 írtjával . .
üsző és bika .... 
mustraállat 180 írtjával

A remélhető készpénz-bevételek összege

240000 l tej
20000,, „

3600 frt.

40 drb
20 „
30 „

220000 l tej á 6 kr 13200
600

2000
5400

frt.

24800 frt.
53428 frt.

11. Készpénz-kiadások. '
(Termelési költség.)

1. Munkaköltség.
Birtokos munkadija terménybeli járandóságán kivül 1200 frt.
Segéd fizetése és ellátása............................................... 600 „
Cselédek bére, szegődményi kimutatás szerint 1964 frt 

helyett.............................................................................. 2000 „
Napszám- és szakmánybérek elöszámitás szerint (1. 

310. lap).............................................................................. 7700 „
Nyug- és kegydijak, jutalmak.......................................... 600 „
Hivatalos vendégek ellátása.......................................... 400 „ 12500 frt.

2. Tökefentartás.
Épületek fentartása, törlesztése és tűz elleni biztosí

tása, 70.000 frt épülettőke 2"/0-a............................... 1400 frt.
Átvitel 1400 frt. 12500 frt.
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Athozat 1400 frt. 12500 frt.
Holt leltár fentartása, pótlása és tűz elleni biztosítása

20.000 frt 15 %-a......................................................... 3000 „
Elő leltár pótlása és biztosítása:
6 pár ló elhasználására 4000 frt 10 %-a..................... 400 „
6 „ ököl’ vételára á 400 frt.......................................... 2400 „
Bikabeszerzésre, évenkint egy bika............................... 600 „
Állatállomány biztosítása elhullás ellen, a 44.000 frtnyi

állattöke 3 %-a............................................................... 1320 „
Termény- és anyagkészletek biztosítása tűz ellen

60.000 frt 0’5 %-a......................................................... 300 „
Vetések biztosítása jégkár ellen 30.000 frt biztosítási

értékének 1 %-a.............................................................. 300 „ 9720 frt.

3. Anyag-felhasználás.
V etömag-vételre :

5 q lóher á 60 frt . . . .....== 300 frt.
luczerna a 70 . . . . = 70 n

25 „ bükköny á 8 „ . . . .. ... — 200 H
25 ,, baltaczím á 16 » • • • . . . . = 400 V

fűmag . . . . = 150 n
2„ répamag á 40 „ . . . . . . . = 80 V

Műtrágya 300 q szuperfoszfát szállítási költséggel . 2000 „
Póttakarmány 200 q korpa á 5 frt = 1000 frt,

100 „ olajpogácsa á 7 „ = 700 ,, 1700 „
6 pár ló patkolási, világítási, sózási és orvoslási 

költsége 25 írtjával......................................................... 150 ,,
24 pár ökör részére só, világítás és orvoslás 5 írtjával 120 „
Tehenészeti és hízóállomány részére világítás, só,

orvoslás 220 drb 2 írtjával.......................................... 440 „
Gépek és szekerek kenésére................................................ 160 „
Tüzelőanyagok beszerzésére :
300 ’73 fa 2 írtjával.................................... 600 frt.
100 q kőszén szállítással...................................... 120 „ 720 „
Irodai szükséglet és postaköltség.................................... 400 ,, 6890 frt.

4. Általános költségek.

Állami, megyei és községi adók .... 2800 frt.
Előre nem látható kiadásokra az eddigi

kiadásoknak 1 %-a . ......................................318 „ 3118 frt.
Készpénz-kiadások összege 32228 frt.

III. A tisztajövedelem és annak aránya a gazdaság tőkeértékéhez.
Ha a készpénz-bevételekből levonjuk a készpénz-kiadásokat, megkapjuk 

a gazdaság tisztajövedelmét.
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Évi átlagos készpénz-bevételek összege . . 53428 frt.
,, „ „ -kiadások „ . . 32228 „

Remélhető átlagos tisztajövedelem 21200 frt.

A kimutatott jövedelem a gazdaságban rejlő 390.000 frtnyi 
tőkeérték 5'43 %-ának felel meg. Minthogy a gazdaság az eddigi 
rendszernél csak 5 %-ot jövedelmezett s így az újjászervezés 
folytán a jövedelem 0 43 %-kal emelkednék, kétségtelen tehát, 
hogy az üzemterv a jövedelem fokozása iránt támasztott igények
nek is megfelel.

Ha a fölvett esetben a gazdaság tőkeértékének 5°/0-át 
tekintjük normális kamatozásnak, a jövedelemnek azt meghaladó 
részét pedig vállalkozói nyereségnek, akkor a kimutatott jöve
delem következőképen osztanék meg:

Tőkekamat, a 390.000 frt tőkeérték 5 °/0-a — 19500 frt.
Vállalkozói nyereség.......................................... 1700 „

Összesen 21200 frt.

Ezt a jövedelmet élvezné a birtokos azon esetben, ha birtokát 
tiszttel kezeltetné; ellenben, ha azt személyesen kezelné, mely 
esetben még a kezelésért felszámított munkadijat is élvezné, jöve
delme következőképen alakulna:

Átlagos évi jövedelme mint fent .... 21200 frt.
Munkadija:

1. Készpénz-fizetése..................... 1200 frt.
2. Terménybeli járandósága . . 600 „
3. Lakásának az értéke 400 „ 2200 frt.

Birtokos összes jövedelme 23400 frt.

Az elemeire felbontott jövedelem lenne tehát:

1. Tőkekamat............................... . . . 19500 frt.
2. Munkadíj..................................... .... 2200 „
3. Vállalkozói nyereség . . . . .... 1700 „

Összesen 23400 frt.
* * *

A gazdasági üzemterv általános jelentőségéről szólva, ki
emeltük, hogy a rendszeresen elkészített üzemterv nemcsak a 
termelésnél követendő irány, a gazdaság újjászervezésénél föl
merülő tőkeszükséglet s a remélhető jövedelem iránt kell, hogy 
tájékozást nyújtson, hanem hogy az ilyen üzemterv egyúttal 
az egyedül megbízható alap, melyből a birtok forgalmi és 
jelzálog-értéke, megterheltetésének mérve, a méltányos haszonbér 
és a tisztnek esetleg nyújtandó osztalék kulcsa megállapítható.
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Lássuk tehát, hogy a bemutatott üzemterv ebben az 
irányban minő eredményekre vezetne.

A birtok forgalmi értőkét megkapjuk, ha a gazdaság 
jövedelméből az üzemtöke kamatját levonjuk s a fenmaradó 
összeget a megfelelő kamatlábbal (1. 25. lapon) tőkésítjük.

A gazdaság tisztajövedelme............................. 21200 frt,
a 90.000 frtnyi üzemtőke 6 °/0-os kamatja . . 5400 „

a birtok tisztajövedelme 15800 frt,
birtok for-ennek az összegnek 4%-kal való tőkésítése adja a

, . , ,, , Z15800X100\galmi értékét, mely ( i = 395.000 frtot tenne.

A birtok eredeti vételára 250.000 frt volt; az azóta tett 
s az üzemterv szerint még teendő befektetésekkel együtt emel
kednék az értéke 300.000 frtra. Az ezen összeget meghaladó 
95.000 frtnyi értékemelkedés a jövedelmezőbb gazdálkodás 
eredményének tekintendő.

A birtok jelzálog-értéke alatt azon értéke értendő, melylyel 
a birtok a jövőben is bírni fog és melyből a birtokra adott 
jelzálog-kölcsön (1. a birtokszerzési módokról szóló fejezetet) 
szükség esetén biztosan megtérül.

A jelzálog-értéket közönségesen a birtok kataszteri tiszta
jövedelme szerint szokták megállapítani, tekintettel a birtokon 
előforduló épületekre.

Eszerint lenne a b . . .i birtok jelzálog-értéke:

a 8000 frtnyi kát. tisztajövedelem 25-szöröse 
(4 °4-os tőkésítés) vagy a 2000 frtnyi földadó
100-szorosa.......................................................... 200.000 frt,

épületek tüzbiztositási értéke............................. 40.000 „
jelzálog-érték 240.000 frt.

Földhitel-intézeteink ezen érték 50%-áig nyújtanak jel- 
zálog-kölcsönt, eszerint a b . . . i birtokra tehát 120.000 frtot 
lehetne fölvenni.

Minthogy azonban a kát. tisztajövedelem a birtok tény
leges jövedelmének csak kivételesen felel meg, néha ennél 
nagyobb, a legtöbb esetben ennél jóval kisebb, kétes esetekben 
a birtok értékét külön becslés útján szokták meghatározni.

Hcnsch: Jószágberendezés- és kezeléstan. 21
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Ezen becslésnél különböző eljárásokat követnek ugyan, — 
minek tárgyalása nem tartozik ide, — de legbiztosabb alapot 
nyújt erre kétségtelenül a birtok tényleges hozadékértéke, 
mely a b ... i birtokra fentebb 395.000 írtban lett kimutatva.

Ezt alapul véve, a birtokra 180 — 200.000 frtnyi jelzálog
kölcsönt lehetne kieszközölni.

Ezzel kapcsolatban a megterheltetés mérve is megálla
pítható.

E tekintetben szabálynak tartandó, hogy a birtok csak 
oly felmondhatatlan jelzálog-kölcsönnel terhelendő meg, mely
nek kamatja és törlesztési hányada, szóval annuitása a birtok 
jövedelméből évenkint biztosan megfizethető.

Ha birtokos a b...i birtokra 120.000 frtnyi, 41 óv 
alatt törlesztendő 5 %-os kölcsönt venne föl, a kölcsön kamatja 
és törlesztése fejében 6000 frtot kellene évenkint fizetnie.

Az évi annuitás tehát 6000 frtot tenne.
Birtokos remélhető jövedelme tiszti kezelés mellett 21.200, 

személyes kezelésnél 23.400 frt. Levonván belőle a 6000 frtnyi 
annuitást, mint szabad jövedelem 15.200, illetve 17.400 frt ma
radna rendelkezésére.

Ha ez a szabad jövedelem a birtokos szükségleteinek fede
zésére elegendő, a fölvett kölcsön nem járna rá nézve veszély- 
lyel, de tekintetbe veendő, hogy rosszabb években jövedelme 
esetleg 15.000 írtra is leszállhat, mely esetben csak 9000 frtnyi 
szabad jövedelemmel rendelkeznék, miért is jobb években tar
taléktőke gyűjtéséről kellene gondoskodnia.

Nagyobb kölcsön természetesen nagyobb veszelylyel is 
jár. Ha a birtokos hasonló föltételek mellett 180.000 frtot venne 
föl, mely esetben az annuitás 9000 frtot tenne, szabad jöve
delme 12.200, illetve 14.400 írtra szállna le.

A méltányos haszonbér megállapításánál a birtoknak fen
tebb (321. lapon) kimutatott 15.800 frtnyi jövedelme szolgál 
alapul, föltéve, hogy a bérlő csak a birtokot (telkeket és épü
leteket) veszi át, s hogy ő tartozik az adót fizetni és az épü
leteket fentartani.

A haszonbér a 300.000 frtnyi alaptőke-érték 5’27 0/0-ának 
felelne meg s a 980 holdnyi termőterület holdjára kereken 16 frt 
esnék belőle.
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A haszonbérlő jövedelme, ha a gazdaságot a közölt üzem
terv szerint személyesen kezelné, következőképen alakulna:

a gazdaság átlagos tisztajövedelme................... 21200 frt,
levonván belőle a haszonbért............................. 15800 frtot,

marad mint tőkekamat 5100 frt, 
hozzáadva munkadiját s élvezményeit .... 2200 frtot,

a bérlő összes jövedelme 7600 frt.

Bérlőnek a bérlethez fölszerelésre és forgótőkének, tekin
tettel az átszolgáltatásokra (1. Haszonbéri szerződést) 84.800 
frtra, azonkívül 15.800 frt óvadékra, összesen tehát 100.000 
frt üzemtökére lenne szüksége, mi a haszonbér-összeg 6‘3-sze- 
resének felel meg.

A bérletbe fektetett tőkéje után tehát 5’4%-nyi kamatra 
számíthatna.

Az üzemtervből, házi kezelés esetén, megállapítható a 
tisztnek netalán nyújtandó osztalék kulcsa is. A birtokos mini
mális jövedelem gyanánt a gazdaság tőkeértékének 5 %-át, 
vagyis kereken 20.000 frtot köthetne ki s az azt meghaladó 
jövedelem után 50 %-nyi osztalékban részesíthetné tisztjét, mely 
esetben a tiszt 600 frtnyi évi átlagos osztalékra számíthatna.

Ezekből a fejtegetésekből kitetszik, hogy a helyes elvek 
szerint elkészített üzemterv a mezőgazdasági vállalatoknál föl
merülő különféle üzleti kérdések iránt nagyon becses tájékozást 
nyújthat, minélfogva a gazdasági vállalkozó érdeke parancsolja, 
hogy nagyobb szabású vállalatba csak megbízható üzemterv 
alapján bocsájtkozzék.

Másrészt azonban nem szorul bővebb megokolásra, hogy 
megbízható üzemtervek készítése nem éppen könnyű feladat, 
hogy ennek megoldásához alapos elméleti és gyakorlati szak
képzettségen kívül különösen a helyi viszonyok részletes isme
rete s a megszerzett adatok lelkiismeretes felhasználása szük
séges, mert ha az üzemtervbe téves adatokat csempészünk be, 
üzemtervünk keserű csalódások szülőokává lehet.

Az üzemterv elkészítésénél tartsuk tehát folyton szem 
előtt, hogy: „aki helytelenül számít, ámíttatik vagy ámít“.

•21*
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MÁSODIK KÖNYV.

JÓSZÁGKEZELÉSTAN.

A jövedelmező gazdálkodás első alapföltétele a helyesen 
berendezett, kellően fölszerelt birtok.

Azonban a legjobban berendezett birtokból is megfelelő 
jövedelem csak okszerű kezelés mellett várható.

A jövedelmező gazdálkodás másik alapföltétele tehát a 
birtok okszerű kezelése s éppen a jószágkezeléstan feladata, hogy 
az okszerű kezelés elveivel és szabályaival megismertessen.

A jószág- vagy birtok kezelés alatt a termelési eszközöknek, 
a birtoknak, tökének és munkaerőnek termelési czélokra való 
fejhasználása, vagyis a termelés szervezése és vezetése s az elő
állított termények értékesítése értendő.

Körébe tartoznak mindazon intézkedések, melyek vagy 
új értékek előállítására (tulajdonképi termelés) vagy már meglevő 
értékek fentartására és fokozására (vagyonfentartás és gyarapítás) 
vagy a termelésnél fölmerülő szükségletek megszerzésére, vagy a 
termelésnél keletkezett új értékek forgalombaliozatalára vonat
koznak.

A kezelés alanya, közege, a birtok felelős kezelője, ki a 
termelésnél fökép szellemi erejével működik közre.

Ténykedésének eredménye a gazdaság jövedelmében nyi
latkozik, melyet kimutatni szintén a kezelő feladata.

Egyes birtoknál a kezelés eredménye első sorban a birtok 
független kezelőjétől van föltételezve, ellenben nagyobb ki
terjedésű, több önálló birtoktestből álló birtoknál a kezelés 
nem egy személyre, hanem több fizikai személyből alkotott 
kezelőszemélyzetre lévén ruházva, a kezelés eredményei egy
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úttal a kezelőszemélyzet szervezetétől, a kezelési rendszertől is be- 
folyásoltatnak.

A kezelés eredményeire hatással van továbbá a kezelő
gazda egyéniségén, illetve a kezelési rendszeren kívül még a 
birtok és annak kezelője közt fenforgó viszony, vagyis a kezelés 
módja (házi kezelés, bérlet), valamint a birtokszerzés módja.

A jószágkezeléstanban eszerint azokkal az elvekkel és 
szabályokkal kell megismerkednünk, melyek a legnagyobb 
állandó és biztos jövedelem elérése czéljából úgy a kezelésnél 
és a kezelőszemélyzet szervezésénél, mint a kezelési mód meg
választásánál s a birtokszerzésnél követendők.

Ezen elveket a következő fejezetekben fogjuk tárgyalni:
1. A kezelőgazda ügyköre és személyes tulajdonságai.
2. A kezelőszemélyzet szervezete.
3. A kezelés módjai.
4. A birtokszerzés módjai.

ELSŐ FEJEZET.

A KEZELŐGAZDA ÜGYKÖRE ÉS SZEMÉLYES 
TULAJDONSÁGAI.

A birtok felelős vezetésével megbízott egyén a kezelő
gazda, ki a birtokhoz való viszonya szerint birtokos, bérlő 
vagy gazdatiszt (intéző, tiszttartó, ispán stb.) lehet.

A kezelőgazda nagyobb birtokon a termelésnél föképen 
csak szellemi erejével működik közre; közvetlenül nem termel, 
mindazáltal a termelésnek egyik legfőbb tényezője, ki a többi 
tényezőket termelés czéljából egyesíti, mozgásba hozza, folyton 
mozgásban tartja s azért a gazdaság vezénylő szelleme.

Ténykedése első sorban a termelési tényezők tervszerű 
kapcsolatba hozatalára, a termelés szervezésére vonatkozik, mely 
az üzemtervben jut kifejezésre.

Ügyköréhez tartozik továbbá a termelésnél szereplő érté
kek fentartása és fokozása, a vagyonfent art ás, valamint a munka
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erőnek termelési czélokra való alkalmazása, mi a rendelkezésnél 
jut érvényre.

Feladatát képezi azonkivül a termeléshez szükséges szerek 
és eszközök megszerzése, valamint az előállított termények 
értékesítése, az ú. n. ügyvitel vagy üzletvezetés.

Végül tartozik a gondjaira bízott jószág kezelésénél elért 
eredményekkel beszámolni, mely czélra a számvitel szolgál.

A kezelőgazda ügyköre ennélfogva a következő öt munka
körre bontható fel:

1. A termelés szervezésére, 2. a vagyonfentartásra, 3. a ren
delkezésre, 4. az üzletvezetésre és 5. a számvitelre.

1. A termelés szervezése.

Birtokok átvételénél a kezelőgazda első ténykedése a ter
melés szervezésében nyilvánul; megállapítja a jövőbeli termelés 
irányát és arányát, melyet az üzem tervben juttat kifejezésre.

Az e tekintetben követendő eljárás iránt a berendezéstan 
és különösen annak az üzemtervekröl szóló fejezete (1. 300. lap) 
nyújtván kellő tájékozást, ehelyütt az ott mondottakra utalunk.

A jövőbeli kezelésnek általános alapja a gazdaság üzem
terve, minthogy azonban a kezelés részletei csak esetröl-esetre 
állapíthatók meg, idöközönkint időszaki tervek és előirányzatok 
készítése válik szükségessé, melyekben a közeli jövőben foga
natosítandó intézkedések nyernek kifejezést; ilyenek az évi 
vetőtervek, a nyári és téli takarmányozási tervek s az időszaki 
munkatervek.

Ezek a tervek szolgálnak egyiíttal a tervszerű birtok
kezelésnél mellőzhetetlen előirányzatok — péld. vetőmag-, 
trágya-, takarmánypénztári előirányzatok — alapjául.

Időszaki tervezgetéseinél a kezelőgazda különösen az 
időszaki konjunktúrákból származó üzleti követelményeknek is 
kell, hogy eleget tegyen, mert csak ha terveit azokhoz alkal
mazza, szólhatunk valóban öntudatosan tervszerű kezelésről, mely 
az eredményes gazdálkodás alapföltétele.

A termelés okszerű és tervszerű szervezése tehát a kezelő
gazda első és legnehezebb feladata s alapja összes többi intéz
kedéseinek.
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2. A vagyonfentartás.
A mezőgazdasági termelésnek egyik fökelléke a töke, 

melynek fentartása és megőrzése nemcsak a termelés folytat- 
hatása, hanem a jövedelem szempontjából is szükséges, mert 
minden töke- vagy vagyongyarapodás egyúttal jövedelem
gyarapodást, minden vagyonapadás jövedelemapadást is jelent.

A kezelögazda feladata ennélfogva, hogy a rendelkezésre 
álló s rendszerint nagyon tekintélyes vagyonértéket fentartsa 
és növelje.

Ezirányu intézkedései az alap-, az álló és a forgó töke fen- 
tartására és gyarapítására vonatkoznak.

I. Az alaptőke alkatrészei, t. i. a telkek, telkesítések, épületek 
és kapcsolványok külön méltatást igényelnek.

A telektökét illetőleg a kezelögazda első gondja, hogy a 
birtok tulajdonjog telekkönyvileg biztosítva legyen s a telek
könyvi terhek folyton nyilvántartassanak, mely okból a bir
tokivek másolatának megszerzése ajánlatos.

Feladata továbbá, hogy a birtok területét és állományát 
épségben fentartsa s külső ellenséges behatások ellen megvédje.

Ezen okból gondja legyen a határvonalak pontos meg
jelölésére, mely czélra nagyobb birtoktesteknél befásitott határ
árkok, kisebbeknél határkövek szolgálnak. Ha ezeket idö- 
közönkint ellenőrzi, a határcsonkitás kizártnak tekinthető.

A birtok állományát illetőleg kötelessége egyrészt helyes 
trágyázási rendszer által a talajerő fen tartásáról, okszerű tál aj- 
mívelési rendszer követése, a rétek és legelők kellő gondozása 
által a kedvező kulturállapot fentartásáról gondoskodni, más
részt megfelelő intézkedések által a birtokot esetleges meg
rongálások ellen megvédeni. Ügyelnie kell tehát arra, hogy 
lejtős területeken vízmosások, folyamok, patakok mentén part
szakadások ne keletkezhessenek, áradásoknak alávetett terüle
teknél pedig a védtöltések jókarban tartásáról gondoskodjék.

Kétségtelen, hogy a kezelögazda ezen intézkedései által 
nagyban hozzájárulhat a birtok értékének fentartásához és 
növeléséhez.

A telkesítések sorába tartozó árkok, csatornák, alagcsöve- 
zések és öntöző telepek folytonos karbantartást igényelvén, a
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kezelőgazda kiváló gondjai közé tartozik, hogy azok megron
gálások ellen megvédessenek, a mellőzhetetlen rongálások pedig 
azonnal helyreállíttassanak, különben könnyen megesik, hogy 
a költséges telkesítések rendeltetésöknek nem fognak meg
felelni. Az alagcsövek bedugulnak, az árkok betemetödnek 
és az alagcsövezés daczára elposványosodik az alagcsövezett 
terület.

Az épületekben fekvő nagy értékek kötelességévé teszik a 
kezelőgazdának, hogy azok folyton jókarban tartassanak. Ez- 
irányu intézkedései első sorban arra vonatkoznak, hogy az 
épületekben eső minden hiba lehetőleg azonnal helyreigazít- 
tassék (1. 60. lap), az utak, hidak, kutak, vízvezetékek folyton 
használható állapotban legyenek, az eső- és hókárok lehetőleg 
elháríttassanak, másodsorban ne feledkezzék meg az épületek 
tűz elleni védelméről és biztosításáról.

A biztosításról alább bővebben lévén a szó, ehelyütt csak 
azt kívánjuk kiemelni, hogy nagyobb majorokban nagyon 
czélszerü az önkéntes tűzoltók intézményét alkalmazni, a majort 
a szükséges tűzoltó-szerekkel ellátni s azokat természetesen 
folyton jókarban és készenlétben tartani.

így nemcsak a tűzveszélyből származó károk, melyek 
biztosítás esetén sem térülnek meg teljesen, a legkisebb mér
tékre szállíthatók, hanem ez az intézkedés egyúttal a biztosí
tási dijak mérséklését is maga után vonja.

A kezelőgazdának egy további idetartozó kötelessége, 
hogy a majorban a rend és a tisztaság fentartásáról gondos
kodjék.

A birtokkal kapcsolatos jogok (1. 67. lap) folyton nyilván- 
tartandók, hogy az azokból származó jövedelem biztosítva 
legyen, s hogy a belőlük eredő terhek ne növekedhessenek, 
esetleg új terhek (szolgalmak) ne keletkezhessenek. E tekin
tetben különösen a fajzási, legeltetési és úthasználati szol
galmak igényelnek szigorú ellenőrzést.

II. Az álló tökét az eleven és a holt leltár alkotják (1. 99. 
és 89. lap).

Az eleven leltár fen tartásánál a kezelögazda felügyelete 
a létszám nyilvántartására, a helyes bánásmódra, megfelelő 
gondozásra, okszerű takarmányozásra, betegségek elleni óv
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intézkedésekre, beteg állatok gyógykezelésére, nemkülönben a 
lopás és a tűz ellen való védelemre, -valamint az állatbiztosí
tásra vonatkozik.

A holt leltár fentartása arra terjed, hogy a rendelkezésre 
álló gépek és eszközök számadásilag folyton nyilván- és hasz
nálható karban tartassanak, a hiányzók a kellő időben be
szereztessenek, az összes gépek és eszközök a romlás és lopás 
elleni védelem czéljából alkalmas módon elhelyeztessenek, hogy 
azokkal használatkor kíméletesen bánjanak és hogy a tűz ellen 
biztosíttassanak.

A holt leltár évenkint egyszer részletes rovancsolásnak 
vetendő alá, hogy annak álladókéról, az egyes tárgyak álla
potáról és az esetleges hiányokról meggyőződhessünk.

III. A forgó töke tárgyainak (1. 121. lapon) fentartásánál 
a föfeladat, hogy azok, a készletkönyvek (pénztári, termény- 
és anyagszámadás) segélyével, folyton nyilvántartassanak, lopás 
és romlás, szintúgy esetleges tűz- és vízkárok ellen megvédes
senek s a tűz ellen biztosíttassanak.

Nagyobb pénzkészleteknél azok biztos elhelyezéséről gon
doskodjunk; szabálynak tekintve, hogy kezünknél csak annyi 
pénz legyen, amennyi a közeli jövőben fölmerülő kiadások fede
zésére elegendő, a fölösleges tökét legczólszerűbb megbízható 
bankoknál vagy takarékpénztáraknál elhelyezni, s ha azoknál 
számunkra folyó számlát nyittatunk, abban a kedvező hely
zetben leszünk, hogy pénzünkkel bármikor rendelkezhetünk és 
hogy az ott elhelyezett töke bár keveset, de mégis kamatoz.

Az anyag- és termónykószletek kezelésénél kiváló gondunk 
legyen arra is, hogy a mag- és raktárak, a pajtáskertek, csűrök 
és színek mindig tisztán és rendben tartassanak, és hogy az 
említett készletek kezelésénél minden tékozlás, pazarlás s egyéb 
visszaélés ki legyen zárva.

Ide tartozik továbbá a trágyatelepek helyes kezelése is, mire 
a legtöbb gazdaságban gondot alig fordítanak, habár az arra 
fordított költség uzsorakamatot hajt.

Végül a forgó tőkéhez számítandó vetések és ültetvények 
védelméről sem szabad megfeledkeznünk, mi az emberek, 
állatok és elemi csapások okozta károkra (lopás, legeltetés, ki- 
pállás stb.) vonatkozik.
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Ahol pedig a jégkárok gyakoriak, helyén lesz a vetések
nek jég ellen való rendszeres biztosítása.

A jégbiztosítás módozatai és a biztosítási díjtételek, valamint a kártérítés 
iránt minden biztosító-társaság ugyan felvilágosítást nyújt, mindazonáltal 
nagyon ajánlatos a biztosítás ezen ágánál és a jégkárok becslésénél fenforgó 
módozatok iránt előzetesen is tájékozást szerezni, mely czélra Szüts Mihály 
„A jégkár ellen való biztosítás és a károk becslése. Debreczen, 1890“ czimü 
munkája ajánlható.

A tűzkár elleni biztosításnak két módozata különbőz - 
tetendö meg: a külön- és az átalánybiztosit  ás.

Elsőnél az egyes tárgyak vagy tárgy csoportok, az épü
letek, a holt leltár, az élő leltár és a terménykészletek külön- 
külön kötvényen biztosíttatnak, ellenben az átalánybiztositásnál 
az összes biztosítandó tárgyak és értékek egy kötvényen sorol
tatnak fel.

A különbiztositásnál a biztosítás nyilvántartása és idö- 
közönkinti megújítása nagy gondot okoz, azonkívül ez 
drágább is, ellenben az átalánybiztositás az összes eléghető 
tárgyakra, tehát a termény- és anyagkészletekre is vonat
kozhat, elesik tehát az időközönkinti biztosítás szükségessége 
s amellett olcsóbb is ez a módozat.

Azonban az átalánybiztositás azon föltételhez van kötve, 
hogy az illető gazdaságban rendszeres számvitelt vezessenek, 
hogy károk esetén a tényleges készletek pontosan kimutathatók 
legyenek. Ilyen gazdaságokra nézve tehát az átalánybiztositás 
előnyösebb.

Mindkét esetben czélszerü a biztosítást több évre kiter
jeszteni, mivel ez esetben díjelengedésben részesülhetünk, mely 
péld. 5 évre terjedő biztosításnál 20 %-ot szokott tenni, vagyis 
5 évi díj helyett tényleg csak 4 évi dijat fizetünk.

Nagyobb uradalmakban az ú. n. önbiztositást is szokták 
alkalmazni, mely esetben a biztosítási dijakat egy e czélra 
alakított tűzpénztárba fizetik be. Az esetleges károk abból fedez
tetnek. Ez a módozat ott van helyén, hol a számvitelből ki
tűnt, hogy a biztosításért fizetett dijak átlagban nagyobbak, 
mint a kártérítés.

Úgy a jég-, mint a tűzkár elleni biztosításnál óvakodjunk 
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az alacsony, valamint a túlbiztosítástól, mert első esetben nem 
számíthatunk teljes kártérítésre, utóbbi esetben aránytalan díj 
mellett csak a tényleges kár fog megtéríttetni.

A vagyonfentartás körébe tartozó intézkedések által nem
csak sok érték megmenthető, hanem egyúttal a gazdálkodással 
járó koczkázat is mérsékelhető, mi okból ezen az utón a jöve
delem gyarapításához és biztosításához lényegesen hozzájárul
hatunk.

A felsorolt intézkedések végrehajtásáért első sorban a 
kezelögazda a felelős; nagyobb gazdaságokban segítségére 
vannak e tekintetben segédjei s a felvigyázó közegek, ú. m. 
a majoros gazdák, csőszök, pajtagazdák, éjjeli örök stb., kikkel 
szemben visszkereseti joga van. ha azokat bizonyos vagyon
tárgyak megőrzésével megbízta.

3. A rendelkezés.

A rendelkezés az emberi munkának a termelés kereté.be 
való beillesztésére, termelési czélokra való alkalmazására vonat
kozik.

A rendelkezés feladata tehát, hogy minden a gazdaságban 
alkalmazott munkás részére annak általános és részletes munka
körét jelölje ki.

A rendelkezés kiterjed ennélfogva első sorban az állandó 
cselédek munkakörének megállapítására, továbbá az ideiglenes 
munkások alkalmazására. Első tekintetben szabálynak tekin
tendő, hogy minden cseléd oly munkakörrel ruházandó fel, 
melyet betölthet és melynél munkaereje kellően kihasználható. 
A félfogadásnál ismertessük meg vele általános munkakörét, 
valamint azt is, hogy miért felelős, a fontosabb kikötések 
pedig a szegődménylevélen nyerjenek kifejezést, hogy vissz
kereseti jogunkat érvényesíthessük.

A rendelkezés továbbá a cselédek és ideiglenes munkások 
által naponkint teljesítendő munkákra vonatkozik, mi czélra a 
napi parancs kiosztása szolgál.

Minden rendelkezést a munkák tervszerű megállapítása 
kell, hogy megelőzzön. Általános támpontot a végzendő munkák 
iránt az üzemterv nyújt ugyan, azonkívül az időszaki munka
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tervek, azonban a napi munkák helyes kiosztása czéljából 
szükséges, hogy a rendelkező gazda úgy a már végzett, mint 
a még végzendő munkák iránt folyton tájékozva legyen.

Rendelkezésénél szem előtt tartja, hogy első sorban a 
sürgős, elhalasztást nem tűrő munkák végeztessenek; ha ez 
akadályokba ütközik, péld. eső miatt a szántás, vetés, aratás 
stb. nem folytatható, kevésbbé sürgős munkákat végeztet.

A rendelkező gazda tehát naponkint elkészíti a következő 
nap munkatervét, melyet alárendeltjeivel estve, a napi parancs 
kiosztásánál közöl, minden egyes alkalmazott munkakörét pon
tosan és világosan megjelölvén. A napi parancs kiosztásánál 
jelen legyenek a felügyelettel és a munkások felvigyázásával 
megbízott alsóbbrendű közegek, azonkívül a segédek, írnokok 
és gyakornokok is, hogy az előforduló munkák iránt folyton 
tájékozva legyenek.

A rendelkezés magában véve még nem nyújt biztosítékot 
aziránt, hogy a megparancsolt munkák tényleg a parancs értel
mében fognak végrehajtatni, minélfogva a rendelkezést a 
munkák ellenőrzése egészíti ki. Az ellenőrzés arra terjed, hogy 
a munkák a rendes időben megkezdetnek-e? hogy a rendelet 
értelmében foganatosittatnak-e ? és hogy a végezmény arány
ban áll-e a munkára fordított idővel?

Azért szükséges, hogy a kezelögazda a munkákat nap
közben több Ízben megszemlélje s az említett irányban ellen
őrizze.

A munkák kiosztásánál elvünk legyen a munkák lehető 
összpontosítása, miáltal a felügyelet és -ellenőrzés tetemesen meg- 
könnyíttetik; mindazáltal ne bízzunk egy felvigyázóra túlságos 
sok munkást, mert különben a munkát kellően nem ellen
őrizheti.

Kényesebb munkáknál 15—20, kevésbbé kényeseknél 
25—30 munkás bízható egy erélyes felvigyázóra.

Nagyobb gazdaságokban az alkalmazott munkások száma 
nagyon tekintélyes lévén, a rend és a fegyelem fentartása 
nem éppen könnyű feladat, de igazságossággal párosult szigor 
és tapintatos bánásmód sok viszálykodásnak veszi élét. Azért 
legyünk elismeréssel a szorgalmas és megbízható munkás iránt, 
felvigyázóinkat pedig ne korholjuk a munkások előtt, mert ez 
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tekintélyüktől fosztja meg őket, mire pedig szükségük van és 
egyáltalában kerüljük a folytonos káromkodást és szidást, mert 
czélra ez úgysem vezet.

Makacs, szófogadatlan, renyhe cselédeket bocsássunk inkább 
el és büntetésekhez is csak a végső esetben folyamodjunk.

Különben pedig nagyon tanácsos gazdaságunkra nézve 
bizonyos munkarendet megállapítani, melyben a fölkelés és 
munkábaállás ideje, a szünetek tartama, a naposok sorrendje, 
a szegödmény-kiosztás és napszám-fizetés ideje stb., szintúgy 
bizonyos vétségekre vonatkozó büntetések felsoroltatnak; ha a 
munkások ehhez hozzászoktak, ezáltal sok bajnak eleje vétetik.

Az emberi munka által okozott termelési költség nagyon 
tekintélyes; minthogy pedig a munkák helyes kiosztása, terv
szerű végrehajtása és szigorú ellenőrzése a munkaerő jobb ki
használását eredményezi, kétségtelen, hogy a tervszerű, előre
látó rendelkezés által a munkaköltség lényegesen leszállítható, a 
jövedelem pedig hasonló arányban fokozható, minélfogva a 
kezelögazdának rendelkezéseinél föképen a munkaerő tervszerű 
alkalmazására és tökéletes kihasználására kell törekednie.

4. Az üzletvezetés.

A gazdaság kezelésénél folyton különböző szükségletek 
merülnek föl, melyeknek megszerzéséről a kezelögazdának kell 
gondoskodnia, mi az üzletvezetés egyik feladata.

Ezen feladatának azonban csak úgy tehet eleget, ha a 
szükségletek megszerzésére szükséges eszközökkel rendelkezik.

Ezeknek az eszközöknek a birtokába pedig csak azáltal 
juthat, hogy termelésének fölöslegét áruba bocsájtja, azt érté
kesíti.

Az értékesítés legalkalmasabb módozatának megválasz
tása és az értékesítés foganatosítása képezi az üzletvezetés 
másik feladatát.

Az üzletvezetés vonatkozik tehát:
1. a gazdálkodásnál fölmerülő szükségletek megszerzésére, 2. 

az elöállitott termények értékesítésére,
1. A termelési szükségletek megszerzése. Ha a gazdál

kodásnál fölmerülő számos szükségleten végig tekintünk, arra 
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az eredményre jutunk, hogy ezek egyrészt a vagyonfentartásbol^ 
másrészt a tulajdonképi termelésből és végül a munkaerő bizto
sításából származnak.

A vagyonfentartásból eredő szükségletek sorába számítjuk 
az épületek és gépek karbantartásához mellőzhetetlen anya
gokat és tartalékrészeket. Feladatunk e tekintetben, hogy a 
szükséges épületanyagok, kövek, téglák, mész, épületfa, szer
számfa és vasanyagok a megfelelő időben és mennyiségben 
s a legelőnyösebb módon megszereztessenek és szükség esetén 
mindig rendelkezésünkre álljanak. Az épület- és szerszámfát 
lehetőleg télen szerezzük be s szállítsuk akkor, ha fogataink 
arra ráérnek. A különféle anyagok beszerzésénél követendő 
eljárásról alább lesz szó.

A termelésnél fölmerülő szükségletek között legfontosabb 
szerepet játszanak a vetőmag, takarmány, műtrágya, só, kenő-, 
világitó- és tüzelőanyagok, esetleg élelmi szerek a cselédek 
részére (szalonna) és a pénz.

A különböző anyagok beszerzésénél bizonyos tervszerűség 
szerint járjunk el. Mindenekelőtt iparkodjunk a szükséglet 
mérve iránt tájékozást szerezni, mi czélra az ú. n. előirány
zatok (vetőmag-, takarmány-, trágya- stb. előirányzat) szol
gálnak.

