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ELŐSZÓ.

 

Matolcsy Mátyás fiatal barátom könyvéhez szívesen írom 
e néhány szót, bár tudatában vagyok annak, hogy gazdaságtudo- 
mányi ismeretek híjján nálamnál, mint laikusnál, inkább volná- 
nak alkalmasak igazi szakemberek az elősző készítésére. A könyv- 
nek, mint szakmunkának, meg lesz a jelentősége, de én jazt hi- 
szem, ezentúl is, általánosabb kuturális és nemzeti szempontok- 
ból is nagy a fontossága.

 

Csak a napokban mutatta ki a kisebbségi kérdés kitűnő szak- 
embere, Szász Zsombor, hogy revíziós törekvéseinkben immár 
tizenöt esztendő óta folyton a f ö l d e t  néztük és nem vettük 
észre rajta az e m b e r i ,  azokat a magyarokat. akik folyvást 
pusztultak, nélkül, hogy segítségükre siettünk volna. Hasonló a 
helyzet a hazai földbirtok kérdésében. A háború utáni földreform 
előtt és azóta is igen sokat írtak és beszéltek a földkérdésről, so- 
kat vitatkoztak azon, vájjon a kis- vagy nagybirtok hozama nö- 
veli-e nagyobb mértékben a nemzeti jövedelmet” vájjon megsza- 
kitaná-e a termelés folytonosságát a kiadósabb földreform vagy 
sem, – mindezen bizonyára lényeges kérdések mellett azonban 
teljesen háttérbe szorult az a tény, hogy nagy tömege él közöt- 
tünk a szegény magyaroknak, önkiknek méltánytalan helyzetén ma 
már nem lehet sem kivándoroltatással, sem iparosítással, nagy- 
városba küldéssel segíteni, miként a háború előtt történt, – nem 
marad tehát egyéb hátra, mint telepítés-és ezzel kapcsolatban a\ 
földbirtok reformja. Hogy ez parancsoló szükségesség és belső

 

zavarok lehetősége nélkül nem halasztható: ez bizonyára nem 
valami tudományos megállapítás, nem is valami politikus dolog, 
amivel társadalmunkban sokoldalú helyeslést lehetne szerezni s 
így érthető, hogy az emberi jognak ily   egyoldalú hangoztatása 
mellett gazdaságtudósok és politikusok egyként háboríttatlaniil 
mentek el és tovább vitatkoztak a földről, megfeledkezve az em- 
berről. Az pedig, aki magyar nemzeti és egyetemes humanisztikus 
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szempontból továbbra is makacsul az ember sorsára gondolt, las- 
sankint maga előtt is javíthatatlan idealistának, álmodozónak 
tűnt fel, akit joggal megmosolyognak a „szakemberek”. 

Ebben a helyzetben nyújt számomra Matolcsy Mátyás 
könyve nagy megnyugvást. Részletes szaktanulmányokra, a saját- 
jaira és az egész kiterjedt irodalomra támaszkodik, s nemcsak 
hogy először foglalja össze szintézisbe az egész kérdést, de nem 
áll meg a föld és megművelése és jövedelme vizsgálatánál, hanem 
megmutatja azon módokat. melyekkel a szegény magyarságnak 
néhány százezer tehetségesebbje tényleg földhöz juthat, s ezzel 
a mi földbirtokstruktúránk és társadalmi berendezésünk is széle- 
sebb alapokra helyezhető. Ez a könyv tudtommal az első pozitív 
javaslat, melynek lehet, hogy vannak hiányai, vagy tévedései, 
ezek azonban a diskusszió során kijavíthatok és kiegészíthetők 
– de megmarad az az érdeme, hogy a kérdést kiemelte az elmé- 
leti és politikai vitákból s a pozitív megoldás síkjára tolta át, 
honnan alig lesz eltávolítható. 

A mai földreform-ügy kezd erősen hasonlítani ahhoz, amely 
száz év előtt volt napirenden. Mára Terézia jobbágyvédő törvény- 
hozása és II. József rendeletei után negyven esztendőn át emle- 
gették a hangos rendi országgyűlések a jobbágyság helyzetének 
javítását, de rendesen megelégedtek azzal, hogy a jobbágy még 
nem elég érett, hadd érjen eddigi állapotában. Azután jött Szé- 
chenyi, aki a föld mellett először vette észre az embert, s aki 
haza- és emberszeretetből egyaránt pozitív javaslatokat tett a 
jobbágy érdekében. Szinte újabb húsz esztendőn át rágódott ja- 
vaslatain politika és publicistika, míg végre 48-ban, a krízis han- 
gulatában, katasztrófa megelőzésére, egyszerre kellett e félszáza- 
dos  kérdést megoldani, – egyszerre és sok tekintetben rosszul. 

Kívánnunk kell, hogy társadalmunk végre tanuljon a {múlt- 
ból és komolyan lásson hozzá a végleges rendezéshez. Matolcsy 
javaslatai távol állanak forradalmiságtól, vagy bármiféle radika- 
lizmustól; lassú, negyedszázadra terjedő átalakítás vonalait raj- 
zolják meg, melynek során, ha egyszer megkezdődik a munka, az 
egyes részletek bizonyára tisztázódni fognak, így az egyházi bir- 
tok kérdése, melyről maga is megemlíti, hogy vallásos-kulturális 
jelentősége miatt más természetű, mint az egyesek eltartására 
szánt bírtok, s ezért – nézetem szerint – más kezelést is kíván. 
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A lényeges az, hogy e könyv adatai és helyzetrajzai előtt ne 
hunyja be többé szeméi társadalmunk, – ez nemcsak a szegény 
nép és a jövő érdeke,  hanem az egész magyarságé és bennbe a  
birtokosoké is. 

1934. szeptemberéhen, 

S z e k f ű  Gyula, 



„. . . az elveknek, melyek bennünket 
egyesítenek, elseje az, hogy a hazát, a 
a földet nem nézzük portékának. Úgy 
látjuk és úgy érezzük, hogy ebben a föld- 
ben nemcsak magvak gyökeresednek, 
hanem abból lelkek is nőnek ki és hogy 
csak akkor lesz Magyarország nagy és 
hatalmas, ha ebből e földből nő ki a 
magyar lélek, a magyar kultúra. A 
munkáskéz és a termék közé nem szabad 
egy személytelen nemzetközi hatalomnak 
beleékelődnie. A föld és a nép közé éket 
verni nem szabad, már pedig azt látjuk, 
hogy minél tovább halad gazdasági fej- 
lődésünk, annál kihívóbban s hódítóbban 
veti meg a lábát a magyar földön is a 
személytelen tőke, mely elemeli a népet 
a földről s kiforgatja azt földbirtokaiból 
Ez oktalan, öngyilkos^ nemzetellenes fej- 
lődés. Ne a pénzé, ne a tőkéé legyen a 
föld, hanem joga legyen a munkásnép- 
nek ahhoz, hogy, földhöz jusson! így 
lesz a földből haza, így lesz nemzeti és 
szociális érték belőle . . .”