Ismerve a szükséglet nagyságát, megfelelő beszerzési for
rásokról gondoskodjunk, mi tekintetben az árjegyzékek és hir
detések figyelemmel kisérése, kiállítások megtekintése és az értel
mes gazdákkal való közlekedés nagy előnyünkre lehet.

Általában elvnek tekintendő, hogy a szükségletek lehetőleg 
egyszerre, nagyban, a megfelelő időben és lehetőleg készpénz
fizetés mellett szereztessenek be, mivel ez esetben tekintélyes 
— 10—15—20 %-nyi — árengedményre számíthatunk. Előnye 
e módozatnak az is, hogy megfelelő minőség is biztosítható, 
mi különösen a hamisításoknak alávetett czikkeknél, a vető
mag, műtrágya és póttakarmánynál fölötte fontos. Azonkívül 
költségkiméléssel is jár a nagybani megrendelés, különösen az
által, hogy a nagyban való olcsóbb szállítás előnyeit élvezzük.

Nagyobb megrendeléseknél több megbízható czégtől aján
latot kérünk be, mely a szállítandó áru mennyi- és minőségére, 
árára s a szállítási és fizetési módozatokra vonatkozzék.
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A beérkezett ajánlatok közül a ránk nézve legelőnyöseb
bet fogadjuk el s a megrendelt árút csak akkor fizessük ki, 
ha annak megfelelő voltáról, péld. vetőmagnál annak valódi
ságáról, tisztaságáról és csirázóképességéről, szuperfoszfátnál 
annak foszforsav-tartalmáról stb. meggyőződést szereztünk.

Ha beszerzéseinknél a hitelt veszszük igénybe, — mi, 
mellékesen megjegyezve, beszerzésünket mindig drágítja, kivált 
ha az illető czéggel nem állunk üzleti összeköttetésben, — 
akkor gondoskodjunk arról, hogy kötelezettségünknek a ki
kötött időben eleget tehessünk, különben csorbát szenved 
hitelünk s ha a fizetésre váltóval köteleztük magunkat, a leg
kényesebb helyzetbe juthatunk. Különben nagyobb összegekre 
terjedő vételeknél hitelképes gazda könnyen kieszközölhet 
magának 3—6 havi fizetéshalasztást.

Mindezekre való tekintettel, kerüljük lehetőleg a hitelre 
való beszerzést s ha mégis a nagyban való beszerzés előnyeit 
élvezni akarjuk, folyamodjunk inkább előnyös pénzkölcsönökhöz, 
mire bankok és takarékpénztárak úgyis módot nyújtanak.

Bizonyos czikkeket, melyek nagyobb mennyiségben 
igényeltetnek s melyekre nézve kívánatos, hogy megszerzésök 
előre biztosítva legyen, minők péld. a korpa, olajpogácsa, 
malátacsira, kötlevélre is szokás venni. A kötlevélben az el
adó arra kötelezi magát, hogy az illető czikkből időközönkint 
bizonyos minőségben, meghatározott mennyiséget, péld. havon- 
kint egy vaggon tiszta, keverékmentes búzakorpát, a kikötött 
áron szállítani fog, különben jogában áll a vevőnek az eladó 
számlájára hasonló minőségű czikket bárhol megszerezni.

A szükségletek beszerzésénél gyakran közvetítőket) ú. n. 
alkuszokat és ügynököket is szokás igénybe venni. Minthogy 
azonban ezek által a beszerzés megdrágíttatik, amennyiben az 
ügynököt fáradsága fejében bizonyos díjban — alkuszdíjban 
(provisio) — kell részesítenünk, ezen módozathoz csak akkor 
folyamodjunk, ha az illető czikket ily utón előnyösebben lehet 
megszereznünk. (A szokásos alkuszdijakat 1. a függelékben.)

Nagyon fontos végül, hogy a kezelőgazda a fölmerülő 
kiadások fedezésére szükséges pénzzel folyton rendelkezzék. 
Pénztári előirányzat alapján megtudhatja a közeli jövőben 
fölmerülő pénzszükségletet, melyről idejében eszközölt eladások, 
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szükség esetén kölcsönök fölvétele által gondoskodik. A pénz
szükséglet biztosítására nagyon ajánlatos, valamely megbízható 
pénzintézetnél folyó számlát nyittatni. Nagyobb pénzkészleteket 
ott helyezhetünk el, nagyobb vételeknél és eladásoknál a fizetést 
oda utalványozhatjuk (1. 330. lapon).

Az üzletvezetésnek egy további fontos feladata, hogy a 
kezelögazda a szükséges munkaerőről a kellő időben gondoskodjék, 
a szolgálatot felmondott cselédek helyébe idejében újakat 
fogadjon, részesekkel és szakmányosokkal, illetve vándor
munkásokkal a szerződést idejében kösse meg.

A kezelögazda ezen ügyköréhez tartozik végül a gazda
sággal kapcsolatos területek, épületek, jogok stb. bérbeadására, 
illetve bérbevételére, szintúgy a használatra átveendő vagy 
átengedendő gépekre (cséplőgép, gözeke) vonatkozó szerződések 
megkötése.

2. A termények értékesítése. Termelni általában könnyebb, 
mint terményeinket haszonnal értékesíteni, s minthogy a ter
mények értékesítésében a jövedelemfokozásnak egy nagyon 
hathatós eszközét bírjuk, terményeink megfelelő értékesítésére 
kiváló gondot fordítsunk.

A termények alatt a gazdaságban előállított összes növényi, 
állati és ipari termények s az állatok is értendők.

A gazda terményeit vagy közvetlenül eladás útján, vagy 
közvetve átalakítás útján értékesítheti. A búzát mint ilyent, de 
mint lisztet is, a tengerit, árpát szintén mint ilyent vagy hús, 
zsír alakjában juttathatjuk a forgalomba.

A számitó gazda tehát az értékesítésnek azon módját 
fogja választani, mely mellett a legnagyobb hasznot véli el
érhetni. (L. A mellékiparágak megválasztása czimü fejezetet.)

Azonban az értékesítésnek bármely módját válaszszuk is, 
annyi kétségtelen, hogy termelésünk fölöslegét árúba kell 
bocsátani. A termelést befejező mívelet az eladás.

Ezen intézkedéseinél a gazda a kereskedő szerepét veszi 
át, s aki olcsón tud venni és drágán eladni, az már ezáltal is 
lényegesen fokozhatja gazdasága jövedelmét. A termények 
forgalomba hozatalánál és eladásánál követendő elvek és el
járások részletes ismertetése a mezőgazdasági kereskedelemtan és 

Hensch: Jószágberendezés- és kezeléstan. 22 
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a forgalomisme körébe tartozván, ehelyütt csak általános üzleti 
vezérelvek megállapítására kell szorítkoznunk. *)

1. Első feladatunk e tekintetben, hogy az eladandó ter
mények mennyiségét előirányzat útján megállapítsuk s az el
adandó terményeketpiaczképes állapotba hozzuk ; elvnek tekintve 
egyúttal, hogy csak azt adjuk el, aminek már birtokában 
vagyunk.

2. Másik feladatunk az eladó termények árának állása iránt 
kellő tájékozást szerezni. Ezen okból figyelemmel kisérjük a napi 
és gazdasági lapok árjegyzéseit, valamint az árak menetét, 
hogy azok emelkedő vagy hanyatló irányt követnek-e? Mint
hogy pedig a fontosabb terményekre nézve a világpiacz árai 
érvényesek, a világpiacz-árkonstelláczióból iparkodjunk a jövő
beli áralakulás iránt tájékozást szerezni.

3. Kiváló gondot fordítsunk biztos piacz, illetve megbízható 
vevők szerzésére és megtartására, mi könnyen sikerül, ha el
adásainknál szolidan járunk el s a kikötött föltételeket pontosan 
betartjuk. Szükség esetén hirdetményekhez, körlevelek szét
küldéséhez folyamodunk, esetleg ügynökök és bizományosok 
közvetitését veszszük igénybe.

4. Az eladásnak számos módja lévén, további feladatunk 
a legmegfelelőbb módozat megválasztása.

Mindenekelőtt különbség teendő a közvetlen és a közvetített 
eladás között. Első esetben magunk alkuszunk a vevővel, 
a másik esetben másokra bízzuk az eladást. E czélra rendel
kezésre állanak ügynökök, bizományosok, közraktárak, élelmi 
szerekre nézve esetleg vásárcsarnokok és eladási szövetkezetek (tej- 
szövetkezet). Habár a közvetített eladás a mellőzhetetlen köz
vetítési vagy alkuszdíj (provisio) (1. a függeléket) miatt mindig 
drágább, mindazáltal bizonyos, péld. nehezen eltartható czikkek- 
nél és a piacztól távol eső gazdaságoknál sok esetben ez a 
módozat fog előnyösebbnek bizonyulni.

Ellenben eladásra nagyobb mennyiségekben kerülő és 
könnyen eltartható czikkeknél, szintúgy a piaczhoz közelfekvő 
gazdaságokban a közvetlen eladás rendszerint az előnyösebb. 
A közvetlen eladásnál megint különbség teendő a napi eladás 

*) Bővebbet 1. Ebert. Der Landwirt als Kaufmann. Wien, 1891.
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és az időre való eladás között. Első esetben azonnal az alku 
megtörténte után, illetve rövid idő alatt adjuk át az eladott 
terményt, utóbbi esetben, minthogy az alku esetleg még nem 
is létező terményekre vonatkozik, az átadás későbbre köttetik ki.

A legtöbb terményre nézve a napi eladás a legelőnyösebb. 
Ezen módozatnál vagy szabad kézből, vagy ajánlatok (offertek) 
útján, vagy árverezésen (auctio) történhet az eladás.

A szabad kézből való eladásnál, mely vagy helyben, vagy a 
vásáron mehet végbe, a vevővel megkötjük az alkut, ő átveszi 
az árút s kifizeti az árát. Ez a legelőnyösebb módozat, melytől 
csak akkor térjünk el, ha a viszonyok arra kényszerítenek.

Ajánlatok bekéréséhez akkor fordulunk, ha, különösen 
tiszti kezelés mellett, nagyobb mennyiségek eladásáról van 
szó. Ebben az esetben körlevelek vagy hirdetések útján érte
sítjük a vevőközönséget az eladandó termények mennyi- és 
minőségéről, kívánatra mintákat bocsátva rendelkezésükre. A 
vevők zárt ajánlatot tesznek, melyben feltüntetve legyenek az 
Ígért ár s a fizetési és átvételi módozatok s melyhez, könnyelmű 
ajánlattételek elkerülése végett, bizonyos bánatpénzt tartoznak 
csatolni. A beérkezett ajánlatok közül a legelőnyösebb ajánlatot 
tevőnek engedjük át a vételt.

Árverezésen különösen tenyészállatokat, gyümölcsfák ter
mését, sorfákat, gabonát szárán stb. szokás eladni.

Az időre való eladásnak két módozata különböztetendő 
meg: a szállításra és a határidőre való eladás.

Az első módozat különösen ipari növényeknél: czukor- 
répa, czikória, burgonya, nyers len és kendernél alkalmaztatik 
azon czélból, hogy a termelő terménye eladását előre biztosítsa. 
A termelő a szállításról szóló szerződésben arra kötelezi magát, 
hogy bizonyos növényt bizonyos területen termelni s a nyert 
terményt a vevőnek bizonyos előre megállapított áron és föl
tételek mellett fogja szállítani, viszont a vevő, rendszerint 
valamely gyár, a termények átvételére kötelezi magát. Az 
említett terményeknél ez helyén van, szintúgy, ha rendszeres 
hizlalásnál a hízók kötésre adatnak el, de nagy hiba, ha egyéb 
terményeket is, péld. repczét, gabonát ily módon, azaz előre 
adunk el, mivel ebben az esetben rendszerint nagyon alacsony 
árt fogunk elérni. Ez az előre-eladás a kölcsönszerzésnek egyik 

22*  
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legdrágább módja, mely azonkívül az árak esése esetében 
gyakran még viszály kodásra is vezet s azért kerülendő.

Még kevésbbé ajánlatos, hogy a gazda tőzsdei határidő- 
üzletekbe bocsátkozzék, nemcsak mert ezen gyakran valóságos 
hazárdjátékká fajuló üzletek nagy koczkázattal járnak, hanem 
mert a határidői üzlet részletes ismerete oly kereskedelmi 
jártasságot tételez föl, mivel a gazda vagy nem rendelkezik, 
vagy melyet távol a kereskedelmi góczponttól nem érvényesít
hetne.

Végül még azt kívánjuk különösen hangsúlyozni, hogy 
a gazda eladásainál sohase vesse magát alá a tőzsdebiróság 
ítéletének, mivel vitás esetekben rendszerint a rövidebbet 
fogja húzni, hanem eladásainál kösse ki azt, hogy a vevő a 
terményt a bemutatott minőségben tartozik átvenni.

L. Vélegyházy A. A tözsdebiróság hatásköre és eljárása. Budapest, 1885.

5. A termények eladásánál bizonyos a szokás által szen
tesített vagy kereskedői testületek által megállapított üzleti 
szokványok (usance) vannak érvényben, melyeket az eladónak 
ismernie kell, melyekhez azonban a termelőnek, mint eladónak, 
nem kell okvetlenül ragaszkodnia. Az alku megkötésénél ki
kötendő tehát, hogy az átadás hol és miként történjék, túlsúly 
engedtessék-e vagy sem, s az átvett terményt az eladó hova 
és mikor köteles szállítani ? Ezt szem előtt tartva, sok kellemet
lenséget kerülhetünk el.

A gazdasági termények és állatok eladásánál érvényes üzleti szokáso
kat 1. á függelékben. — Továbbá részletes tájékozást nyújt Félegyházy A. dr. 
„A budapesti áru- és értéktőzsde új áruüzleti szokásai. Budapest, 1886. 
II. kiadás“ czimü müvében.

6. A fizetési módozatokat illetőleg kiemelendő, hogy a gazda 
terményeit csak készpénz-fizetés mellett adja el. A vevő az alku 
megtörténte után megfelelő foglalót ad, a termény árát pedig 
közvetlenül az átvétel után egyenlíti ki. Csak kivételes esetek
ben és megbízható czégekkel szemben történhetik az eladás 
hitelre is, mely esetben azonban a vevőt a fizetés teljesítésére 
kötelezvénynyel vagy váltóval kötelezzük.
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7. Ha terményeinket nem helyben, hanem valamely távoli 
piaczon, esetleg a külföldön óhajtjuk értékesíteni, ezáltal 
nagyobb árt vélvén elérhetni, még az illető ország pénz- és 
mértékrendszere s különösen a szállítási módozatok és föltételek 
iránt kell kellő tájékozást szerezni, mi azonban, tekintettel a 
különböző vasutakon és vizi vonalakon fennálló díjtételekre, 
díjkedvezményekre és vámtételekre, nem éppen könnyű feladat, 
minélfogva a gazdára, mint termelőre nézve, rendszerint elő
nyösebb, ha terményeit helyben adja el.

A külföldi pénznemek és mértékek iránt a függelék nyújt tájékozást.

8. Elvi kérdésnek tekintik végül, hogy a gazda ter
ményeivel spekuláljon-e vagy nem?

Tekintettel azon nagy hatásra, melyet az árak a jöve
delemre gyakorolnak, s hogy a tisztajövedelem tulajdonképen az 
eladási árnak azon része, mely megmarad, lia az eladási árból az 
önköltséget levonjuk, kétségtelen, hogy megfelelő jövedelem el
érése czéljából a lehető legmagasabb ár elérésére kell töreked
nünk, mely szempontból tehát bizonyos mérvű spekuláczió 
teljesen indokolt.

Ha holdankint péld. 10 q búza terem s ennek métermázsánkinti elő
állítási költsége 6 frt, akkor 6 frtos eladási ár mellett a búzatermelés nem 
szolgáltat tisztajövedelmet; 7 frtos árnál 10, 8 frtosnál 20, lOfrtosnál 40 frt 
lenne a lioldankinti tisztajövedelem. Azért sülyed alacsony áraknál a gazda
ság tisztajövedelme gyakran felényire a normális jövedelemnek s emelkedik 
magas áraknál a kétszeresre.

Minthogy azonban az árak jövőbeli alakulása előre nem 
tudható, legföljebb gyanítható, minthogy másrészt a gazda el
adásait hosszabb időre el nem halaszthatja, a legtöbb esetben 
leghelyesebben cselekszik, ha gabonakészleteit a fölmerülő 
pénzszükséglet szerint, s tekintettel az árak állására, bizonyos 
időközökben részletenkint bocsátja forgalomba. Ezáltal ter
ménye értékesítésénél az év átlagárait fogja elérhetni.

A szükségletek megszerzésénél s a termények értékesí
tésénél követendő főbb vezérelvekkel megismerkedvén, kétség
telenné válik, hogy a gazda vétel- s eladási ügyleteinél a keres
kedelmi ismereteknek nagy hasznát veheti, minélfogva azoknak 
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megszerzésére annál nagyobb gondot kell fordítania, minthogy 
gazdasági tanintézeteinknél erről még kellően gondoskodva 
nincs s az idevágó irodalom sincsen kimívelve.

Azonban a szükséges előképzettséggel biró gazdának 
a gyakorlati élet, üzletemberekkel való érintkezés és a folyó
iratok közgazdasági rovatainak figyelemmel kisérése elegendő 
módot nyújt ebbeli ismereteinek kiegészítésére.

Ha ezen az utón a kellő tájékozást megszerezte, egyúttal 
tartozásai kiegyenlítésénél, fizetései teljesítésénél és vevői ki
szolgálásánál a legszigorúbb pontosságot és lelkiismeretességet 
tartja szem előtt, a kereskedelmi ügyletek lebonyolításánál 
sem fog nagyobb akadályokba ütközni.

5. A számvitel.
A kezelögazda ügyköréhez tartozik a számvitel is, mely

nek czélja kettős:
1. Hogy ennek alapján a gazdaságban fekvő összes értékek 

nyilvántarthatok és ellenőrizhetők legyenek,
2, Hogy a kezelés eredménye — a gazdaság jövedelme — 

kimutatható legyen.
Ad 1. A vagyon nyilvántartására a készletkönyvek szolgál

nak, nevezetesen a pénztári napló, az épületleltári s a gép- és 
eszközleltári számadás s az állat-, termény- és anyagszámadás, 
azok segédkönyveivel együtt.

Rendszeresen vezetett készletkönyvekből minden perczben 
megtudható a gazdaság tőkeértéke; azok segélyével mindenkor 
ellenőrizhetők a készletek, mi az ú. n. rovancsolás alkalmával 
történik, amidőn a könyvekben kimutatott készletek a való
ságban meglevőkkel összehasonlíttatnak.

Azonban a készletkönyvek nemcsak a vagyonkezelés 
ellenőrzésére, hanem a gazdaság tisztajövedelmének megálla
pítására is nélkülözhetetlenek, amennyiben a zárszámadás tételei 
(1. 133. lap) azokból vétetnek át, minélfogva készletkönyvek 
minden rendszeresen kezelt gazdaságban vezetendök.

Csak ily gazdaságok vehetik igénybe az átalánybiztositás 
előnyeit (1. 331. lapon).

Ad 2. A számvitel továbbá a tisztajövedelem kimutatására 
szolgál.
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Az egyszerű számvitelnél a zárszámadás (1. 133. lapon), 
a kettősnél a főkönyv szolgál e czélra. Első esetben csak a gaz
daság összes jövedelme, a kettős könyvvitelnél azonkivül az 
egyes termelési ágak jövedelme külön is kimutatható.

A számviteltan körébe tartozván azon kérdés eldöntése, 
hogy a körülményekhez képest a számvitelnek melyik rend
szere választandó, ehelyütt csak azt kívánjuk hangsúlyozni, 
hogy a tisztajövedelem kitüntetése minden gazdaságra nézve 
elengedhetetlen föltételnek tekintendő, minthogy a kezelés 
kritériumát az elért jövedelem képezi.

A jövedelem pontos kitüntetésére pedig helyes berendezést 
föltéve, úgy az egyszerű, mint a kettős számvitel alkalmas, 
amennyiben pedig az egyszerű számvitel nem mutatja ki köz
vetlenül az egyes termelési ágak jövedelmét, közvetve elérhető 
ez, az általa szolgáltatott adatok alapján eszközölt kalkulácziók 
segélyével.

L. Sporzon Pál. Egyszerű és kettős gazdasági számviteltan alapvonalai. 
Pozsony, 1883.

A kezelögazda személyes tulajdonságai.

A kezelőgazda hatáskörével megismerkedve, nem szorul 
bővebb megokolásra, hogy sokoldalú hivatását csak akkor 
fogja teljesen betölthetni, ha az erre szükséges fizikai, szellem- 
erkölcsi és értelmi tulajdonságokkal rendelkezik.

Minél nagyobb a hatásköre, minél szövevényesebb a ke
zelésére bízott gazdaság szervezete, annál nagyobb igényeket 
kell személyes tulajdonságai iránt támasztanunk.

Habár a kezelőgazda a termelésnél főképen csak szellemi 
munkájával működik közre, mindazáltal hivatását csak akkor 
fogja betölthetni, ha arra mindenekelőtt fizikai tulajdonságai 
képesítik, ha erős, egészséges és edzett szervezettel bir, mely 
az időjárás viszontagságainak ellentállani képes s a hivatásával 
járó fáradalmakat kibírja.

Továbbá szükséges, hogy a gazdasági pályára hivatottsággal 
bírjon, magát annak egész odaadással szentelje, mert habár a 
mezőgazdaság a legszebb, legnemesebb, a szabad emberhez
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legméltóbb foglalkozás, de egyúttal a legküzdelemteljesebb, 
sok nélkülözéssel járó életpálya is.

A gazda élete folytonos küzdelem; küzdenie kell a ter
mészet szeszélyes változásaival, melyek lelki erejét gyakran 
nehéz próbára teszik, ha fáradozásainak gyümölcseit pusztulni 
látja; küzdenie kell a cselédekkel és munkásokkal, kiknek 
hanyagsága és gondatlansága életét gyakran elkeserítik. Más
részt többnyire távol lakván a nagyobb városoktól, az azok 
által nyújtott szórakozásokról és társadalmi előnyökről le kell 
mondania.

Mint üzletembertől megkívánják tőle az üzletvezetéshez 
szükséges lankadatlan munkásságot, szemességet, pontosságot, 
takarékosságot és becsületességet.

Értelmi tekintetben pedig józan észjáráson s a különböző 
viszonyokhoz való gyors alkalmazkodásban nyilvánuló élel
mességen kívül a kezelőgazdától úgy általános műveltséget, mint 
különösen megfelelő szakképzettséget kell követelnünk.

Ma már a legtöbb müveit gazda a szakképzettséget az 
eredményes gazdálkodás egyik alapföltételének tekinti, mely 
nélkül a tudomány nyújtotta vívmányokat teljesen nem for
díthatja hasznára. Kétségtelen tehát, hogy a nagyobb hatáskört 
betölteni hivatott gazda első feladatának tekintse az eredményes 
gazdálkodáshoz szükséges elméleti és gyakorlati szakismeretek meg
szerzését.

Sokat vitatott, de még meg nem oldott kérdés az, hogy 
a mezőgazda szakképzettségének megszerzésénél milyen utat 
kövessen; mindazáltal a legilletékesebb gazdák és tanférfiak 
nézetét véljük tolmácsolni, ha a mezőgazda szakszerű kiképez- 
tetésére a következőket ajánljuk:

Az általános műveltséget a nagyobb hatáskörre törekvő 
gazda a középiskolában szerzi meg, értve az alatt nemcsak a 
gimnáziumot és a reáliskolát, hanem a kereskedelmi akadémiát 
és a helyesen szervezett polgári iskolát is.

Az érettségi bizonyítvány megszerzése tehát nem tekint
hető elengedhetetlen föltételnek.

Az általános kiképzés után annak, ki gazdának készül, 
szakismeretek szerzésére két útja nyílik s az a kérdés merül 
fel, hogy a középiskola elvégzése után közvetlenül valamely 
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gazdasági tanintézetbe lépjen-e be vagy gyakorlat szerzése 
végett előzetesen valamely gazdaságba álljon be gyakornoknak?

Tekintettel arra, hogy a gazdasági szaktárgyakat, neve
zetesen a növénytermelés-, állattenyésztés- és üzemtant 
sikerrel csak az fogja hallgathatni, kinek a gazdálkodásról 
legalább némi fogalmai vannak, ki a fontosabb technikai mí- 
veletekbe már be van avatva s egy gazdaság szervezete és 
kezelése iránt is tájékozást szerzett, hogy továbbá az előzetes 
gyakorlat a leendő gazdának módot nyújt meggyőződést sze
rezni arról is, hogy a gazdasági pályára a szükséges hivatott- 
sággal bir-e? az előzetes gyakorlatszerzés elengedhetlen föltételnek 
tekintendő.

Hogy ez a gyakorlat egy vagy két évre terjedjen, az a 
kiképzendő gazda személyes tulajdonságaitól, szellemi képes
ségeitől s az oktató gazda rendszerétől függ.

Minimumnak egy év tekintendő.
Az elméleti előadások megértéséhez szükséges gyakorlati 

előismeretek megszerzésére középnagyságú magángazdaságok 
legalkalmasabbak, de a főkövetelmény az,, hogy a kezelőgazda 
a gyakornokot a gyakorlatba rendszeresen avassa be, őt első 
sorban a fontosabb technikai míveletekkel, később a gazdaság 
szervezetével és a kezelési rendszerrel ismertesse meg.

A gyakorlatszerzés sikerét biztosítandó, a gyakornok 
pontos napló vezetésére kötelezendő, melyet oktató gazdája 
ellenőrizzen.

Az elméleti ismeretek megszerzésére a gazdasági tan
intézetek, akadémiák és főiskolák nyújtanak módot.

A kiképzendő gazda szellemi képességétől, egyéni hajla
maitól, tőkeerejétől és a jövőben általa betöltendő működési 
körtől függ, hogy azoknak melyikét válaszsza, a szükséges 
elméleti alap megszerzésére azok mindegyike alkalmat nyújt, 
a fődolog az, hogy ezt az alkalmat kellően felhasználja.

A legtökéletesebb kiképzést bizonyára az egyetemmel 
kapcsolatos gazdasági főiskolán szerezheti meg, hol a tulaj
donképi szakismereteken kívül, általános ismereteinek meg
felelő kiegészítésére is a legjobb alkalma nyílik, de kell, hogy 
a főiskola helyesen, a mezőgazdasági szakoktatás különleges 
igényeinek megfelelően legyen szervezve.
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Azonban a legtökéletesebb elméleti kiképzés sem képesít 
még valamely gazdaság önálló kezelésére. A tanintézetből ki
lépve, első gondja legyen tehát a fiatal gazdának, hogy elmé
leti ismereteit gyakorlati irányban egészítse ki.

Csak azáltal jut abba a helyzetbe, hogy elméleti ismere
teit gyakorlatilag érvényesíthesse.

Elméleti és gyakorlati ismereteinek továbbfejlesztésére 
pedig a gyakorlati alkalmazáson kivül, gazdaságok és gazdasági 
kiállítások megtekintése, hírneves gazdákkal való közlekedés 
és a szakirodalomnak folyton figyelemmel kisérése nyújt módot.

Ha a fiatal gazda a jelzett utat követi s az ismeretszer
zésre és ismeretkörének kibővítésére kínálkozó minden alkalmat 
megragadja s kellően kihasználja, czélját biztosan el fogja érni.

Részletesen foglalkozik e kérdéssel Balás Árpád. Útmutatás a kezdő
gazda gyakorlati kiképzésére. Keszthely, 1870.

MÁSODIK FEJEZET.

A kezelőgazda hatásköre korlátolt, csak egy kisebb vagy 
nagyobb birtoktestre terjed ki. Hatáskörének fizikai és szellemi 
erejének korlátoltsága szab határt.

Nagyobb, több önálló birtoktestből vagy gazdasági kerü
letből alkotott birtokoknál ennélfogva a birtokkezelés terén is 
érvénybe lép a munkamegosztás elve.

A kezelőgazda ügyköréhez tartozó munkakörökkel (1. 327. 
lap) különböző egyének bízatnak rneg, melyek eredményes 
összműködés czéljából kezelői szervezetté egyesíttetnek.

A nagybirtok jövedelmére a kezelés szervezete a leg
lényegesebb befolyással lévén, e téren a legfontosabb feladat, 
hogy a kezelés közegeinek tagozata, hatásköre és szolgálati viszo
nya helyes elvek szerint szerveztessék.
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L A kezelőszemélyzet tagozata és tagjainak hatásköre.

A kezelőszemélyzethez mindazok számítandók, kik a 
termelésnél, annak szervezésénél, vezetésénél, a felügyeletnél 
és az ellenőrzésnél főképen szellemileg közreműködnek.

A kezelőszemélyzet mindenekelőtt két főcsoportra oszlik: 
a /elsőrangú és az alsórendü személyzetre.

A /elsőrangú személyzetet — a tisztséget — nagyobb értel
misége, alaposabb szakképzettsége, nagyobb megbízhatósága 
jellemzi.

Nagyobb birtokon a tisztség két csoportra oszlik: az 
igazgatóságra és a kezelőtisztségre.

Az igazgatóságot az igazgató (jószágigazgató, jószágkor
mányzó, gazdasági tanácsos), a számvevő és a számtartó alkotják. 
A birtok kiterjedése és a kezelési rendszer szerint az igazga
tóság egyéb közegekkel egészíttetik ki, minők a jogi tanácsos, 
titkár, orvos, építész, mérnök, állatorvos stb.

Latifundiális birtoknál továbbá uradalmi és központi igaz
gatóság különböztetendő meg, elsőnek a hatásköre csak egy 
uradalomra, utóbbié egy birtokos tulajdonát képező Összes 
uradalmakra terjed ki.

A jószágigazgató a birtokos képviselője, egyúttal a többi 
összes hivatalok ellenőrzője. 0 a jószágkezelés legfőbb, köz
ponti orgánuma, hatásköre pedig egyrészt az egyes gazdaságok 
üzemrendszerének felülbírálására és jóváhagyására, másrészt 
nagyobb befektetések, lényeges üzemváltozások, tetemesebb 
összegekre terjedő kiadások, bérbeadások, bérbevételek és eladá
sok engedélyezése vonatkozik; azonkívül a tisztek kinevezése, 
előléptetése és elbocsátása is néha az ő jogköréhez tartozik, 
a központi kezelési rendszernél pedig ő felelős a jövedelemért.

Tekintettel a jószágigazgatónak ezen hatáskörére, kétség
telennek tekinthető, hogy ezt a nagy felelősséggel járó hiva
talt csak a feladata magaslatán álló, alapos szakképzettséggel 
rendelkező, amellett humánus és lelkiismeretes gazda fogja 
kellően betölthetni, minélfogva elvi szempontból nem helye
selhető, hogy hazánk több uradalmában ezt a fontos hivatalt 
gyakran minden szakképzettséget nélkülöző ügyvédekre bízzák.
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Az igazgatóságnak közvetlenül alárendelt közegek : a szám
vevő és a számtartó, illetve a több személyből alkotott szám
vevőség és számtartóság.

A számvevőség ügyköréhez tartozik a számvitel berendezése, 
a számadások revíziója és a rovancsolás.

Rendszerint az mutatja ki az egyes gazdaságok jövedel
mét s a felelős számadóknak ö adja meg a fölmentést.

A számtartó a pénztár kezelője.
Kisebb összegekre terjedő pénzbevételekre és pénzkiadá

sokra rendszerint a kezelőtiszt, illetve annak segédje van fel
hatalmazva, de nagyobb összegekre terjedő bevételek és ki
adások a számtartóságot illetik.

A pénztárkezelésnél visszaélések megakadályozása végett 
elvnek tekintendő, hogy az, aki utalványoz, fizetéseket ne tel
jesítsen. Az utalványozás joga kisebb összegeknél a kezelő
tisztet, nagyobbaknál az igazgatót szokta illetni, a számtartó 
vagy pénztárnok pedig csak utalványozott bevételeket szedhet 
be és kiutalt kiadásokat fizethet ki.

A számtartó elszámol az egyes kerületekkel, ellenőrzi 
azok kölcsönös elszámolását, nyilvántartja a pénzkészleteket, 
őrzi az értékpapírokat és felelős a pénztári vagyonért. Hatás
körébe tartozik a folyószámla-üzlet is.

A kezelőtisztség köréhez az egyes vállalatok önálló kezelői 
s azok segédjei tartoznak. Legfontosabb képviselői az egyes 
gazdasági kerületek kezelői (intéző, ispán stb.), kiknek hatás
körével fentebb részletesen foglalkoztunk; ide sorolandók egyes 
erdőterületek és ipari vállalatok önálló kezelői is, habár nagyobb 
kiterjedésű erdőkkel és számos ipari vállalatokkal rendelkező 
uradalmakban a termelés ezen ágai esetleg külön igazgatóság 
alá is tartozhatnak.

Az alsórendü kezelőszemélyzet hivatása: a kezelőtisztség 
rendelkezéseinek érvényt szerezni, minélfogva azoktól lokális 
szakismereteken kívül, különösen föltétien megbízhatóságot 
kell megkövetelnünk.

Az alsórendü kezelőszemélyzethez a majoros gazdák, a 
munkások felvigyázásával és a vagyon megőrzésével megbízott 
közegek, ú. m. a csőszök, kerülök, pajtagazdák, éjjeli örök, 
juhász- és kanász-számadók, fötehenesek stb. számítandók.
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A jószágkezelésnél alkalmazott különböző közegek ered
ményes gazdálkodás czéljából egymást kölcsönösen kiegészítő 
és elősegítő kapcsolatba hozatnak, mi tekintetben különösen 
arra kell törekednünk, hogy fennakadások és viszálykodások 
elkerülése végett minden munkakör megfelelő egyénekkel legyen 
betöltve, minden kezelési közeg hatásköre ki legyen jelölve s 
hogy az egyes közegeknek erejök és ismereteik érvényesíté
sére megfelelő alkalom nyujtassék, mi a tiszti kezelés helyes 
szervezése által érhető el.

II. A tiszti kezelés szervezete.

A tiszti kezelés szervezésénél első sorban a kezelésnél 
követendő föelvek állapitandók meg, melyek a kezelési rend
szerben jutnak kifejezésre; a rendszer megválasztását pedig a 
tisztek szolgálati viszonyának rendezése és a tiszti létszám meg- 
állapítása követi.

1. A kezelési rendszer megválasztása.

A tiszti kezelés alatt álló nagyobb birtokon az igazgató
ság és a kezelő tisztek között fenforgó viszony szerint a keze
lésnek két egymástól lényegesen eltérő rendszere különböz- 
tetendő meg: a) a központosított és b) a szavatossági rendszer.

a) A központosított kezelési rendszer szigorú alakját az 
jellemzi, hogy a kezelés közegei minden tekintetben az igaz
gatóság rendelkezései szerint tartoznak eljárni.

Az igazgatóság állapítja meg a termelés irányát, a keze
lők pedig csak végrehajtó közegei az igazgatóság rendelkezé
seinek és utasításainak.

A kezelő csak a reája bízott vagyonért felelős s azért, 
hogy az igazgatóság rendelkezései pontosan végrehajtassanak, 
de nem felelős a kezelésnél elért eredmény ékért, a jövedelemért, 
melyről sok esetben tudomást sem szerezhet.

Minthogy pedig az önálló rendelkezés jogától megfosztott 
kezelő a termelés szervezésénél és vezetésénél nem követheti 
azt az irányt, amelyet a legkedvezőbb eredmények elérésére 
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legalkalmasabbnak vél és minthogy továbbá a kezelés ered
ményeiben érdekelve nincs, nagyon természetes, hogy ezen 
többnyire nehézkes, bürokratikus és minden ambicziót megölő 
rendszer mellett sem a termelés eredményei nem szoktak a 
várakozásnak megfelelni, még kevésbbé az elért jövedelem.

A szigorúan központosított rendszer ezen okból nem is 
ajánlható; legföljebb oly összefüggő birtoktestekből álló ura
dalmakban lehet helyén, melyek nagyon külterjesen kezeltetnek 
s ahol az egyes kerületek kezelői hiányos szakképzettségük 
miatt önálló kezeléssel meg nem bízhatók.

De van a központosított kezelésnek egy másik, kevésbbé 
szigoréi alakja is, melynél az igazgatóság főképen csak a fel
ügyeletre és az ellenőrzésre szorítkozik, a termelés szervezésére 
és vezetésére pedig csak annyiban gyakorol befolyást, hogy 
minden fontosabb intézkedés előzetes jóváhagyásától tetetik 
függővé.

Ezen módozatnál tehát alkalma nyílik a kezelőnek aka
ratának és képességeinek érvényesítésére, de a kezelés vég
eredményéért, a jövedelemért ezen rendszernél is az igazgató
ság a felelős.

Ennek oka pedig abban rejlik, hogy ezen rendszer mellett 
számos fontos intézkedésre a kezelőnek közvetlen befolyása 
nincs, amennyiben központilag inteztetnek el, így nevezetesen 
a fontosabb szükségletek beszerzése, eladások eszközlése, esetleg 
cselédek félfogadása és elbocsátása stb.

Ha ezen rendszernél az igazgató feladata magaslatán áll, 
a kezelésbe túlságosan bele nem avatkozik s e tekintetben fő
képen csak direktívák nyújtására szorítkozik, azonkívül figyel
mét különösen az egyének helyes megválasztására és képessé
geiknek megfelelő alkalmazására fordítja, akkor e szervezetnél 
a legkedvezőbb eredmények érhetők el, kivált azért, mert a 
kezelőközegek az osztalékrendszer által (1. alább) a termelés 
lehető fokozására serkenthetek, a szükségletek közös beszerzése, 
esetleg bizonyos eszközök, péld. cséplőgépek, gőzeke stb. közös 
használata által a termelési költség leszállítható, mert továbbá 
egyes termelési ágak központosítása által a termelés olcsób- 
bítható s bizonyos szükségletek előnyösebben megszerezhetők, 
végül pedig azért, mert a terményeknek nagyban való eladása, 
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esetleg közös ipari vállalatokban való feldolgozása által azok 
legelőnyösebb értékesítése válik lehetővé.