 

Prohászka.

 



A S Z E R Z Ő  ELŐSZAVA. 

A konjunktúra kedvezőtlen alakulása a szakkörök, de a 
közönség figyelmét is élénken fordítja az egyes termelési ágak 
és azokban tevékenykedő lakosság életkörülményei felé. A jelen- 
legi gazdasági válság különösképen az agrárországok mezőgazda- 
ságát sújtotta. A mezőgazdasági válságot elmélyítő okok: ,a meg- 
növekedett készletek, az agrártermékek áresése és a nagymértékű

 

eladósodás évek óta fennállanak. Az államok kormányai sok 
mindent megkísérelnek, hogy mezőgazdaságuk súlyos helyzetén 
enyhítsenek, de ezek a  törekvések csak az országok önellátó 
gazdaságpolitikájának lanyhulásával számíthatnak tartós sikerre. 

E munka keretében nem a mezőgazdaság akut megbetege- 
désével és annak orvoslásával kapcsolatos agrárpolitikai felada- 
tokkal, hanem azokkal kívánok foglalkozni, amelyek a mező- 
gazdaság jelenlegi struktúrájának megváltoztatásával kívánják 
a mezőgazdasági lakosság jobb jövőjét előkészíteni. Az agrár- 
lakosság helyzete ugyanis – bár jelenleg mindenütt kedvezőt- 
len – a mezőgazdasági termelés eltérő struktúrája szerint az 
egyes országokban mégis könnyebb, vagy súlyosabb, A rossz kon- 
junktúra az olyan országban, ahol a haszonelérés céljából való 
termelés (production for profit) elve szerint nagyüzemszerű

 

mezőgazdasági termelés folyik, fokozottabb mértékben szorítja 
le az agrárlakosság életszínvonalát, mint az olyan országokban, 
ahol a mezőgazdasági termeléssel az önellátás (production for 
use) szellemében önálló kisexisztenciák foglalkoznak. 

A magyar agrárnépesség széles rétegeinek leromlott élet- 
színvonala, a nemzeti szempontból kívánatos szaporodása és az 
a körülmény, hogy az erőfeleslegek idegen országokban való ván- 
dorlással nem vezethetők le, az agrármozgalmak egy új korsza- 
kát nyitják meg Magyarországon. Ez az új agrármegmozdulás az 
eddig számtalanszor feltámadt s csaknem ugyanannyiszor ered- 
ménytelenül  elhalt agrármozgalmakkal  szemben biztos  sikerrel 
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kecsegtet, mert az agrárreformon kívül hiányzik minden más sze- 
lep, amelyen a magyar nép megduzzadó ereje levezethető volna. 

Szükségtelennek tartottam,  hogy az új magyar agrármozgalom 
hajnalán egyrészt a nemzet legfontosabb problémáját, a magyar 
föld és a magyar nép viszonyát a rideg számok tükrében bemu- 
tassam, s hogy másrészt e viszonyok várható alakulására vonat- 
kozó számításokat végezzek. E számítások természetéből folyik, 
hogy azok eredményei csak az ilyen számításoknál megszokott 
hibahatárok figyelembevételével fogadhatók el. A számításokat 
igyekeztem inkább a kedvezőtlenebb eshetőségek szemelőtt tar- 
tásával elvégezni és azokat a tapasztalati eredményekkel ellen- 
őrizni. Arra törekedtem, hogy ítéleteimet függetlenítsem az egyes 
társadalmi rétegek gazdasági, politikai vagy társadalmi érdekei- 
től s magamat egyedül a nemzet egyetemes érdekei által vezérel- 
tessem. 

E helyről a tanítvány hálás köszönetét mondom dr. Laky 
Dezső műegyetemi tanár úrnak, aki szíves volt munkámat figye- 
lemmel kísérni és értékes észrevételeivel hathatósan támogatni. 
Hasonlóképen fogadja hálás köszönetemet a munka átolvasásáért 
és hasznos megjegyzéseiért dr. Varga István egyetemi m. tanár 
úr, a Magyar Gazdaságkutató Intézet igazgatója is. 

Munkámat nagy mértékben megkönnyítette Pest-Pilis- 
Solt-Kiskun vármegye főispánjának, dr. Preszly Elemér úrnak 
megértő engedélye, amely lehetővé tette, hogy munkám körébe 
vágó gyakorlati kérdésekre a nagykátai járás 13 községéből vá- 
laszt kapjak. Ezért hálás köszönettel tartozom neki, de ugyan- 
csak őszinte köszönettel tartozom dr. Hóffer Ferenc úrnak, a 
nagykátai járás főszolgabírójának, valamint Benedek Sándor, 
Bitskey Illés, vitéz Farkas Ferenc, vitéz Farkas István, Franz 
Rezső, Holovicz József, Kalla Gábor, Kelemen Rezső, Kocsák 
Sándor, Lendvay Kálmán, Mlinkó Antal, Szarvak Ferenc és Tú- 
rák István főjegyző uraknak fáradozásukért, amellyel munkámat 
hathatósan támogatták. 

Az egyes kérdésekben adott útbaigazításért fogadják még 
őszinte köszönetemet dr. Kogutovicz Károly egyetemi tanár úr, 
az Alföldkutató Intézet igazgatója, dr. Kovrig Béla egyetemi m. 
tanár úr, az Országos Társadalombiztosító Intézet igazgatója, 
dr. Johan Béla egyetemi ny. rk. tanár úr, az Országos Közegész- 
ségügyi Intézet igazgatója,   dr.   Kádár   Mihály   főorvos úr, dr. 
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Kontra László úr, a gödöllői egészségügyi mintajárás főorvosa, 
Paczolay György tápiószelei református lelkész úr, dr. Konkoíy- 
Thege Sándor- műegyetemi ny. rk. Tanár  az  Országos Magyar 
Gazdasági Egyesület főtitkára, dr. Witthen Béla úr, az Országos 
Magyar Gazdasági Egyesület titkára, Elischer Pál úr, a keres- 
kedelmi minisztérium főmérnöke és Kcrvázy Zsigmond úr, a föld- 
mívelésügyi  minisztérium  mérnöke. 

Budapesten,  1934. évi szeptember hó. 

Dr. Matolcsy 



B E V E Z E T É S .  