Ahelyett például, hogy minden gazdaság maga termelné a 
szükséges répa-, lólier-, fü- stb. magot, az arra legalkalmasabb 
gazdaságok bízatnak meg ezzel, szintúgy az állattenyésztés 
terén is érvényesíthető a munkamegosztásnak ezen elve, azáltal 
például, hogy az egyik erre legalkalmasabb gazdaság csak tej
termeléssel, a másik sok legelővel rendelkező csak növendék
állatok fölnevelésével foglalkozik, a harmadik, péld. szeszgyár
ral rendelkező gazdaság pedig csak hizlalást folytat.

Ez a rendszer föltételezi azonban, hogy a gazdaságok 
kölcsönös elszámolása helyes elvek szerint legyen szervezve.

A központosított kezelési rendszernek imént jellemzett 
módja különösen belterjesebben kezelt, összefüggő vagy egy
máshoz közelfekvö birtoktestekből álló és szakavatott kezelőkkel 
rendelkező uradalmakban van helyén.

Ha szervezésénél a bürokratizmus túltengéseitől óvako
dunk, ezen rendszernél a kezelésből származó általános költség 
is jóval csekélyebb lesz, mint a központosított kezelés szigorú 
alakjánál.

b) A szavatossági rendszernél a kezelőtiszt a reá bízott 
birtokot egészen önállóan, legjobb belátása szerint kezeli, leg
följebb az általa előzetesen beterjesztett általános üzemtervhez 
tartozik ragaszkodni, de szükség esetében ettől is eltérhet.

0 nemcsak a vagyonfentartásért és a kezelésért, hanem 
egyúttal a jövedelemért is felelős; rendszerint bizonyos minimális, 
a birtok tőkeértékének száztólijában kifejezett, esetleg a haszon
bérnek megfelelő jövedelem beszolgáltatásáért vállal jótállást, 
szavatol, innét e rendszer neve.

Jótállása azonban rendszerint csak erkölcsi természetű, 
bizalmon alapuló, habár némely esetben óvadékot is tesz.

A kezelő a szabadrendelkezés jogával lévén felruházva, 
úgy a birtok berendezésénél és kezelésénél, mint a beszerzé
seknél és eladásoknál önállóan jár el. Az igazgatóság, illetve 
a birtokos hatásköre csak a felügyeletre, az ellenőrzésre s a 
számadások vizsgálatára szorítkozik.

A kezelő vagy rendes fizetésben részesül, mely esetben 
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jövedelmi osztalékra is számot tarthat, vagy csak lakást élvez 
s a szavatolt jövedelmet meghaladó jövedelem vagy annak 
bizonyos része illeti öt, munkadija fejében.

A szavatossági rendszer tehát úgyszólván átmenetnek 
tekinthető a tiszti kezelésről a bérleti kezelésre, melytől csak 
abban tér el, hogy a birtokos az tizem folytatásához szükséges 
összes tőkét szolgáltatja, de a koczkázatot a kezelő vállalja 
magára.

Nem szenved kétséget, hogy a szavatossági rendszer 
mellett a kezelőtisztnek legtöbb alkalma nyílik képességeinek 
teljes érvényesítésére, a gazdálkodásnál a leghelyesebb irány 
követésére, s minthogy ezen rendszer mellett a minden büro
kratikus sallangtól ment üzletvezetés is a legegyszerűbb, a 
legkevesebb költséget okozó, a szavatossági rendszer mellett a 
legnagyobb jövedelem érhető el.

Másrészt azonban kétségtelen az is, hogy ez a rendszer 
bizonyos veszélyekkel jár, mert a kezelőt a jövedelem fokozása 
czéljából esetleg a birtok, de különösen az épületek elhanya
golására, a cselédek és munkások zsarolására indíthatja, minél
fogva ez a rendszer csak akkor van helyén, ha minden irány
ban teljesen megbízható tisztekkel rendelkezünk. Ezt föltéte
lezve, különösen szétszórt birtoktestekből álló, belterjesebben 
kezelt uradalmaknál s egyes izolált birtokoknál alkalmazható 
sikerrel.

Föltétlenül legjobbnak tehát a kezelési rendszerek egyike 
sem mondható; a helyi viszonyok szerint, a birtok terjedelme 
és tagozata, a kezelés belterjessége s a tisztek értelmisége és 
megbízhatósága szerint, hol az egyik, hol a másik rendszer 
lehet helyén, a legtöbb esetben pedig külön, a helyi viszo
nyoknak megfelelő kezelési rendszer lesz megalkotandó, mely
nek szervezésénél a következő vezérelvek tartandók szem 
előtt:

Első sorban, hogy a kezelők lehető önálló hatáskörrel 
ruházandók fel, melynek keretén belül képességeiket kellően 
érvényesíthetik; továbbá, hogy a jövedelemért a kezelők is 
felelőssé tétessenek, amiért viszont jövedelmi osztalékban része- 
sitendők, s végül, hogy az igazgatóság hatásköre főleg csak 
a felügyeletre és az ellenőrzésre szorítkozzék, azonkívül pedig 
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számára csak oly intézkedések tartassanak fent, melyek az 
eredményes kezelés érdekében állanak, aminő péld. a termények 
központi eladása.

Különben bármely rendszert kövessünk, a tiszti kezeléstől 
tartósan megfelelő eredményeket csak akkor várhatunk, ha a 
birtokos és tisztje között fenforgó viszony is helyes elvek 
szerint szerveztetik.

2. A szolgálati viszony rendezése.

Úgy a munkaadó, legyen az birtokos vagy bérlő, mint 
tisztjének helyesen felfogott érdeke megkívánja, hogy kölcsö
nös jogviszonyuk méltányos elvek szerint legyen szabályozva.

A birtokos csak ez esetben tarthat számot megbízható, 
hivatásukat kellően betöltő, állandó tisztekre, a tiszt csak ezen 
föltétel mellett lehet hajlandó munkaadója érdekét teljes oda
adással szolgálni.

A szolgálati viszony kisebb birtokoknál szerződésekben, 
nagyobb uradalmaknál szolgálati szabályzatokban állapittatik 
meg.

L. Schimák. Dienstinstruction für Wirtschaftsbeamte. Wien, 1893. 
2. Auflage.

A szolgálati viszony rendezése 1. a kinevezésre, 2. a hatás- 
kör megállapítására, 3. a díjazásra, 4. a nyugdíjazásra, 5. az 
előléptetésre és 6. a felmondásra vonatkozik.

1. Ä tisztek kinevezési jogát rendszerint a birtokos tartja 
fent magának; nagybirtokoknál a kinevezés az igazgató elő
terjesztése alapján történik, mi nagyon helyes, minthogy a 
kezelés eredményeiért a birtokosnak az igazgató lévén felelős, 
a kezelés eredménye pedig nagyrészt a kezelőtiszttől függvén, 
kell, hogy az igazgató a tisztek megválasztásánál befolyását 
érvényesíthesse. Azáltal pedig, hogy a kinevezés jogát a bir
tokos tartja fent magának, egyúttal a részrehajló protekeziónak 
eleje vehető.

Nagyon czélszerü különösen fiatal erőket csak ideiglenesen 
kinevezni, azaz 1—2 évi próbaidőre fölvenni. Ha ezen idő 
alatt beválnak, véglegesittetnek, különben elbocsáttatnak.

Hensch: Jószágberendezés- és kezeléstan. 23
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2. A tisztek hatásköre minden egyes kategóriára nézve 
külön állapítandó meg: itt kifejezésre juttassanak részletesen 
azok jogai és kötelességei.

Az egyes tiszti kategóriák hatásköréről általában már 
fentebb (347. lapon) volt a szó. A részletek csak a helyi viszo
nyok kellő tekintetbe vételével állapíthatók meg.

3. A tisztek dijazásánál tekintetbe jön: a) a rendes és b) 
a rendkívüli vagy mellékes díjazás.

a) A rendes díjazásnál külön figyelembe veendő annak 
nagysága és minősége.

A rendes dijazás megállapításánál elvül szolgáljon, hogy 
az olymérvü legyen, hogy abból minden alkalmazott rangjához 
mérten megélhessen, különben elégedetlenség, hütelen kezelés 
és gyakori változás a túlhajtott takarékoskodás következménye.

A dijazás mérvének megállapításánál a mértékadó tényezők : 
a tiszt hatásköre és képessége, hasonló állású hivatalnokok fizetése, 
a mellékes dijazás mérve és a birtok jövedelme.

Minél kiterjedtebb, minél nagyobb felelősséggel járó és 
minél nagyobb szakképzettséget igénylő a tiszt hatásköre, 
annál nagyobb fizetésben részesítendő; külterjes gazdálkodásnál 
csekélyebb a dijazás, belterjesnél aránylag nagyobb.

Fejlettebb közgazdasági és társadalmi viszonyok között az 
igények és a hasonrangu tisztviselők fizetése általában nagyobb 
lévén, a gazdatiszt is aránylag nagyobb fizetésre kénytelen 
számot tartani, habár e tekintetben is a kereslet és kínálat 
mérve s a tiszt egyéni hajlamai és családi állapota sokat hatá
roznak.

Ha a tiszt osztalékban részesül s azonkivül még nyug
díjra is számot tarthat, fizetése kisebb lehet, mint ellenkező 
esetben.

Első esetben fizetése akkor megfelelő, ha abból összes 
rendes kiadásait fedezheti, utóbbi esetben megfelelő tartalékról 
kénytelen gondoskodni, szükséges tehát, hogy rendes fizetése 
a rendes szükségletet meghaladja. ,

Azonban a birtokosra nézve a tisztek fizetése teher, mely 
mint termelési költség a jövedelmet apasztja.

Ha ennélfogva a tisztek díjazása nem áll megfelelő arányban 
a birtok jövedelmével, annak aránytalan részét emésztvén föl, 
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akkor e körülmény a dijazás leszállítását fogja maga után 
vonni.

Minél jövedelmezőbb tehát valamely birtok, annál nagyobb 
lehet a tisztek fizetése és fordítva.

A dijazás minősége tekintetében két módozat különböz- 
tetendö meg: a kizárólagos készpénzbeli és a vegyes dijazás.

A rendszerint városokban lakó s a mezőgazdasággal szo
rosabb összefüggésben nem álló központi igazgatósági személy
zettől eltekintve, a birtokon elhelyezett tisztekre nézve a vegyes 
dijazás úgy a birtokos, mint tisztjei szempontjából rendszerint 
a legelőnyösebb.

Ezen esetben készpénzen kivül szabad lakásban és meg
felelő terményjárandóságban részesül a tiszt.

Szemben a kizárólagos készpénzbeli díjazással, e módo
zatnak a tiszt szempontjából előnye az, hogy legfontosabb 
életszükségleteit biztosítva látja, hogy tehát ezek megszerzé
sénél független a piaczi áraktól, a birtokos szempontjából pedig 
az, hogy bizonyos termények ezen az utón jobban értékesít
hetők, a kezelés olcsóbbá tehető és a forgótőke-szükséglet 
apasztható.

Hanem ezek az előnyök csak akkor jutnak teljes mérték
ben érvényre, ha a terménybeli járandóság helyes arányban 
áll a tiszt szükségleteivel s amennyiben ez az arány pontosan 
meg nem állapítható, elvül mondatik ki, hogy a tiszt a ház
tartásában fel nem használható fölösleget el nem adhatja, 
hanem az uradalom által előre megállapított árakon megvál
tatni köteles.

A szükségletet meghaladó terményjárandóság engedélye
zése nemcsak pazarlásra, de visszaélésekre is vezethet s azért 
kerülendő. A köteles megváltás által pedig úgy a pazarlásnak, 
mint a visszaéléseknek eleje vehető.

A felelős kezelők évi javadalmazása vidékek és birtokok 
szerint nagyon változó ugyan, de szakképzett kezelők alkal
mazásánál rendszerint a következő határok között mozog:

Osztalékon kivül 800—1200 frt készpénz, 8—12 q búza, 
10—16 q rozs, 10—20 q tengeri vagy árpa, szántóföld helyett; 
40—60 köbméter fa, 3—4 sertés tartása a kezelő takarmányán, 
2—3 tehén tartása uradalmi takarmányon és 1—2 holdas kert.

23*
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Több földet és nagyobb állattartást engedélyezni nem 
tanácsos, mert ezáltal létrejön a „status in statu w — gazda
ság a gazdaságban —, ami kerülendő.

Tehenészetekkel rendelkező gazdaságokban tehéntartás 
helyett megfelelő tejszegőd ményben részesül a tiszt.

A visszaszolgáltatott vagy át nem vett gabona a folyó 
helybeli árak szerint, a többi termények és állatok (tej, tűzifa, 
borjú, sertés stb.) előre megállapított árak szerint szoktak meg
váltatni, péld. a borjak élősúlyban, kilogrammonkint 35—36 kron, 
a tej literenkint 6 kron, a tűzifa köbméterenkint 2 írton stb.

Gazdasági segédek évi járandósága 200—400 frt és teljes 
ellátás, minek fejében az ellátást nyújtó tiszt vagy szegöd- 
ményben, vagy ami helyesebb, pénzben kifejezett tartási díjban 
részesül. A szokásos havi díj 25—30 frt.

Nagyobb hatáskörrel felruházott tisztek évi járandósága 
hatáskörük arányában állapíttatik meg és 4—6—8—10.000 
írtra is emelkedik.

Azonkívül a hivatalos kiküldetéseknél felszámítható napi
díja valamint a hivatalos vendégek ellátásánál felszámítható 
vendégtartási díj is előre megállapítandó.

b) A rendkívüli vagy mellékes díjazáshoz a jutalmak, jutalékok 
és osztalékok (praemium, accidentia, procentuatio, tantiéme) tar
toznak.

Az említett mellékdíjak főczélja, hogy a tisztek általuk 
eredményesebb gazdálkodásra serkentessenek.

A jutalmak vagy praemiumok tulajdonképen csak a kifej
tett ügybuzgóság elismeréséül tekintendők; ezekre a tiszt 
jogigényt nem formálhat, nagyságuk nem a beszolgáltatott 
jövedelem szerint, hanem a birtokos belátása szerint állapít
tatik meg, a jutalmaktól tehát serkentő hatás csak az esetben 
várható, ha a kifejtett ügybuzgóság arányában és rendszeresen 
osztatnak ki. Különösen oly alkalmazottakkal szemben vannak 
helyén, kik a jövedelem alakulására közvetlenül be nem foly
hatnak, minők péld. a számvevőség és számtartóság közegei, 
vagy olyanoknál, akik jövedelmi osztalékban más okokból nem 
részesíthetők, mely eset az igazgatóság közegeinél foroghat 
fent (1. alább).

A jövedelmi osztalék, másként nyereségrészlet vagy ösztöndíj 
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a gazdálkodásnál elért jövedelem szerint állapíttatik meg. Az 
osztalékra az illető tisztnek kinevezése vagy szerződése alapján 
jogigénye van, a kezelésnél kifejtett nagyobb ügybuzgóság 
által pedig módjában áll a jövedelmet és ezzel osztalékát 
fokozni, de a fizetésnek ezen része mindig bizonytalan, mint
hogy annak alapja, a jövedelem is ingadozó, minélfogva nem 
helyes, ha a tiszt csak az osztalékra van utalva.

A jövedelmi osztalék nemcsak elismerése a kifejtett 
ügybuzgóságnak, hanem jelentősége ennél sokkal tovább 
terjed, amennyiben a tényleg elért jövedelemben való része
sítés egyrészt a kifejtett munka igazságosai)!) díjazását, másrészt 
a gazdálkodásból származó jövedelem helyesebb megoszlását vonja 
maga után.

Ezen okokból az osztalék serkentő és buzdító hatása 
helyes szervezet mellett jóval nagyobb, mint a birtokos ön
kényétől függő jutalmaké.

A jövedelem két neme szerint a jövedelmi osztaléknak 
is két neme különböztetendő meg:

1. A nyers jövedelmi osztalék és
2. A tisztajövedelmi osztalék.
1. A nyersjővedelmi osztalék vagy a gazdaság összes nyers

jövedelme szerint vettetik ki, mely esetben proezentuácziémak is 
mondatik, vagy csak egyes termelési ágak nyers jövedelme szerint 
állapíttatik meg, amikor jutaléknak vagy accidencziának 
mondják.

A gazdaság összes nyers jövedelme után kiszabott osztalék 
ritkán fordul elő, minthogy alapja helytelen, amennyiben a 
nyersjövedelem fokozása még nem jelenti egyúttal a tiszta
jövedelem fokozását is, mint ezt fentebb (1. 3. lapon) kimutattuk.

Egyedüli előnye e módozatnak, hogy az osztalék könnyen 
megállapítható, minthogy a legtöbb gazdaság nyersjövedelme, 
azaz készpénz-bevételeinek összege (1. 315. lapon) ismeretes. 
Ezen összeg 1—2 %-a képezi az osztalékot.

Hanem tekintettel e módozat veszélyeire, melyek abban 
rejlenek, hogy a kezelőket a termelés technikájának túlságos 
fejlesztésére, sőt pazarló gazdálkodásra is indíthatja, az összes 
nyersjövedelmen alapuló osztalék minden körülmények között 
elvetendő.
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Ennél sokkal helyesebb az egyes termelési ágak nyers jöve
delme szerint kivetett osztalék.

Ezen módozatnak sokféle alakja létezik.
Legelterjedtebb neme az ú. n. mérÖgaras, mely az eladott 

gabonára vonatkozik; de a gabonatermelés fokozására ösztönöz
hető a kezelő azáltal is, hogy vagy az egész termés után, vagy 
bizonyos minimális termést meghaladó többlet után, vagy a 
gabona eladásából befolyt összeg után bizonyos jutalékban 
részesül.

A gabonatermelésnél eszerint a következő módozatok alkalmazhatók:
1. A termelt gabona hektoliterje vagy métermázsája után 2 — 3 kr a 

jutalék; ez a módozat nem helyes, mivel a termelési költség túlságos foko
zása lehet a következménye.

2. Kát. holdankint 6 ^-át meghaladó termés után métermázsánkint 
20—30 kr a jutalék. Szintén veszélyes.

3. Az eladott gabona métermázsája után 10 kr a jutalék (mérőgaras). 
Ez a módozat helyesebb, mert a termelt gabonával való takarékosabb bánás
módra ösztönöz.

4. Az eladott gabona után befolyt pénzösszegből 1 — 2 % a jutalék. 
Egyúttal magasabb ár elérésére serkent.

Juhtartó gazdaságokban az eladott gyapjú után is szokás jutalékot ki
vetni ; péld. métermázsánkint 5 frt vagy a gyapjúért befolyt összeg néhány 
százaléka a jutalék.

Ezen osztalékrendszer mellett csak az szól, hogy az osz
talék kiszabása nem jár semmi nehézséggel és hogy a tiszta
jövedelmi osztalékkal szemben egyszerűbb számvitelnél is 
alkalmazható, de hátránya, hogy egyes termelési ágak (gabona) 
túlságos kiterjesztésére s a termelési költség aránytalan foko
zására vezethet, minélfogva ezen, csak külterjesebb viszonyok 
közé illő rendszer mellett a termelés szigorú ellenőrzése válik 
szükségessé.

Mindazáltal jó szolgálatot tehet ily osztalék nyújtása új 
termelési ágak meghonosításánál, mert ezáltal a kezelő arra 
ösztönözte tik, hogy az új ágra kiváló figyelmet fordítson.

A czukorrépa-termelés meghonosításánál szokás péld. a termelt mennyi
ség után bizonyos jutalékot — métermázsánkint 1—2 krt — kivetni vagy 
a jutalékot progresszive megállapítani.
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Kat. holdankint lehet például:
100 </-áig terjedő termésnél a métermázsánkinti jutalék . . . . 0 kr

stb., 150 q termésnél tehát a jutalék 
tenne.

100—120 „ n
120-140 „ n n
140 — 160 „ n

V V ••••!>,

2 ,, ,,
Q v » • ... o ,,

kát. holdankint 1 frtot, 200 g-nál 3 frtot

Egy különös neme a jutaléknak a megtakarítási jutalék, 
mely a termelési költség leszállítását czélozza. Rendszeresen 
kezelt gazdaságoknál ismeretes ugyanis az évi olaj-, kenőcs-, 
petróleum-, fa-, kÖszénszükséglet. A megtakarított érték ará
nyában a kezelő jutalékban részesül.

Jutalékokban cselédeket is szokás részesíteni, miről a 
cseléddijazásnál (a 143. lapon) már szó volt. rZ

2. A tisztajövedelmi osztalék vagy tantiéme (procentuatio) a 
birtok tisztajövedelme szerint szabatik ki. Alapja tehát sokkal 
helyesebb, s az osztaléknyujtás tulajdonképi czélja, a tisztet a 
tisztajövedelem lehető fokozására serkenteni, tényleg csak ezen 
rendszer által érhető el.

Azonban a tantiémrendszer is csak akkor felelhet meg ren
deltetésének, ha helyes elvek szerint szerveztetik.

Elvi kérdés első sorban, hogy az osztalék a gazdaság 
összes tisztajövedelme vagy csak a minimális jövedelmet meghaladó 
többlet után szabassék-e ki?

A tisztajövedelem forrásait tekintve, az első módozat 
legföljebb akkor lehetne helyén, ha a kezelőtiszt rendes fize
tésben nem részesül, az osztalék tehát a rendes fizetést is 
pótolja, ellenkező esetben a második módozat az egyedül helyes.

Tiszti kezelés alatt álló birtokoknál a birtokos jövedelme 
ugyanis a következő három forrásra vezethető vissza: a föld
járadékra^ a tőkekamatra ás a vállalati nyereségre.

A földjáradékra (1. a 25. lapon), vagyis a birtok után szár
mazó jövedelemre kizárólagosan csak a birtokosnak van jog
igénye, mert ezt a jövedelmet azáltal is biztosíthatja magának, 
hogy birtokát bérbe adja, mely esetben a haszonbér felelne 
meg a földjáradéknak.

Szintúgy a birtok fölszerelését alkotó üzemtöke után 
származó jövedelem tőkekamat alakjában is csak őt illeti, 
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mivel bérbeadás esetén a fölszerelést pénzzé teheti, azt kama- 
tozólag elhelyezheti s a kamatot ö élvezi.

Másként áll a dolog a vállalati nyereségnél, mely egy
részt kedvező viszonylatok (conjuncturák), fökép jó termések, 
magas terményárak eredménye, de amelyre a kezelőnek a keze
lésnél kifejtett ügybuzgósága is befolyást gyakorol.

A vállalkozói nyereségnek tehát csak egy része illeti jog
szerűen a birtokost, még pedig annak a kedvező konjunktúrákból 
eredő része, mely egyúttal a gazdálkodással járó és kedvezőtlen 
konjunktúrákból (rossz termés, alacsony árak) eredő koczká- 
zatot van hivatva ellensúlyozni, míg a kezelő ügybuzgóságából 
származó, bár számokban ki nem fejezhető része a kezelőt illeti.

Azonkívül tekintetbe veendő, hogy a kezelőt a kezelésért 
bizonyos munkadíj illeti meg, akár van jövedelem, akár nincs.

Ha ez a munkadíj a gazdaság jövedelme szerint állapít
tatnék meg, mely esetben a kezelő csak osztalékot élvezne, de 
rendes fizetést nem, akkor jövedelme fölötte bizonytalan lenne, 
mert a gazdaság jövedelme is bizonytalan, minélfogva elvnek 
tekintendő, hogy a kezelő rendes, a gazdaság jövedelmétől füg
getlen fizetésben részesüljön.

Ez a fizetés a földjáradék és tőkekamat megszerzéséért 
illeti őt.

Az azonfelül nyújtandó osztalék alapja pedig csak a vál
lalati nyereség lehet.

A tisztajövedelmi osztalék kiszabásánál tehát mindenek
előtt a gazdaság minimális, azaz a földjáradéknak és tőke
kamatnak megfelelő jövedelme állapítandó meg, mely után 
osztalék nem jár.

Minthogy ezen minimális jövedelem a gazdaságban fekvő 
összes alap- és üzemtőke kamatjának tekintendő, a minimális 
jövedelmet nem abszolút számokban, hanem a gazdaság tőke
értékének arányában szokás kifejezni.

A gazdaság jövedelmezősége szerint a tőkeérték 3—4—5%-a 
képezi ezt a minimális jövedelmet.

A minimális jövedelmet meghaladó s vállalkozói nyereségnek 
tekintendő jövedelmi többlet az osztalék méltányos alapja.

Másik elvi kérdés, hogy az osztalék arányosan vagy foko
zatosan emelkedve (progressive) állapittassék-e meg?
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Az arányos osztaléknál kimondatik, hogy a minimális 
jövedelmet meghaladó többletből az osztalék annak bizonyos 
hányada, péld. 10 %. Minél jövedelmezőbb a birtok, minél 
könnyebben fokozható annak jövedelme és minél nagyobb a 
tiszt rendes fizetése, annál kisebb lehet a tétel, péld. 10—20%, 
ellenkező viszonyok között 30—40, sőt 50 %-ra emelkedik.

A progresszív osztaléknál a jövedelem emelkedésével foko
zatosan emelkedik az osztalék.

Valamely gazdaság tőkeértéke péld. 400.000 frt, minimális jövedelme 
megfelel a tőkeérték 4 %-ának, vagyis 16.000 frt, mely után osztalék nem 
jár. Arányos kulcsot alkalmazva, az osztalék péld. 15 % lehetne, vagyis 
20.000 frtnyi jövedelemnél 600, 24.000 frtnyi jövedelemnél 1200 frt.

A progresszív kulcs pedig lehetne:

16 —18.000 frtnyi jövedelemnél az osztalék . . . . 10 %
18—20.000 „ n „ ,, .... 15 „
20—24.000 „ n „ „ .... 20 „

24.000 frton túli n „ „ .... 25 „

20.000 frtnyi jövedelemnél tehát 2000 frt után 10 és 2000 frt után 15 %-ot
számítva, összesen 500 frtot, 24.000 frtnyi jövedelemnél 1300 frtot tenne az 
osztalék.

Minthogy a normális jövedelmet tetemesen meghaladó 
jövedelem rendszerint föképen kedvező konjunktúrák eredménye, 
mezőgazdasági vállalatoknál a különben is komplikáltabb pro
gresszív tantiém ritkán nyer alkalmazást.

Az arányos osztalék tehát szabálynak tekinthető.
Egy további elvi kérdés az, hogy a tiszteknek az egész 

évi osztalék engedtessék-e át vagy annak maximuma kiszabassék 
és az osztaléknak ezt meghaladó része tartaléknak visszatar- 
tassék ?

Ha a minimális jövedelmet el nem érő évek hiányzó 
jövedelme nem pótlandó a jobb évek jövedelméből, akkor a 
maximum megállapítása rendszerint elesik, a legtöbb esetben 
azonban czélszerü ezt, tekintettel a jövedelem nagy ingado
zásaira, előre megállapítani.

Egy 500.000 frtnyi tőkeértéket képviselő gazdaság normális jövedelme 
péld. 20.000 frt vagy a tőkeérték 4%-a. De a tényleges jövedelem viszo
nyaink között esetleg 100.000 frtra is leszállhat és jó években 30.000 frtra 
is emelkedhet. A jövedelmi többlet után 20%-nyi osztalékot számítva, 30.000 
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frtnyi jövedelemnél 2000 frtot tenne az osztalék. Ezen gazdaságra nézve 
az osztalék maximumát 1000 írtban lehetne megállapítani, az azt meghaladó 
osztalék, illetve jövedelmi többletet pedig rossz évek hiányzó jövedelmének, 
illetve osztalékának pótlására fordítani.

Végül még az a kérdés döntendő el, hogy az osztalékban 
az egész tisztség vagy csak a kezelés közegei, és pedig kerületenkint 
vagy uradalmankint részesitendök ?

Ha az osztalékrendszer által az egyes kerületek kezelői 
eredményesebb gazdálkodásra serkentendők, pedig ez az osz- 
taléknyujtás czélja, akkor elvnek tekintendő, hogy az osztalék 
gazdaságonkint, illetve kezelői kerületenkint osztandó ki, vagyis 
minden kezelőt a kezelésére bizott kerület jövedelme után 
származó és külön megállapítandó osztalék illesse, mert ha a 
tisztek között, bizonyos kulcs szerint, az egész uradalom jöve
delme szerint megállapított összosztalék osztatnék ki, akkor az 
sokat veszítene serkentő hatásából.

Az osztalékban részesítendő tiszti kategóriákat illetőleg 
pedig elvül szolgáljon, hogy osztalékban csak a kezelés közegei 
részesíttessenek, és pedig azon oknál fogva, mivel az osztalék
rendszer bizonyos veszélyekkel jár, nevezetesen mert a kezelőt, 
hogy a jövedelmet fokozza, esetleg a talajerő túlságos igénybe
vételére, az épületek és gépek elhanyagolására s a cselédek és 
munkások zsarolására, a számvevőt pedig a tisztajövedelemnek 
hamis alapon való kiszámítására indíthatja.

Ezen veszélyek elkerülése végett a kezelőtisztek tényke
dése említett irányban szigorú ellenőrzésnek vetendő alá, mit 
gyakorolni az igazgatóság és a számvevőség közegei vannak 
hivatva s éppen e körülményben rejlik annak oka, hogy az 
osztalékban' sem az igazgatóság, sem a számvevőség, sem a 
számtartóság közegeit részesíteni nem tanácsos, akik kárpót
lásul inkább jutalmakban részesíthetők.

Habár a tantiémrendszer a gazdaság jövedelmének foko
zására általában nagyon alkalmas módnak bizonyult, mind- 
azáltal nem szabad arról sem megfeledkezni, hogy annak alkal
mazása, tekintettel veszélyeire, nagy óvatosságot igényel és 
bizonyos elöföltételekliez van kötve.

Az osztalékrendszer behozatalának első föltétele, hogy a 
birtoknak eddigi átlagos jövedelmét ismerjük s hogy a tiszta
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jövedelem évről-évre ugyanazon elvek szerint számíttassák ki, 
hogy nevezetesen az értékleirásnál s az évi vagyonfölvételnél 
követendő eljárás meg legyen állapítva.

Az osztalékrendszer tehát rendszeres számvitelt tételez föl.
Másik föltétel, hogy az osztalék kulcsa méltányos legyen, 

mert ha az osztalék aránytalanul nagy, sérti a birtokos érdekét, 
ha alacsony, nem lesz megfelelő serkentő hatása.

A követendő eljárást a 323. lapon mutattuk be.
Minthogy pedig a méltányos kulcs megállapítására gyak

ran a megfelelő alap hiányzik, e bajon részint a maximum 
kiszabása, részint azáltal segítünk, hogy a kulcsot csak kor
látolt időre, péld. 5 — 6 évre állapítjuk meg és később a szerzett 
tapasztalatok szerint módosítjuk.

Harmadik föltétel, hogy az osztalékrendszernél úgy a 
vagyonfentartás, mint különösen a cselédekkel és munkásokkal 
való bánásmód szigorúan ellenőriztessék, amit ehelyütt annál 
inkább kell hangsúlyoznunk, mivel Alföldünkön az utóbbi 
években előfordult munkászavargások alkalmával a munkás
mozgalmak vezetői több Ízben utaltak a perczentuális rend
szerre, mint a munkászsarolás okára.

Ha azonban az osztalékrendszer az imént előadott elvek 
szerint szerveztetik, akkor tőle, mint ezt a gyakorlat is iga
zolja, csak üdvös, úgy a munkaadó, mint tisztje érdekeit egy
aránt elömozditó hatás várható; ennélfogva kívánatos, hogy 
az osztalékrendszer hazánkban is minél nagyobb mértékben 
terjedjen.

Mellékesen említjük; hogy az osztalékrendszer jelenleg már számos 
hazai uradalomban, azok némelyikében már hosszabb idő óta, áll érvényben, 
így péld. a béllyei és magyar-óvári föherczegi uradalomban 1876 óta; világos 
jeléül annak, hogy az osztalékrendszer a gyakorlati alkalmazás tüzpróbáját 
sikerrel kiállotta.

4. A nyugdíj-adásnak czélja, hogy a tiszt anyagi jövőjét 
munkaképtelenség esetére is biztosítva lássa s általa ernye- 
detlen, hű és állandó szolgálatra serkentessék. Ha a tiszt 
fizetése és osztaléka, tehát jövedelme csak a saját és család
tagjainak fentartására, gyermekei neveltetésére elegendő, de 
megtakarításokra módot nem nyújt, akkor nagyon méltányos, 
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hogy keresetképtelenség esetére a nyomortól meg legyen védve 
azáltal, hogy megfelelő nyugdíjra tarthat jogigényt.

Mert csak ebben az esetben fog egész odaadással, erejének 
teljes feláldozásával hivatásának élni ; a nyomortól való félelem 
nem fogja működését lankasztani s nem lesz oka folyton 
más, jobb állásokra aspirálni.

Méltányossági szempontból tehát a tisztek nyugdija tel
jesen indokolt.

Azonban a nyugdíj nyújtása a birtokosra terhet ró, növeli 
a kezelésből származó termelési költséget, apasztja a jövedelmet 
és minthogy a törvény eddigelé a nyugdíj-adást nem teszi 
kötelezővé, a birtokosok egy része tehát ezen teher alól magát 
kivonhatja, a nyugdíjt adó birtokos, szemben a nyugdíjt nem 
nyújtó birtokossal, hátrányos helyzetbe jut.

Az üzleti szempont tehát a nyugdíj ellen szól.
Mindaddig pedig, míg a törvényhozás a tisztek nyug

díjazását kötelezővé nem teszi s ezáltal a nyugdíjazásból szár
mazó terhet az összes munkaadókra egyaránt ki nem terjeszti, 
mi különösen szocziálpolitikai szempontokból is kívánatos lenne, 
addig a birtokos nyugdíj nyújtására nem kötelezhető, de saját 
érdeke s a méltányossági szempont mégis amellett szól, hogy 
tisztjeinek nyugdijat biztosítson, mit jelenleg annál inkább 
megtehet, minthogy a nyugdíjazásnak oly módjai is léteznek, 
melyek a birtokosra terhet alig rónak.

A nyugdíjazás ugyanis kétféleképen szervezhető: vagy az 
uradalom kötelezi magát a nyugdíj nyújtására, vagy a tisztek 
nyugdíj-igénye valamely életbiztosító társulatnál, illetve nyugdíj- 
intézetnél biztosíttatik.

A.% első módozat föképen nagyobb kiterjedésű uradalmak
ban nyer alkalmazást, melyek tekintélyes jövedelme külön 
nyugdíj-alap létesítésére nyújt módot.

Nyugdíjazásra jogigénye legyen a tisztnek, ha szolgálat 
közben ért baleset, vagy nem kicsapongás, illetve könnyel
műség folytán bekövetkezett megbetegedés vagy aggkor, rok
kantság folytán vált munkaképtelenné.

A nyugdíj a tisztet és törvényes nejét illesse s teljes 
nyugdíjra 40 évi ernyedetlen szolgálat adjon jogigényt. Idő
előtti nyugdíjazásnál a nyugdíj kivetése bizonyos kulcs szerint 
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történjék, péld. a magyar-óvári főherczegi uradalomban 5 évi 
szolgálat után a készpénz-fizetés 30 %-a képezi a nyugdijat, 
mely 5-évenkint 10 %-kai emelkedik.

A második módozat kisebb uradalmaknál és izolált birto
koknál nyer alkalmazást. A tisztek nyugdija vagy valamely 
életbiztositó társaságnál, vagy mi ajánlatosabb, a „Mezőgazda
sággal és erdészettel foglalkozók nyugdíj-intézeténél“ *)  biztosíttatik. 
A biztosítás fejében fizetendő dijat a munkaadó fizeti mind
addig, míg a tiszt szolgálatában áll.

Az osztalékrendszernél még az a módozat is alkalmazást 
nyer, hogy a díj az osztalékból fizettetik, s ha ebből ki nem 
telik, a munkaadó pótolja a hiányt.

A második módozatnál a nyugdíj-nyújtás csak nagyobb 
fizetést jelent; a munkaadóra pedig azért előnyösebb e módozat, 
mert csekélyebb koczkázattal jár, minthogy a koczkázatot a 
biztosító-intézet vállalja el.

5. A helyesen szervezett előléptetés szintén serkentőleg 
hat a tisztek tevékenységére.

E tekintetben elvül szolgáljon, hogy a szolgálatba csak 
fiatal, kezdőgazdák vétessenek föl, kikkel idővel a magasabb 
állások töltendők be. Minthogy azonban nem minden tiszt egy
aránt alkalmas minden állás betöltésére, az előléptetés ne a 
szolgálati évek számától legyen függővé téve, hanem első 
sorban az érdem, a képesség és az egyéni hajlam veendő figye
lembe, csak azáltal sikerülvén minden tisztnek a képességének 
megfelelő hatáskört nyújtani s a valódi érdem elismerése által 
a tisztek tevékenységére buzditólag hatni.

Elvnek tekintendő továbbá, hogy az előléptetésnél az át
helyezés lehetőleg kerülendő, mert a legtöbb, de különösen a 
kezelői állások kellő betöltése részletes lokális ismereteket téte
lez föl, miknek megszerzésére a gyakori áthelyezéseknél az 
alkalom hiányzik.

Fiatal tisztek előléptetésénél az áthelyezés természetesen 
nem mellőzhető, sőt ezekre nézve csak előny, ha különböző 
gazdaságokban és hatáskörökben alkalmaztatnak.

*) L. „Mezőgazdasággal és erdészettel foglalkozók nyugdíj-intézete 
alapszabályai. Budapest, 1893.“ Megszerezhetők Budapest, IX., Lónyay-utcza 
7. sz. alatt.
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Másrészt nagy hiba, ha kezelötisztek csak azért helyez
tetnek át időközönkint, hogy ezáltal bizonyos visszaéléseknek 
eleje vétessék, mert vagy becsületes ez a tiszt, akkor az át
helyezés fölösleges, vagy nem az, akkor elbocsátandó.