A múlt század második felében az ember gazdasági tevé- 
kenységének viszonylag kevés korlátja volt. Ez volt a gazdasági 
liberalizmus virágkora. A piac szabadon működő mechanizmusa 
csoportosította a termelés tényezőit oly módon, hogy azok a 
gazdaságosság elve alapján >

 

egyensúlyba juthattak, A termelés 
tényezői közül a tőke és munka odaáramlóit, ahol a termelés 
harmadik tényezője, a természet adottságai a legnagyobb ered- 
ményességgel kecsegtették, A háborút megelőző néhány éavtized 
gazdasági prosperitását végső soron a termelési tényezőknek erre 
a szabad áramlására lehet visszavezetni, A túlnépes európai 
országok rrumka-, illetve emberfeleslege és a tőkeerős országok 
- főként Anglia – tőkéje, a természeti kincseiben gazdag ten- 
gerentúli országokba és főleg az amerikai kontinens felé áram- 
lott. Az 1900-14. években 13.4 millió ember vándorolt be Ame- 
rikába, akiknek 65.1%-a az európai agrárországokból, éspedig 
3.1 millió lélek az Osztrák-Magyar Monarchia,, 3.0 millió Olasz- 
ország és 2.6 millió az Orosz Birodalom népéből rekrutálódott 
Ezt megelőzően áramlott Amerikába a termelés másik ténye- 
zője a tőke is. Az Amerikába áramlott tőke ott a munkának 
magasabb effucienciáját eredményezte, ami a munkaerő oda- 
áramlására vezetett. Amerika gazdasági élete – a bevándorlás 
gyorsütemű fejlődése míaít – további tőkéket igényelt, úgy- 
hogy 1914-ig az amerikai gazdasági élet több, mint 5 milliárd 
dollár hitelt vett igénybe, amelynek oroszlánrészét Anglia bo- 
csátotta rendelkezésre. 

A dél-, közép- és keléteurópai országok munkaerőfeleslege 
a  tengerentúlon és tőle  az amerikai kontinensen találkozott az 
íparosországok tőkefelsíegével. Az európai országokra nézve 
azonban nem volt közömbös, hogy a termelés melyik tényezője: 
a munka, vagy a tőke áramlott-e idegenbe. Az íparosországok - 
főleg Anglia – tőkefeleslegüket,  hazai iparuk viszonylag igen 
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magas fejlettsége miatt, – a hadi felkészültség fokozására, vagy- 
is fogyasztás jellegű célokra, külföldi kormányoknak nyújtott 
kölcsönök íől e nekiülve –  másképen alig hasznosíthatták, mint 
úgy, hogy segítségükkel olyan országokban indítottak meg ter- 
melési folyamatokat. amelyekben a természeti előfeltételek mel- 
lett a termelés másik tényezője és tulajdonképení értelme, az 
ember is jelen volt. Tőkefeleslegük egy része dél-, közép- és kelet- 
európai tőkeszegény agrárországokba, nagyobbik része azonban a 
tengerentúli országokba áramlott, A háború kitöréséig Anglia 
külföldi tőkeinvesztíciója 20 milliárd dollárt, Nagybritannia 
nemzeti vagyonának' egynegyedét tette. Ez a roppant tőkekihe- 
lyezés azt jelenlétté, hogy Anglia nemzeti vagyona politikai ha- 
tárain túl ömlött a világ minden tája felé. Természetes, hogy az 
angol gazdaságpolitika a gazdasági erők szabad érvényesülését 
hirdette, mert ezzel Anglia gazdasági és politikai hegemóniájá- 
nak megerősítését szolgálta és mert enélküi tőkefeleslege nem 
gyarapodhatott volna folytonosan. A gazdasági erők szabad ér- 
vényesülése tehát az angol nemzeti érdekekkel egy síkban moz- 
góit, ami nem mondható el fenntartás nélkül a tengerentúlra 
munkaerőket exportáló agrárországokról. A kivándorlás pilla- 
natnyilag egyensúlyi állapotot teremtett ugyan ezekben az orszá- 
gibban is, de a nemzet erejét gyöngítette azáltal, hogy nemzet- 
tagjaí közül a legvállalkozóbb, a legértékesebb elemet szívta el. 
A kivándorlást súlyosbította még -az a körülmény is, hogy míg 
az angol-kivándorlók a gyarmatokon és másutt is az angol nem- 
zet világgazdasági hálózatát szőtték és erősítették,, s jórészt az 
angol világbirodalom tagijai maradtak, addig az európai agrár- 
állmok kivándorló népe nemzeti szempontból elveszett s többé 
csak annyit ért, amennyivel a hozzátartozóiknak hazaküldött 
pénzküldemények anyaországuk fizetési mérlegét javították. 

A gazdasági élet mechanizmusa kétségkívül akkor működik 
leginkább  zavartalanul, ha a gazdasági erők szabad játéka biz- 
tosítva van. A gazdasági élet menetét azonban nem zavarja, ha 
a szabadon működő gazdasági erőket a nemzeti célok síkjára 
visszük. Főleg arra gondolok itt, hogy p. a gazdasági prosperi- 
tásnak a háború előtti néhány évtizedében, a világgazdaság biz- 
tos fejlődésében semmi zavart nem okozott volna, ha a magyar 
agrármunkásság „felesleget” a magyar földön juttattuk volna 
mimikához s azok a kevesek vándoroltak  volna   csak  ki,   akiket 
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a kivándorlás  – ily körülmények között bizonyára kevésbbé 
heves – láza ragadott volna magával, Gazdaságpolitikánk 
tehát akkor  járt  volna el helyesen, ha az adott viszonyok eredő- 
jeként támadt és, a nemzet testéről ember tömegeket leszakító 
centrifugális erőket a földhöz juttatás vonzó  erejével közömbö- 
sítette volná. 

A háború után a helyzet megváltozott.  Világszerte olyan 
irányzatok lettek úrrá, amelyek a gazdasági életet alá rendelik 
a nemzet magasabbrendű céljainak. Az- egyes országokban ezek 
a törekvések természetesen nem egyenlő erővel érvényesülnek, 
Magyarországon például – a háború utáni földreformtól elte- 
kintve – viszonylag kevés történt a nemzeti megújhodás gazda- 
sági alátámasztása érdekéiben. A mezőgazdasági népesség jobb 
ellátása érdekében alig történt valami, pedig ily intézkedések 
nagyon sürgetők volnának, mert a megművelhető területek kor- 
látolt volta a csökkenő tendenciával, de még mindig folyton 
szaporodó nép életszínvonalát évről-évre csökkenti. Ha egy mód 
van arra, hogy a nemzetet azáltal megerősítsük, hogy a nincs- 
telen milliók közül minél többet kiemeljünk s önálló exiszten- 
ciává, a nemzet értékes tagjává tegyünk, akkor azt bármely ál- 
dozat árán meg kell tenni, különösen, ha ez az áldozat csak 
kevesek feudális érzésvilágának megcsorbítását jelenti. A mező- 
gazdaság jelenlegi struktúrájának megváltoztatása ugyanis - 
mint a későbbi fejezetekből kitűnik – nemzetgazdaságiunk tel- 
jesítményét nem csökkentené, hanem növelné. A mérleg két ser- 
penyőjébe tehát nem a nagybirtokrendszer nagyobb és a kis- 
birtokrendszer kisebb termésvolumenje kerül, mint ahogy ezt 
többnyire alaptalanul beállítani szokás, Hanem az egyik serpe- 
nyőbe a kisbirtokrendszernek a jelenlegivel szemben növelhető 
termésvolumenje, az egyenletesebb jövedelemeloszlás és a faj- 
fenntartó néprétegek megerősödése, a másikba pedig az extensív 
nagybirtokok rendszerének kisebb termelése teendő és csak a 
feudális gondolkodású – Szekfű szavaival élve – „harmadik” 
nemzedék politikai túlsúlya nem engedi, hogy a mérleg a kís- 
birtokrendszer javára kibillenjen. 