Minthogy minden önálló tisztnek megfelelő hatáskör úgyis 
nyújtandó s magasabb állások betöltésére csak kevesen lehet
nek hivatottak, az előléptetés serkentő hatása különösen azáltal 
is elérhető, hogy a tisztek vagy különböző fizetési osztályokba 
soroltatnak, péld. az I. osztályú intéző fizetése 800 frt, a II. 
osztályúé 1000 frt, a III. osztályúé 1200 frt stb., vagy hogy 
progresszív, péld. ötödévenkint emelkedő fizetésben része
sülnek.

6. Felmondásra a munkaadót vagy az indíthatja, hogy 
tisztje működésével nincsen megelégedve, vagy a birtok el
adása, illetve bérbeadása.

Hűtlen kezeléstől eltekintve, mely esetben a tiszt azonnal 
elbocsátható, a többi esetekre nézve méltányos, hogy az el
bocsátás bizonyos felmondási időhöz legyen kötve.

A birtok el- vagy bérbeadása esetén pedig méltányos, 
hogy a hibáján kivül állásától megválni kénytelen tiszt meg
felelő kárpótlásban részesüljön, mely vagy nyugdíj, vagy vég
kielégítés lehet.

3. A tiszti létszám megállapítása és a kezelési költség.

Az alkalmazandó tisztek létszámát meghatározó tényezők: 
a birtok kiterjedése, az üzem belterjessége és a kezelési 
rendszer.

A létszám megállapításánál kiindulási alapul a gazdasági 
kerületek száma szolgál, minthogy minden gazdasági kerület 
egy kezelőt igényel.

Az üzemmód belterjessége szerint egy kezelőre belterjes 
üzemmódnál 300—600, külterjesnél 2000—3000 kát. hold 
bízható.

Csekély számú, 3—4 kerületből álló uradalmaknál az 
igazgatás egy kezelőtisztre is bízható s a számvevői és szám
tartói teendőkkel egy tiszt is megbízható. Ebben az esetben 
a munkaegyesités elve jut érvényre.
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Ellenben a 8 —10- 12 kerülettel bíró uradalmaknál külön 
igazgatóra, külön számvevőre és számtartóra s esetleg bizonyos 
számú segédszemélyzetre lesz szükség.

Központosított kezelésnél több tisztre van szükség, mint 
a szavatossági rendszernél.

A tisztek létszámával szoros kapcsolatban áll a tisztek 
díjazásából származó általános kezelési költség.

Minél belterjesebb az üzemmód, minél komplikáltabb a 
kezelési rendszer, aránylag annál nagyobb ez a költség.

A kezelési költség nagyságáról felvilágosiíást nyerünk, 
lia azt a termőterülettel és a jövedelemmel hozzuk arányba.

A gazdaság termőterületére vonatkoztatva, a kezelési költ
ség viszonyaink között kát. holdankint 2—3 frtot szokott 
tenni, külterjes viszonyok között leszállhat 1 frtra és belter
jesek között 4—5 frtra is emelkedhetik.

A tisztajövedelemre vonatkoztatva, a kezelési költség annak 
12—24 %-át teheti, miből a kezelői személyzetre 8—16, a köz
ponti költségre 4—8 % eshet.

Rosszul jövedelmező birtokoknál fölemésztheti a kezelési 
költség a tisztajövedelem 40—50 %-át is, de sőt az egész jöve
delmet, s azért nem egy esetben a házi kezeléssel járó arány
talan költség volt oka a birtokok bérbeadásának.

Tekintettel a kezelés által okozott tekintélyes, a jövedel
met nagyon lényegesen érintő költségre, a tiszti kezelés szer
vezésénél kiváló figyelemmel legyünk arra, hogy csak annyi 
tiszt alkalmaztassék, amennyi az illető munkakör kellő betöltésére 
okvetetlenül szükséges, hogy továbbá a kezelés minden közege 
oly hatáskörrel ruháztassék fel, mely erejének kellő kihasz
nál tatását teszi lehetővé, vagyis, hogy az alkalmazott által okozott 
költség helyes arányban álljon a ténykedéséből származó haszonnal 
s a birtok jövedelmével.

Ezek az elvek megvalósíthatók, ha a kezelést lehető 
kevés számú, de hatáskörüket kellően betöltő és méltányosan 
díjazott tisztekre bízzuk.
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HARMADIK FEJEZET.

A JÓSZÁGKEZELÉS MÓDJAI.

A birtok és annak kezelője között fenforgó viszony szerint 
a birtokkezelésnek több módja létezik.

Különbség teendő első sorban a házi és a bérlői kezelés 
között.

A házi kezelésnél a birtokos szolgáltatja a vállalathoz az 
összes alap- és üzem tökét, elvállalja a gazdálkodással járó 
koczkázatot és élvezi a gazdálkodásból eredő összes jövedelmet.

A bérlői kezelésnél a birtokos a birtok használatát és 
kezelését másnak, a bérlőnek engedi át, magának csak a bir
tokjáradékot — haszonbért — tartván fent.

A birtok kezelője a bérlő, ki a gazdálkodáshoz szükséges 
üzemtőkét szolgáltatja, a koczkázatot magára vállalja s a 
haszonbért meghaladó jövedelmet élvezi.

Úgy a házi, mint a bérlői kezelésnél a vállalkozó, tehát a 
birtokos, illetve a bérlő vagy maga kezeli a gazdaságot, mely 
esetben személyes vagy saját kezeléssel van dolgunk, vagy azt 
saját számlájára másokkal kezelteti, mely módozat tiszti kezelésnek 
vagy adminisztrációnak mondatik.

A legtöbb esetben a vállalkozó, legyen az birtokos vagy 
bérlő, egy személy, de előfordul az az eset is, hogy egy mező
gazdasági vállalat élén több egyénből álló testület vagy tár
sulat áll, mely esetben társas kezeléssel van dolgunk s melynél 
aszerint, amint a társak a birtokot vagy tulajdonul vagy bér
ben bírják, szintén házi és bérlői kezelés fordulhat elő.

Eszerint a birtokkezelésnek következő módjai különböz- 
tetendők meg:

I. A házi kezelés, 1. személyes-, 2. tiszti kezeléssel.
II. A bérlői kezelés, szintén 1. személyes-, 2. tiszti kezeléssel.
III. A társas kezelés, mely lehet: 1. társas házi kezelés és

2. társas bérlet.
A felsorolt kezelési módok különösen a gazdálkodásból 

eredő jövedelem megoszlása szerint lényegesen különböznek 
egymástól.
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A gazdálkodásból eredő jövedelem ugyanis, mint fentebb 
láttuk (314. lapon), négy főforrásra vezethető vissza: a föld-, 
illetve birtokjáradékra B, a tökekamatra T, a vállalkozói nyere
ségre V és a munkajövedelemre, mely utóbbinál megint különbség 
teendő a szellemi vezetésért járó munkadij Md és a fizikai 
munkákért járó munkabér Mb között.

A kezelési mód szerint a birtokos jövedelme következő
képen alakul:

1. Személyes házi kezelésnél, ha a birtokos a fizikai mun
kákat maga végzi, jövedelme B + T + V + Md + Mb, tehát a 
legnagyobb.

2. Személyes házi kezelésnél, ha a birtokos a fizikai mun
kákat fizetett munkásokkal végezteti, jövedelme B + T + V-|-Md, 
ellenben a Mb a cselédeket és munkásokat illeti.

3. Házilag tisztekkel kezelt birtoknál a birtokos jövedelme 
csak B + T + V, ellenben a Md a tiszteket, a Mb a munkásokat 
illeti.

4. Bérbe adott birtoknál a birtokos jövedelme már csak 
B, ellenben a T + V, személyes bérleti kezelésnél pedig még a 
Md is a bérlőt, Mb munkásait illeti.

Kétségtelen tehát, hogy a jószágkezelés módja a birtokos 
jövedelmére a leglényegesebb kihatással van, minélfogva mező
gazdasági vállalatoknál a kezelési mód helyes megválasztása 
a vállalkozó legfontosabb feladatai köze tartozik.

I, A házi kezelés.

A birtokkezelésnek legrégibb és legtermészetszerübb alakja 
a házi kezelés, melynél a birtokos birtokát vagy maga kezeli, 
vagy saját számlájára másokkal kezelteti.

A házi kezelés, szemben a bérbeadással, a birtokosra nézve 
határozottan előnyösebb, még pedig a következő okoknál fogva:

1. Okszerű házi kezelés mellett a birtokos jövedelme nagyobb, 
mint bérbeadás esetén, nemcsak mivel a földjáradékon és tőke
kamaton kivül a vállalkozói nyereséget és személyes kezelésnél 
a munkadijat is élvezi, hanem azért is, mert rendelkezéseiben 
függetlenebb, mint a bérlő, minélfogva az üzem berendezésénél 

Hensch: Jószágberendezés- és kezeléstan. 24 
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s a termelés szervezésénél a legokszerűbb irányt követheti és 
a befektetéseknél mások által korlátolva nincs. Azonkivül köz
vetlenül élvezi a földjáradék esetleges emelkedéséből származó 
jövedelmet is.

2. A házi kezelés a birtok értékének fentartására, illetve 
fokozására is nagyon üdvösen szokott kihatni, egyrészt mert 
a birtokosnak érdekében s inkább módjában is áll okszerű 
kezelés és befektetések által birtoka értékét emelni, másrészt 
mert ezek gyümölcsét teljesen élvezi s azért oly befektetéseket 
is tehet, melyekre a bérlő nem vállalkozhatik.

A házi kezelés mellett rendszerint emelkedik, a bérlői 
kezelésnél pedig gyakran hanyatlik a birtok értéke s nem 
egy esetben minden kétséget kizárólag kimutatható, hogy a 
bérlő csak azért fizethetett a házi kezelés mellett elért jöve
delmet tekintélyesen meghaladó haszonbért, mert a birtok érté
kének fentartására nem lett kötelezve. A nagyobb bér tehát 
a birtok állományának egy részét is magában foglalta s amit 
a birtokos a nagyobb bér fejében nyert, azt többszörösen el
vesztette birtoka értékéből.

Ellenben házi kezelésnél a birtok értékemelkedésének ará
nyában emelkedik a birtokos jövedelme, gyarapszik vagyona.

3. A tökéletesebb berendezés, az okszerűbb és függetlenebb 
kezelésnek egy további folyománya, hogy házi kezelés mellett 
a birtok legtökéletesebben kihasználható, mi különösen közgazda
sági szempontokból fontos.

4. Végül nem szabad azt a befolyást sem tekinteten kívül 
hagyni, melyet a kezelés módja a birtokos társadalmi állására 
és társadalmi működésére gyakorol.

A birtokát házilag kezelő birtokos általában nagyobb 
tekintélynek örvend, mint aki birtokát bérbe adta, mert számos 
alkalma nyílik a környék politikai, szocziális és közgazdasági 
érdekeit előmozdítani azáltal, hogy gazdálkodásánál jó példával 
jár elöl, új vívmányokat honosít meg, a mezőgazdaság érde
kében álló intézmények (közraktárak, hitelszövetkezetek, rész
vénytársulati gyárak stb.) létesítésénél és vezetésénél közre
működik, különösen pedig azáltal, hogy a gazdasági munkás
osztály érdekeit jobban szivén hordja, mint a birtoknak csak 
ideiglenes használatára jogosított bérlő.
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A házi kezelés legfőbb hátrányai, hogy az a birtokosra 
nézve nagyobb gonddal jár és hogy a házi kezelésnél jövedelme 
ingadozóbb, mint bérbeadás esetén. De ezeket a hátrányokat 
ellensúlyozza az, hogy okszerű kezelést föltéve, átlagos évi 
jövedelme nagyobb.

A házi kezeléssel járó nagyobb gondokért és koczkázatért 
a birtokost tehát a vállalkozói nyereség kell, hogy kárpótolja.

Tekintettel a házi kezelés felsorolt magán- és közgazdasági, 
valamint társadalmi előnyeire, agrárpolitikai követelménynek 
tekintik, hogy a földbirtok nagyobb fele házi kezelés alatt áll
jon, a bérleti rendszer túlságos terjedése tehát megfelelő intéz
kedések által korlátozandó.

Mindezek daczára az tapasztalható, hogy a kultúra hala
dásával rendszerint a bérleti kezelés lép előtérbe.

Hogy hazánkban a birtok hányadrésze áll házi kezelés 
alatt, nem tudjuk, de a nyugati kulturállamokra nézve az 
agrárstatisztika kimutatja, hogy Németországban a földbirtok 
13 %-a, Francziaországban 40, Belgiumban 60 és Nagy-Britán- 
niában 85 %-a van bérbe adva.

A bérleti rendszer folytonos térfoglalásának oka abban 
keresendő, hogy a házi kezelés bizonyos föltételekhez van kötve, 
melyek nélkül előnyei el nem érhetők.

A sikeres házi kezelés elöföltételei pedig a következők:
1. Hogy a birtokos a birtok kellő fölszereléséhez és okszerű 

kezeléséhez szükséges anyagi tökével rendelkezzék. Ennek hiá
nyában jobb, ha birtokát bérbe adja, mi különösen akkor is 
helyén van, ha a kölcsönökkel túlterhelt birtokra előnyös 
kölcsön többé föl nem vehető.

Minthogy pedig a birtokok eladósodása úgy nálunk, mint 
másutt, rohamosan terjed, föképen ezen körülményben kere
sendő oka annak, hogy újabban annyi birtok bérlők kezébe 
kerül.

2. A házi kezelés másik előföltétele, hogy a birtokos leg
alább a kezelés fövezetésére és ellenőrzésére képes legyen; ha nem 
szakavatott gazda, akkor föltéve, hogy elegendő tökével ren
delkezik, megbízható tisztekkel helyettesittetheti magát, de 
akkor is szükséges, hogy a kezelést legalább főbb részeiben 
ellenőrizhesse; de ha a birtokos jogi személy — testület, köz-

24*  
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ség, állam —, mely esetben a személyes ellenőrzés lehetősége ki 
van zárva, akkor ez a körülmény lehet a bérbeadás indító oka.

Ezen okból tartják a jogi személyek tulajdonát képező 
állami, községi, egyházi és hitbizományi birtokokra nézve a 
helyesen szervezett bérleti rendszert egyedül megfelelőnek.

3. A sikeres házi kezelés harmadik elöföltétele, hogy a 
birtok, akár személyes-, akár tiszti kezelés mellett, kezelőjének 
megfelelő jövedelmet és oly hatáskört nyújtson, melyben erejét és 
szakképzettségét kellően érvényesítheti, különben czélszerűbb, 
ha a birtokos birtokát bérbe adja s képességeit mint tiszt vagy 
bérlő megfelelőbb hatáskörben értékesíti. Csekély kiterjedésű 
vagy rosszul jövedelmező birtokokat ez okból szokás bérbe adni.

További kérdés, hogy házi kezelésnél mikor alkalmazandó 
a személyes- és mikor a tiszti kezelés?

1. A személyes házi kezelés akkor van helyén, ha a birtok 
arányban áll a tulajdonos szellemi és anyagi erejével, azaz: ha 
a tulajdonos rendelkezik a birtok berendezéséhez és kezelésé
hez szükséges tökével s annak vezetéséhez szükséges szakkép
zettséggel.

A személyes kezelés tehát csak a kis- és középbirtokra 
vonatkozhatik.

A birtokos ezen kezelési módnál érhet el legkedvezőbb 
eredményeket, mert leginkább áll módjában, hogy a termelés 
szervezésénél és vezetésénél a legokszerübb irányt kövesse, és 
mert intézkedéseinél sokkal függetlenebb, mint tisztje.

Ezt elismerve, a legtöbb kis- és középbirtokos arra törek
szik, hogy birtokát saját maga kezelje.

A birtok értékének fentartását és fokozását czélzó törek
vések a személyes kezelés alatt álló birtokoknál legnagyobb 
mértékben jutván érvényre, a kezelés ezen módjánál a birtok 
legtökéletesebb kihasználása érhető el, minélfogva közgazdasági 
szempontból is fontos, hogy a birtoknak minél nagyobb része 
személyes házi kezelés alatt álljon, annyival inkább, minthogy 
ezen módozattal egyúttal a földbirtok után származó jövedelem 
legkedvezőbb megoszlása is karöltve jár.

A személyesen kezelt birtokok egyúttal a legjobb véd- 
bástyák a szocziálisztikus mozgalmak ellen s azért törekszik a 
modern törvényhozás arra, hogy a személyes kezelést meg
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engedő kis- és középbirtokok megszerzésére módot nyújtson, 
és hogy ezen birtokkategóriákat tulajdonosaiknak biztosítsa 
(1. Birtokszerzési módok).

Ha a birtok kiterjedése olyan, melyet nem képes egy 
ember kezelni, akkor a személyes házi kezelést felváltja:

2. A tiszti kezelés, melyre azonban nemcsak a birtok 
nagyobb kiterjedése, hanem az is indíthat, hogy a birtokos a 
személyes kezelésre akár egyébkénti elfoglaltsága, akár szak
képzettség hiánya, vagy egyéb okok miatt nem vállalkozhatik.

Jogi személyek tulajdonát képező birtokok házilag szintén 
csak tisztekkel kezelhetők.

A tiszti kezelés mellett a birtokos jövedelme a kezelési 
költséggel (munkadíj) csekélyebb ugyan, mint a személyes 
kezelésnél, de átlag jövedelme így is nagyobb, mint a bérbeadásnál, 
föltéve, hogy a birtok megfelelő kiterjedésű, helyesen van szer
vezve (1. 349. lapon) s hogy ezt megbízható és szakértő tisztek 
okszerűen kezelik.

Ezen állítás igazolására szolgáljanak a magyar-óvári föherczegi ura
dalomra vonatkozó következő adatok, melyek az uradalom üzleti eredmé
nyeivel évenkint beszámoló „Statistische Notizen über Verwaltung, G-rösse, 
Eintheilung, Betrieb und Production der erzherzoglichen Herrschaft Ung.- 
Altenburg“ czimü füzetből vétettek át.

Az uradalom házi kezelése alatt álló 23.000 kát. holdra terjedő termő
területének holdankinti tisztajövedelme 1881 — 1891-ig 10-36 frt, a tőkeérték 
5 6 %-a volt. Ugyanazon időszak alatt a hasonló minőségű, de bérben álló 
területek holdankint átlagosan 3'86 frtot jövedelmeztek, mi azok tőkeértéke 
2'2 %-ának felelt meg.

Különösen figyelemre méltók azok az eredmények, melyek az említett 
uradalomhoz tartozó 841 kát. holdas bordacsi kerületben érettek el. Ez a birtok
rész 1887-ig bérben állott; holdankinti jövedelme 3 90 frt, a tőkeérték 2'2°/0-al 
volt. Miután 1888-ban házi kezelés alá visszakerült, a holdankinti átlagjöve
delem 14'26 frtra, a tőke kamatozása 5'25 %-ra emelkedett. A házi kezelés 
tehát a tőkeértékre vonatkoztatott jövedelemnek 140 %-kal való emelkedését 
eredményezte.

Ha ennélfogva nagyobb birtokok tulajdonosa elegendő 
tőkével, továbbá szakértő és megbízható tisztekkel rendelkezik, 
akkor föltétlenül a tiszti kezelés lesz helyén. Hogy pedig ezen 
kezelési mód mellett nem érnek el mindenhol megfelelő ered
ményeket, ennek oka tehát nem a tiszti kezelésben, mint kezelési 
rendszerben, hanem a kezelés helytelen szervezetében keresendő.
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Kisebb és középkiterjedésü magánbirtokokra nézve tehát 
a személyes házi kezelés, nagyobb kiterjedésű magánbirto
kokra nézve pedig a tiszti kezelés mutatkozik a legelőnyösebb 
kezelési módnak.

II. A bérlői kezelés.

1. A bérlői kezelés jelentősége a birtokos és a bérlő 
szempontjából tekintve.

A bérlői kezelésnél a bérlet tárgya — a földbirtok — 
haszonelvezet czéljából a vállalkozónak — bérlőnek — bizonyos 
haszonbér fejében, bizonyos időre engedtetik át, azzal a kikötés
sel, hogy annak letelte után a bérlő a birtokosnak a bérlet 
tárgyát állományában és értékében csonkíttatlanul visszaszol
gáltatni tartozik.

A birtokos az átengedett birtok használatáért megkapja a 
bért, a bérlő élvezi a kezelésből eredő jövedelmet (1. 369. lapon).

Ezen a társadalmi munkamegosztáson alapuló jogviszony
ból úgy a birtokosra, mint a bérlőre bizonyos előnyök háram- 
lanak.

A birtokos egyenletesebb, biztosabb jövedelemre tesz szert, 
felszabadul a házi kezeléssel járó koczkázattól s a kezelés és 
ellenőrzés gondjaitól; üzemtőkéje felszabadulván, azt egyéb 
czélokra, esetleg többi birtokainak jobb fölszerelésére fordít
hatja. A helytelen házi kezeléssel szemben pedig még abban az 
előnyben is részesülhet, hogy átlagos jövedelme nagyobb lesz.

Hanem ezeknek az előnyöknek is megvan a maguk ára.
A birtokos a birtoka fölötti szabadrendelkezés jogáról bizo

nyos időre lemondani kényszerülvén, nem folyhat be birtoka 
értékének emelésére, annál kevésbbé, mert ez rendszerint nem 
is áll a bérlő érdekében.

Azért nagyon találóan mondja Thaer: *)  „A birtok javí
tása a birtokos öröme, a pénzszekrény megtöltése a bérlő 
öröme. A birtokosnak birtoka szeretett hitvese, a bérlőnek 
bérbirtoka maitresse-sze, kitől idővel el akar válni.“

*) Grundsätze der rationellen Landwirtschaft. Berlin, 1880. 63. lapon.
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Hosszabb időre terjedő bérbeadásnál a birtokos azonfelül 
a földjáradék emelkedéséből származó előnyökről is lemondani 
kénytelen, társadalmi tekintélye és befolyása csorbát szenved, 
s kivált nagyobb birtokoknál gyakran lehetetlenné válik a 
bérlet letelte után a birtok visszaszerzése, mert annak fölsze
reléséhez a szükséges töke hiányzik.

Ha azonkivül még tekintetbe veszszük, hogy a bérbeadás 
sem ment minden koczkázattól és ellenőrzési gondoktól, mert 
a bérlő is megbukhatik vagy helytelen gazdálkodást folytathat, 
s hogy a bérbeadásnál esetleg elért nagyobb jövedelem gyak
ran csak onnan származik, hogy bérlő a birtokot zsarolja, 
arra a végeredményre jutunk, hogy a birtokos szempontjából 
a bérbeadás csak akkor van helyén, ha erre bizonyos körül
mények úgyszólván rákényszerítik; nevezetesen, ha az okszerű 
gazdálkodáshoz szükséges tökével nem rendelkezik, vagy a 
birtok kiterjedése sem neki, sem egy tisztnek megfelelő hatás
kört nem nyújt, vagy a birtok csekély jövedelme miatt a bérbe
adástól kedvezőbb eredményt vár.

A bérlőre nézve a bérlés, szemben a tulajdonbirtok házi 
kezelésével, azért előnyösebb, mert a bérlő ezen az utón nagyobb 
hatáskörre s ezzel nagyobb vállalati nyereségre, nagyobb 
munkadíjra, tőkéjének jobb kamatoztatására, szóval nagyobb 
jövedelemre tehet szert.

Egy 100.000 írttal rendelkező gazda, házi kezelés czéljából és hitel 
igénybevétele nélkül péld. csak 400—500 holdas birtokot vehet örökáron, de 
ugyanezen összeggel 1200 —1500 holdas hasonló minőségű birtokot bérelhet. 
A bérlet útján tehát 3—4-szerte nagyobb hatáskört szerezhet magának. Ha 
vett birtokát házilag kezeli, esetleg 5880 frtnyi jövedelemre (1. 134. lapon) 
és személyes kezelésnél azonkivül 1200 frt munkadijra, tehát 70S0 frtnyi 
összjövedelemre tehet szert.

Ellenben ha bérel, jövedelme 8600 frt lehetne, munkadija 2000 frt, 
összjövedelme tehát 10.600 frt, vagyis 3520 írttal több.

Tőkéje első esetben 5'88, a másikban 8-6 %-ot kamatozna.

Ha ennélfogva a korlátolt tökével rendelkező gazda meg
felelőbb hatáskörre és nagyobb jövedelemre akar szert tenni, 
akkor helyesebben cselekszik, ha bérel, csakhogy tekintetbe 
vegye azt is, hogy a bérlés sokkal nagyobb koczkázattal és 
gonddal jár s a vállalkozó értelmisége és szakavatottsága iránt 
sokkal nagyobb igényeket támaszt, mint a házi kezelés.
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A magángazdasági jelentőségén kívül megvan a bérleti 
rendszernek még a maga társadalmi és közgazdasági jelentősége 
is, melyet annál inkább kell méltatnunk, minthogy a bérleti 
rendszer a kultúra haladásával — mint ezt fentebb láttuk — 
folyton tért hódít.

Társadalmi tekintetben el nem vitázható az a jelentősége, 
hogy az egyes képességek jobb érvényesülésére módot nyújt, ameny- 
nyiben a bérlés a kisebb tőkével rendelkező gazdának és külö
nösen a tőkével alig rendelkező alsó néposztáiynak a gazdál
kodást és ezzel munkaerejűk jobb értékesítését, legfontosabb 
életszükségleteik legjutányosabb módon való megszerzését lehe
tővé teszi.

Közgazdasági szempontból pedig különösen kiemelendő, 
hogy a bérleti rendszer mellett a birtok megfelelőbb, azt jobban 
kihasználni képes kezekbe juthat, hogy a birtoknak tőkével 
való termékenyítése által annak jövedelme és ezzel a nemzeti 
jövedelem fokozható.

Hogy továbbá a helyesen szervezett bérleti rendszer a 
birtoknak helyesebb megoszlását vonhatja maga után, amennyiben 
kisebb birtokok kellő kiegészítésére, nagybirtokok megfelelő 
széttagolására módot nyújt.

így látjuk például, hogy Nagy-Británniában a nagybirtok 
az uralkodó, amennyiben az összes birtokok területéből a kis
ós középbirtokra csak 20, a nagyra 80 % esik, s mindazáltal az 
egyes gazdaságok területét tekintve, ott a kis- és középszerű 
üzem az uralkodó, minthogy a nagybirtokok a farmrendszer 
elve szerint kis- és középbirtokokra osztva adatnak bérbe.

Végül nem megvetendő előnye a bérleti rendszernek az 
sem, hogy a földbirtokból származó jövedelem egyenletesebb 
megoszlását vonja maga után.

így, habár a házi kezelésnek fentebb vázolt előnyei nem 
tagadhatok, mindazáltal, kivált fejlettebb viszonyok között, a 
bérleti rendszernek is megvan a maga létjogosultsága, de hogy 
hivatását kellően betölthesse, hogy a mező- és közgazdasági 
viszonyokra tényleg üdvösen kihasson, kell, hogy a birtokok 
bérbeadásánál annak lég megfelel  óbb módja alkalmaztassák; kell 
továbbá, hogy képzett és. megbízható bérlök legyenek, s a bér
letek csak ilyenekre, ne pedig a bérletet szerencsejátéknak 
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tekintő kontárokra bízassanak; s végül kell, hogy a birtokos 
és bérlő között fenforgó jogviszony a bérleti szerződésen kivid bér
leti törvények által szabályozva legyen, különben nagy veszélyt 
rejt magában a bérleti rendszer, mint ezt a szerencsétlen Irhon 
története bizonyítja.

2. A bérletek nemei.
A birtokos és bérlője között fenforgó jogviszony tartama 

és tárgya s a haszonbér minősége szerint a bérletek többféle 
nemei különböztetendők meg.

A bérlet tartama szerint: örök — élethossziglani — és időszaki 
bérletek.

Az örökbérletnól (emphyteusis) a birtok örökidőre enged
tetik át a bérlőnek, olyformán, hogy a bérlet folyton apáról 
fiúra száll. Csak a bérjogosult család teljes kihaltával száll 
vissza a birtok a tulajdonosra.

A bérlő élethossziglan bizonyos — terményekben vagy 
pénzben kikötött — bért fizet, mely kanon-xiak. mondatott. 
Ha a bérlet az örökösre száll át, ez a birtokos tulajdonjogá
nak elismeréséül még egy bizonyos Zawdem^m-nak mondott 
összeget fizet.

Az örökbérlet a bérlőre előnyös, de a birtokosra hátrá
nyos, minthogy ezt a birtoka fölötti rendelkezés jogától úgy
szólván örökre megfosztja; azért nem is alkalmazzák ma már 
a bérbeadásnak e nemét, mely csak akkor volt helyén, mikor 
más módon bérlőre szert tenni nem lehetett. Fontosabb szerepe 
volt a bérlet e nemének a római császárság idejében s a közép
korban egészen a múlt századig, de azóta a legtöbb örökbérlet 
rendszerint a bérlő által megváltatott.

Amennyiben pedig ilynemű bérlet régebben telepítéseknél 
is fontos szerepet vitt, azt ily czélra jelenleg is ajánlják, meg
jegyzendő, hogy viszonyaink között e feladatot sokkal jobban 
tölti be a járadékbirtok-rendszer (1. Birtokszerzési módok).

Az élethossziglani- vagy vitálbérletnél a bérlő jogigénye 
a bérlethez a bérlő haláláig terjed. Mert a bérlő élethossza 
előre nem tudható, a bérlet tartamának ezen bizonytalan volta 
a bérlőre korlátozólag hat, miért a bérbeadásnak e neme álta
lában nem ajánlható.
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Nyugdíjba helyezendő gazdatisztek néha vitálbérlettel 
elégíttetnek ki.

Az időszaki bérlet, melynek tartama bizonyos, előre meg
állapított időre, 1 —10—20, legföljebb 30 évre terjed, jelenleg 
a legáltalánosabb módozat, s ha a bérlet tartama helyes elvek 
szerint állapíttatik meg (1. Haszonbéri szerződés), egyúttal a 
legészszerübb módozat is.

Az időszaki bérletnél, a bérlet tárgya szerint: 1. az ura
dalmi, 2. a birtok-, 3. a részlet- és 4. a haszonvételi bérlet külön- 
böztetendő meg.

1. Az uradalmi bérlet tárgya egy, több önálló birtoktest
ből álló uradalom vagy több uradalomból alkotott latifundium.

Ha az uradalmi bérlőnek egyes birtoktestek albérbeadása 
jogában áll, akkor ö albérlőivel szemben mint föbérlő szerepel 
és vállalata főbérletnek vagy főbér nokségnek mondatik.

Aszerint, amint az uradalmi bérlő vagy a házi kezelésre 
kőteleztetik, vagy az albérbeadást is alkalmazhatja, különböző el
bírálás alá esik a bérbeadásnak ezen neme.

Első esetben, ha az uradalmi bérlő elegendő tőkével ren
delkezik, helyén lehet e módozat is, mert a birtokos a bérlőt 
szerződésileg okszerű irány követésére kötelezheti. A birtokos
nak csak egy bérlővel lesz dolga, s ha a bérbeadás helyes elvek 
szerint történt, az ilyen bérlet esetleg az uradalom okszerűbb 
kihasználását is maga után vonhatja. De még ennek a módo
zatnak is megvannak a maga árnyoldalai, melyek legfőbbje 
az, hogy a birtokos rendszerint igy kisebb haszonbérre fog 
szert tenni, mintha az uradalmat birtoktestenkint adja bérbe; 
ennek oka pedig egyrészt az, hogy nagyobb uradalmakra, a 
nagy tőkeszükséglet miatt, csak kevesen reflektálhatnak, tehát 
a kereslet a bérlet után csekélyebb lesz, másrészt, hogy ebben 
az esetben a bérlő a tiszti kezelésből származó költséget kény
telen viselni.

Minthogy pedig a birtokosra a birtoktestenkinti bérbe
adás sem jár sokkal nagyobb gonddal vagy rizikóval, mint 
az uradalmi bérbeadás, mivel a bérlőt vagy bérlőket ellen
őrző közeggel úgyis kell, hogy rendelkezzék, s mert az utóbbi 
módozatnál rendszerint nagyobb haszonbérre tehet szert a bir
tokos, az uradalmi bérlet már ezen okokból sem ajánlható.
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Azonkivül társadalmi és közgazdasági szempontok is ezen 
rendszer ellen szólnak, mert ez a birtok s az utána származó 
jövedelemnek egyesek kezén való túlságos felhalmozódására 
vezethet.

Még kevésbbé ajánlatos az uradalmi bérlet másik neme: 
a főbérleti rendszer, melynél a bérlő az egyes birtoktesteket al
bérletbe adhatja, mert habár a birtokos ezen módozat mellett 
maximális haszonbérre tehet szert, mégis különösen azért 
kerülendő, mert ez a legtöbb esetben a birtok kizsarolására 
vezet.

A főbérlőnek ugyanis nem lesz más törekvése, mint hogy 
minél nagyobb jövedelemre szert teendő, az albérlőktől lehető 
magas haszonbért csikarjon ki.

Albérlők pedig a nagy haszonbér fizetésére csak úgy 
vállalkoznak, ha tetszésük szerint gazdálkodhatnak, vagyis ha 
a birtokot nemcsak használhatják, hanem ki is zsarolhatják.

Hogy különben a föbérleti rendszer minő veszélyeket rejt 
magában, világosan bizonyítja Irhon példája, melynek mező
gazdaságát és nemzetét ez a bérleti rendszer juttatta tönkre.

Ha azonkivül tekintetbe veszszük, hogy a főbérleti rend
szerrel járó zsarolás nemcsak a birtokra szorítkozik, hanem a 
köznépre s nevezetesen a gazdasági munkásosztályra is kiterjed, 
gyakran veszélyes bérlői proletáriátust nevel s azonkivül a 
bérletek monopolizálására, azaz egyesek kezén való felhalmo
zódására is vezethet, azon végeredményre jutunk, hogy a fő
bérleti rendszer úgy mező-, mint közgazdasági és társadalmi 
szempontokból egyaránt elvetendő.

2. A birtok- vagy jőszágbérletnól a bérlet tárgya egy major 
vagy esetleg több majorból álló birtoktest, melyet egy bérlő 
személyesen kezelhet. Ezen módozat mellett elesik tehát úgy 
a tiszti kezelés, mint az albérlet szükségessége.

Ezen Angliában már régóta alkalmazásban álló s azért 
„farmrendszernek“ mondott neme a bérletnek úgy magán-, 
mint közgazdasági szempontokból a legelőnyösebb módozat.

A birtokos ezen módozat mellett a legnagyobb állandó 
haszonbérre, egyúttal birtoka legjobb karbantartására számíthat, 
a bérlőnek pedig leginkább e rendszernél nyílik alkalma oly 
bérletre szert tehetni, mely egyéniségének, vagyoni erejének 
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és szakképzettségének megfelel s neki önálló működési kört 
biztosít. A bérbirtokok legokszerübb kezelése pedig föképen az 
ezen rendszer mellett keletkező szolid közép-bérlöosztálytól 
várható.

Ezek a szempontok indították a mi kormányunkat is arra, 
hogy az állami birtokoknál a farmrendszert hozza alkalmazásba.

L. Magyar Farmrendszer, szerződési tervezettel, tervvázlatokkal és 
költségvetésekkel. Kiadja a földmívelésügyi m. kir. minisztérium. Buda
pest, 1893.

Azonban magától érthető, hogy ez a bérleti rendszer is, 
hogy hivatását betölthesse, bizonyos föltételekhez van kötve, 
melyekről alább (l. Haszonbéri szerződés) bővebben lesz a szó.

3. A részlet- vagy parczellabórlet tárgyát kisebb-nagyobb, 
épületekkel föl nem szerelt telkek vagy telekrészek képezik.

Bérbeadóra nézve ez a módozat annyiban előnyős, hogy 
a részletekben kiadott telkekért rendszerint jóval magasabb 
haszonbért kap, mintha azokat egészben adná ki, minek oka 
a részletbérlöknél tapasztalható nagy versengésben és abban 
keresendő, hogy a részletbérlö saját munkáját többnyire nem 
számítván fel, nagyobb bért ajánlhat, mint az idegen munká
sokkal dolgoztató bérlő; de másrészt tekintetbe veendő, hogy 
a bér behajtása gyakran nehézségekbe ütközik és hogy a rész
le tbérlönek többnyire nem állván módjában, hogy a bérelt 
földet kellően megtrágyázhassa, a részletbérlet rendszerint a 
bérterület kizsarolására vezet. Azért a magas haszonbér ebben 
az esetben is gyakran csak látszólagosan az.

A bérbevevők szempontjából két irányban előnyös a rész
letbérlet: egyrészt mert kisebb birtokok területének kellő ki
egészítésére s azzal a birtok fölszerelésének jobb kihasználására 
nyújt módot, másrészt mert a munkás- és kisipari osztálynak 
a legfontosabb élelmi czikkeknek munkájuk árán való meg
szerzését s így munkájuk jobb értékesítését lehetővé teszi.

A részletbérletnek ezen jelentőségét tekintetbe véve, a 
bérbeadásnak e módozata különösen szétszórt birtokrészeknél 
és a községek közelében fekvő egyes szántóföld-részleteknél 
van helyén, de végzetes hibának tekintendő, ha magasabb 
haszonbér elérése czéljából épületekkel fölszerelt nagyobb bir
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tokok részleten kint adatnak bérbe, egyrészt mivel a bérbeadás 
ezen módja a birtok kizsarolását és az épületek elhanyagolását 
vonja maga után, másrészt mert az ilyen birtok visszaszerzése 
— mint ezt Irhonban látjuk — gyakran lehetetlenné válik, 
nemcsak mert annak fölszerelésére esetleg a szükséges töke 
hiányzik, hanem főleg azért, mert a részletbérlö az ilyen bir
tokra idővel jogot vélhet formálni s a bérlettől megválni nem 
hajlandó.