I. A MEZŐGAZDASÁG JELENLEGI STRUKTÚRÁJA 
MAGYARORSZÁGON. 

1. A birtokmegoszlás jelenlegi állapota.

 

A

 

követendő agrárpolitika irányelveinek lefektetése előtt 
szükséges, hogy röviden áttekintsük a jelenlegi birtokmegoszlási 
viszonyokat és annak' népesedési, szociális és gazdasági vonat- 
kozásait, 

        A földtulajdon jelenlegi tagozását az alábbi táblázat tün- 
teti fel, amely a gazdaságok nagyságmegoszlásáról ad képet, A 
földbirtokmegoszlásra vonatkozó 1895, évi statisztikai teljes fel- 
vétel mellett Csonkamagyarország birtokviszonyainak tanulmá- 
nyozására egyrészt az 1925. évi Gazda címtár,1) amely a közép- 
és nagybirtokok viszonyait tárgyalja és másrészt az 1930, évi 
statisztikai felvétej, áll rendelkezésre, ez utóbbi azonban nem 
tulajdonosok szerint, hanem üzemnagyság szerint csoportosította 
a birtokokat.2) 

Gazdaságok. 

 
 

              

  1)  Magyar Statisztikai Hivatal   Kiadványa.

 

2)   Sajóhelyi   István:   Gazdaságaink   nagyság-megoszlása   1830-ban 
Magyar   Statisztikai   Szemle.  1931.  668.  lap.
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           Az 1000 kat. holdnál nagyobb kiterjedésű gazdaságok az 
ország területének 23,7%-át, a szántóföld területnek azonban 
csak 14,8 %-át foglalják el, A gazdaságok nagyság szerinti meg- 
oszlása azonban még nem ad hű képet, mert ilymódon nem szá- 
mítódnak a nagybirtokkategóriához azon tulajdonosok birtoka, 
akiknek a község határában fekvő birtoka ugyan 1000 kat. hold- 
nál kisebb, de összes földbirtoka mégis együttesen 1000 kat. 
holdnál nagyobb- Ha a gazdaságokat nem egy-egy kozsék hatá- 
rában elkülönítve, hanem a tulajdonosok szerint összegezve 
vizsgáljuk, úgy kitűnik, hogy az 1000 kat. holdnál nagyobb bir- 
tokok az ország területének 30,3 százalékát teszik, 
*”•■ - 

A nagybirtokok előfordulása vidékenként más és más, 
miért is az említett országos átlagszámtól nagy eltérések tapasztal- 
hatók, Dunántúl a nagybirtok hazája, ahol a nagybirtokok az 
összes területnek 32,2%-át foglalják el, de az egyes megyékben 
a nagybirtokok területi aránya még ennél is jóval nagyobb. 
Fejér várraegyében pl, 48,8, Somogyban 43.0, Veszprémben 
38,2% a nagybirtok részesedési aránya. Az északi 4°mbos vidé- 
keit ez az arányszám 28,2%, Az Alföldön a viszonyok kedvezőb- 
bek, de az átlagos 25,8%-os aránytól természetesen itt is van 
eltérés és Hajdú vármegyében pl. a nagybirtok a-vármegye te- 
rületének 37,9%-át, Csongrád megyében 33.2%-át és Biharban 
29.9%,-át teszi. 

               A két legkevésbbé kívánatos gazdaságnagyság, a törpe- 
gazdaság és a nagyüzem jelentős szerepet játszik a magyar 
mezőgazdasági termelésben. Mindkeltő, a helytelen földbirtok- 
politika következménye. Ha a  magyar agrárpolitika a kor köve- 
telményeihez igazodott volna, a többéi európai országokhoz ha- 
sonlóan, a mezőgazdasági nagyüzemek ilyen kirívó túlsúlya nem 
maradhatott volna meg. És ha a földbirtokreform-céljaira igény- 
bevett, alig 1 millió kat. hold terület legnagyobb részét nem ép 
arra használták volna fel, hogy ép a legegészségtelenebb nagy- 
ságú – 3 kat. holdnál kisebb  terjedelmű – gazdaságok számát 
majdnem megkétszerezzék, 584.000-ről  978.000-re növeljék, a 
törpebirtokok eterjedése is kisebb volna.5) Ezzel szemben a 
nagygazdaságok területe számottevően nem esőkként, az egész- 
 

3) A  m.   kir. kormány  1927.  évi  működéséről   és  az ország  köz- 
állapotairól  szóló jelentés,   valamint  az  1925-26.  évi jelentések 
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séges kisgazdaságok száma pedig úgyszólván nem változott meg. 
Ez az oka annak, hogy a magyar földreform, a házhelykiosztás- 
tól4) eltekintve, eredménytelennek bizonyult. Az 1-3 kat. hol- 
das „földreformföldek” ugyanis nem biztosítanak megélhetést a 
földhözjutottaknak, különösen ha meggondoljuk, hogy a kispar- 
cellák a falvaktól sok esetben messze esnek és mívelésük nem 
kis nehézségbe ütközik. Az ilyen törpegazdaságok termésered- 
ményei a felszerelés és az állati igaerő híjján gyatrább mívelés 
miatt természetesen jóval szerényebbek, mint amit a nagyüze- 
mek ott korábban elértek. Ez azonban nem „bizonyítja általános- 
ságban a földreform sikertelenségét, hanem csak azt jelenti, 
hogy a magyar földreform nem létesített a nagygazdaságoknál 
produktivebb egészséges kisgazdaságokat. hanem az volt a vezér- 
elve, hogy miként lehet minél kevesebb nagyüzem felosztásával 
minél nagyobb számú földigénylőt ,,kielégíteni” s a háború után 
csaknem minden agrárországban aktuálissá vált földreíorm- 
törekvést Magyarországon a  „megoldott” problémák tárházába 
helyezni. 

2.  Bérleti gazdálkodás szerepe. 

A j-efenlegi birtokviszonyokat a gazdálkodás módja sze- 
rint is vizsgálnunk kell, mert például ha a nagybirtokokon kis- 
bérlők gazdálkodnának, a földbirtok egyenlőilen megoszlásából 
származó problémák új irányúajk és esetleg kisebb fontosságúak 
volnának, mint jelenleg, amikor a nagybirtokok jelentős részén 
nemzeti szempontból nem kívánatos mammutüzemszerű gazdál- 
kodás folyik és a nagybirtokok jelentős része a szabadforga- 
lomba nem is kerülhet. A nagybérlők ugyanis a magyar nép 
szociális és nemzeti érdekeivel szemben  általában még kisebb 
megértést mutatnak, mint a nagybirtokosok, mert a bérlők a föl- 
det többnyire csak haszonszerzési lehetőségnek tekintik A 
közép- és nagybirtok bérletviszonyairól az alábbi táblázat ad 
képet:5) 

4) 218.000 házhelyet osztottak  k i .  
5) Sajóhelyi István: Földbérleti viszonyok a közép- és nagybir- 

tokok birtoknagyságok csoportjai szerint 1925-ben. Magyar  Statisztikai 
Szemle, 1926. 3. lap. 
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Ha a mívelési ágak szerinti részletezést is vizsgáljuk, úgy 
kitűnik, hogy az 1000 kat. holdnál nagyobb birtokok szántóterü- 
letének 42.7%-át bérleti úton kezelik, míg az erdőterületeknek 
csak 5%-a van bérlők kezén, A nagybirtokosok ugyanis az ex- 
tenzív erdőgazdaságokat szívesen tartják saját kezelésben, de a 
nagyobb hozzáértést és jelentős tőkét igénylő szántóföldi terme- 
lést nagybérlőknek engedik át, 

A bérbeadott 2 millió kat. hold birtokterületből mindössze 
22.6%, 465.000 kat. hold jutott a 100 kat. holdnál kisebb bér- 
leti gazdaságokra- A nagybirtokoknak nagyobb bérgazdaságok for- 
májában való hasznosításának túlsúlya még inkább kitűnik, ha 
meggondoljuk, hogy a 465.000 kat. hold kisbéried földből 107.232 
kat. hold a 3 nagy alföldi város – Szeged, Debrecen és Kecske- 
mét – kisbérletek által hasznosított városi birtokaiból telik ki, 
A kisbérleti rendszer a nagybirtokosok előtt népszerűtlen és 
ennek főleg két oka van: az egyik az, hogy a nagybirtokosok szí- 
vesebben szerződnek nagybérlőkkel, még ha azok csak kisebb, de 
a nyújtott vagyoni garanciák folytán nagyobb bonitású bért ígér- 
nek, semhogy sok bérlővel vesződjenek. A másik főszempont vi- 
szont az, hogy a nagybirtokosok nem szívesen osztják ki birto- 
kaikat hosszú lejáratú kisbérletek formájában, mert így birto- 
kaik kisüzemekké alakulnak át, s attól félnek, hogy az időnként 
kiújuló agrármozgalmak során a kiosztott parcellák a földet 
mívelők tulajdonába könnyen átmehetnek. A kisbérleti gazdál- 
kodásnak, – annak ellenére, hogy ez kevéssé felel meg népünk 
gondolkozásának, mert hisz pusztán a föld birtoklása is népünk 
elsőrendű szükségletei közé tartozik, mégis nagy szerepe lehetne 
az agrárpolitikai célkitűzések időleges megoldásában. 

Az agrárpolitika célkitűzései szempontjából az sem kö- 
zömbös, hogy a magyar földművelő nép gondolkodásától távol- 
álló zsidó faj milyen mértékben vesz részi a mezőgazdasági ter- 
melésben. 1417 zsidó birtokos kezén 509.764 kat. hold föld van.6) 
V, 

6)  Sajóhelyi    István:    Földbirtokaink   nemzetiségi    és   felekezeti 
viszonyai. Magyar Statisztikai Szemle,  1930.  291. lap. 
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Érdekes azt is megvizsgálni, hogy a zsidók mekkora föld- 
területet bérelnek, bár kétségtelen, hogy a nagybérlők magatar- 
tása között alig lehet különbség aszerint, hogy azok zsidók-e, 
vagy más vallásúak, mert a nagybérleti gazdálkodás jellege erő- 
sen kidomborítja a haszonszerzésre irányuló törekvést. A zsidók 
által bérelt földterület nagysága nem ismeretes. De az 1920. évi 
népszámlálás szerint 1030, vagyis az e kategóriába tartozó bér- 
lők 35.4%-ában zsidó bérelt 100 kat. holdnál nagyobb birtokot. 
Miután pedig összesen 2,056,000 kat. hold a 100 holdnál nagyobb 
bérgazdaságok területe, a zsidó bérletek területe 700.000 kat. 
holdnál feltétlenül nagyobb, mert köztudomású, hogy különösen 
a legnagyobb bérletek tekintélyes hányada van zsidó kézen. Ha 
tehát még az áttért és ezért statisztikailag ki nem mutatható 
zsidó birtokosok és bérlők kezén levő birtokokra is tekintettel 
vagyunk; úgy azt állapíthatjuk meg, hogy zsidók gazdálkodnak 
hozzávetőlegesen 1.5 millió kat. holdon. Még meglepőbb számo- 
kat kapunk, ha meggondoljuk, hogy a 100 kat. holdnál nagyobb 
tulajdonnal rendelkező földbirtokosok 8 millió kat. holdnyi te- 
rületéből egyrészt mint saját tulajdon, másrészt mint bérlet, 1.5 
millió kat. hold áll zsidó vezetés alatt. De ha az ebbe a kategó- 
riába tartozó 1,7 millió kat. hold erdőgazdaságot számításaink- 
ból kihagyjuk, – amelyeknek mint előbb láttuk, csak 5%-a 
van bérlők kezén, – úgy arra a meglepő eredményre jutunk, 
hogy a 100 kat. holdnál nagyabb birtokok körülbelül 23 szá- 
zalékán zsidó vállalkozók gazdálkodnak, ez az arány még jó- 
val nagyobb, ha az 500 katasztrális holdnál nagyobb bir- 
tokokat vizsgáljuk. Ennek azért van nagy jelentősége, mert 
a kitűnő kalkulatív készséggel megáldott zsidó gazdák rentabi- 
litási számításaitól függ 3 milliónyi magyar mezőgazdasági mun- 
kásnép nagyon jelentős részének sorsa. De a nemzsidó vezetés 
alatt álló nagybirtokok is kapitalisztikus termelésük következ- 
tében, közvetve szintén a nemzetkőzi pénzérdekeltségeknek 
kénytelenek hódolni. Ezt súlyosbítja az a körülmény, hogy 235 
külföldi honos tulajdonában 211,725 kat. hold van. Ezek közül 
71 idegen, nem magyar anyanyelvű, akik kezén 118,584 kat. hold 
magyar föld van,7)   Nem kétséges tehát,  hogy a kisgazdaságok 
 

7)  Sajóhelyi   István:   Külföldi   honos   birtokosaink.   Magyar   Sta- 
tisztikai  Szemle,  1930.  4121.  lap. Bács-Bodrog megyében pl. 5 idegen 
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létesítése a magyar népe megerősödését jelenti és ezért a nemzet 
érdekeit szolgáló agrárpolitika sürgős feladata. 