Végül minthogy a részletbérlet, ha ez nagyobb mértékben 
alkalmaztatik, veszélyes bérlői proletáriátus keletkezésére vezet
het, a részletbérlet rendszere csak a megfelelő mértékig alkal
mazandó.

4. A haszonvételi bérlet tárgyát nem telkek, hanem a 
birtokkal kapcsolatos egyes haszonvételi ágak és jogok képezik. 
Ide tartozik a malmok, szeszgyárak, korcsmák, a vadászat és 
halászat bérbeadása.

Ez alá sorozandó továbbá a tejhozamnak, a gyümölcsfák 
és egyes telkek — rétek, burgonya- és tengeriföldek — hoza
mának előre kikötött bér melletti átengedése, valamint a lege
lőknél szokásos fűbér, mely a legelőre bocsátott állatok darab
száma szerint szabatik meg.

így fizetnek péld. hazánkban egy számos marháért fübér 
fejében az egész legeltetési idényre a legelő minősége szerint 
5 —10 —15, egy juhért 1—2 frtot.

A helyesen alkalmazott haszonvételi bérlet úgy a bérbe
adóra, mint a bérlőre egyaránt előnyös, mert a társadalmi 
munkamegosztás elvén alapulva, a haszonvételi ág tökéletesebb 
kezelésére és jövedelmezőbb kihasználására nyújt alkalmat.

A bérlő által fizetett haszonbér minősége szerint a készpénz
es a terménybérlet különbőz tétén dő meg.

A készpénz-bérletnél a fizetendő bér készpénzben köttetik 
ki, legföljebb mellékesen terménybeli szolgáltatások is kiköt
tetnek.

A pénzgazdaság rendszere magával hozta, hogy jelenleg 
a készpénz-bérlet az általános.

Nagy előnye az utóbbinak szemben a terménybérlettel, hogy 
a készpénz-bérletnél a haszonbér átszolgál tatása a legegyszerűbb, 
legkényelmesebb, minden viszálykodást kizáró. De hátránya, 
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hogy a bérlő koczkázatát fokozza, mert jövedelme a termésen 
kívül még a terményáraktól is függ, alacsony terményáraknál 
tehát sokkal kedvezőtlenebb helyzetbe juthat', mint a termény
bérlő. A bérbeadóra nézve is annyiban hátrányos a készpénz
bérlet, hogy a jobb termések és magas árakból eredő nagyobb 
jövedelemtől elesik.

A terménybérletnél terményekben kötik ki a fizetendő 
bért, még pedig vagy bizonyos termények abszolút mennyiségében 
vagy az elérendő termés arányában.

Az első módozatnál kiköthető péld., hogy a bérlő bizonyos 
birtokért haszonbér fejében évenkint 100 q búzát, 80 q árpát 
és 50 q zabot fizet. Ez a módozat a bérlőre annyiban előnyös, 
hogy a terményárak kevésbbé érintik, a birtokosra annyiban, 
hogy az áremelkedés előnyeit élvezheti, de nagy hátránya e 
módozatnak, hogy rossz években a haszonbérül fizetendő termé
nyek megszerzése a bérlőre nagy terhet ró, a terménybér át
adása bizonyos nehézségekkel jár s az átszolgáltatott termények 
minősége gyakran viszálykodásra vezet.

Ezen okokból a terménybérletnek ezen módozata csak 
kivételesen nyer alkalmazást.

Annál elterjedtebb a második módozat, melynél a haszon
bér az elért termés arányában állapíttatik meg, péld. olyformán, 
hogy a bérlő a birtokon nyert összes termények felét adja át 
haszonbér fejében.

Ezen módozatnak megint két alakja különböztetendő meg: 
a restes gazdálkodás és a részes bérlet.

A részes gazdálkodásnál a birtokos maga kezeli birtokát, 
csak egyes termelési ágakat enged át a részeseknek, kik mun
kájuk fejében az elért termés eredményében részesülnek, mint 
ezt fentebb — a 154. lapon — a bérlömunkásoknál láttuk. 
De a bérlőmunkás még nem tekinthető egészen bérlőnek, mert 
nem vállalja el a bérlettel járó összes koczkázatot.

A részes gazdálkodás tehát inkább csak különleges 
munkabér-rendszernek tekintendő, mely átmenetet képez a házi 
kezelésről a bérlői kezelésre.

Ellenben a részes bérletnél a birtokos egész birtokát az 
épületekkel s rendszerint némi eleven és holt leltárral együtt 
engedi át a bérlőnek, ki azt a szerződés értelmében vagy a bir

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



383

tokos utasításai szerint kezelni és az előforduló összes mun
kákat végezni tartozik. A nyersjövedelemben rendszerint úgy 
osztoznak, hogy az előállított összes terményekből azok felét 
a bérlő, másik felét a birtokos kapja. Azért nevezik a bérletnek 
ezen nemét feles bérlétnél: is, azonban egyes jövedelmezőbb 
termelési ágaknál, péld. a szőlőnél, gyakran a termésnek csak 
egyharmada illeti a bérlőt; továbbá tartozik a feles az átvett 
élő és holt leltár, illetve forgó tőke (vetőmag) fejében a bir
tokosnak terményeiből bizonyos részt átengedni.

A bérletnek ezen hazánkban ismeretlen neme, különösen 
Olasz-, Franczia- és Spanyolországban nagyon elterjedt, hol 
mezzeriának, illetve metayage-, mezzadriának mondatik; újabban 
pedig az észak-amerikai Egyesült Államokban is kezd tért foglalni.

Hogy a feles bérlet rendszere az általában belterjesebb gazdálkodást 
folytató Francziaországban mily fontos szerepet visz, kitűnik a következő, az 
1883. évre vonatkozó adatokból, melyek szerint

19-38 millió hektár, vagyis a birtokok területének 58-8 % -a házi kezelés.
8-95 n V >} 140 „ pénzbérlők,
454 n V V o V 27'2 „ feles bérlők

kezelése alatt állott.

A részes bérlet előnyéül tekinthető, hogy a bérlő koczká- 
zata csekélyebb, mint a bérlet többi nemeinél s hogy kevésbbé 
vagyonos bérlőknek munkájok értékesítésére kedvező alkalmat 
szolgáltat, minélfogva különösen oly kisebb birtokon helyén 
való e bérlet, melyen sok kézi munkát igénylő termelési ágakat 
(szőlő-, olajbogyó-, .selyemtermelés stb.) folytatnak.

Azonban tekintettel arra, hogy a részes bérletnél a bérlő
nek nem áll érdekében, hogy a termelést belterjesebb irányban 
fejleszsze, mert a fokozott jövedelmet nemcsak ö élvezi, minél
fogva ez a rendszer a földbirtok belterjesebb kihasználásának 
útjában áll s a termény bér beszedését és értékesítését meg
nehezíti s gyakran viszálykodásokra vezet: a részes bérlet 
rendszere általában csak extenzivebb, a naturálgazdálkodásra 
utaló viszonyok közé való.

Közgazdasági tekintetben meg éppen elvetendőnek tartják 
e rendszert, minthogy több helyütt, így nevezetesen Olasz
országban és Szicziliában a vagyontalan bérlőosztály kizsaro
lására, anyagi és erkölcsi tönkretételére vezetett.
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3. A bérlő személyes minősítvénye és a bérbeadás 
módozatai.

A bérleti viszony mindkét szerződő fél: a bérlő és a 
bérbeadó anyagi érdekeit érintvén, fölötte fontos, hogy a bérlő 
a bérlet által föltételezett személyi és anyagi kellékekkel ren
delkezzék, a birtokos pedig bérlője megválasztásánál a helyes 
utat kövesse.

A bérlő czélja ugyanis az, hogy bérletéből közvetlenül 
minél nagyobb hasznot húzzon; a birtokosé pedig, hogy bir
tokából a bérlő útján minél nagyobb jövedelemre tegyen szert.

Ezen kettős czél csak úgy valósítható meg, ha a bérlő a 
kezelőgazdától megkívánt személyi tulajdonságokon kivül a szük
séges anyagi tökével rendelkezik, s ha a birtokos a bérlő tehet
ségének kellő érvényesít ésér e módot nyújt.

De a bérlő személyes képességei, értelmisége és szakkép
zettsége iránt tényleg nagyobb igényeket kell támasztanunk, 
mint akár a birtokos, akár a gazdatiszt képességei iránt, mivel 
a haszonbért nem fizető birtokos sokkal kedvezőbb helyzetben 
van. A birtokos kedvezőtlen konjunktúrák esetén kölcsönök 
szerzése, esetleg birtoka egy részének eladása által segíthet 
magán, a tiszt pedig, ha a megfelelő képességekkel nem ren
delkezik, csak munkaadójának okoz kárt s a legrosszabb eset
ben legföljebb állását veszti. A bérlő azonban, ki sem olcsó 
jelzálog-kölcsönre, sem biztos fizetésre nem számíthat, ha 
képességei nem állanak arányban vállalatával, könnyen egész 
vagyonát elvesztheti és bukásával a bérbeadónak is nagyon 
érzékeny kárt okozhat.

Ezen okból helyesen cselekszik a birtokos, ha bérlőjétől, 
kinek nagy értéket képviselő birtokát engedi át, első sorban 
alapos szakképzettséget kíván, s helyesen cselekszik a bérlő, ha 
a bérletet nem szerencsejátéknak tekinti, hanem üzleti válla
latnak, melybe bocsátkoznia csak akkor szabad, ha a szük
séges gazdasági és üzleti szakképzettséget megszerezte.

Második föltétel, hogy a bérlő megfelelő, azaz oZy tőkével 
rendelkezzék, mely a bérbirtok kellő berendezését és okszerű 

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



385

kezelését teszi lehetővé s melyből esetleges rossz évek hiányzó 
jövedelmének pótlására is telik.

Fentebb — a 130. lapon — láttuk, hogy a bérlő tőke
szükséglete a haszonbér 5 — 8-szorosának szokott megfelelni; 
mielőtt azonban bérletbe bocsátkozunk, okvetlenül szükséges 
üzemterv útján a tényleges tőkeszükséglet iránt kellő tájékozást 
szerezni, mert a legvégzetesebb helyzetbe juthat a bérlő, ha 
akár elbizakodottságból, akár tájékozatlanságból arra számítva, 
hogy az első év jövedelmi fölöslege a hiányzó üzemtőket majd 
csak pótolni fogja, nagyobb vállalatba vág, mint aminö tőke
erejének megfelel. Egy-két rossz év teljesen tönkre teheti az 
ilyen bérlőt, mig ha a kellő tökével rendelkezett volna, a 
rossz éveket kiheverhette s a szenvedett károkért a jobb 
években kárpótlást nyerhetett volna.

A bérbeadó szempontjából végül nagyon fontos, hogy 
bérlője szolid jellemű, becsületes, szavatartó ember legyen, mert 
bármilyen szigorúk a szerződés pontjai, teljes biztosítékot 
minden irányban a legjobb szerződés sem nyújthat, mert fur
fangos bérlő mindig talál módot éppen a legkényesebb pontok 
kijátszására, okot a folytonos perlekedésre.

Azért legjobb biztosítéknak a bérlő szolid jelleme tekin
tendő, mire a bérlők megválasztásánál époly súly fektetendő, 
mint azok tőkeerejére és szakértelmiségére.

Ezek a szempontok mértékadók egyúttal a bérbeadás mó
dozatainak megválasztásánál.

Birtokok vagy kéz alatt, vagy zárt Írásbeli ajánlat, vagy 
nyilvános árlejtés útján adhatók bérbe.

A kézalatti bérbeadás akkor van helyén, ha ezen az utón 
igényeinknek, illetve a felsorolt föltételeknek megfelelő bérlőre 
szert tehetünk, csak az a hátránya, hogy ezen módozatnál 
esetleg nem a legmagasabb haszonbért fogjuk elérni. Ennek 
biztosítására szolgál tehát a másik két módozat.

Az ajánlat vagy offert útján való bérbeadásnál zárt Írásbeli 
ajánlatot kérünk be a bérelni szándékozóktól, kiket szándé
kunkról és a bérbeadás föltételeiről hirdetmények vagy körlevelek 
útján értesítünk. A felhívásban kikötendő, hogy az ajánlattevők 
ajánlataikhoz megfelelő bánatpénzt, péld. a felajánlott haszonbér 
10%-át tartoznak mellékelni, hogy azon esetre, ha az ajánlattevők 

Hensch: Jószágberendezés- és kezeléstan. ‘25 
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szándékuktól időközben eltalálnának állani, a bánatpénz a bérbe
adót kárpótolja az ezáltal szenvedett veszteségért.

Az ajánlattevők közül nem éppen a legtöbbet ígérőnek, 
hanem annak engedjük át a bérletet, kinek személye iránt a 
legnagyobb bizalommal viseltetünk.

Ezen módozat mellett tehát leginkább áll módunkban a 
legmagasabb haszonbérre s egyúttal megbízható bérlőre szert 
tenni s minthogy a bérbeadó a beérkezett ajánlatok útján válasz
tását mások előtt is igazolhatja, különösen tiszti kezelés alatt 
álló birtokok bérbeadásánál áll érvényben ez a módozat.

A nyilvános árlejtésnél a legtöbbet Ígérő kapja a bérletet 
s minthogy az árlejtés, kivált ha a bérletre sokan tartanak 
számot, maximális haszonbérek felajánlására indít, kétségtelen, 
hogy ezen módozatnál a legnagyobb haszonbér érhető el és 
főképen e körülményben rejlik ezen módozat gyakori alkal
mazásának az oka. Másrészt azonban tekintetbe veendő, hogy 
ezen módozatnál a bérlő személyes tulajdonságai nem vehetők 
figyelembe s hogy aránytalan haszonbér kicsikarása a bérbe
adóra is veszélylyel jár, mert vagy a birtok kizsarolására 
vezet, vagy a bérlőt csődbe juttatja s így a bérlet időelőtti 
megszűnését vonja maga után.

Ezen okokból és mivel a nyilvános árlejtésnél a bérelni 
szándékozók gyakran kartelre lépnek, egymást kölcsönösen arra 
kötelezve, hogy bizonyos haszonbérnél többet nem ajánlanak, 
mely esetben a bérbeadó még a méltányos haszonbért sem fogja 
elérni, birtokok bérbeadásánál a nyilvános árlejtés mellőzendő, 
ellenben földrészletek és haszonvételek bérbeadásánál helyén 
való az árlejtés is.

4. A haszon béri szerződés.
„Clara pacta, boni amici.“

Minthogy a birtokbérletnél a bérlőnek nagy értéket kép
viselő birtoktestek rendszerint hosszabb időre engedtetnek át 
használatra, régóta bevett szokás és viszonyaink között el- 
engedhetlen föltétel, hogy a bérbeadó és bérlő között fenforgó 
jogviszony a két fél jogait és kötelezettségeit világosan fel
tüntető, jogérvényes szerződésbe foglaltassák.
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A haszon béri szerződés megszerkesztése előtt tisztába 
kell jönnünk a bérlet általános és részletes föltételei iránt, 
s minthogy ezek a föltételek a birtok helyi viszonyai szerint 
nagyon eltérők, nem is létezhetik oly „mintaszerződés“, mely 
minden bérletnél alkalmazást nyerhetne, sőt ellenkezőleg min
den haszonbéri szerződés, tekintettel a fenforgó különleges 
helyi viszonyokra, szerkesztendő meg.

Mindazáltal léteznek e tekintetben is bizonyos, a szokás 
által szentesített vezérelvek, melyek a szerződésbe fölveendő 
minden lényeges kérdés iránt útbaigazítást nyújtanak s melye
ket a következőkben részletesen fogunk méltatni.

Minthogy pedig a haszonbéri szerződések természete 
magával hozza, hogy azok nagyon sok és sokféle kikötést és 
határozatot tartalmaznak s ennélfogva rendszerint nagyon ter
jedelmes okiratok, nemcsak az kívánatos, hogy az egyes ki
kötések lehető világosak és minden kétséget kizárók legyenek, 
hanem az is, hogy azok, könnyebb áttekintés és az egymásnak 
ellentmondó határozatok kikerülése végett, bizonyos rendszer 
szerint csoportosítva adassanak elő.

Ennek a feladatnak eleget teendő, a szerződésbe föl
veendő határozatok bizonyos főpontokban foglaltatnak össze.

Részletes útbaigazítást a haszonbéri szerződésbe fölveendő 
megállapodások iránt a következő föczimek alatt egybefoglalt 
fejtegetések nyújtanak:

I. A szerződő felek.
II. A bérlet tárgya és az átszolgáltatások.
III. A bérlet kezdete és tartania.
IV. A haszonbér-összeg nagysága, tekintettel a haszonbért 

módosító körülményekre, minők: a kereslet és kínálat aránya, 
az átengedett átszolgáltatások, a kikötött élvezmények s az 
adóra, a biztosításra, a bérelengedésre, a haszonbér lefizetésére 
és a biztosítékra vonatkozó határozatok.

V. A birtok fentartására és használatára vonatkozó hatá
rozatok.

VI. A telkesítésekre és talajjavításokra vonatkozó határo
zatok.

VII. Az épületekre vonatkozó határozatok.
VIII. A birtokos és bérlő egyéb jogai és kötelességei. Az al-

25*  
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bérletre, a bérlő lakhelyére, fekvöségek vételére, a bérlő ellen
őrzésére, a peres ügyekre s a szerződés bekeblezésére vonat
kozó határozatok.

ZX. A bérlet megszüntetése a határidő letelte előtt.
X. A bérlet át- és visszaadására vonatkozó megállapodások.

A haszonbéri rendszerrel és a haszonbéri szerződésekkel részletesen a 
következő munkák foglalkoznak:

Dr Drechsler1 Gusztáv után Kodolányi Antal. Gazdasági haszonbéri 
mintaszerződés. Budapest, 1878.

G. W. Cook után. Anglia haszonbérlési állapotainak ismertetése. 
Pest, 1857.

A. Blomeyer. Pachtrecht und Pachtverträge. Berlin, 1873.
F. Laszmann. Der österreichische Pächter. Wien, 1892.
l)r A. Backhaus. Stöckhardt’s angehender Pächter. 8. Auflage. Ber

lin, 1892.
Magyar Farmrendszer, Szerződési tervezettel és majorok berendezésére 

vonatkozó tervvázlatokkal és költségvetésekkel. Kiadja a földmívelésügyi m. 
kir. minisztérium. Budapest, 1893.

I. A szerződő felek. A haszonbéri szerződés bekezdésében 
a szerződő felek, nevezetesen a bérbeadó és bérlő, illetve azok 
felhatalmazottjai, valamint a bérlet tárgyát képező birtok 
neveztetnek meg.

E tekintetben megjegyzendő, hogy haszonbéri szerződések 
jogérvényes megkötésére csak nagykorú, önálló, sem gond
nokság, sem csőd alatt nem álló egyének jogosultak.

II. A bérlet tárgya és az átszolgáltatások. A bérbeadás 
általában csak oly tárgyakra vonatkozhatik, melyek használ
hatók anélkül, hogy használatuk azok /^használását vonná 
maga után s melyeket a bérlő a bérlet letelte után ugyanazon 
vagy legalább hasonló állapotban szolgáltathat vissza, mint 
aminőben azokat átvette.

A bérlet tárgya ennélfogva csak az ingatlan vagyon alkat
részei lehetnek, nevezetesen a telkek, az azokkal elválaszt
hatatlanul kapcsolatos telkesítésekkel, épületekkel és jogokkal.

Ellenben a bérlőnek.átengedett oly ingó vagyon-alkatrészek, 
melyek a félhasználásnak alávetvék s melyeket a bérlő hasonló 
állapotban rendszerint nem szolgáltathat vissza, minők az eleven 
és a holt leltár tárgyai, s különösen a terménykészletek, a vetések 
stb., az átszolgáltatások fogalma alá esnek.
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A haszonbér! szerződésben tehát első sorban a Vérlet tár
gyai sorolandók fel, melyeket a bérlő a bérlet letelte után vál
tozatlan vagy hasonló értékállapotban visszaszolgáltatni tartozik.

Ezek sorába tartoznak :
1. A telkek, melyek hivatkozással telekkönyvi számaikra 

és kiterjedésökre, a mívelési ágak szerint soroltatnak fel.
Amennyiben pedig a bérlő a határok fentartásáért fele

lőssé tétetik, azok, ha csak lehetséges, térkép alapján neki 
bemutatandók. A részletes telekkimutatás a térképpel együtt 
a szerződéshez csatoltatik. Ha a birtokos egyes telkeket saját 
használatára tart fent, ez is ezen pont alatt emlitendo fel.

2. A birtokon előforduló telkesítések (alagcsövezések, árkok, 
csatornák, töltések, rétöntözések stb.) fentartása szintén rend
szerint a bérlőt illetvén, azok megfelelő tervrajzok alapján 
adassanak át, mely tervrajzok a szerződéshez csatoltatnak.

3. Az épületek a bérlőnek rendszerint jókarban engedtet
nek át, azzal a kikötéssel, hogy az épületeket a bérlet letelte 
után hasonló karban visszaszolgáltatni, a megrongálásokból 
származó károkat pedig a bérbeadónak megtéríteni tartozik.

Hogy ez a határozat érvényesíthető legyen, szükséges az 
épületeket az épületi leltár alapján átadni.

Az épületi leltárban minden egyes épület, annak méretei, 
épitési modora, előállítási ára, illetve becsértéke, tüzbiztositási 
értéke és állapota sorolandó fel. A leltár a szerződéshez mel
léklendő.

4. A birtokhoz tartozó jogok közül azok, melyek haszon
vétele a bérlőt illeti, külön felsorolandók, szintúgy a birtokon 
levő szolgalmak, melyek terheit a bérlő viseli. Egyúttal ki
kötendő, hogy a bérlő felelős azért, hogy a meglevő szolgalmak 
ki ne terjesztessenek vagy újak, péld. új utak ne keletkez
hessenek.

A bérbirtokon előforduló ingó vagyon-alkatrészek (eleven 
és holt leltár, terménykészletek és vetések) a bérlőnek vagy 
át szolgáltatásképen engedhetők át, vagy a bérlő által megvál- 
tathatók.

Kz a kérdés, hogy melyik a czélszerűbb módozat?
Ha az említett fölszerelések a bérlőnek mint át szóig áltatások 

vagyis használatra engedtetnek át, mely esetben a bérlő a bérlet 
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letelte után azokat, vagy hasonló értékű tárgyakat, illetve 
anyagokat tartozik visszaszolgáltatni, akkor ebből a bérlőre 
az az előny háramlik, hogy bérletéhez kevesebb üzemtőkére 
lesz szüksége; a bérbeadóra pedig ez a módozat annyiban 
előnyös, hogy nagyobb haszonbért élvez, minthogy bérlő az 
átszolgál tatásokért külön bért fizet és hogy a birtok vissza
vétele házi kezelés czéljából meg van könnyítve, minthogy a 
fölszerelés a birtokos tulajdonát képezi.

Azonban nagyszámú átszolgáltatások átengedésének sok 
hátránya is van, nevezetesen: hogy a gépek és állatok minő
sége és értéke pontosan meg nem határozható, mely okból 
azok visszaszolgáltatása könnyen viszálykodásokra vezet; még 
nagyobb hátrány azonban, hogy gépek és állatok átengedése 
a bérlő gazdálkodási szabadságát korlátozza, minthogy ebben 
az esetben az átvett gépekkel dolgozni, a birtokon eddig foly
tatott állattartási irányt követni kénytelen, holott más gépe
ket és eszközöket alkalmazva s az állattartásnál más irányt 
követve, esetleg kedvezőbb eredményeket érhetne el.

A felsorolt okokból általában helyesebb tehát, ha az eleven 
és holt leltár a bérlőnek nem engedtetik át használatra; legföljebb 
rövidtartamu bérleteknél, melyek letelte után a birtokos bir
tokát házi kezelés alá szándékozik visszavenni, lehet czélszerü 
a leltárak átengedése.

Amennyiben pedig a bérlő rendszerint a meglevő leltárak
nak veheti leginkább hasznát, sokkal czélszerübb az a módozat, 
hogy a bérlő az eleven és holt leltárt, illetve azoknak a bérletben 
használható tárgyait megváltsa, mely esetben e tárgyak becs
értékét a bérbeadó és bérlő megbízottjaiból alakított bizottság 
állapítja meg. A bérlő tehát becsáron váltja meg az eleven és 
holt leltárt, mely fölött ezentúl szabadon rendelkezik.

Ebben az esetben viszont kikötendő, hogy a bérlet letelte 
után a birtokos, illetve a bérlő utódja az eleven, de különösen 
a holt leltárt hasonló becslési alapon visszaváltani köteles, 
mely kikötés mindkét fél szempontjából méltányos.

Ellenben a gazdálkodás folytatásához szükséges termény
készletek (széna, szalma, vetőmag) és anyagkészletek (trágya), 
valamint a vetési leltár, szóval a forgó tőkéhez tartozó tárgyak 
tekintetében általában helyesebb, ha azok mint átszolgáltatások 
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engedtetnek át a bérlőnek, minthogy a bérlőnek az említett 
terményekre a gazdálkodás folytathatása czéljából okvetetlenül 
szüksége van s azokat más utón esetleg meg sem szerezhetné 
s mivel az előkészítő szántásokat és a vetéseket a bérlet át
vétele után sok esetben nem is eszközöltethetné.

Ezen okokból kikötendő, hogy a bérlő a birtokon előforduló 
széna-, szalma- és trágyakészleteket átvenni s a bérlet letelte 
után hasonló mennyi- és minőségű szénát, szalmát és trágyát 
visszaszolgáltatni, a netáni hiányért pedig előre kikötött kár
pótlást adni tartozik.

Szintúgy kikötendő, hogy az átvett megszántott és bevetett 
területeknek megfelelő s hasonlóképen megszántott és bevetett 
területeket visszaszolgáltatni köteles.

A birtokon előforduló fa- és egyéb ültetvényekért a bérlő 
lévén a felelős, ezek is a vetési leltárba fölveendök.

Az átszolgáltatás tárgyai jegyzékbe foglaltatnak, melyben 
az átadott termények mennyisége és minősége, a vetések és 
szántások területe s minősége, a gyümölcs- és egyéb értékesebb 
fák száma stb. pontosan fel legyen sorolva, s e jegyzék a szer
ződéshez csatoltatik.

A birtokon alkalmazott cselédeket illetőleg kikötendő, hogy 
a bérlő azokat átvenni és legalább a legközelebbi felmondási 
határidő leteltéig szolgálatban tartani köteles.

III. A bérlet kezdete és tartama. Minden haszonbéri szer
ződésben kell, hogy a bérlet kezdete, tartama és vége pontosan 
meg legyen jelölve.

Azonban úgy a kezdet, mint a tartam határideje nagyon 
különböző lehet, minélfogva azok megállapítása előzetes meg
fontolások tárgya.

A bérlet kezdetének vagy átvételének ideje vagy a tavaszra, 
vagy a nyárra, vagy az őszre tehető, mely átvételi határidők 
mindegyikének megvannak a maga előnyei, de hátrányai is.

A bérlőre előnyösebb, ha az átvétel az aratáshoz minél 
közelebb esik, mert ekkor kevesebb üzemtőkére lesz szüksége, 
viszont azonban ilyenkor legcsekélyebb a befolyása az első óv 
terméseire, mert az őszi vetéseket és szántásokat, esetleg a 
tavaszi vetéseket elődje végzi.

A tavaszi (áprilisi) és nyári (május—júniusi) határidőnél 
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tehát nagyon czélszerü, ha a bérlőnek megengedtetik, hogy 
elődje azon intézkedéseit, melyek az ö terméseire vonatkoznak, 
ellenőrizhesse.

A tavaszi és még inkább a nyári átvételnek továbbá 
még az az előnye, hogy ekkor legcsekélyebbek az átadandó 
terménykészletek; a vetések pedig csak a vetési leltár szerint 
adatnak át, tekintet nélkül a várható termésre.

Minthogy pedig a tavaszi vetés befejezése után a gazda 
rendszerint a legtöbb szabad idővel rendelkezik a bérlet át
adására, ezt az éghajlati viszonyok szerint április hó végétől 
május hó végéig terjedő időszakot tartják a legalkalmasabbnak.

Hazánkban a Szent Gryörgy-napra (április 29), Ausztriában 
a junius elejére, Eszak-Németországban a julius 1-jére eső át
vételi határidő a legáltalánosabb.

Az őszi, nevezetesen szeptember végére, október elejére 
(Szent Mihály-napra) eső átvétel előnye, hogy a bérlő befolyását 
már az első óv termésénél is közvetlenül érvényesítheti, maga 
készítvén elő földjeit a tavasziak alá, maga végezvén a tavaszi 
vetéseket; de hátránya, hogy a bérlőnek, tekintettel a későn 
bekövetkező aratásra, nagyobb tőkére lesz szüksége és hogy a 
termény készletek átadása nagyobb nehézségekkel jár, mint az 
előbbi határidőnél.

Az állami és alapítványi birtokok bérbeadásánál az őszi 
átvétel áll érvényben.

Minthogy az átvételi határidő megállapítására a bérlőnek 
rendszerint semmi befolyása nincs, s mert föltétlenül legjobb
nak egyik határidő sem mondható, e tekintetben követel
ményünk csak az, hogy a szerződésben gondoskodva legyen 
arról, hogy az átvételi határidőből akár a bérbeadóra, akár a 
bérlőre hátrány ne származzék, póld. az őszi átadásnál arról, 
hogy a bérlő a szükséges téli takarmány és alom iránt biz
tosítva legyen, a tavaszi átadásnál arról, hogy a bérlő a 
vetéseket ellenőrizhesse s hogy marhái részére a szükséges 
zöld takarmány biztosítva legyen stb.

A bérlet átvételének határnapja természetesen kell, hogy 
a visszaadás határnapjával essék össze, ami különösen az át- 
szolgáltatások szempontjából fontos; mert ha a bérlő bérletét 
a visszaadás határnapja előtt kénytelen átadni, péld. az október 
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1-jén átvett bérletet május 1-jén, akkor az átszolgáltatások 
igazságos rendezése gyakran legyőzhetetlen nehézségekbe üt
közik.

A bérlet tartamát illetőleg általános az a nézet, hogy bir
tokbérleteknél a rövidebb időre, 3 — 6 évre terjedő bérbeadás 
mellőzendő s a bérlet tartama annál hosszabbra szabandó, 
minél kiterjedtebb a birtok és minél elhanyagoltabb annak 
kulturállapota.

A hosszú tartamú, azaz legalább 12 évre terjedő bérlet álta
lában az okszeVü bérleti rendszer egyik alapföltételének tekintendő, 
mert csak ilyen bérlet juttathatja a bérlőt abba a helyzetbe, 
hogy a birtokot az okszerű gazdálkodás követelményeinek 
megfelelően berendezhesse és fölszerelhesse, a földeket a kellő 
erő- és kulturállapotba hozhassa s esetleg oly befektetéseket 
is tehessen, melyekre bérlő csak azon esetre vállalkozhatik, 
ha azok hasznát hosszabb időn át élvezheti, s melyek sorába 
különösen a talajjavítások tartoznak.

A hosszú bérlet különben is úgy a bérlőre, mint a bérbe
adóra előnyösebb a rövid bérletnél.

A bérlőre nézve azért, mert a hosszú tartamú bérletnél a 
normális évek száma aránylag nagyobb s a bérlő koczkázata cseké
lyebb, mely okból nagyobb bért is ajánlhat.

Hat évre terjedő bérletnél a normális évek száma csak háromra tehető, 
mivel az első két évben a bérlő teljes termésekre még nem számíthat, az 
utolsó évben pedig arra kell törekednie, hogy forgó tőkéjét a bérletből ki
vonja. Ellenben 12 évi bérletnél szintén három abnormális évet leszámítva, 
9 éven át fog rendszeresen gazdálkodhatni.

A koczkázat tekintetében pedig megjegyzendő, hogy a szentirásbeli 
hét bő és hét sovány esztendő váltakozása jelenleg sem ritkaság: ha tehát 
a hat évi bérlet véletlenül a sovány évek periódusába esik, esetleg tönkre 
juthat a bérlő, míg ha bérlete talán 12 évre terjed, a többi évek nagyobb 
jövedelme őt a rossz évekért kárpótolhatták volna.

A birtokosra a hosszabb időre terjedő bérbeadás pedig 
azért előnyösebb, mivel ezáltal birtokának jobb kezelését biz
tosíthatja s mert így a bérlők változtatásával járó kellemet
lenségek és költségek csekélyebb mértékre szállíttatnak.

Mindazáltal az sem tanácsos, hogy a bérlet nagyon 
hosszú időre, 20—30 évre terjesztessék ki, nemcsak mert a bir
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tokos ez esetben a birtoka fölötti rendelkezés jogától nagyon 
hosszú időre fosztatik meg, hanem különösen azért, mert a 
birtokos elesik az időközben esetleg emelkedő földjáradék élvezetétől.

Köztudomású tény, hogy hazánkban a földjáradék (haszon
bér) az utóbbi 30 év alatt nagyon lényegesen emelkedett, 
egyes birtokoknál péld. kát. holdanként 5—8 írtról 15—16 
frtra, vagyis 100—200 %-kal.

Hogy ennélfogva hosszú bérleteknél a földjáradék emel
kedéséből származó jövedelemnek egy része a birtokosnak 
biztosíttassák, erről a szerződésben különböző módon gondos
kodnak.

Az ezen czélra szolgáló módozatok egyike az, hogy a 
haszonbér a birtokon termelt főbb gabonanemüek — esetleg egyéb 
termények — átlag-ára szerint állapíttatik meg.

Az átlagárak rendszerint az utolsó hat év áraiból számít
tatnak ki s hat évre érvényesek. Tekintettel pedig arra, hogy 
a gazdaság jövedelme különböző forrásokból származik, egy 
része a haszonbérnek fix-összegben szokott kifejeztetni s csak 
másik része módosíttatik a terményárak szerint.

Ha péld. egy 1000 holdas birtok haszonbére 12.000 frt és G000 frt oly 
fix-bérnek tekintetik, mely módosítást nem szenved, a többire nézve kiköt
hető, hogy az 400 q búza és 400 q árpa árának feleljen meg. Nyolcz forintos 
búza- és 7 frtos árpaár mellett tehát a haszonbér 12.000 frtot tenne, mely 
összeg az első 6 évre lenne érvényes. Ha az első 6 év átlagárai emelkednek 
vagy hanyatlanak, akkor abban az arányban emelkedik vagy hanyatlik a 
másik 6 évi időszakra kivetett haszonbér.

Kétségtelen, hogy a birtokost ezen az utón bizonyos ter
mények áremelkedéséből származó jövedelemben részesíteni és 
a bérlőnek az árhullámzásokból eredő koczkázatát csökkenteni 
lehet, minthogy azonban a bérlő jövedelmére egyéb körül
mények is befolyással vannak, egy czukorgyár felállítása péld. 
azt lényegesen emelheti, ezen módozat által a czél teljesen 
nem érhető el. Nehézséget okoz azonkivül az átlagár meg
állapítása is.

Egy másik módozat a progresszív haszonbér, mely idő- 
szakonkint, péld. 6 vagy 10 évenkint bizonyos arányban 
emelkedik.
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A progresszív haszonbér emelkedése vagy fix-tételekben, 
vagy százalékokban fejezhető ki.

Az első esetben kikötik péld., hogy a holdankinti haszon
bér az első 6 évi cyklusban 8 frt, a másodikban 10, a har
madikban 12, a negyedikben 14, az ötödikben 16 frt.

A 30 évi átlag 12 frt.
Ez a módozat különösen elhanyagolt birtokok bérbe

adásánál van helyén.
A progresszív haszonbér másik módozatánál kimondatik, 

hogy az évi haszonbér péld. 10 évenkint 5—10 százalékkal 
emelkedik.

Ezen kikötésnél föltételeztetik, hogy a birtok jövedelme 
a jövőben bizonyos arányban emelkedni fog, minthogy azonban 
az emelkedés mérve előre nem tudható, sőt a jövedelem hanyat
lása is bekövetkezhetik, a progressziv haszonbér a bérlőre 
nézve veszélyes.

Ennél sokkal czélszerübb, ha a haszonbér tartama csak 
rövidebb időre, 10 — 12 évre terjesztetik ki s a bérlőnek elö- 
bérleti joga biztosíttatik, olyformán, hogy ha a bérlet letelte 
előtt 1—2 évvel elfogadható ajánlatot tesz, ö a bérletben 
további 10, illetve 12 évig megmaradhat. A bérlő ajánlata 
ebben az esetben csak a haszonbér-összegre szokott vonatkozni.

Ez az ú. n. prolongativ Vériét, mely különösen Angliában van 
nagyon elterjedve. A birtokos tényleg csak egy évre adja ott 
ki birtokáét (y early tenancy), mindazáltal nem ritka az az eset, 
hogy a birtok évtizedeken át ugyanazon bérlőcsalád kezén marad.

Viszonyaink között a 10—12 évre terjedő prolongativ bérlet 
tekinthető úgy a birtokos, mint a bérlő szempontjából legmeg

felelőbbnek.
IV. A haszonbóri összeg nagysága. Birtokbérleteknél a 

haszonbér rendszerint bizonyos előre megállapított pénzösz- 
szegben fejeztetik ki, mi tekintettel a terménybérlet hátrányaira 
(1. 382. lapon), a leghelyesebb, de föltétel, hogy a haszonbér 
méltányosan, mindkét fél érdekeit kielégítő) módon legyen meg
állapítva.

Ha. alacsony a bér, a birtokos szenved rövidséget, ha túl- 
magas, a bérlő károsul meg vagy a birtok szenved alatta, 
minthogy túlmagas bér a birtok kizsarolására vezet.
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A méltányos haszonbér egyedül helyes alapja: a birtok 
átlagos tisztajövedelme vagy hozadéka.

Minthogy azonban ezen hozadék nagysága a követett 
üzemmódtól függ, ennek megállapításánál bizonyos üzemmódot 
kell alapul venni.

Az ezen üzemmódnál elérhető s jövedelmi előirányzat 
útján megállapítható átlagos jövedelem tekintendő tiszta haszon
bérnek, mely egyúttal a birtokjáradéknak, illetve a birtok tőke
érték kamatjának felel meg.

A jövedelmi előirányzat készítésénél követendő eljárás 
részletei iránt az üzemtervről szóló fejezet (1. 314. és 322. 
lapon) nyújt kellő tájékozást.

Azonban az ily módon megállapított tiszta haszonbér szá
mos körülmény módosító hatása alatt állván, a tényleges haszon
bértől nagyon lényegesen térhet el.

Ezen módosító körülmények sorába tartozik :
1. A kereslet és kínálat aránya. Minél több a bérletet 

kereső, rendszerint annál magasabb haszonbért érhet el a bérbe
adó. Vagyonos bérlő, aki külön vállalati nyereségre nem 
tart számot és megelégszik azzal, hogy tőkéjét a bérletben a 
közönségesnél magasabb kamatra helyezheti el, magasabb bért 
ajánlhat, mint a vállalati nyereségre, esetleg a munkadijára 
utalt kevésbbé vagyonos bérlő. A munkáját nem számitó rész
letbérlő ezen okból is magasabb bért fizet.

2. Az átengedett átszolgáltatások. Ezek közül az eleven és 
holt leltári tárgyak tőkeértéke után rendszerint 5—6 %-os 
kamatot fizet a bérlő, ennyivel nagyobb a haszonbér-összeg. 
A visszaszolgáltatás föltétele mellett átvett készletekért kamatot 
nem fizet ugyan a bérlő, de minél nagyobb azok értéke, annál 
kevesebb üzemtökére lesz szüksége, annál nagyobb bért adhat.

5. A bérbeadó részére kikötött élvezmények. Nagyon gya
kori, hogy a bérbe adott birtokon lakó birtokos háztartása 
részére bizonyos terményeket (tej, gabona, széna stb.) köt ki; 
nagyon természetes tehát, hogy azok értéke a haszonbérből 
levonandó.

Amennyiben pedig ily élvezmények kiszolgáltatása gyak
ran viszály kodásra vezet, legjobb azokat mellőzni vagy a leg
kisebb mértékre leszállítani.
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4. Az adó-i és egyéb terhekre vonatkozó határozatok. A föld
adót az azzal kapcsolatosan kivetett egyéb egyenes adókkal 
(jövedelmi pótadó, községi és megyei pótlék, útadó stb.) vagy 
a birtokos vagy a bérlő fizetheti; első esetben az adóösszeg a 
tiszta haszonbérhez hozzáadandó, utóbbi esetben nem alterálja 
a haszonbért, ha t. i. a jövedelmi előirányzatban az adó mint 
termelési költség számíttatott fel.

Közönségesen a bérlő fizeti az adót, de minthogy az 
adók a bérleti idő alatt lényegesen emelkedhetnek, méltá
nyos, hogy a szerződésben a bérlő által fizetendő adómaximum 
is megjelöltessék.

A bérlőt illető kereseti adót mindig a bérlő fizeti és viseli.
A birtokkal kapcsolatos egyéb terhek (kegyúri jog, iskola- 

fentartás stb.), ha a bérlőre ruháztatnak, pontosan megálla
píttassanak, s ha a jövedelmi előirányzatban nem szerepeltek, 
a tiszta haszonbérből levonandók.

5. A biztosításra vonatkozó határozatok. Az épületek tűzkár 
elleni biztosítását közönségesen a bérlőre ruházzák, minthogy 
az épületekért ő felelős; egyúttal kiköttetik, hogy a bérlő a 
biztosítást s a dijak pontos fizetését bérbeadó előtt bármikor 
igazolni tartozik. Ha a biztosítást a bérbeadó magára vállalja, 
a haszonbér a biztosítási díjjal nagyobb lehet.

A bérlő érdekében áll továbbá, hogy álló tőkéjét és kész
leteit szintén tűz ellen, vetéseit a jégkár ellen biztosítsa s 
minthogy tűz- és jégkárok öt esetleg fizetésképtelenné tehetik, 
nagyon ajánlatos, hogy a bérlő ezen biztosításra is kötelez- 
tessék, minthogy a vállalattal járó koczkázatot viselni ő tar
tozik, tűz- és jégkárok esetében pedig bérelengedésre jogigénye 
nem szokott lenni.

6. A bérelengedésre vonatkozó határozatok. A legtöbb szer
ződésben kiköttetik, hogy a bérlőnek még rendkívüli csapások 
esetére sincs bérelengedésre jogigénye, minthogy vállalati nye
resége őt esetleges veszteségeiért kárpótolja. Fentebb említ- 
tetett, hogy tűz- és jégkárok esetében bérelengedésre jogigénye 
nem szokott lenni, de másként áll a dolog oly rendkívüli 
csapások esetén, melyek ellen a bérlő magát nem biztosíthatja, 
minők háborúk, földrengések, Ínséges termés és nagymérvű 
áradások, melyek a bérlőt vagyonilag tönkre tehetik. A mél
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tányosság magával hozza, hogy a bérlő ily kivételes esetekben 
bérelengedésre számot tarthasson.

Ha a bérbirtok egy része kisajátíttatik^ a kisajátított 
részre eső bér a haszonbérből levonásba hozatik, szintúgy 
jogok megváltása esetében a bérlőre abból háramló veszteség is.

7. A haszonbér lefizetésére vonatkozó határozatok. A kikötött 
haszonbér közönségesen negyedévi, ritkábban félévi előzetes 
részletekben a bérbeadó kezéhez fizetendő; késedelmezés esetén 
5—6 7o késedelmi kamatot fizet a bérlő s ha kötelezettségének 
bizonyos idő — egy hónap, negyed- vagy félév — alatt eleget 
nem tesz, jogában álljon a bérbeadónak a bérlőt sommás bírói 
eljárás útján a bérletből kimozdítani s az abból származó összes 
károkat magának a bérlő vagyonából megtéríttetni.

Valutaváltozás esetén a további fizetések a törvényes 
reláczió szerint teljesitendők.

8. JL biztosítékra vonatkozó határozatok. Hogy a bérbeadó 
biztosítva legyen aziránt, hogy a bérlő elvállalt kötelezettségeit 
betartja, s hogy magának a bérlő hanyagságából származó 
esetleges károkért kárpótlást szerezhessen, a bérlő rendszerint 
bizonyos biztosítékot vagy óvadékot (cautio) tartozik a bérbe
adónál készpénzben vagy biztos értékpapírokban letenni.

Minthogy a biztosíték a bérlő üzemtökéjét apasztja, nem 
helyes, ha a biztosíték aránytalanul nagy. Tekintettel pedig arra, 
hogy a bérlő a haszonbért előzetesen fizeti, a bérbeadónak pedig 
a törvény értelmében jogában áll, hogy esetleges követeléseit 
a bérlő fölszereléseiből kielégíthesse, megfelelőnek tekinthető a 
biztositék, ha az akkora, mint az évi haszonbér-összeg.

Az óvadék kamatjai a bérlőt illetik, ha ennélfogva az 
óvadék az utolsó évi haszonbér előzetes kiegyenlítésére szolgál, 
mely esetben a bérlő annak kamatjait nem élvezi, kell, hogy 
a haszonbér a kamat összegével kisebb legyen.

A bérlő jogában álljon, hogy a nyújtott óvadékot a bérbe 
vett birtokra bekebeleztethesse; adósságokkal túlterhelt bir
toknál a bekeblezés sem nyújtván elegendő biztosítékot, ilyen 
birtokok bérbevételétől óvakodjunk.

Az imént felsorolt körülmények szerint a tényleges haszon
bér nagyon különbözően alakulhat s a tiszta haszonbértől 
20—25 %-kal is eltérhet.
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Ha azonkívül tekintetbe veszszük, hogy a haszonbér nagy
ságát a szerződésnek egyéb, a birtok használatára és fentar- 
tására vonatkozó alább tárgyalandó határozatai szintén befolyá
solják, önként következik, hogy a tényleg fizetett haszonbér 
korántsem felel meg mindig a birtok tényleges jövedelmének, 
minélfogva a haszonbérnek méltányos megállapítása egyike a 
legnehezebb, nagy óvatosságot, gondos körültekintést és rész
letes kalkulácziót igénylő feladatoknak.

A helytelenül kiszabott haszonbérben rejlik egyúttal szá
mos bérlő bukásának az oka.

V. A földbirtok fentartására és használatára vonatkozó 
határozatok. A birtok a bérlőnek csak használatra engedtetik 
át, azzal a kikötéssel, hogy azt a bérlet letelte után hasonló 
értékállapotban tartozik visszaszolgáltatni.

Ennek biztosítására kikötendő:
1. Hogy a bérlő a neki átadott birtokot mindenféle határ

csonkítás ellen megvédeni, az abból származó esetleges károkat 
megtéríteni köteles.

2. Hogy a bérlő a mívelési ágakat (szántóföld, rét, legelő 
stb.) oly kiterjedésben fentartani köteles, aminőben azokat át
vette, azok átalakítására pedig csak akkor van joga, ha az a 
szerződésben kiköttetett, vagy ha ahhoz a bérbeadó előzetes 
engedélyét megnyerte, különben tartozik mindenféle átalakítást 
a volt állapotba — in statu quo — visszahelyezni. Ha ezt 
tenni vonakodnék, a bérbeadónak jogában áll a helyreállítást 
a bérlő számlájára eszközöltetni, magának a bérlő vagyonából 
teljes kárpótlást szerezni, sőt esetleg a bérletet beszüntetni.

Erdők rendszerint nem adatnak bérbe, ha pedig a bérlőnek 
erdők is engedtetnek át, akkor az arra köteleztessék, hogy 
azok a szerződéshez csatolt üzemterv szerint kezeltessenek, 
ellenkező esetben a bérlet beszüntethető.

3. Homok-, agyag-, kőbányákat és tőzegtelepeket a bérlő csak 
a bérgazdaság ebbeli szükségletei mérvéig veheti igénybe. Ha 
az azokon nyerhető anyagokat forgalomba hozni óhajtja, a bérbe
adó előzetes engedélye kikötendő.

4. Vízmosások, partszakadások, beiszapolások és hasonló 
természetű birtokmegrongálásokért a bérlő azon esetre felelős, 
ha azok keletkezését megfelelő óvintézkedésekkel megakadá
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lyozhatta volna. Ebben az esetben tartozik a bérlő a meg
rongált területeket a volt állapotba visszahelyezni, különben 
jogában áll a bérbeadónak azt a bérlő számlájára eszközöl
tetni, esetleg a bérletet felmondani.

Ellenben nem a bérlő hanyagságából eredő, hanem a vis 
major, péld. felhőszakadások, földrengések, partcsuszamlások, 
áradások folytán létrejött rongálásokat nemcsak helyreállítani 
nem tartozik a bérlő, hanem az így használhatatlanná vált 
területek arányában bérelengedésre legyen jogigénye.

5. A bérlő köteles a szántóföld talajerejét megfelelő termelési 
rendszer folytatása által fentartani. Ezt elérendő, a szerződésbe 
különböző kikötéseket vesznek föl, nevezetesen:

a) A bérlőnek nincs megengedve, hogy a birtokon termelt 
szénát, szalmát) az ott előállított trágyát eladja.

Ez a kikötés általában helyes, csak aránytalan sok réttel 
rendelkező birtoknál engedélyezhető a széna eladása, szintúgy 
sok szalmával rendelkező gazdaságokban esetleg a szalma el
adása is, mely esetben a talajerő fen tartása az alább felsorolt 
kikötések által biztosítandó.

b) Gyakori az a kikötés, hogy a bérlő bizonyos száma állatot) 
esetleg bizonyos élősúly-mennyiséget képviselő állatállományt köteles 
tartani. Ha ezen, esetleg az állatok minőségére is kiterjedő 
kikötés által a bérlő gazdálkodási szabadsága túlságosan kor- 
látoltatik, ez apasztólag fog a haszonbérre hatni, minélfogva e 
tekintetben elegendő, ha ki köttetik, hogy a bérlő állandóan 
legalább oly állatállományt köteles tartani, mely a szántóföld 
minden kát. holdjára, péld. 150 élősúlynak felel meg.

c) Gyakori továbbá az a kikötés, hogy a bérlő a szántó
földnek bizonyos részén (péld. 30—40 %-án) takarmányt termelni) 
esetleg egy bizonyos részt fekete, illetve fél ugarnak szánni 
tartozik.

Az utóbbi kikötés okvetlenül mellőzendő, mivel a „fél 
ugar“ fogalma nagyon tág; minthogy pedig a növények ter
melési arányára vonatkozó kikötések is nagyon korlátozzák a 
bérlő gazdálkodási szabadságát s a sok kikötés egyúttal gya
kori ellenőrzést tesz szükségessé s teljes biztosítékot a talajerő 
fentartása iránt mégsem nyújt, azért lehetőleg kerülendő.

d) Ellenben nagyon helyén való az a kikötés, hogy a bérlő 

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



401

évenkint a szántóföld bizonyos hányadát megfelelő mennyiségű istálló
trágyával megtrágyázni köteles, péld. évenkint a szántóföldnek 
egy negyedrészét holdankint legalább 200 q vagy 20 szekér 
középérett trágyával.

E kikötés megállapításánál a 223. lapon közölt adatok 
vehetők figyelembe.

Minthogy azonban az eddig felsorolt kikötések a talajerő 
fentartása iránt teljes biztosítékot nem nyújtanak, mint ez 
részletesen a „Trágyázási rendszerekről“ szóló fejezetben kifej
tetett, minthogy továbbá hosszabb tartamú birtokbérleteknél a 
bérlő az első években rendszerint talajerőt fokozó gazdálkodást 
folytat, a talajzsarolás veszélye tehát leginkább a bérlet utolsó 
éveiben forog fent, ennélfogva a talajerö-fentartás biztosítására 
legfontosabb kikötésnek tekintendő az:

Hogy a bérlő a bérlet utolsó három évében ugyanazt a gazdál
kodási módot tartozik követni, amely szerint az előző években gaz
dálkodott.

Hogy pedig a bérlő gazdálkodása ellenőrizhető legyen, arra 
kötelezendő, hogy évenkint az illető évben folytatandó gazdál
kodásra vonatkozó üzemtervet bizonyos határidőn belől nyújtsa 
be, s abban a termelendő növények területét, a tartandó állatok 
létszámát, trágyázási rendszerét, tekintettel az alkalmazandó 
istálló- és műtrágya mennyiségére, illetve minőségére, részle
tesen tüntesse fel.

A bérlő által benyújtott üzem terv módot nyújt egyúttal 
annak ellenőrzésére is, hogy a szerződésben foglalt egyéb erre 
vonatkozó kikötéseket betartja-e? s anélkül, hogy ő gazdál
kodási szabadságában túlságosan korlátoztatnék, mégis arra 
kötelezhető, hogy a bérlet egész ideje alatt okszerűen gaz
dálkodjék.

e) A birtokon előforduló gyümölcsfa- és egyéb ültetvények 
fentartásáért a bérlő felelőssé teendő, ha azok hasznát ö élvezi, 
minélfogva kidőlt, elszáradt vagy használhatatlanná vált fákat 
új, egészséges fákkal pótolni tartozik, különben jogában álljon 
a bérbeadónak az ebből származó károkat a bérlő vagyonából 
magának megtéríttetni.

VI. A telkesítésekre vonatkozó határozatok. A birtokon 
előforduló s a bérlőnek átadott telkesítések (alagcsövezések, 

Hensch: Jószágberendezés- és kezeléstan. 26 
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védtöltések, csatornák, árkok stb.) fentartásáért, minthogy azok 
hasznát a bérlő élvezi, ö a felelős.

Kisebb mérvű telkesítéseket, melyek költsége a bérlet alatt 
megtérül, a bérlő saját költségére végez, ellenben nagyobb költ
séget igénylő telkesítéseknél a bérbeadó előzetes beleegyezése 
kikérendő, különben nemcsak hogy a költségek megtérítésére 
jogigénye nincs, hanem a bérbeadó jogában áll az in statu quo 
helyreállítását megkövetelni, illetve azt a bérlő költségére esz
közöltetni.

Nagyobb szabású telkesítések vagy a bérbeadó, vagy a 
bérlő költségére eszközölhetök.

Első esetben kiköti a bérbeadó, hogy a bérlő a telkesítésre 
fordított tőke kamatja és törlesztése fejében évenkint bizonyos, 
a tőke százalékában kifejezett összeget tartozik fizetni. Alag- 
csövezéseknél 5 %-ot szokás kikötni.

A másik esetben, ha t. i. a bérlő a telkesítést saját költ
ségére, de a bérbeadó beleegyezésével eszközli, a megváltás 
módozata állapítandó meg, mi tekintetben a telkesítés hatá
sának előrelátható tartama szolgál alapul.

Ha péld. az alagcsövezés tartama 25 évre terjedőnek vétetik, mely 
esetben az évi törlesztés az alagcsövezésre fordított költségnek '/25 része 
vagy 4 °/o-a, akkor a megváltás ennek arányában határozandó meg.

Ha péld. 12 évi bérletnél a bérlő által a bérlet második évében esz
közölt alagcsövezés a bérlőnek 1200 írtjába került, ő annak hasznát tehát 
10 éven át élvezte, akkor a bérlet letelte után 15 évi törlesztési részletnek 
megfelelő, vagyis (15 X ^8) = 720 frtnyi kártérítésre lenne jogigénye.

Angolországban néha csak 8, sőt csak 4 évre terjedő törlesztést alkal
maznak az alagcsövezésnél, úgy, hogy a bérlőnek az első aratás után az alag- 
csövezési költség 3/4-de, a második után 2/4-de, a harmadik után ’/4-de térít
tetik meg, a 4. év letelte után megtérítésre jogigénye nincs.

Márgázás és műtrágyák alkalmazása esetén hasonló megállapodások 
vannak érvényben.

VII. Az épületekre vonatkozó határozatok. Ezek sorába
a) az épületek fentartására, b) új épületek emelésére és c) a tűzkár 
elleni biztosításra vonatkozó megállapodások tartoznak.

a) Az épületek fentartása, mint fentebb — 54. lapon — 
láttuk, nagyon tekintélyes költséget okozván, ezen tehertől 
úgy a bérbeadó, mint a bérlő megszabadulni iparkodik.
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Minthogy pedig az épületek rendesen nagy tökét kép
viselnek, első sorban tehát a bérbeadó érdekében áll, hogy e 
töke fentartassék; de az épületeket tényleg a bérlő használja; 
minélfogva méltányos, hogy azok fentartásához ő is hozzá
járuljon.

Ezen okból a legtöbb szerződésben az épületek fentar- 
tására nézve azon kikötéssel találkozunk, hogy a bérlő a kisebb 
—- péld. legföljebb 10 frtnyi költséget okozó — javításokat 
tartozik teljesíteni, a bérbeadó pedig az annál nagyobbakat; 
egyúttal kiköttetik rendszerint az is, hogy az építkezésnél 
fölmerülő fuvarozásokat a bérlő vagy ingyen, vagy előre meg
állapított fuvardíjért tartozik teljesíteni.

Ha a bérbeadó vagy megbízottja a bérbirtokon vagy ennek 
közelében lakik, úgy, hogy a kisebb hibák helyreigazítását 
folyton ellenőrizheti, ez a módozat is helyén lehet, de egyéb
ként könnyen arra vezet ez a kikötés, hogy a bérlő a kisebb 
hibákat elhanyagolja addig, míg a kikötött összegből már 
helyre nem igazíthatok, miáltal az egész épületfen tartási költ
séget a bérbeadóra háríthatja át.

Ez a körülmény némely birtokost arra inditott, hogy az 
épületfentartást egészen magára vállalja, legföljebb azt kötvén 
ki, hogy bizonyos apró kiigazításokat, péld. betört ablakok 
bevágását, zárak és lakatok igazítását, a meszelést stb. a bérlő 
tartozik végeztetni. Azonban ennek a módozatnak meg az a 
hátránya, hogy a bérbeadónak az épületek fentartása aránytalan 
költséget szokott okozni, mivel bérlőnek nem áll érdekében az 
épületekkel való kíméletes bánásmód.

Az eddig felsorolt két módozatnak azonkivül még az a 
hátránya, hogy gyakran viszály kodásra vezet.

Ezen okokból a legczélszerübb megoldás különösen a bir
tokától távol lakó bérbeadóra az, ha az épületek karbantartásáért 
a bérlőt teszi felelőssé, kikötvén, hogy bérlő az épületek fenntar
tásáénál fölmerülő összes költségeket sajátjából fedezni és az épületeket 
oly használati állapotban visszaszolgáltatni tartozik, aminőben 
azokat átvette.

Ebben az esetben a bérlő az épületfentartással járó összes 
költséget viseli ugyan, de annyival kevesebb lesz haszonbére 
is, ellenben a bérbeadó megmenekszik az épületfentartás gond- 

26*  
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jától s épületeinek fentartását mégis legjobban biztosítva látja, 
különösen ha kiköti egyúttal azt is, hogy a bérlő évenkint egy 
bizonyos, az épületek értékének és állapotának, illetve az eddigi 
átlagos fentartási költségeknek megfelelő összeget az épületek 
karbantartására fordítani és ezen összeg hovaforditását kellően 
igazolni tartozik.

Egyes években megtakarított összegek a következő évek 
számára tartatnak fent; ha pedig a bérlet letelte után az 
épületfentartási számla fölösleget mutatna fel s az épületek 
kellő karban találtatnak, a megtakarított összegen a bérbeadó 
és bérlő egyenlő arányban osztozkodnak.

Ha pedig a kivetett összeg csekélynek bizonyulna, a bérlő 
fedezi a hiányt, azonban normális viszonyok között ez az 
eshetőség nem forog fent.

Ennek a módozatnak az a megbecsülhetetlen előnye, 
hogy a bérlőt az épületekkel való kíméletes bánásmódra s a 
javításoknál a legnagyobb takarékosságra indítja, tehát a leg
olcsóbb épületfentartást teszi lehetővé.

Úgy a bérbeadóra, mint a bérlőre tehát ez a módozat a 
legelőnyösebb.

b) Új épületek emelése tekintetében különbség teendő egy
részt régi, rozzant, használhatatlanná vált épületek helyébe épített, 
másrészt a bérlő kívánságára emelt új épületek vagy lényegesen 
átalakított, illetve kibővített épületek között.

Az első esetben a bérbeadó kötelessége saját költségére a 
régi helyett új épületeket emelni; a bérlő ebben az esetben az 
új épület használatáért külön bért fizetni természetesen nem 
tartozik.

Ha ellenben a bérlő kivánatára új épületek emeltetnek, 
régiek kibővíttetnek vagy átalakíttatnak, akkor méltányos, 
hogy azokért is haszonbért fizessen, mely rendszerint az épít
kezésre fordított töke kamatjában — közönségesen 5 % — 
szokott kiköttetni.

A bérbeadó engedélye nélkül a bérlőnek új épületeket 
emelni nem szabad, ha mégis megteszi, nemcsak hogy az épí
tési költség megtérítésére jogigénye nincs, hanem a bérbeadó
nak jogában áll az épület eltávolítását megkövetelni, a bérlő 
pedig az épületet magával viheti.
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c) Az épületek tűzkár ellent biztosítását a bérbeadó eszközli, 
de rendszerint a bérlő fizeti a biztosítási dijat. Tűzkár esetén, 
ha a kár nem a bérlő gondatlanságából származott, a bérbeadót 
illeti a kártérítési összeg, melynek fejében a leégett épületet 
saját költségére helyreállítani tartozik. Ellenben a bérlő gon
datlanságából származó károkért bérlő a felelős.

VIII. Bérbeadó és bérlő egyéb jogai és kötelezettségei. 
Az eddig felsorolt határozatokon kivül a haszonbéri szerző
désbe gyakran még a következők vétetnek föl:

1. Bérbeadónak jogában áll birtoka kikerekitése czéljából 
egyes részleteket elcserélni, illetve eladni, mely esetben, mint ki
sajátítás esetében, a bérlőnek teljes kárpótlásra, illetve a haszon
bér megfelelő leszállítására jogigénye van. Ellenben a bérbe
adónak nem áll jogában egyes birtokrészleteket saját használa
tára visszakövetelni, illetve ilyeneket más bérlőnek átengedni.

2. A bérlőnek nincs megengedve, hogy a birtokot vagy 
annak egyes részeit albérbe adja. Több birtoktestből álló bir
toknál azzal a módosítással is találkozunk, hogy a bérlő egyes 
birtokrészeket csak akkor adhat albérletbe, ha erre a bérbeadó 
előzetes engedélyét megnyerte, különben felmondható a bérlet 
és elmozdítható a bérlő. Kisebb részletek albérbeadására vonat
kozólag az szokott kiköttetni, hogy azok területe bizonyos 
mértéket, péld. a szántóföld 5 —10 %-át meg nem haladhatja.

Néha az is kiköttetik, hogy a szántóföld és rétek részes 
munkásoknak, legelők fűbéreseknek ki nem adhatók, mi azon
ban a bérlő gazdálkodási szabadságát nagyon korlátozza, azért 
lehetőleg mellőzendő.

3. Birtokbérleteknél rendszerint kikötik, hogy a bérli) a 
bérbirtokon lakni és azt személyesen kezelni tartozik.

Minthogy azonban a bérlő péld. betegség folytán abba a 
helyzetbe is juthat, hogy ezen kikötésnek a legjobb akarat 
mellett sem tehet eleget, méltányos, hogy tekintettel ilyen 
eshetőségre, jogában álljon magát más valakivel helyettesittetni, 
mely esetben azonban kikötendő, hogy a szerződés betartásáért 
a bérlő felelős, nem pedig helyettesitője.

4. Gyakori kikötés továbbá, hogy a bérlőnek nincs meg
engedve, hogy a bérbirtok közelében, péld. 20 ^-nyi kerületben 
birtokot szerezzen, bérbe vegyen vagy kezelésre átvegyen.
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Ezen kikötés által meg akarják gátolni azt, hogy a bérlő 
a bérbirtokról szénát, szalmát és trágyát más birtokra ne jut
tathasson.

Minthogy azonban ezen kikötés éppen a vagyonos bérlőt 
egyéni szabadságában nagyon korlátozza, minthogy továbbá 
ez a kikötés könnyen ki is játszható, a széna, szalma és trágya 
eladása és elszállítása a birtokról pedig különben is eltiltható, 
mindezeknél fogva ez a kikötés mellőzendő.

5. Ha a birtokos magának tartja fent a vadászati jogot, 
rendszerint kiköti, hogy a bérlőnek a vadak által okozott károkat 
megtéríteni nem tartozik. Méltányos azonban, hogy a vadak 
túlságos kímélése a bérlő aránytalan károsítására okot ne 
szolgáltasson.

6. A birtokosnak, illetve megbízottjának jogában áll a bérlő 
gazdálkodását ellenőrizni s e ezélból a bérbirtokon bármikor meg
jelenhetni. Kz ellenőrzés a szerződés bármely pontjában foglalt 
kikötésre vonatkozhatik, nevezetesen, hogy a bérlő betartja-e az 
üzemtervet, megfelelő állatállománynyal rendelkezik-e, trágyá
zást az előirt módon eszközöl-e, az épületeket és telkesítéseket 
megfelelő karban tartja-e, az adókat és biztosítási dijakat 
pontosan fizeti-e? stb.
• Minden ellenőrzési szemléről jegyzőkönyv veendő fel,
még abban az esetben is, ha minden rendben találtatott, 
különben pedig kifejezést nyerjen benne mindaz, ami kifogá
solásra okot szolgáltatott, valamint az ezen irányban hozott 
határozatok.

7. A haszonbéri szerződésből fölmerülő vitás ügyek elinté
zésére vagy az 1868-ki LIV. t.-cz. által életbeléptetett sommás 
szóbeli bíróság, vagy az említett törvényezikk által szabályo
zott s az 1881-ki LIX. t.-cz. által módosított választott bíróság 
köthető ki.

Tekintettel arra, hogy a fölmerülhető vitás kérdések leg
nagyobb része gazdasági természetű, melyek gyors elintézésére 
szakértő gazdák a legilletékesebbek, nagyon ajánlatos, hogy 
a gazdasági természetű ügyekben mindkét fél magát az általa 
szabadon választott bíróság határozatának föltétlenül vesse alá, 
a sommás szóbeli bíróságot pedig csak a választott bíróság 
által el nem intézhető ügyekben vehessék igénybe.
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A választott bíróságba egy tagot a bérbeadó, egyet a 
bérlő választ; a két választott biró választja az elnököt. Ha 
vitás kérdésekben a két biró nem tud megegyezni, az elnök 
határozata dönt.

8. Ha a bérlő a szerződésben foglalt kikötéseknek eleget 
nem tesz, a bérbeadónak jogában áll a bérlöt 10—100 frtig terjedő 
pénzbírságra elmarasztalni, s ha kötelezettségeinek mindennek 
daczára sem tenne eleget, neki a bérletet felmondani s őt a 
bérletből kimozdítani.

9. A szerződésből eredő költséget a bérbeadó és bérlő egyenlő 
arányban viselik s a szerződésnek eredeti és két tanú által 
aláirt példánya a bérbeadót illeti, a bérlőnek pedig a szerződés 
hitelesített másolata adatik át.

10. Hogy a bérlő jogigényeit a bérlethez biztosítva lássa, 
méltányos, hogy a bérbeadó a szerződés telekkönyvi bekeblezését 
engedélyezze. Minthogy azonban a birtok kényszer-eladása ese
tében még a szerződés bekeblezése sem nyújt biztosítékot a bérlő 
összes jogigényeinek érvényesíthetésére, az esetleges kényszer
eladás a bérlőnek pedig nagy károkat okozhat, az óvatos bérlő 
az ajánlat benyújtása előtt tájékozást szerez a bérbeadó vagyoni 
állása s a birtok megterheltetése iránt.

IX. A bérlet idöelötti felbontására vonatkozó határozatok. 
A bérlet a szerződésben kikötött határidő letelte előtt fel
bontható :

1. Ila a bérlő elvállalt kötelezettségeinek eleget nem tesz.
2. A birtok eladása esetére.
3. A bérbeadó vagy bérlő halála esetére.
1. A bérbeadó jogában áll azon esetre, lia a bérlő a szer

ződést be nem tartja, nevezetesen: pontosan nem fizet, a talajerő 
s az épületek fentartására vonatkozó kötelezettségeknek eleget 
nem tesz, vagy ha csődbe jut, a bérlőnek a bérletet felmondani 
s őt záros határidő alatt a bérletből elmozdítani. Minthogy 
pedig a bérlő elvállalt kötelezettségeinek betartásáért nemcsak 
biztosítékával s az előre fizetett haszonbérrel szavatol, hanem 
a törvény értelmében a vagyonát képező üzemtőkével is, mél
tányos, hogy a kimozditás határnapja, tekintettel az átszol- 
gáltatásokra, a bérleti év végével összeessék, vagyis október
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1-jén átvett és átadandó bérletnél a bérlő kimozditása is ugyan
azon napra tétessék.

Ha ennek a határidőnek a bevárása a bérbeadóra veszély- 
lyel járhatna, a bérlő esetleg gondnokság alá helyezhető.

2. A bérbirtok eladása esetére önként megszűnik a bérlet. 
Minthogy a bérlet időelőtti megszüntetése a bérlőre nagy kár
ral járhat, kell, hogy a szerződésben a bérlő kellő kártalanítá
sáról gondoskodva legyen.

Tekintettel arra pedig, hogy a bérlőt érő kár általában 
annál nagyobb, minél korábban kénytelen bérletét visszaszol
gáltatni, a kártalanítás is rendszerint a még hátralevő bérleti 
évek arányában állapíttatik meg, olyformán például, hogy a 
még hátralevő évek haszonbéri összege képezi a kártalanítás 
összegét.

Ha tehát 12 évre terjedő évi 10.000 frtos bérletnél a 
birtok az első négy év letelte után eladatnék, a bérlőnek 
8X10.000 = 80.000 frtnyi kártérítésre lenne jogigénye.

Egy másik, a bérbeadóra méltányosabb módozat az, hogy 
a bérlő kárpótlásul csak egy évi haszonbért kap ugyan, de biz
tosíttat]’k aziránt, hogy az általa eszközölt, de még meg nem 
térült befektetések neki megtéríttetnek, így nevezetesen a 
mélyebb szántásra, bővebb trágyázásra, esetleg talajjavitások, 
faültetésekre stb. fordított és még meg nem térült költségek.

Ez a kikötés nem mellőzhető, mivel a bérlő különben a 
birtok okszerű berendezésében és kezelésében korlátozva lenne.

Eladás esetén is azonos legyen a bérlet átadási napja az 
átvétel napjával.

Magától értetődik, hogy a felsorolt kikötések csak a birtok 
önkéntes eladása esetére érvényesek, ellenben kényszer-eladás 
esetére többnyire nem érvényesíthetők (1. VIII. 10. pont alatt).

3. A bérbeadó halála esetére kikötendő, hogy a szerződés 
annak örököseire szálljon át, a szerződés tehát semmi változást 
ne szenvedjen.

A bérlő halála esetére jogában álljon a bérlő örököseinek 
a bérletet folytatni, ha megfelelő kezelőről gondosnak, ameny- 
nyiben pedig a bérletet folytatni nem óhajtják, jogukban áll
jon a halálesettől számított egy negyed év alatt a bérletet 
felmondani.
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X. A bérlet át- és visszaadására vonatkozó határozatok. 
A haszonbéri szerződés a bérlőt arra kötelezi, hogy a használatra 
és átszolgáltatásképen átvett tárgyakat (1. II. pont 388. lapon) 
a bérlet letelte után hasonló állapotban, illetve mennyiségben 
és minőségben visszaszolgáltatni fogja.

Ennélfogva szükséges, hogy ezek a tárgyak a bérlőnek 
jegyzék mellett átadassanak, melyben ez azok átvételét elismeri.

Amennyiben pedig a tárgyak minősége, péld. épületek, 
vetések állapota teljes pontossággal le nem irható, perlekedések 
elkerülése végett tanácsos, hogy az átadás tanuk jelenlétében 
történjék, tanuknak pedig azok a szakférfiak kérendők fel, 
kik az alkotandó választott bíróság (1. 406. lapon) tagjaiul 
kiszemelvék, s kik az átadási okmányon, szintúgy a szerző
désben mint tanuk szerepeljenek.

A visszaadás lehetőleg ugyanazon tanuk jelenlétében 
történjék, hogy azon esetre, ha a bérbeadó a hiányosan vissza
adott tárgyakért kárpótlást igényel, a kárpótlás mérvét meg
állapítsák, szintúgy, ha a bérbeadó többletet enged át, annak 
értékét meghatározzák.

Ha a bérlet átadásakor az új bérlő vagy a birtokos a volt 
bérlő eleven és holt leltárát átvenni s megváltani köteles (1. I. 
pont 390. lapon), szintén az említett tanukból alkotott szak
bizottság feladata, hogy az átadandó tárgyak becsértékét meg
állapítsák.

Ha az át- és visszaadás a jelzett módon történik, az érde
kelt felek igényei rendszerint legméltányosabban kielégíthetők.

A szerződő felek és a két tanú aláírása után azonnal 
érvénybe lép a szerződés. A visszalépő bérlő pedig fölmen
tettnek tekintendő, mihelyt az átvett tárgyak visszaszolgál
tatását igazolni tudja. A bérlet visszavételét a bérbeadó a haszon
béri szerződésen szokta elismerni, mely ezáltal érvényét veszti.

III. A társas kezelés.

A jószágkezelésnek legtermészetesebb módja a magán
kezelés, melynél a kezeléssel járó felelősséget és koczkázatot 
egy fizikai személy, a birtok tulajdonosa vagy haszonélvezője 
vagy bérlője vállalja magára.
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Ennek ellentéte a társas vagy közös kezelés, melynél a 
kezeléssel járó felelősséget több fizikai személyből álló testület 
vagy társulat vállalja el.

A társas birtokkezeléssel össze nem tévesztendők azon 
társas gazdasági vállalkozások, melyek czélja a gazdák egyes 
érdekeinek az előmozdítása s melyek sorába a mindnagyóbb 
jelentőségre vergődő talajjavitási és folyamszabályozási társu
latok, géphasználati, terményértékesítési, tej-, fogyasztó- és 
hitelszövetkezetek, valamint a részvénytársulati czukor-, szesz-, 
malátagyárak és hasonló vállalatok tartoznak.

A társas birtokkezelés lényegéhez tartozik, hogy a tár
sulás közös tulajdont képező vagy közös használatra bérelt 
birtokra vonatkozzék, s eszerint a társas kezelésnek két neme 
különböztetendő meg : a társas gazdálkodás és a társas bérlet.

A társas gazdálkodás közös birtokot tételez föl, mely 
vagy közösen használható, vagy közösen kezelhető.

A közös birtokhasználatnál a társak mindegyike saját czél- 
jaira használja a birtokot, ellenben a közös birtokkezelésnél a 
társak közös megállapodása értelmében, egységes terv szerint 
kezeltetik a birtok.

A közös birtokhasználat körébe községi határok, községi 
és közbirtokossági legelők és erdők közös használata tartozik.

A községi határok közös használata régebben hazánkban 
is dívott. Jelenleg még Oroszországban találkozunk ezen szo
kással. Az ott nagyon elterjedt „Mir“-rendszernél a község 
határa nem egyesek magántulajdona, hanem a községben lakó 
polgárok közös tulajdona, kik között a birtok idöközönkint 
sorsolás útján kiosztatik; az egyes polgár a sors útján neki 
jutott birtokrészt tetszése szerint használhatja.

Előnye ezen rendszernek, hogy a község polgárait a vég
leges elszegényedés ellen biztosítja, de hátránya, hogy az, a 
folyton birtokost cserélő birtok okszerű kezelésének és kihasz
nálásának útjában áll.