3. Népesedési viszonyok. 
A jelenlegi birtokmegoszlási viszonyokat a népesedés-poli- 

tika szemszögéből is vizsgálat tárgyává kell tenni, mert a nagy- 
birtokok túltengése a faj fenntartó magyar nép szaporodására 
rendkívül kártékony hatást gyakorolt. A nagybirtokok ugyanis 
lehetetlenné teszik azon község lakosságának, amelyeknek hatá- 
rában elterülnek, a fejlődését, a szomszéd községben pedig, ahol 
esetleg viszonylag több föld van kisgazdák kezén, a földbirto- 
kok egészségtelen szétforgácsolódását idézik elő, mert a falu 
természetes úton való szaporodását a nagybirtokokhoz tartozó 
község elvándorló népe is gyarapítja. Vidéki népességünk egész- 
ségtelen eloszlásáról és a fejlődés ma is tovább tartó káros irá- 
nyáról jellemző képet adnak azok a községek, amelyeknek hatá- 
rában a nagybirtok dominál, különöskápen az u. n. eszmei közsé- 
gek, amelyek területe egy vagy néha több birtokok területével 
azonos. A nagybirtokoknak a falusi népesség szaporodására gya- 
korolt hatását az alábbi két táblázat adatai szemléltetik. Az I. 
táblázatban a nagybirtokos községek, II. táblázatban pedig az 
ezek szomszédságában levő falvak lakosságának változását tün- 
tettük fel.8) 
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 Ebből az összeállításból kitűnik, hogy az 55.000 holdas Sö- 
vényházának a lakossága alig több, mint a szomszédságában levő

 2261 holdas Sándorfalváé, vagy a 4200 holdas Ócsa község lakos- 
sága közel négyszer annyi, mint a 14.000 holdas Pusztavacsé-stb. 
A népesség szaporodása is más képet mutat a nagybirtokokból 
álló községekben, mint a szomszédos falvakban. Amíg pl. a Bács- 
bodrog megyei Kisszállás lakossága az elmúlt 30 év alatt 14%- 
kal szaporodott, addig a szomszédos Jánoshalma népe 43%-kai 
gyarapodott,  Sövényháza uradalmi község népszaporodása alig 

 
állampolgár kezén 20.952 kat. hold van. Hasonló a helyzet Vas me- 
gyében, ahol a bajor kir. család nagybirtoka. Zemplénben pedig a kül- 
földi honosságú gróf Meráni Jánoené, özv. br. Fould Springer Jenőné, 
Hohenlohe Kereszt él y herceg örökösei és Metternich Sándor Klemen- 
tina hercegnő tulajdonában levő. tekintélyes kiterjedésű birtokok te- 
rülnek el.

 8)   Dr.  Kerék Mihály:  Az eszmei   község.  Magyar Gazdák Szem- 
léje, 1.931. 399. lap.

 a)
 

Ebből 12.992  kat.  hold  1000  kat.  holdnál   nagyobb  gazdaság. 
b)

 
Ebből 4.160 kat. hold 1000   kat.   holdnál   nagyobb  gazdaság. 

c)
 

Ebből 2.965   kat.  hold  1000  kat.  holdnál   nagyobb  gazdaság. 
d) Ebből 2.540 kat.   hold   1000  kat.  holdnál   nagyobb  gazdag. 



20 

6%-os ez időben, míg a szomszédos Sándorfalva lakossága 38%- 
kal növekedett. Mindez azonban nemcsak az utolsó esztendők 
tünete. Kenéz Béla ugyanezt állapította meg mar a haborúelőtti 
időre nézve. így szerinte pl. Bihar vármegye különösen jellegze- 
tes, mert ott a mezőgazdasági lakosság általában ugyan szapo- 
rodott, de azon községek agrárnépe, amelyeknek határában lati- 
fundium van, mégis fogyott.9) 

Az így párhuzamba állított kétféle és egymással szomszéd- 
ságra utalt községtípus népesedési szempontból egyaránt kedve- 
zőtlen. Két véglet került itt egymás mellé: a viszonylag nagy ha- 
tárral rendelkező nagybirtokban bővelkedő gyéren lakott közsé- 
gek és a szomszédos túlnépesedett falvak, ahol a nép kezén levő 
földek előnytelen mértékben aprozóádtak el. Mindkét községtípus 
népesedés viszonyai egészségtelenül alakulnak. Az egyik üzem- 
gazdasági érdekektől vezettetve mesterségesen igyekszik „feles- 
leges” népességétől szabadulni, a másik viszont tűrni kénytelen 
az odavándorlást, ami ezeknek a falvaknak túlnépesedésére és 
az új magyar generáció elproletarizálódására vezet. Békésmegyé- 
ben pl. a munkaerő gazdaságos érvényesülését meggátló az egy 
kat. holdnál kisebb törpebirtokok az összes gazdaságok 35%-át 
teszik. Ennél is kedvezőtlenebb arányt – 38% – csak Fej ér- 
megyében találunk, ami a nagybirtokok túltengésének követ- 
kezménye. 

A nagybirtokoknak a népesség szaporodására gyakorolt 
kedvezőtlen hatását igazolja az egyes megyék Népsűrűsége és a 
nagybirtokok viszonylagos térfoglalása kőzött fennálló negatív 
koreláció is:10) 

 

     9) Dr. Kenéz Béla: Nép ós föld. Budapest, 1917. 88. lap. 
           10 ) Dr. Gombás Géza:  Kisbirtokosságirnk népesedési  jelentősége 
és fontosabb demológiai adatai. Magyar Statisztikai Szemle 1931. 639. l. 
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Komárom és Baranya vármegyék népsűrűségi viszonyai a 
megyék ipari munkásságának viszonylag nagy száma miatt a 
földbirtokmegoszlással nem mutatnak közvetlen összefüggést. 
           A nagybirtoknak a népesedési viszonyokra gyakorolt káros 
következményei közé tartozik végső soron az egyke is. A nagy- 
 

 

birtokos községek népessége (gazdasági cselédek) ugyan szapo- 
rodik, de a szomszédos, többnyire viszonylag kishatárral rendel- 
kező paraszt községek lakossága az elproletarizálódás ellen az 
egykével védekezik. 

Az égy gyermekes rendszer terjedése a múlt század má- 
sodik felében, de főleg harmadik negyedében vált komoly ve- 
szedelemmé, amikor az addig virágzó dunántúli vidékek kezdtek 
elnéptelenedni. A mellékeit térkép tünteti fel az egykés közsé- 
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geket, amelyek főleg a Duna-Dráva szögben, a Dráva menti Or- 
mányságban és a pécsvidéki Mecsek táján fordulnak elő, és szá- 
muk jelenleg 223-ra emelkedett. Az egyke kritériumának., a.z egy 
bizonyos határnál – 20% – alacsonyabb születési arányszámot, 
vagy azt szoktuk tekinteni, hogy a fiatalkorúak – a 6 évesnél 
fiatalabbak – száma, az összlakossághoz viszonyítva az orszá- 
gos átlagtól viszonylag nagymértékben eltér. Országos átlagban 
a 6 évesnél fiatalabb korúak az összes lakosság 13%-át teszik, 
míg az egykés községekben ez az arány a 1%-ot nem éri el. Már 
a századfordulón e veszedelmes népbetegség a társadalmi és a 
tudományos világ érdeklődésének centrumába került, 1909-ben 
gróf Széchenyi Aladár főispán kezdeményezésére Somogyvár- 
megyében egykebizottság alakult, amit hasonló megmozdulás kö- 
vetett a szomszéd megyékben is, 1910-ben pedg Buday vizsgálta 
a dunántúli egykekérdést, A statisztikai módszerek és az egyke 
kritériumának megállapítása mellett Buday az egykés községek 
életét irányító papok és elöljáróságok véleményét is bekérte. Két 
kérdésre kért választ: mi az egyke oka? miben látják az orvos- 
lás eszközeit? 

Az egykekérdés két legfontosabb, ha azokkal a jelentések- 
kel válaszolunk, amelyeket 25 évvel ezelőtt az egykés nép min- 
den baját-vágyát ismerő papok és elöljárók életük hosszú ta- 
pasztalata alapján írtak. 
           Kölköd: A ref. lelkész jelentése, 

,,Ha a lakosság terjeszkedni tudna valamerre, szaporaság 
jönne létre. De községünk három nagy hatalmasság közé van be- 
ékelve. Délen a templomtól 300 ölnyire kezdődik Frigyes fő- 
herceg 113.000 kat. holdas birodalma, északon a templomtól 700 
ölnyire a pécsi püspökség pusztája, keleten a Duna vet bizony- 
talan határt községünk kicsiny területének. Hol találjunk földet? 
Merre terjeszkedjünk? Bizony a főhercegi uradalom többre be- 
csül egy szarvast, mintsem, hogy bármely községnek csak haszon- 
bérbe adna is egy szelvény főidet. Az egykerendszer oka tehát: 
a bírtok elforgácsolódásától való félelem, a terjeszkedni nem tu- 
dás, mert a falu népe előtt csak a föld a megélhetés alapfeltétele. 

A földszerzés előmozdítása különösen itt, a dunántúli vár- 
megyékben volna fontos és sürgős, ahol a kötött birtokok és lati- 
fundiumok agyonnyomják a föld népét. Parcellázással lehetne 
lehetővé tenni  a földszerzést.” 



23 

             Csuz: A község elöljáróságának jelentése. 
„Az egyke legfőbb oka. hogy a birtokgyarapítás  a  mai vi- 

szonyok, mellett nagy nehézségbe.... lakozik, mert a szomszédos 
uradalmaktól, Frigyes főherceg birtokaiból földet venni nem le- 
het, a község határa kicsiny, a lakosok egymástól szintén nem 
vehetnek földet, mert a föld amúgy is, kevés.” 
           Lepsény: A község elöljáróságának jelentése, 
„Az egyke oka abban van, hogy a lakosság birtoka kevés, 
birtokot  a kötött birtok miatt nem szerezhetnek,  nem terjesz- 
kedhetnek s a meglevő csekély vagyonuk több „gyermek közötti 
megosztásáig irtóznak.” 
           Hercegszőlős: A községi elöljáróság jelentése: 
„Az egyke oka, hogy birtokot szerezni ezen a vidéken, ahol 
csak hitbizományi birtokok vannak, nem lehet, s minthogy az 
örökségkép reájuk szállott birtokot megosztani  nem akarják, 
inkább ragaszkodnak az egykéhez. Hogy birtokát megossza, vagy 
gyermekeit más pályára adja, arra alig lehet rávenni, mert szerin- 
tük csak a föld nyújt biztos megélhetést. Ez az eredeti indítóok.”  
Ormánságból Sámod község elöljáróságának jelentése: 
            ,,Az egyke oka elsősorban az itteni parasztbirtokok kcsiny 
voltában van. Az ételek jövedelméből 2-3 tagú család élhet 
meg rendesen, nélkülözés nélkül. Semmi remény sincs arra, 
hogy több gyermek esetén a kisbirtokosok minden gyermekének 
egyforma megélhetési módot biztosítson, annyira körül van véve 
holíkézen levő nagybirtokokkal. Az itteni határok nem engedik 
terjeszkedni a népet, szolgáljon például. Sámod községnek kb. 
720 magyar holdnyi területe: ezen a területen 300 lélek dolgozik 
erősen, megélhetésért. A községek kis határa és az ércgyűrűként 
övező nagybirtokod azonban nem engedik terjeszkedni. 

Az elöljáróság azon kivezető utat látja, hogy az itteni kís- 
ingatlanokkal rendelkező népesség az államhatalom gyors és 
megfelelő intézkedése folytán akár telepítés, akár más módon 
földbirtokhoz juthasson s így biztos megélhetést nyújtván nekik, 
nemzetfenntartó hivatásukhoz ezzel kedvet is fog adni.” 

A jelentések további közlése szükségtelen, mert nincs kö- 
zöttük különbség s ami ezekből kirajzolódik, világosan mutatja 
az egyke pusztítás legfőbb okát. Nem kétséges, hogy a magyar 
agrárpolitika merevsége miatt az ormánsági ősmagyarok az 
egyke ördögi eszközével a passzív rezisztencia álláspontjára he- 
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lyezkednek, A jelentésekből az is kitűnik, hogy az egyke ered- 
ményes orvosszere a gyökeres agrárreform, amit természetesen 
egyéb egészségügyi stb.  intézkedéseknek kell kísérni, 

A hajdani somogyi egykebizottság elnöke, Széchenyi Ala- 
dár is tudta, hogy az egyke elleni küzdelemben a nagybirtoknak 
önmagát le kell győznie. Ha ugyanis telepítés által mód adatik 
arra, hogy az egykés községek az új telepes községek lüktető éle- 
tével kerüljenek szomszédságba s mód van arra, hogy az egykés 
községek népe is földhöz juthasson, akkor az egyke valószínű leg- 
eredményesebb orvosszerét, a drasztikus örökösödési törvényt, az 
úgynevezett nevelési adót stb. is lehet alkalmazni. Nehezen képzel- 
hető, hogy a telepítés végrehajtása mellett egy olyan örökösödési 
törvény eredménytelen maradna, amely kimondja pl., hogy aki- 
nek egy gyermeke van, birtokának %-a a kincstárra, illetve új 
telepesekre száll. Az egyke elleni küzdelem, ilyen és hasonló 
intézkedésekkel kétségkívül eredményre vezetne, már csak azért 
is, mert, ha az egykés népnek ez a veszedelmes betegsége nem 
gyógyulna, helyüket friss, más vidékről származó magyarság 
váltaná fel. 