A legelők közös használata nálunk is nagyon elterjedt, 
amennyiben hazánkban a közös legelők 3,704.392 kát. holdat 
foglalnak el.

Minthogy a legelők csak akkor használhatók ki kellően, 
ha nagyobb összefüggő területeket alkotnak, minthogy más
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részt a kisebb gazda a legeltetés előnyeiben csak a közös lege
lőn részesülhet, a közös legelők és közös legeltetés rendszere, 
helyes kezelést föltéve, úgy mező- mint közgazdasági szem
pontokból csak helyeselhető.

Ugyanezen szempont alá esik a közös erdők közös keze
lése és használata.

A közös és társas birtokkezelés keretéhez tartozik:
1. A családi birtok közös kezelése,
2. Gazdaságok társas és szövetkezeti kezelése,
3. Gazdaságok részvénytársulati kezelése s ide sorolható
4. Az államosított birtok közös kezelése is (agrárcommunismus).
1. A családi birtok közös kezelésének egy jellemző alakjával 

a délszláv népeknél — hazánkban a volt határőrvidéken — 
találkozunk.

Az egy családfőtől származó családtagok birtok közösséget 
alkotva, közösen mívelik a közös családi birtokot a családfő 
(gospodár) rendelkezései szerint, közösen laknak, étkeznek és 
egyáltalában közösen élvezik munkájuk gyümölcsét.

A családi birtok eloszthatatlan közös tulajdon. A közös
ségből kiváló családtagok, péld. férjhez menő leányok, elvesz
tik jogigényoket a birtokra.

A birtokközösségnek ezen rendszerétől el nem tagadható, 
hogy a birtokviszonyok állandósításához előnyösen járul hozzá, 
egyúttal módot nyújt arra, hogy a birtok egyes családoknak 
fentartassék, hogy a családtagok birtokukon munkájukat jól 
értékesíthessék s ott biztos menhelyet találjanak, minélfogva 
ez a gazdasági proletariátus keletkezésének is gátat vet.

Másrészt azonban kétségtelen az is, hogy ezen rendszer 
mellett az egyes családtagok gazdasági önállóságra egyköny- 
nyen nem tehetnek szert és hogy a birtok közösségnek ezen 
neme a gazdasági haladásnak is útjában áll, elég nyomós okok, 
melyek e rendszer általános elterjedését nem teszik kívánatossá.

2. A birtok társas és szövetkezeti kezelésénél két vagy több, 
családi rokonságban nem álló egyén szövetkezik azon czélból, 
hogy tőkéj őket és munkaerejüket a közös vállalatban értéke
síthessék. A társak vagy szövetkezeti tagok tehát munkájuk
kal is részt vesznek a kezelésben s ebben különbözik a társas 
kezelés ezen alakja a részvény társulati birtokkezeléstől.
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A társas kezelésnek ezen neme rendszerint bérletekre 
vonatkozik, s ha a szövetkező tagok száma csekély, kettő-három, 
társas bérlettel, a bérletnek egy nálunk is gyakori alakjával, 
van dolgunk, melynek jelentősége abban rejlik, hogy kisebb 
tőkével rendelkezők is nagyobb vállalatokba bocsátkozhatnak, 
hol tőkéjűket és szakképzettségűket esetleg kitünően értékesít
hetik. Ennek föltétele azonban, hogy a társak között fennálló 
jogviszony, nevezetesen minden egyes tag rendelkezési tere és 
hatásköre lehető pontosan ki legyen jelölve, hogy azáltal a 
különben elkerülhetetlen viszálykodásnak eleje vétessék.

A társas bérletnél a társak rendszerint csak a szellemi 
vezetésére szorítkoznak, de léteznek a gazdaszövetkezeteknek 
oly alakjai is, melyeknél a rendszerint számos tagból álló 
szövetkezet tagjai a kezelésnél fizikai munkájukkal is részt 
vesznek, esetleg az előforduló munkákat mind ők végzik.

Ezek az ú. n. „Cooperativ gazdaságok“, melyekkel Angol- 
és Francziaországban igazságosabb munkabér elérése czéljából 
több Ízben tettek kísérleteket, de siker nélkül, minthogy a 
szövetkezeti tagok érdekeinek a kielégítése legyőzhetetlen 
akadályokba ütközött.

L. Lavéleye. De la propriété et de ses formes primitives. 4. kiadás. 1891.

3. A részvénytársulati gazdaságoknál a társak — részvé
nyesek — csak tőkéjökkel járulnak hozzá a vállalathoz, de 
munkájukkal nem, a munkát fizetett munkások és tisztviselők 
végzik, utóbbiakat pedig lehetőleg a részvényesek sorából szokás 
kiszemelni, mivel ezek a vállalatnál részvényeik által is érde
kelve vannak.

Részvénytársulatok úgy birtokok megszerzésére, mint bér
lésére alakulhatnak s mindkét esetben jelentőségűk az, hogy 
a kisebb tökével rendelkezőknek is alkalmat nyújtanak tökéjök 
mezőgazdasági értékesítésére s azonkivül, hogy nagyobb szabású 
sok tőkét igénylő és nagy koczkázattal járó mezőgazdasági 
vállalatok megindítását, péld. czukorgyári gazdaságok létesí
tését teszik lehetővé, de közgazdasági szempontból inkább 
veszélyesek a részvénygazdaságok, mivel mint tisztán nyerész
kedés czéljából alakított üzleti vállalatok a földbirtokot magasz- 
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tosabb társadalmi, nemzeti és politikai hivatásából kivetkőz
hetik, s azért nem óhajtandó az ily vállalatok nagyobb mérvű 
elterjedése.

4. Az összes földbirtok közös kezelését (agrárcommunismus) 
a szocziálisták követelik.

Szerintök a jelenlegi társadalmi rend föhibái, melyekre 
a munkásosztály nyomasztó helyzete visszavezethető, abban 
rejlenek, hogy a földbirtok, mely eredetileg szabad jav volt, 
jelenleg örökbe hagyható magántulajdon, és hogy a munka 
nem dijaztatik méltányosan, amennyiben a munkára vissza
vezethető jövedelemnek nagyobb részét a munkaadó rakja zsebre.

Ezen körülményekben rejlik egyúttal oka annak, hogy a 
tőke mindjobban a tőkepénzesek kezén halmozódik fel, miáltal 
a munkásosztály a birtokososztálylyal szemben folyton ked
vezőtlenebb helyzetbe jut.

Politikai és jogi szabadságot élvez ugyan a munkásosz
tály is, de gazdasági szabadságot és egyenlőséget nem.

A jelenlegi társadalmi rendnek ezen hibáin a szocziálisták 
szerint úgy segíthető, ha mindenekelőtt a földbirtokra vonat
kozó tulajdonjog s ezzel együtt az örökbehagyás joga eltörül- 
tetik, az összes földbirtok államosittatik s mint közös tulajdon 
úgy kezeltetik, hogy annak haszonélvezetéhez minden egyes 
állampolgárnak egyforma jogigénye legyen.

Az államosított földbirtok közös kezelésének az lenne 
szerintök a következménye, hogy az állam minden polgára 
egyformán élvezné a földbirtok járadékát, mindenki biztosít
hatná magának a legszükségesebb létszereket, a munka után 
származó jövedelem egyenletesebben oszlanék meg és a tőke 
felhalmozódása egyesek kezén meg lenne akadályozva.

Hasonló érvekkel agitálnak a mi' alföldi agrárszocziális- 
táink is, első sorban a latifundiális birtok felosztását köve
telvén. *)

Minthogy azonban eddigelé sem a szocziálistáknak, sem 
másoknak az államosított birtok közös kezelésének oly módját 
javaslatba hozni nem sikerült, mely mellett egyrészt a földbir

*) L. Zlinsky István békésmegyei gazd. egyleti titkár. Az agrárszocziá- 
lis kérdés. 1894.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



414

tok értékének fentartása és okszerű kihasználása, másrészt a 
földbirtok után származó jövedelem egyenletesebb megoszlása 
biztosítottnak tekinthető, a szocziálisták ezen követelményét, 
mint elérhetetlen utópiát vissza kell utasítanunk, mely ha 
megvalósíttatnék, rövid idő alatt a földbirtok teljes elhanya
golását és általános jólét helyett: általános nyomort vonna 
maga után. *)

Fejtegetéseink végeredménye tehát, hogy a földbirtok
kezelésnek leghelyesebb alakja a magántulajdonon alapuló egyéni 
kezelés, a kezelésnek legmegbízhatóbb közege pedig a család.

NEGYEDIK FEJEZET.

A B1RTOKSZERZÉS MÓDJAI, TEKINTETTEL A HITEL- 
SZERZÉSRE.

A mezőgazdasági vállalat alapja a földbirtok, annak meg
szerzése tehát a gazdasági vállalkozó első feladata.

A birtokszerzés fontos kérdését ennélfogva ezen munka 
elején kellett volna tárgyalnunk; hogy azt mindazáltal a mű 
végére hagytuk, annak oka abban rejlik, hogy a birtokszerzés
nek helyes üzleti elvek szerinti foganatosítása úgy a jószág
berendezés, mint a jószágkezelés tanaiban teljes tájékozott
ságot igényel.

Birtokszerzés alatt a földbirtoknak öröktulajdonul való meg
szerzése értendő.

Viszonyaink között folytatható ugyan a gazdálkodás bérelt 
birtokon is, ami, mint fentebb láttuk (1. 375. lapon), különösen 
akkor lesz helyén, ha megfelelő hatáskört nyújtó birtok tulaj
donul megszerzéséhez nem rendelkezünk megfelelő tökével, 
vagy ha tőkénk után nagyobb jövedelmet óhajtunk elérni.

Minthogy azonban a házi kezelést több, fentebb részlete
sen felsorolt okból (369. lapon) általában a birtokkezelés leg
előnyösebb módjának kell tekintenünk, szükséges, hogy a bir

*) L. Helldorf - Baumersrode. Verstaatlichung des Grund und Bodens oder 
Schutzzölle? 1885.
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tokszerzésnél követendő eljárásokkal és szem előtt tartandó 
elvekkel részletesen megismerkednünk, annál is inkább, mint
hogy helytelenül megválasztott, tőkeerőnkkel megfelelő arány
ban nem álló vagy túlfizetett birtok az első lépés a biztos 
bukáshoz.

Tulajdonul megszerezhető a birtok három módon:
1. Örökség útján (örökölt birtok).
2. Vétel útján (vásárolt birtok).
3. Járadék útján (járadékbirtok).
1. Az örökség útján való birtokszerzés első tekintetre 

a legkedvezőbb módozatnak tetszik és tényleg az is, de csak 
akkor, ha a birtokhoz kedvező föltételek mellett juthatunk, 
mi azonban nem mindig van így.

Ha az örökölt birtok tehermentes, azaz jelzálog-kölcsönök- 
kel terhelve nincs és annak átvétele reánk különös köteles
ségeket nem ró, feladatunk csak abban áll, hogy a birtokot a 
telekkönyvben nevünkre Írassuk s azáltal számunkra a tulaj
donjogot biztosítsuk. Egyéni hajlamunk és tőkeerőnk pedig 
aziránt fog határozni, hogy a birtokot minő kezelési módnak 
vessük alá: házilag kezeljük-e vagy bérbe adjuk?

Azonban jelenleg a legritkább esetek közé tartozik, hogy 
a birtok teljesen tehermentesen menjen át az örökösre, nem
csak mert a birtokok nagyobb része jelzálog-kölcsönökkel van 
megterhelve, melyeket az örökösnek kell átvennie, hanem külö
nösen azért, mert a jelenleg általán dívó örökösödési rendnél az 
örökösök az örökségben egyenlő arányban szoktak osztozkodni.

Ha ennélfogva az adósságokkal megterhelt birtokhoz több 
társörökösnek van jogigénye, akkor a birtok átvevőjének nem
csak a jelzálog-terhet kell elvállalnia, hanem azonkivül a társ
örökösöket is kell, hogy kielégítse.

A társörökösök kielégítése kétféleképen történhetik: vagy 
készpénzben, mely esetben a birtok átvevője a birtokra megint 
új kölcsönöket kénytelen fölvenni s azokért a kamatot fizetni, 
vagy járadékot biztosít a társörökösöknek, melyet jövedelmé
ből kell fizetnie.

Mindkét esetben örökölt birtoka után származó jövedel
mének egy kisebb-nagyobb részét másoknak kénytelen átengedni, 
jövedelme tehát annyival kisebb.
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Ha pedig a birtok örököse akár kölcsönben, akár kikötött 
járadékban rejlő aránytalanul nagy terhet vállalt magára, kivált 
rosszabb években a legválságosabb helyzetbe juthat, mert köte
lezettségeinek nem tudván eleget tenni, mindjobban eladósodik, 
míg végtére birtokától megválni kénytelen.

Számos birtoknak adóssággal való túlterheltetése egyene
sen az okszerűtlen örökbehagyás következménye, miből egy
úttal világosan kitetszik, hogy az örökség útján való birtokszerzés 
sincs minden koczkázat nélkül.

A felsorolt veszélyeket elkerülendő, örökölt birtokok át
vételénél épúgy kell eljárnunk, mint a vétel útján való birtok
szerzésnél (1. alább), azaz tájékozást kell szereznünk a birtok 
jövedelme s ezen alapuló hozadékértéke iránt, és csak ha .az el
vállalandó teher a birtok értékével és jövedelmével arányban 
áll s ha meggyőződést szereztünk arról, hogy az elvállalandó 
kötelezettségeknek minden .körülmények között eleget tehetünk, 
akkor tanácsos az örökölt birtokot átvenni, különben czél- 
szerűbb azt vagy eladni, vagy bérbeadni s első esetben a vétel
árban, a másik esetben a haszonbérben osztozkodni.

2. A vétel útján való birtokszerzésnél az a lényeges, hogy 
a birtok vételárát a birtok átvétele után részben vagy egészen 
kifizetjük.

A jövedelmező gazdálkodást biztosítandó, első feladatunk, 
hogy a vásárlandó birtok megfelelő vételárát ismerjük, minthogy 
azon esetre, ha a birtokot túlfizetjük, ami elég gyakran fordul 
elő, a vállalatunkba fektetett töke megfelelő kamatozásáról le 
kell mondanunk.

Megfelelőnek pedig akkor tekinthető a birtok vételára, 
ha a birtok tisztajövedelmével, ú. n. járadékával vagy hozadékával 
áll helyes arányban, mert a birtokot oly tökének kell tekin
tenünk, melynek kamatja a birtokhozadékban jut kifejezésre.

A birtok hozadéka, illetve értéke iránt különböző módon 
szerezhetünk tájékozást, melynek részletes tárgyalása azonban 
a becsléstanba *)  tartozik.

A hozadék iránt a birtoknak a telekkönyvnél megtudható 
kataszteri jövedelme, azonkivül a birtokért vagy hasonló birto

*) L. Sporzon Pál. Gazdasági becsléstan. Magyar-Ovár, 1885.
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kokért fizetett haszonbér tájékoztat, a birtok forgalmi értéke 
iránt pedig a birtokért vagy hasonló birtokokért tényleg fize
tett vételár, mely illetékesen szintén a telekkönyvi hivatalnál 
tudható meg.

Minthogy azonban az ilyen módon szerzett adatok, itt 
bővebben ki nem fejthető okokból, teljesen meg nem bízhatók, 
minden birtokvételt a birtok hozadékképességének (a remélhető át
lagos tisztajövedelemnek) közvetlen kiderítése kellene, hogy meg
előzze, mely czélra az üzemterv alapján elkészített jövedelmi 
előirányzat szolgál, amiről az üzemtervről szóló fejezetben 
bővebben volt a szó (1. 314. lapon).

A birtok tőkésített jövedelme adja a birtok méltányos vételárát.
Hogy pedig a tőkésítésnél milyen kamatot alkalmazzunk, 

az egyrészt az uralkodó kamatlábtól, másrészt a vállalkozó szub
jektív nézetétől függ, mert aki birtokot főképen azért szerez, 
hogy tőkéjét biztosan elhelyezze s esetleg 3 %-os kamatozással 
is megelégszik, minthogy tőkéje után jelenleg csak annyi kama
tot húz, az a hozadék 3 %-kal tőkésített értékét lesz hajlandó 
megadni, míg aki föképen arra néz, hogy tőkéjét minél jöve
delmezőbben elhelyezze, esetleg az 5 %-kal való tőkésítéshez 
fog ragaszkodni.

Pedig a tőkésítés kamatlába óriási mértékben befolyásolja a 
bírt ok hozadékértékét.

Egy 1000 frtot jövedelmező birtok hozadékértéke ugyanis:
3 %-kal tőkésítve, vagyis 3333-dal szorozva 33.333 frt,
8 % » » V 28-57-dal „ 28.570 „
4 n » V 25 00-dal „ 25.000 „
4'/2 ’’ V 22-22-dal » 22.222 „
5 ,, }> 20-00-dal „ 20.000 „

A vételáron kivül továbbá a birtok kellő karbahozatalához
és fölszereléséhez szükséges tőke veendő figyelembe.

A tőkeszükséglet felszámításánál követendő eljárás iránt 
az üzemtervről szóló fejezet (309. lapon) nyújtván kellő fel
világosítást, ehelyütt csak annak hangsúlyozására szorítkozunk, 
hogy azon esetre, ha a birtok kellő kulturállapotban van és a 
szükséges épületekkel rendelkezik, a vételáron kivül aránylag 
csekély, közönségesen annak 25 — 30 %-át tevő tőkeszükséglet 
fog fölmerülni.

Hensch: Jószágberendezés- és kezeléstan. 27
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Másként áll a dolog, ha a birtok puszta telek, mely eset
leg csak telkesítés útján hozható kulturképes állapotba s el
látandó az összes épületekkel, szóval: ha új birtok alapítása a 
czélunk. Ebben az esetben a karbahozatálnál és fölszerelés
nél fölmerülő tőkeszükséglet könnyen meghaladhatja a birtok 
vételárát.

Minthogy pedig új birtokok alapítása sokkal nagyobb 
koczkázattal jár, mint már üzemben álló birtokok szerzése, 
amennyiben abban az esetben az elérhető jövedelem bajosab
ban állapítható meg, a birtokszerzés ezen módja nagy óvatos
ságot igényel.

A birtokszerzésnél fölmerülő összes tőkeszükségletet ismerve, 
további kérdés, hogy azon esetre, ha a birtok megvételéhez és 
fölszereléséhez szükséges tőkével nem rendelkezünk, a mutatkozó hiányt 
minő módon szerezzük meg ?

Ebben az esetben nem marad egyéb hátra, mint a föld
hitel igénybevétele, mi tekintetben azonban kiváló gondunk 
legyen arra, hogy a szerzett birtok adósságokkal túl ne terheltes
sék, mert amilyen üdvösnek tekinthető a produktiv hitelnek 
megfelelő mértékig való igénybevétele a mezőgazdára is, époly 
veszélyes a birtoknak kivált inproduktiv kölcsönnel való mér
téken túli megterheltetése; a túlterhelt birtok tulajdonosa bir
tokának nem ura, hanem rabja.

Minden hitel, amely termelési czélokra vagy valódi szük
ségletek kielégítésére használtatik, produktívnak tekinthető 
ugyan, azonban a birtokszerzésnél produktívnak csak az oly 
kölcsön tekintendő, amelyért csekélyebb kamatot fizetünk, mint 
amennyi kamatot az nekünk hoz; minthogy pedig a mező
gazdasági vállalatokban fekvő alaptőke rendszerint csak 4, leg
följebb 5%-ot, de néha 3%-ot sem hoz, minden oly hitelt, amelyért 
ennél nagyobb kamat fizetendő, inproduktivnak kell tekinteni.

A fölvett kölcsön nagysága pedig a birtok hozadékértékével, 
illetve a birtok jövedelmével álljon megfelelő arányban.

A földhitelt, azaz a birtokra bekeblezhető jelzálog-köl- 
csönt nyújtó földhitel-intézetek a birtok tisztahozadékának a 
kataszteri tisztajövedelmet tekintik, mely 4 %-kal tőkésítve 
adja a birtok jelzálog-értékét. Ezen érték feléig szoktak jelzálog
kölcsönt nyújtani (1. 321. lapon), de jobb s általában oly bir
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tokoknál, melyek tényleges hozadéka nagyobb, mint kataszteri 
tisztajövedelmök, emlitett jelzálog-érték kétharmadáig is kiter
jesztik a kölcsönt.

Ilyen mérvű kölcsönhez jutni nem jár tehát valami nagy 
nehézséggel, de az a kérdés, hogy a földhitel igénybevételénél 
meddig terjeszkedhetünk s azt minő föltételek alatt vegyük fel, hogy 
az ránk nézve veszélylyél ne járjon?

Az első kérdés megítélésénél tekintetbe veendő, hogy 
minden kölcsön után bizonyos kamat fizetendő, s hogy azt a 
kamatot pontosan kell lefizetnünk. Ezen okból csak akkora 
kölcsönt tanácsos fölvenni, melynek kamatja arányban áll a birtokos 
szabad jövedelmével, azaz jövedelmének azon részével, mely saját 
szükségletei fedezése után fenmarad, mely tehát szabad rendel
kezésére áll és még rosszabb években is a kamatfizetésre ele
gendő.

A kölcsön-fölvétel tehát részletes előszámitást tesz szük
ségessé, mire szintén az üzemterv szolgáltatja (1. 322, lapon) 
az alapot.

Efféle előszámitásoknál rendszerint arra az eredményre 
jutunk, hogy a fölveendő jelzálog-kölcsön ne terjedjen tovább, mint 
legföljebb a birtok hozadékértékének feléig, azonban a birtokos 
személyes igényei és a kölcsön természete szerint a veszély
telen jelzálog-kölcsön tovább is terjedhet.

Csakhogy másrészt figyelembe veendő, hogy a jelzálog
kölcsön minél nagyobb, annál inkább bénítja a birtokos szemé
lyes hitelképességét, minek fentartására pedig különösen azért 
kell kiváló súlyt fektetnie, mert rossz, illetve ínséges években, 
mik éppen gazdasági vállalatoknál nem ritkák, a jelzálog-köl- 
csönökkel terhelt birtok tulajdonosa csak személyes hitele alap
ján segíthet magán s minél nagyobb ez a hitelképessége, minél 
csekélyebb a birtokán nyugvó teher, annál előnyösebb föltéte
lek mellett fog akár kötelezvények, akár váltók által biztosí
tott kölcsönre szert tehetni. Legnagyobb személyes hitellel 
pedig az a gazda bir, kinek birtoka tehermentes.

Mindezen okokból tehát általában nem tanácsos jelzálog
kölcsönt a birtok hozadékértékének felén túl igénybe venni.

A jelzálog-kölcsön fölvételénél kikötendő föltételek pedig: 
hogy a kölcsön ölesé) és felmondhatatlan legyen.

27*
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Olcsó azért kell hogy legyen, mert a földbirtok jövedelme 
általában csekély, a 4—-5%-ot ritkán haladja meg; ha tehát 
ennél drágább kölcsönt veszünk fel, a fizetendő kamat a birtok 
jövedelméből nem fog megtérülni, ezt más forrásból keilend 
pótolnunk. Különben a jelenlegi viszonyok között első helyre 
betáblázható 4—4%%-os kölcsön megszerzése nem okoz nehéz
séget.

Felmondhatatlannak pedig azért kell a jelzálog-kölcsönnek 
lennie, mert a földbirtokba fektetett tőke csak nagyon lassan 
térül meg, a kölcsön tehát rövid idő alatt vissza nem fizethető. 
Ha pedig a földhitelt szükséglő birtokos bármikor felmondható 
kölcsönt vesz igénybe, akkor kivált a kamatláb emelkedése 
esetén nagyon könnyen abba a kellemetlen helyzetbe juthat, 
hogy olcsó kölcsöne félmondatik s ő esetleg nagyon terhes 
kölcsön fölvételére lesz utalva.

Ezt a veszélyt elháríthatja magáról azáltal, hogy zálog
leveles járadékkölcsönt vesz igénybe. Ebben az esetben nem a 
tőke visszafizetésére, hanem csak arra kötelezi magát, hogy a 
fölvett kölcsön kamatja és törlesztése fejében évenkint bizo
nyos összeget, járadékot vagy annuitást fizet, s ameddig azt 
pontosan fizeti, addig kölcsöne föl nem mondható, a tőke 
visszafizetésére tehát nem kötelezhető, habár, ha fölösleges 
tőkével rendelkezik, azt is megteheti.

Az annuitás nagysága a kölcsönért fizetendő kamattól és 
a törlesztési évek számától függ. Minél magasabb a kölcsön 
kamatlába és minél csekélyebb a törlesztési évek száma, annál 
nagyobb az annuitás, mint ez az alábbi táblázatból látható:

Ha a törlesz
Az eloleges kamatláb pedig

tési 
évek száma

4 <7 4 '/ °/ 5 ®/4 /2 /0 ° /0

akkor az évi annuitás a kölcsön százalékában

10 12 00 12-30 12-58
20 7-22 7-53 7-85
30 5'69 6 00 6'40
40 500 5-37 5-76
50 4-61 500 5-43
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Eszerint 30 év alatt törlesztendő 4’/2%‘os 10.000 frtnyi kölcsön annui
tása 6%, vagyis 600 frt. Évenkint fizetendő tehát kamat és törlesztés fejé
ben előlegesen és rendszerint félévi 300 frtnyi részletekben 600 frt és 30 év 
alatt megszűnik a tartozás. Ellenben 50 évi törlesztésnél csak 500 frt lenne 
az annuitás.

L. Havas Miksa. A jelzálogos kölcsönök. Tájékoztató a magyar gazda
közönség számára. Budapest, 1894.

Hogy nagyobb jelzálog-kölcsönt csak járadékkölcsön alak
jában vegyünk föl, emellett a fentebb említett okon kivül még 
az is szól, hogy a földbirtok járadéka általában állandóbb, mint a 
földbirtok forgalmi értéke, minélfogva a járadékon alapuló köl
csön nem jár oly veszélyekkel, mint a birtok tőkeértékén 
alapuló.

Igaz ugyan, hogy a járadék évröl-évre változik, hol 
kisebb, hol nagyobb, de több évek átlagát tekintve, egyenlete
sebb, mint a kamatlábbal változó forgalmi érték.

Átlagosan 4000 frtot jövedelmező birtok évi járadéka viszonyaink közt 
3000 és 6000 frt között váltakozhatik; ha a birtokos e birtokot 4°/0-os kamat
láb mellett 100.000 írtért vásárolta s a birtokra 40.000 frtnyi 5 %-os, 40 év 
alatt törlesztendő járadékkölcsönt vett föl, mely esetben az évi annuitás ‘2000 
frtot tenne, a birtokos ezt az annuitást még rosszabb években is meg fogja 
fizethetni, mert a birtokjáradékon kivül még üzemtőkéje kamatját élvezi s a 
vállalkozói nyereségben és munkadijban is részesül. Ezekből a jövedelmi 
forrásokból fogja tehát szükségleteit kielégíthetni.

Ha ellenben felmondható kölcsönt vett igénybe s kölcsöne a kamatláb
nak 5%-ra való emelkedése folytán felmondatik, akkor vagy terhes kölcsön 
fölvételére lenne utalva, melyért csak kamat fejében 2000 frtot kellene 
fizetnie s melyet ez okból talán sohasem törleszthetne, vagy birtokától kény
telen volna megválni. De ebben az esetben birtokáért is esetleg csak 80.000 
frtot kapna ; az eladás reá nézve tehát 20.000 frtnyi veszteséggel járna.

Hasonlóképen áll a dolog, ha a birtok örököse az örökölt 
birtokot azon föltétel alatt vette át, hogy a társörökösöket 
későbben bármikor készpénzben fogja kielégíteni, minélfogva 
ilyen esetekben is a birtokot átvevő örökös a társörökösökkel 
szemben nem az őket illető rész megváltására, hanem csak a 
megfelelő járadék fizetésére kötelezze magát.

Birtokok szerzésénél tehát különösen arra ügyeljünk, 
hogy a birtokot sem tál ne fizessük, sem adósságokkal túl ne 
terheljük; ha pedig kölcsönt föl kell vennünk, nézzünk arra, 
hogy az megfelelően olcsó és felmondhat  atlan legyen, a birtok hoza- 
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dekával helyes arányban álljon s egyúttal a birtok karbahozatalá- 
hoz, fölszereléséhez és kezeléséhez elegendő legyen, minthogy az 
első helyre betáblázható kölcsön rendszerint a legelőnyösebb 
föltételek mellett vehető fel.

L. erre vonatkozólag a 127. lapon felhozott példát, mely szerint a 
80.000 írttal rendelkező gazda, ha 100.000 frtos birtokot vesz, czélszerüen 
cselekszik, ha 50.000 frtos kölcsönt vesz föl és üzemtökének 30.000 frtot 
tart vissza.

Mihelyt a felek a vétel föltételei iránt megállapodásra 
jutottak, mi rendszerint hosszabb alku és megfontolás ered
ménye, megkötik az adás-vevési szerződést, melyben első sorban 
az illetékes eladó és vevő nevezendő meg, továbbá a vétel 
tárgyát képező birtok Írandó le, tekintettel annak helyrajzi 
számaira, melyek a telekkönyv A lapjából, és a birtokon fekvő 
terhekre, melyek a C lapból tudhatok meg. Amely terheket 
vevő átvenni nem hajlandó, azok a szerződésben is feltün- 
tetendők, úgy, hogy a szerződésből világosan tűnjék ki, hogy a 
birtokkal együtt minő terhek, különösen jelzálog-terhek vétet
tek át. Továbbá kiteendő a szerződésben a vételár, a vételár 
lefizetésének módozatai és a birtok átvételének ideje, esetleg a 
birtokhoz a telkeken és épületeken kívül tartozó, a vevőt illető 
egyéb fölszerelések, péld. a malom teljes fölszerelésével stb.

Mihelyt a birtokot megszereztük, első gondunk legyen, 
hogy annak tulajdonjoga számunkra biztosíttassék, mi azáltal 
érhető el, ha a birtok a telekkönyvben nevünkre iratik.

Az e tekintetben divó szokás abban áll, hogy a vevő a 
szerződés megkötése alkalmával megfelelő felpénzt fizet az 
eladónak, péld. a vételár 10 %-át s arra kötelezi magát, hogy 
a vételár hátralevő részletét azonnal lefizetendi, mihelyt a 
birtok a vevő nevére lesz átírva.

Ha azonban a vevő az eladó hitelét kénytelen igénybe 
venni, rendszerint az szokott kiköttetni, hogy a birtok akkor 
fog a vevő nevére átíratni, mihelyt a vevő fizetési kötelezett
ségeinek eleget tett.

Az adás-vevési szerződés alaki kiállítása iránt a telek
könyvvezetők is kellő útbaigazítást nyújtanak, de komplikál
tabb esetekben a szerződés megszerkesztését szakértő ügyvédre 
tanácsos bízni.
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A birtokszerzésnél közvetítő ügynököket is szokás igénybe 
venni, azonban, minthogy azok rendszerint nagyon tekintélyes 
provízióra, közönségesen közvetítési díj fejében a vételár 1 %-ára 
tartanak számot, mi nagyobb birtoknál tekintélyes összegre 
rúg, ügynökök igénybevételétől óvakodjunk, ha pedig szolgála
tukat mégis igénybe veszszük, a fizetendő közvetítési díj elő
zetesen határozandó meg.

3. A birtokszerzés járadék útján. Korunknak vívmánya, 
hogy jelenleg földbirtok töke nélkül is szerezhető. Ez olyformán 
történik, hogy a vevő a vételár lefizetése helyett csak arra köte
lezi magát, miszerint az eladónak bizonyos számú éveken keresztül 
bizonyos, előre megállapított évi járadékot fizet. Ezen járadékban 
benn van foglalva a birtok tőkeértékének kamatja s egyúttal 
a vételár törlesztése. A vevőnek ez esetben tehát csak a birtok 
fölszereléséhez és kezeléséhez szükséges üzemtőkével kell ren
delkeznie, az alaptőkét az évi járadék lefizetése által szerzi meg.

A járadék útján való birtok szerzés tehát az időszaki bér
let egy nemének tekinthető, mely földtulajdonhoz juttat.

Minthogy a birtokát járadék fejében eladó birtokos a 
birtok árához csak hosszabb idő múltán juthat, a magánbir
tokos csak ritkán hajlandó birtokát járadék fejében eladni, 
minélfogva a birtokszerzésnek ezen módja rendszerint az állam 
közvetítését teszi szükségessé.

A kormány ezen czélra alkalmazott közegei útján szerzi 
meg a járadékbirtokká alaki tandó birtokot, járadékbankja által 
kifizetteti a birtokosnak a birtok vételárát s a járadékbank útján 
szedi be a járadékbirtokostól a járadékot.

A járadékbirtokok alakítására vonatkozó németországi 1891-ki törvény 
értelmében megszerezhető ott a birtok vagy 60 'Z, éven át fizetendő 4%-os, 
vagy 56 éven át fizetendő 4‘/2 %-os járadék útján, vagyis egy 10.000 frtnyi 
értékű birtokért az első esetben 60 ’/2 éven át évenkint 400 frt, a másikban 
56 éven át 450 frt fizetendő járadék fejében.

Járadék útján rendszerint csak kisebb birtok megszerzé
sére nyílik alkalom, minthogy ebben az esetben a birtokos 
fizikai munkája után is oly jövedelemre tehet szert, mely meg
élhetését biztosítja, a birtok jövedelmét tehát a járadék lefize
tésére fordíthatja.
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Azért különösen gyérnépességü vidékek betelepítése czél
jából alkalmazzák a járadékbirtok-rendszert, de egyes birtoko
sok azon czélból is, hogy vagy birtokaikat így jobban értéke
sítsék, vagy fenmaradó birtokaik részére biztos munkáskezeket 
szerezzenek, mely utóbbi esetben a járadékot munkanapokban 
is szokás kikötni.*)

A szomszédos Ausztriában még arra a czélra is szolgál 
a járadékbirtok (Rentengut) alakítása, hogy adóssággal nagy 
mértékben megterhelt birtok a tulajdonosnak, illetve család
jának megtartassák.

Ebben az esetben az e czélra alakult járadékbank meg
váltja, illetve konvertálja a birtokon fekvő jelzálog-kölcsönt, 
s bizonyos, az adósság kamatterhének és törlesztésének meg
felelő járadék kikötése mellett meghagyja a birtokot a birto
kosnak, de nemcsak ezt teszi meg, hanem még kényszer-eladásra 
kerülő birtokokat is megvásárol ez a járadékbank s a megvett 
birtokot járadékbirtokká alakítva, a volt tulajdonosnak engedi 
át. Ebben rejlik a modern birtokmentesités lényege, melynek 
jelentősége különösen abban keresendő, hogy a birtokosnak 
birtoka megtartására nyújt módot, ami különösen azért fontos, 
mert számos esetben a birtokot megtartani époly nehéz, mint 
birtokot szerezni.

L. szerzőnek „A birtokmentesités és birtokszerzés reformja“ czimü, a 
„Mezőgazdasági Szemle“ 1894-ki évfolyamában megjelent czikkét.

Fejtegetéseinket összefoglalva, arra a végeredményre 
jutunk, hogy az üzleti szempontból is helyes birtokszerzéshez 
tökén kivül első sorban alapos gazdasági szakképzettség szük
séges, mely a birtok valódi hozadékképességének s ezen az 
alapon megfelelő forgalmi értékének meghatározására, továbbá 
a birtok fölszereléséből származó tőkeszükséglet megállapítására 
képesít, s így egyrészt a birtok túlfizetésétől, másrészt későbbi 
pénzzavaroktól menthet meg.

Ha pedig a birtokszerzésnél, mint ez a legtöbb esetben 

*) A járadékbirtokok rendszerét Széchényi István gróf „Telepítési 
törekvések Németországban. Budapest, 1893“ czimü munkájában ismerteti 
részletesebben.
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előfordul, a hitelt is igénybe kell vennünk, akkor a birtok
szerzés azonfelül még a jelzálog-kölcsönszerzésben való jártas
ságot is igényel, hogy jövőbeli tőkeszükségletünket kölcsön 
útján a legelőnyösebb módon biztosíthassuk, elvnek tekintve, 
hogy a birtok tulajdonképen ne kölcsönnel, hanem csak jára
dékkal terhelendő meg.

Ha a birtokszerzésnél az imént felsorolt elveket követjük, 
megnyertük azt az alapot, amelyen vállalatunkat a biztos siker 
reményében megindíthatjuk.
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A FONTOSABB GAZDASÁGI TERMÉNYEK ÉS SEGÉDANYAGOK
SZÁRAZANYAG-, NITROGÉN-, FOSZFORSAV- ÉS KÁLI

TARTALMA.

Az adatok részben Dietrich és Koenig „Zusammensetzung und Verdaulichkeit 
der Futtermittel. Berlin, 1891“, részben Wolff K. „Aschenanalysen von land

end forstwirtschaftlichen Productem 1880“ czimü müvekből vétettek át.

Az anyag megnevezése

100 % anyagban van

szárazanyag

ni
tro

gé
n

fo
sz

fo
rs

av

-ríA4
a

2
‘S
8

i bD11
kilogramm

I. Széna,
Legjobb minőségű réti széna .
Középszerű réti széna ....

82 90 85 192 0-48 1-52
78 91 86 1-47 0-41 1-32

Si!ány, „ . . . . 80 90 86 1-10 0-34 1-10
Vörös lóher virágzáskor kaszálva 76 90 84 220 0-56 1-90
Luczerna n n 80 90 85 2-30 061 1-80
Baltaczím r n 83 88 85 221 046 1-30
Biborhere n n 80 83 82 2-00 0-40 1-30
Csibehiír (spergula) virágzáskor

kaszálva................... 80 90 85 1/64 0-87 2-12
Zabos bükköny virágzáskor

kaszálva........................ 80 90 84 1-85 063 2 40
Füves lóher virágzáskor kaszálva 78 91 85 1-80 053 2-56
Mohar........................ — — 88 1-40 036' 2-22

11. Zöldtakarmány.
Takarmányrozs........................ 16 28 24 053 0'25 0-70
Zöld zab .... 15 34 23 i 031 018 0-68

„ köles.................................. 12 15 13 022 0'07 1 047
Csalamádé.................................. 10 24 20 027 010 0-40
Vörös lóher............................. 15 30 21 0-54 015 048
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Az anyag megnevezése

100 anyagban van

szárazanyag

ni
tro

gé
n

fo
sz

fo
rs

av

m
in

im
.

m
ax

im
.

át
la

g

1kilogramm

Luczerna.................................. 17 30 24 065 015 035
Baltaczím.................................. 17 24 20 056 0-11 032
Zöld borsó.................................. 14 20 18 060 015 052
Káposztarepcze........................ 13 16 14 050 0-12 0-40
Fehér mustár............................. 12 19 i 15 0-45 016 0-26
Csibehúr (Spergula arvensis) 10 20 16 040 025 0 60
Szeradella.................................. 13 20 17 050 016 0 55
Mohar....................................... 22 34 27 0-45 010 061
Répáié vél.................................. 8 22 11 040 0-10 0-60

III. Szalma és polyva.
Búzaszalma............................. 80 92 86 060 0-22 063

„ polyva............................. 80 88 86 074 038 0-82
Rozsszalma............................. 81 92 86 0 50 025 0-86

, n polyva.............................
Árpaszalma.............................

82 88 86 070 055 051
82 90 86 055 020 1-06

„ polyva............................. 82 86 85 047 024 10-94
Zabszalma.................................. 77 90 86 0 46 0-28 177

„ polyva .................................. 81 89 '86 0-80 014 0-45
Tengeriszár............................. 80 90 86 090 035 1-54

„ csutka............................. 80 93 90 130 0-10 0-271
Pohánkaszalma........................ 75 90 '84 0-77 061 2-42
Borsó „ ........................ 80 90 85 143 035 100
Bükköny „ ........................ 80 90 85 1-44 027 0-65
Repcze „ ........................ 80 90 84 040 025 1-12

„ beczö ............................. 78 87 84 0-55 0-36 0-92
Vöröshere-szalma................... — — 85 1-47 0-42 1-26
Mákszár....................................... — — 84 1-00 016 1-84

IV. Magvak.
Búza............................................ 80 92 86 2-00 0-87 0-55
Rozs............................................ 82 93 86 1-83 0‘86 0-58
Árpa........................................... 79 | 90 86 151 0-80 0-48
Zab........................................... 801 92 87 1'65 0-70 0-48
Tengeri....................................... 78 95 87 1-60 0-57 0-37
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Köles....................................... 85 90 87 1-70 060 0-34
Pohánka .................................. 82 90 86 180 070 030
Borsó....................................... 78 93 86 360 084 1-00
Lóbab ...................................... 79 92 86, 410 1-20 1-30
Bab vagy paszuly................... 80 92 86 364 100 1-22
Bükköny . •............................. 84 91 86 400 100 0-80
Repcze...................................... 90 96 92 3-20 1-74 100
Mustár....................................... 90 95 93 435 1-56 063
Gomborka.................................. 90 94 92 3-83 2 00 035
Kendermag............................. 88 94 91 292 1'75 1-00
Lenmag....................................... 85 97 90 360 1-40 100
Napraforgó............................. 89 97 92 2-30 122 0-56
Mák ............................................ 85 95 92 310 1 75 0-75
Lóhermag.................................. 80 90 85 310 1-50 1-40
Baltaczimmag........................ 80 90 •85 — 092 110
Répamag.................................. 78 90 86 191 0 76 090

V. Gyek- és gumós növények.
Takarmányrépa gyökere . 6 25 12 0-20 008 |0-50
Czukorrépa „ ... 12 25 18 0 21 0-08 037

„ fejek........................ 10 20 16 0-20 010 0-30
Tarlórépa gyökere................... 5 15 10 020 0 10 0-34
Murokrépa „ ................... 10 20 14 0-20 010 0-26
Czikória „ ................... 16 24 ;20 025 008 0-26
Burgonya gumója................... 15 32 25 034 016 0-57 j

i Csicsóka „ ................... 16 25 20 0 26 014 0-47

VI. Ipari és egyéb növények.
Lenszár....................................... _ _ 88 _ 0-42 100

| Kenderszár............................. — — 90 — 021 060
Komlótoboz............................. — — 88 3-20 110 2-30 j

„ szár .................................. — — 34 0-75 0-40 0-88
Dohánylevél, száraz .... — 1 — 82 3-50 070 4-10
Tök gyümölcse........................ 5 22 11 014 0T7 0-11
Fejes káposzta........................ — — 10 0-30 011 0'43
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VII. Gyári hulladékok.
Búzakorpa.................................. 84 90 86 2'50 260 1-40
Kozs ,, .................................. 84 90 86 2-32 2-28 1-40
Malátacsira............................. 82 93 88 370 1-74 2 00
Sörtörköly, friss........................ 15 30 24 0-80 042 0-05

,, szárított .... 83 97 90 330 1-60 020
Tengeri-szeszmoslék, friss . . 6 12 8 032 1-95 1-22

„ „ szárított . 88 95 90 3-70 2-00 130
Burgonya-szesz moslék, friss . 3 9 6 048 041 0-24

„ „ szárított 78 92 87 332 2'00 4'80
Czukorgyári répatörköly, sajtolt 7 14 10 044 0-02 004

„ „ szárított 84 94 90 125 022 0-31
Keményitögyári búzatörköly 22 30 25 063 042 0-20

„ tengeritörköly,
friss . . .............................. — — 55 070 022 047

Keményitögyári tengeritörköly,
szárított.................................. 86 89 87 2-24 0-70 052

Keményitögyári burgonyatör
köly, friss ............................. 5 17 14 044 0-06 0-04

Keményitögyári burgonyatör
köly, szárított........................ 82 88 85 So-86 034 0-26

Repczepogácsa........................ 80 94 90 500 200 1-30
Lenmag „ ........................ 80 93 '89 4-60 1-62 1-25
Kendermag-pogácsa................... 80 95 5 88 4-90 2-52 1-40
Tökmag „ ................... 89 92 90 580 2-50 4 50
Napraforgó „ ................... 87 95 '90 5 55 245 147
Pamutmag „ hámozatlan 85 92 88 3-90 260 160

„ „ hámozott . 84 94 91 740 325 160
Húsliszt....................................... 82 94 89 11-4 070 040
Kenderpozdorja........................ — — 190 — 003 007

Vili. Állatok és állati termékek.
Eleven ökör ............................. — — 40 2-70 190 047

„ borjú.............................. — 34 2-50 1-40 0-24
n juh,............................. _ 41 2-24 1-23 045
„ sertés ............................. — 47 2-00 0-88 048
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Tehéntej........................ 10 20 14 060 0-20 017
Juh tej............................. 13 25 19 1-00 0-50 0-30
Savó............................. 4 8 7 010 0 10 0-20
Gyapjú, mosatlan . . . 80 90 85 540 007 5-62

„ mosott.... 80 90 88 9-44 0-20 0-20

IX. Trágyaszerek.
Friss szarvasmarhatrágya 20 26 23 0-34 016 0-40

n lótrágya .... 25 30 28 060 0-28 0-53
„ juhtrágya .... 30 40 35 0-831 023 0-67
„ sertés trágya . . . 20 36 28 050 0-20 0-60

Közöns. ist.-trágya, frissen 20 30 25 0-40 018 0-45
_ „ ., közép-
éretten........................ 20 30 25 0-50 0-26 063

Közöns. ist.-trágya, elkor-
hadtan........................ 20 25 21 0 60 0-30 0-50

Konczentr. marhatrágya — — — 2-80 3-30 100
Kőbányai sertéstrágya . — — 35 0-70 020 1 0-80
Trágyalé ...... 1 3 2 0 15 001 0-50
Emberi ürülékek . 5 10 6 0-70 0-30 0-20
Chilisalétrom .... — — 97 15-5 — —
Kénsavas ammóniák . — — : 96 200 — —
Csontliszt, nyers . — 94 3-80 23-2 0-20

„ -szuperfoszfát . — 85 2-60 17-6 010
Csontszén........................ — — 92 0-70 290 010

„ -szuperfoszfát . — — 85 0-50 16-0 —
Guanó-szuperfoszfát . . 84 88 85 0-50 15—22 100
Thomas-salakliszt . . . — — 95 — 15—18 —
Kainit............................. 1 — 80 .—■ 15-20
Konczentrált kálisók. . 87 97 92 --- ; — 25—50
Lombfák hamva . . . — — 95 — 3-50 100
Tűlevelű fák hamva . — . 95 — 2-50 6-00
Tözeghamu................... — 95 — 1-20 0-50
Barnaszén hamu . . . — — 100 — 060 0-70
Kőszén „ . . . — — 100 — 0-40 0-50
Csont n ... — — 95 — 1 350 0-30
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II.

MEZŐGAZDASÁGI TERMÉNYEK ÉS ÁLLATOK 

ADÁS-VEVÉSENÉL ÉRVÉNYBEN ÁLLÓ 

ÜZLETI SZOKÁSOK.

Mióta a mezőgazdaság a piacz számára termelő vállalatok 
sorába lépett, terményei forgalombahozatalánál bizonyos üzleti 
szokások honosultak meg, melyeknek az a jelentőségük, hogy 
az adás-vételi ügyletek lebonyolítását egyszerűsítik s az ár 
megállapítására biztosabb alapot nyújtanak.

Ezek sorába tartoznak az árutőzsdék részéről megállapí
tott s a tőzsdei eladásoknál kötelező erővel biró üzleti szokások 
vagy usanceok is, melyek azonban korántsem köteleznek arra, 
hogy a gazda, mint termelő, terményei eladásánál ezeket a szo
kásokat követni legyen kénytelen, sőt ellenkezőleg erre őt senki 
sem kötelezheti s gyakran nem is követheti azokat, mert termé
nyei esetleg a tőzsde által kikötött követelményeknek meg sem 
felelnek, péld. ha búzája üszkös vagy nem nyom még 75 ^-ot sem.

Azonkívül nem is tanácsos, hogy a gazda eladásainál 
magát a tőzsde szokásainak s azzal a tőzsdebiróság Ítéletének 
vesse alá, mert az a tőzsdei üzletek bonyolult szervezetének 
részletes ismeretét tételezi föl; viszont azonban nem szabad 
ezeket az üzleti szokásokat egyszerűen ignorálni, sőt a legtöbb 
vételi és eladási ügyletnél rá leszünk azokra utalva, minélfogva 
azokat minden gazdának ismernie kell.

I. Növényi terményekre vonatkozó üzleti szokások.
Gabonanemüek, hüvelyes és olajos magvak 100 ^-onkint tiszta súlyban, 

zsák nélkül áruitatnak.
Piaczképesnek vagy szállíthatónak az oly gabona és egyéb magvas 

termény tekintendő, mely egészséges, száraz és kellően tiszta, azaz keverék
mentes ; nem szabad, hogy dohos szagu, nedves, meleg, zsizsikette vagy 
üszkös legyen.

Tisztaság alatt azt értik, hogy 4—5%-nál több idegen anyagot (más 
magot, földet stb.) ne tartalmazzon.
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A minőségi súly alatt a kilogrammokban kifejezett hektolitersúly értendő ; 
10 %-ig terjedő liektolitersúly-hiány nem jogosít fel az áru visszautasítására, 
sem értóktérités követelésére.

A szokványgabona legkisebb minőségű súlya lehet: búzánál 75, rozs
nál 69’2, takarmányárpánál 60, zabnál 38 5 %.

A szállításhoz rendszerint a vevő adja a zsákot, az eladó megtölteti 
azokat s az átadásnál minden 400—700 ^-nyi mérésnél ’/2 %-nyi túlsúlyt 
szokás engedélyezni.

A gazda rendszerint a magtárában adja át az emlitett terményeket s a 
továbbszállítás költsége a vevőt illeti.

Vetőmagvak úgy áruitatnak, mint egyéb magvak, de a vevő kivánatára 
kénytelen az eladó azoknál bizonyos tisztaságot és csirázőképességet, lóher- 
féléknél azonkivül arankamentességet is biztosítani, s ha a szállított vetőmag 
a kikötött föltételeknek meg nem felel, mit a vevő a magvizsgáló állomások 
útján igazolhat, akkor jogában áll a vevőnek a szállított vetőmagot az eladó 
rendelkezésére bocsátani.

Burgonya, czukorrépa, czikóriagyökér és egyéb gyöktermények árulása 
100 ^-kinti tiszta súly szerint történik, rendszerint azon kikötéssel, hogy a 
termény egészséges és tiszta legyen s rothadt, fonnyadt vagy fagyos gumó
kat vagy gyökereket ne tartalmazzon. Ha a gyöktermények a földtől nin
csenek kellően megtisztítva, a vevőnek jogában áll a súlynál levonást tenni, 
de a levonás nagysága az eladó kivánatára próbatisztitás útján határo
zandó meg.

Szálas takarmány és szalma 100 ^-kint tiszta súlyban árultatik, továbbá 
szekér- és kazalszámra, de az első módozat a legigazságosabb. Szállíthatók- 
nak tekintendők ezen termények, ha légszárazak, azaz 15n/0-nál több ned
vességet nem tartalmaznak és sem nem dohos szaguak, sem penészesek, sem 
melegek.

Ugyanezen módozatok érvényesek a száraz len- és kenderszárnál.
A dohányra nézve a dohánybeváltó hivatalok részéről előirt csomago

lási és szállítási módok mértékadók.

II. Állatok és állati termékek eladásánál érvényben álló üzleti szokások.
Az állatok eladása vagy darabszám, illetve páronkint, vagy súly szerint 

történik.
A darabszám szerinti eladás lovaknál s a többi állatnemek növendék- 

és tenyészállatainál az általános módozat. Ha tenyészállatok nagyobb szám
ban eladók, czélszerü az árveréshez (auctio) folyamodni, mivel ezen az utón 
méltányosabb árak érhetők el.

A sú/y szerinti eladás hízómarhánál, hizlalt juhoknál és hízósertések
nél áll érvényben s ezeknél az állatoknál ez a leghelyesebb módozat, mely 
újabban sovány marhánál, juhoknál és sertéseknél is alkalmazást nyer.

1. A szarvasmarha súly szerinti eladása vagy az élő-, vagy a hússúly 
szerint történhet.

Az élősúly szerinti eladásnál a vevő többnyire bizonyos koplalási időt 
és súlyengedményt szokott kikötni. Nagyon általános és ajánlható az a szokás, 

Hensch: Jószágberendezés- és kezeléstan. 28 
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hogy az eladó állatok a reggeli etetés előtt mérlegeltetnek meg, mi 12 órai 
koplalásnak felel meg.

A súlyból való engedménynek, mely 4—10% között szokott váltakozni, 
fenti esetben semmi alapja nincs, azt az árban lehet kifejezésre juttatni, csak 
azon esetre, ha a kikötött koplalás be nem tartható, méltányos, hogy annak 
fejében az élősúlyból 5 —6%-nyi levonás engedélyeztessék.

Az élősúly szerint eladott szarvasmarha ára 100 Zí^-kint jegyeztetik; 
sovány marhánál 24—30, hízómarhánál 30—40 frt között szokott váltakozni. 
• Borjak élősúly szerint levonás nélkül adatnak el, az ár kilogrammon-
kint jegyeztetik és 30, 40, 44 kr között váltakozik.

Helyi, a gazdaságban eszközölt eladásoknál az imént felsorolt eladási 
módozatok általánosak és rendszeres hizlalásnál kötésre történik az eladás.

A hússúly szerinti eladás nagyobb vásárokon (Budapest, Bécs) szokásos. 
A hússúly vagy próbavágások útján, vagy a hizóállat minőségének tekintetbe 
vételével százalékokban kifejezve állapíttatik meg.

Teljesen kilúzlalt ökröknél az élősúly..................... 60—66%-át,
félig „ „ „ ............................... 55-60 „
jól táplált „ „ „ ..................... 48 —55 „

tekintik hússúlynak.
Minthogy a vásáron való eladás különféle, a szállításból és bevett 

vásári szokásokból eredő költségekkel van egybekötve, általában előnyösebb 
a gazdára, lia marháját helyben adja élj ha pedig a vásáron való eladástól 
előnyt vár, kell, hogy előzetesen a szállítási és eladási költségek iránt tájé
kozást szerezzen. Ha ügynököt vesz igénybe, — mi a vásáron való eladás
nál többnyire mellőzhetlen, — közvetítési díj fejében az eladási ár % %-át 
szokás fizetni.

2. Juhok vagy szabad kézből páronkint, vagy élősúly szerint, többnyire 
levonás nélkül adatnak el; az ár kilogrammonkint jegyeztetik és 16—32 kr 
között váltakozik. Hizlalt ürüket mészárosoknak kötésre is szokás eladni.

3. Sertések vagy szabad kézből páronkint, vagy ami czélszerűbb, súly 
szerint adatnak el. Utóbbi esetben hazánkban többnyire a budapest-köbányai 
sertéskereskedelmi szokványok szerint történik az eladás. Ezen szokványok 
szerint való eladásnál különbség teendő hízott és sovány sertések között.

Hízott sertéseknek az olyanok tekintetnek, melyeknek páronkinti élő
súlyuk, ha kétévesnél nem idősebbek, a 140 ^-ot, ha két éven felüli életkor
ban vannak, a 180 ^-ot meghaladja, ellenben az azon aluli élősúlylyal biró 
sertések soványaknak tekintendők.

A hízott sertések tiszta súly szerint adatnak el, mialatt azon súly
mennyiség értendő, mely fenmarad, ha az élősúlyból páronkint 45 % mint 
életsúly levonatik. Páronkint 320 ^-nyi élősúlylyal biró sertések tiszta súlya 
tehát (320—45) — 275

Sovány sertések a teljes élősúly szerint áruitatnak.
A súly szerinti eladásoknál az ár kilogrammonkint krajczárokban 

fejeztetik ki s a sertések vételárából a vevő javára 4 % vonatik le.
A kikötött helyre való szállítás és a mázsálás költsége a vevőt illeti.
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Kötéseknél a vevő az eladó kivonatára hízott sertések párjától 10, 
sovány sertések párjától 5 frtot tartozik foglaló fejében fizetni.

A sertések vételárát a vevő azonnal a sertések átvétele után tartozik 
lefizetni.

Jogosított alkuszok által közvetített üzleteknél az alkusz dija a sertések 
darabja után 10 kr, de ezen alkuszdijat csak a megbízó fél köteles viselni.

Mindennemű házi állatok eladásánál és szállításánál azonkivül az arra 
vonatkozó állategészségügyi törvények és rendeletek tartandók szem előtt.

Az állati termékeket illetőleg a tejre vonatkozó eladási szokások fentebb 
(268. lapon) tárgyaltattak.

A gyapjú 100 %-kint tiszta súlyban, zsákokba (harákba) rakva árul- 
tatik. A zsákok a gyapjú árában beleértvék és súlyuk — a göngysúly — 
minden zsákra nézve külön tüntetendő ki. Ha az eladó ezt megtenni elmulasz
totta vagy a vevő a göngysúlyt kifogásolja, annak megállapítása a zsákok 
kiürítése alkalmával történik s az eladónak jogában áll a göngysúly ellen
őrzése végett a zsákok megküldését követelni, de a megküldés és a vissza
küldés költségeit ő viseli, ha a vevő által megállapított göngysúly helyes
nek bizonyult.

A gyapjú száraz és koloncz nélküli legyen s egy-egy zsákba csak egy
féle gyapjú zsákolandó.

Túlsúly gyanánt az eladó a tiszta súly 2 %-át tartozik adni s % %-on 
aluli mennyiség nem mérendő.

Friss és száraz bőrök tiszta súlya kilogramm szerint és levonás nélkül 
készfizetés mellett áruitatnak. Száraz bőröknél 2 %-nyi levonást szokás enge
délyezni. Bőröket a gazda csak szabad kézből adjon el, mert a tőzsdei 
szokványok szerinti eladások szigorú föltételekhez vannak kötve.

Ezek a föltételek: hogy a bőrök szárazak és épek legyenek, nem 
szabad a naptól megégetve, füstölve, sóban szárítva, megvagdalva, vagy a 
középső részekben átlyukasztva, a molytól megrongálva, sem szőrehagyóknak, 
kukaczosoknak, döglött állatoktól származóknak lenniök vagy más szembe
tűnő hibákkal birniok.

A méz 100 %-kint, ingyen hordóval, tiszta göngysúlyban árultatik. 
A szállítás kemény fából készült hordókban történik. Csurgatott méz 210 %-nyi 
elegysúlyt meghaladó hordókban nem szállítható. A méznek méhektől men
tesnek s időszerűen sűrüsödöttnek kell lennie, 75 %-on aluli hordóknál az 
elegysúly 2 %-át, nehezebb hordóknál pedig az elegysiily 1 %-át képező 
göngysúly-különbözet nem kifogásolható.

III. Mellékipari terményekre vonatkozó üzleti szokások.
A szesz 100 %-nyi literenkint, vagyis Tralles szerinti tízezer literszáza

lék szerint hordó nélkül árultatik. Egy hordó alatt 600 l 100 fokos szesz 
értendő és a szesznek legalább 80 %-nyi szesztartalommal kell bírnia. Ha a 
szállításhoz az eladó adja a hordókat, azokért minden hektoliter után 2*5  frtnyi 
biztosítékot követelhet.

A bor hordókban hektoliterenkint, hordó nélkül, helyben a pinczében 
átadva, készfizetés mellett árultatik.

28*
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A bor és szesz adás-vevésére vonatkozó részletes utasításokat 1. „A 
budapesti árutőzsde üzleti szokásai“ czimü füzetben, mely a tőzsde titkár
ságánál szerezhető meg.

Szokásos alkuszdijak.

Alkuszok- vagy szenzáloknak azon szakértő és a törvény 
által felhatalmazott egyéneket nevezik, kik az adás-vevésnél 
közvetítő szerepet játszanak az eladó és vásárló közt s közben
járásukért jutalmat kapnak, mely alkuszdíjnak neveztetik.

Ide tartozik a magánügynököknek fizetett megbízási díj 
vagy jutalék (provisio) is.

A szokásos alkusz-, illetve megbízási díjak a kővetkezők:
1. Gabona, nevezetesen búza, rozs, árpa, zab, tengeri és köles után 

100 %-kint 3 kr.
2. Hüvelyesek, t. i. bab, borsó, lencse és tatárka után 100 %-kint 4 kr.
3. Olajmagvak, azaz repcze-, kender-, lenmag és gomborka után 100 kfa- 

kint 6 kr.
4. Egyéb terményeknél, nevezetesen lóher- és luczernamag, mák, dió, 

aszalt szilva, len, gyapjú, méz, viasz és szesz után az alkuszdíj a számla 
összegének ’/4—’/2 — 1 %-a.

A felsorolt alkuszdijak csak tájékozásul szolgáljanak; megbízás esetén 
a közvetítési díj előre állapítandó meg.

Végül megjegyeztetik, hogy a mezőgazdasági termények 
és állatok szállításánál érvényben álló díjtételek, valamint a 
szállítási költségek iránt szállító ügynökökön kivül a „Keres
kedelmi Muzeum Budapesten“ nyújt felvilágosítást.
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III.

MEZŐGAZDASÁGI SZEMPONTBÓL FONTOSABB

MÉRTÉKEK ÉS PÉNZNEMEK ARÁNYSZÁMAL

1. Hosszmértékek.
1 méter (???) = 0’52729 bécsi öl
1 , =3 16375 „ láb
1 kilométer (km) = 011971 magyar 

mérföld
1 „ = 0 13182 osztrák

mérföld

1 bécsi öl á 6 láb = 1896 m
1 „ láb á 12 hüv. = 0 316 „
1 magyar mérföld = 8’3536 km
1 osztrák „ = 7’5859 „

2. Területmértékek.
1 hektár (ha) á 100 ar = 1’737727 j 

kát. hold
1 ha — 2 317 magyar hold
1 ar (a) = '/100 ha = 27’80364 rjöl |

1 porosz morgen = 0’2553 ha —
1 angol acre = 0’4047 „ =
1 orosz deszetine-= 1 0925 „ =

1 kát. hold á 1600 Qöl = 0 575464 ha
1 magyar hold á 1200 □ öl = 0’4316 „
1 Qöl = 3-5966 m2

0-4444 kát. hold.
0-7033 „
1-8925 „

3. írni értékek.
1 hektoliter (hl) = 1’6264 bécsi mérő
1 „ = 1’7671 „ akó
1 liter (l) — 1-4136 „ itcze
1 köbméter (m8) = 0T466 köböl
1 „ = 31’6669 köbláb

1 angol quarter á 8 bushel —
1 „ bushel = 36-3486 l.
1 orosz csetvert á 8 csetverik

1 bécsi mérő = 61’49 1
1 „ akó = 56’59 „
1 „ itcze = 0’7073 1
1 köböl = 6-821 w3

| 1 köbláb = 0’0316 „
2-9078 hl.

= 2-099 hl,

4. Súlymértékek.
1 kilogramm (kg) = 1’7855 bécsi 

font
1 méter mázsa (q) — 1’7855 bécsi 

mázsa
1 n =2 vámmázsa

1 bécsi font á 32 lat = 0’560 kg
1 „ mázsa á 100 font = 56 006 „
1 vámmázsa á 100 vfont — 50 000 „
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1 tonna (t) á 1000 kg =*  17-855 bécsi mázsa = 20 vámmázsa.
1 waggon = 100, illetve 125 q.
1 vonat = 20, illetve 25 waggon — 2500 q.
1 angol tonna á 20 mázsa (centweigt) = 1016 kg.
1 „ centweigt (cwí) á 4 quarters = 50 8024 kg.

5. Pénznemek.
(Névérték ágió nélkül.)

1 o. é. forint á 100 kr = 2 korona 1 korona á 100 fillér = 50 o. é. kr
1 „ = 2 német márka 1 márka á 100 fillér = 50
1 n = 2’47 franczia frank 1 frank á 100 cent. — 40-50 n n

1 „ = l*17 6/|o hollandi forint 1 h. forint á 100 cent = 84-37 „ n

1 „ — 087 dán tallér 1 tallér á 6 márka — 1-14 „ fl't
1 font sterling (Livre) á 20 shilling

1 „ = 2 angol shilling = 10-21 o. é. frt
1 „ = 0613/4 orosz rubel 1 rubel a 100 kopek = 1-62
1 n n = 1084 török piaszter 1 piaszter á 40 para = 9-22 „ kr
1 n = 2 66 román ezüst

leu 1 leu á 100 báni = 37-575 n w
1 „ « = 2*66  szerb ezüst

dinár 1 dinár á 100 para = 37*575 n n
1 „ n = 046’/5 amerikai dollár 1 dollár á 100 cents == 2-16'Z2 n fl’t
1 „ n == 0-91 brazil milreis 1 milreis á 1000 reis == 1-10 r W

1 olasz líra = 1 spanyol peseta — 1 román arany leu = 1 görög
drachma = 1 frank vagy 40'5 o. é. krajczár.

1 o. é. korona — 1 márka — 1*24 frank —- 1 shilling = 0-31 rubel 
= 0-23 dollár.
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TÁRGYMUTATÓ.
A FONTOSABB FOGALMAK ÉS TÁRGYAK BETŰRENDES JEGYZÉKE.

Accidentia 356
Administratio 368
Adó 397
Agrárcommunismus 411 
Ajánlat 335, 339, 385 
Alaptőke 14
Albérlő 378
Alkusz 336, 436 
Alkuszdíj 336, 436
Állat-eladás 433
Állattőke 119
Álló tőke 15
Amortisatio 56
Annuitás 420 
Anyag-felhasználás 317
Árlejtés 385
Árpatalaj 30
Árverezés 339 
Átalánybiztositás 331 
Átszolgáltatások 388

Bánatpénz 385
Bányatelepek 43 
Belterjes gazdálkodás 168 
Bérelengedés 397
Bérlet kezdete 391
Bérlet tartama 393
Bérlő 374
Bérlői kezelés 368
Bérlőmunkás 154
Bérmunkás 146
Betyár 137 
Birtokbérlet 379
Birtokjáradék 26 
Birtokközösség 398
Birtok] eirás 302
Birtokmentesités 424 
Birtok-megrongálás 399 
Birtokrendezés 8, 77 
Birtokszabadság 86
Birtokszemle 301
Biztosíték 398

Bonitirozás 21
Borjúnevelési telepek 

267
Burgonyaforgók 199
Burgonya-szeszgyárak 

288
Búzatalaj 29

Calcatura 246
Cautio 398
Cselédbér 139
Cseléddijazás 137
Cselédek 136
Cseléd-létszám 144
Cserkéreg-hántóüzem 179
Czukorgyártás 286
Czukorgyári gazdaság 

200
Czukorrépa-forgó 200

Dajkatehén 265, 267
Darabbér 149

Egartenwirtschaft 180
Égető gazdaság 178
Éghajlat 18
Egynyomásu gazdaság

t 183
Élethossziglani bérlet 

377
Eleven leltár 15, 99
Előirányzat 327
Epületbér 58
Épületek 50, 402
Épület-fentartás 55
Épülettőke 15, 51
Erdők 39
Erdő-váltógazdaság 179
Erőgépek 89, 91
Értékesítés 337
Értékleirás 56, 97

Falurendszer 61
Farmrendszer 379
Faültetvények 40
Fejős juhok 281
Fekete ugar 245
Feles bérlet 383
Feles bérlő 154
Félugar 187, 400
Felmondás 366
Forda 246
Fordulórendszer 185
Forgalmi érték 321
Forgó 246
Forgókényszer 185
Forgónélküli gazdálkodás 

203
Forgó tőke 15, 121, 312
Fő bérlet 378
Földbirtok 15
Földjáradék 25, 359, 394
Fölszerelés 15, 88
Főzelék-konzervgyárak 

296
Fundus instructus 15

Gabonafélék 243
Gabonagazdaság 182
Gabonaváltó-gazdaság

189
Gazdaság 1, 15
Gép-elhasználás 96
Gép-fentartás 96, 99
Gulyatartás 264
Gyapjuárak 279
Gyapjujuhászat 278
Gyümölcstelepek 36
Gyümölcs konzervgyárak 

296

Haladó gazdaság 214
Halastó-gazdaság 179
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Háromnyomásu gazdaság
184 " [110

Haszonállat-állomány
Haszonbér 322
Haszonbér nagysága 395
Haszonbéri szerződés 386
Haszon marba-tartás 117
Haszon vételi bérlet 381
Határidő-üzlet 340
Határkényszer 186
Házi cselédek 138
Házi kezelés 368, 369
Házi tenyésztés 262
He re termő talaj 29
Hizlalás 273
Holt leltár 15, 89
Hozadékérték 417
Húsjuhászat 277, 280 
Hús-konzervgyárak 296 
Hüvelyesek 244

Időre való eladás 339
Időszaki bérlet 378
Igásállat-állomány 100
Igásállatok munkavég

zése 1C6
Igazgatóság 347 .
Informáczió 301
Instructio 88
Ipari gazdaság 196
Ipari növények 244 
Ispán 326
Istállózás 275

Járadékbirtok 158, 415, 
423

Járadékkölcsön 420
Jégbiztositás 331
Jelzálog-érték 321 
Jelzálog-kölcsön 419
Jószágbérlet 379 
Jószágigazgató 347
Jószágkezelés 368 
Jószágkormányzó 347
Jövedelem 131
Jövedelmi előirányzat 

314
Jövedelmi előszámitás 

240, 258
Juhtartás 276
Jutalék 356
Jutalom 356

Kanon 377
Kapás növények 244 
Keményítőgyártás 292 
Kender-kikészitő gyárak 

295

Kereskedelemtan 338 
Kereskedelmi kertészet 

36
Kertek 35
Kerti gazdaság 202 
Készletkönyvek 342 
Készpénz-bérlet 381 
Kétnyomásos gazdaság 

183
Kezelési költség 367 
Kezelőgazda 326 
Kezelőszemélyzet 347 
Kézi munkaerő 159 
Kimélő gazdaság 214 
Kisbirtok 69, 71 
Komlótelepek 38 
Koppelwirtschaft 180 
Korai hizlalás 273 
Kőbánya 43
Kötés 339 
Kötlevél 336
Kötött forgalmú birtok 

86
Középbirtok 69, 72 
Középterjes 169 
Központosított kezelés 

349
Külterjes gazdálkodás 

167

Latifundium 70
Laudemium 377 
Legelőgazdaság 111, 175 
Legelők 33
Legelőváltó-gazdaság 177 
Legeltetés 275
Lenkikészitő gyárak 295 
Lisztmalmok 294 
Lótenyésztés 260

Magtermelő telepek 37 
Major 62
Malátagyártás 293 
Márgatelep 43 
Marhahizlalás 273
Melioratiók 46 
Mellék iparágak 286 
Mellékmajcr 64 
Melléknyomás 191
Ménesek 261 
Mérőgaras 358 
Mértékek 437 
Metayage 383 
Mezőfüves gazdaság 177 
Mezőgazdaságtan 7 
Mezzadria 383
Mezzeria 383
Mívelési ágak 26, 238

Mir 86
Munka 13
Munkaerő 135
Munkagépek 89 
Munkaköltség 310, 317 
Munkarend 334 
Munkaterjes 168, 202 
Műtrágya-gazdaság 208

Nagybirtok 70 
Nagyüzem 198
Napi eladás 338 
Napszámbér 148
Napszámos 147 [184
Négy nyomású gazdaság 
Nitrogénfogyasztók 217 
Nitrogéngyüjtők 209, 21 7 
Norfolki négyesforgó 189 
Nyereségrészlet 356 
Nyomásos gazdaság 182 
Nyugdíj 363 
Nyugdíj-intézet 365

Óikos gazdaság 1 
Okszerű gazdálkodás 171 
Olajgyártás 295 
Országos törzskönyv 268 
Osztalék 323, 356
Óvadék 398 
Önbiztositás 331
Örökbérlet 377 
Ösztöndíj 144, 356 
Ötnyomásu gazdaság 184

Parcellabérlet 380 
Pavillonrendszer 65
Pénznemek 438 
Pörkölő-gazdaság 178 
Praemium 356
Procentuatio 356 
Prolongativ bérlet 395 
Provisio 336

Rablógazdaság 214 
Rendelkezés 332
Répaforgók 200 
Répa-czukorgyártás 290 
Répa-szeszgyártás 289 
Repczetalaj 29 
Részesek 149, 154
Részes bérlet 382
Részes gazdálkodás 382 
Részletbérlet 380
Rétek 31
Rízstelepek 39
Rotatio 246
Róváncsolás 342 
Rozstalaj 29, 30
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Saját kezelés 368, 372
Sertéshízlalás 285
Sertéstartás 282
Sörgyártás 293
Spekulativ rendszer 208
Süldötartás 285

Szabad gazdálkodás 203
Szakképzettség 344
Szak mánybér-rendszer

149
Szakmány bérek 152
Szak Hiányosok 149
Szálas takarmánynövé

nyek 245
Szállításra való eladás

339
Számtartó 348
Számvevő 348
Számvitel 342
Szántóföld 27
Szarvasmarha-tartás 263
Szavatossági rendszer

351
Szegődmény 137, 310
Személyes kezelés 368
Szemes gazdaság 182
Szenzál 436
Szerzőgazdaság 2
Szeszgyári gazdaság 198
Szeszgyártás 286
Szőlők 37

Tagosítás 76
Takarmány forgók 193
Takarmány gazdaság 193
Takarmánynövények 225
Talaj 19
Talajbirálat 21
Talajerő - fen tartás 215,

400

Talajjavítások 46 
Tantiéme 356, 359 
Tanyarendszer 62 
Társas bérlet 368, 412 
Társas kezelés 368, 509 
Tartaléktöke 124 
Téglagyártás 297 
Tejbérlők 270 
Tejértékesités 268 
Tejgazdaság 265 
Tej kereskedők 269 
Tejszövetkezetek 271 
Tejtermékek 272 
Telek 23
Telekjáradék 25 
Telektőke 15 
Telepítvényes 157 
Telkesítések 46, 401 
Termelési költség 315 
Termeléstan 7 
Terménybérlet 382 
Termés-előirányzat 306 
Természet 13 [216
Természetes visszapótlás 
Tisztajövedelem 131 
Tisztek díjazása 354' 
Tisztek hatásköre 347 
Tisztek kinevezése 353 
Tiszti kezelés 368, 373 
Tiszttartó 326
Tőke 13, 15
Tőkeérték 123, 209, 312 
Tőke-fentartás 317 
Tőkék aránya 128 
Tőkésítés 25, 417 
Tőketerjes 168 
Törlesztés 47, 56, 96 
Törlesztési kölcsön 420 
Törpebirtok 70 
Törzsjuhászat 277 
Tőzegipar 298

Tőzegtelepek 43
TŐzsdebiróság 340, 431 
Trágy agazdaság 112 
Turnus 246
Tűzbiztosítás 58, 331, 405
Tűzpénztár 331

Utak 44
Ügynök 336, 436
Üzem 165
Üzemrendszer 165, 304
Üzemtan 7
Üzemterv 300
Üzemtöke 14, 88
Üzleti szokványok 340,

431
Üzlettan 8
Üzletvezetés 334

Vadgazdálkodás 203
Vagyon-fentartás 328
Vállalati nyereség 132, 

360
Váltógazdaság 189 
Vándormunkások 156
Vetésforgó 246
Vetésváltó gazdaság 189
Vetőtervezet 255
Víz 42
Vízszükséglet 63
Vitálbérlet 377

Zab talaj 30
Zálogleveles kölcsön 420
Zárt udvarrendszer 65
Zárszámadás 133
Zöldségtermelés 36
Zöldtrágyázás 209
Zöldugar 187
Zsellér 157
Zsellérbirtok 70
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