Azt a sokat emlegetett eszközt, hogy t. i. a katholikus val- 
lás térhódítása az egyke eredményes gyógyszere lehetne, ki kell 
zárnunk, mert az egykés községek felekezetek szerinti csoporto- 
sulása, de a statisztikai vizsgálatok is igazolják azt, hogy az 
egyke a Dunántúl említett vidékein pontosan egyenlő arányban 
terjed úgy a róni. kath., mint a református vallású magyarok 
között. 

Bármilyen áldozat árán meg kell tehát teremteni annak a le- 
hetőségét, hogy főldmívelő népünk száma és gazdasági ereje gya- 
rapodjék, mert a magyar nemzetre váró nagy feladatokat nem 
a mezőgazdasági nagyüzemekben generációkon keresztül cseléd- 
sorban élők, hanem a magyar földhöz kötött kísgazdaréteg fogja 
megoldani. Ezt hangsúlyozza a magyar népesedés politikai ki- 
váló mívelője, Laky Dezső, aki a qualitativ népesedéspolitika 
fontosságát nem tagadja, de mégis a quaniativ népesedéspolitika 
szószólója és a népesedéspolitika középpontjába a születési 
arányszámnak emelésére irányuló akciókat teszi. Együtt hirdeti 
Apáthyval, „hogy az egészen független elemek szarnák kell min- 
den eszközzel szaporítanunk. Azokét, akik szinte csak a m,aguk, 
vagy szűkebb családjuk számára dolgoznak és termelnek, mert  
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amellett, hogy a földet megmunkálja és állatot tenyészt, keres- 
kedik, kisebb ipari munkát is elvégez és mintegy ezermestere az 
életnek.” Ép ezért „a népesedéspolitika igazi hatályos eszközeit 
azokban az elgondolásokban véljük felfedezni, – írja Laky, – 
melyek elsősorban jól kitervezett és következetesen véghezvitt 
telepítés segítségével kívánják továbbfejleszteni azokat az ele- 
ven erőket, melyek a gyors szaporodást mutató családi törzsek 
életében jelentkeznek.11) 

4. Tanyatelepülés. 

Egyrészt a magyar történelem viharos korszakaira, más- 
részt a földbirtokpolitika és a közigazatás-reform hiányára ve- 
zethető vissza az, hogy Magyarországon a lakosság településé- 
nek jellege vidékenként nagyon különböző- Míg a Dunántúl tele 
van szórva kicsiny községekkel, addig az Alföldön a falvak és 
városok roppant határában a tanyákon él a lakosság jelentős 
része. Ezt igazolják egyfelől a Duna-Dráva, másfelől a Tisza- 
Maros szög települési viszonyaira vonatkozó következő adatok is: 

                                                    A vármegye területe  Községek      Egy község        Egy község 
                                                                              kat. hold száma     átlagos területe átlagos lakosa 
Baranya vármegye 685.000        310 2.210 806 
Békés vármegye 640.000 28       22.840        11.800 

Az 1930. évi népszámlálás szerint az alföldi tanyákon több 
mint 1 millió magyar él, az ott élő lakosság 30.4%-a. Egyes me- 
gyédben és az alföldi nagy városok területén a lakosság még na- 
gyobb része él tanyákon. Szeged lakosságának 33.6%-a, Békés 
megyének 34.9%-a, Hódmezővásárhelyének 39.0rV-a, Csongrádé- 
nak 47.0%-a tanyai lakos.12) 

A tanyatelepülés főleg két szempontból érdemel figyelmet: 
a tanyavilág speciális gazdasági berendezkedése és a tanyavilág 
kulturális elhagyatottsága szempontjából. A Duna-Tisza kőzött 
széles sávként húzódik a tanyavilág Jászberénytől Szegedig, a 
déli részen átterjedve a Tisza-Maros szögbe, A tanyavilág 
mezőgazdasági termelése egyrészt azért, mert a talajviszonyok 
a belterjes szőlő- és kertgazdálkodásnak   kedveznek,    másrészt 

11) Dr. Laky Dezső: Népesedéspolitika 1933. Magyar Szemle Társ. 
12 ) Dr. Thi r r ing   Lajos:   A  tanyák,  puszták és egyéb külterületi 
helyek népessége. Magyar Statisztikai  Szemle.  1932. 1044.  és köv. lap. 
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azért, mert a birtokmegoszlási viszonyok is kedvezőek – nagy- 
birtok ugyanis alig fordul elő ezen a vidéken, – erősen fejlett- 
A tanyatelepülés ugyanis igen alkalmas az intenzív baromfi ne- 
velésre, szőlő-, gyümölcs- és zöldségtermelésre. Ezeknek á ter- 
mékeknek jelentősége pedig úgy a nemzeti jövedelem kialaku- 
lása, mint az export szempontjából mind nagyobb. Az alföldi 
tanya-vidék elsőrendű szerepet játszik az ország gazdasági éle- 
tében. Ez a vidék szolgáltatja az igen nagy jelentőségűvé vált 
baromfikivitelünk közel kétharmad részét. Az egyes alföldi góc- 
pontoknak  a baromfiexportban való részesedése a következő 
volt   1926.  évben:13) 

Magyarország élő és 
leölt baromfi kivitelének 
14,4%-a Békéscsaba, 
12.1 %-a Kiskunhalas, 
10,0%-a Orosháza, 
9,2 %-a Szentes, 

7,0 %-a Kiskunfélegyháza, 
5,2%-a Kecskemét, 
3.6 %-a Szeged, 
2.5 %-a Nagykőrös, 
64,0%-a    Tanyavidékről került ki. 

Az ország szőlő-, gyümölcs- és zöldségtermelésének súly- 
pontja szintén az alföldi tanyavidékre esik. Gyümölcs- és zöld- 
ségkivitelünk túlnyomó része Kecskemét, Nagykőrös, Kiskun- 
halas és Szeged tanyáiról kerül ki; almakivitelünk közel kéthar- 
mada, a barackkivitel 90%-a, az uborka kivitel több mint három- 
negyed része, a paradicsom-exportnak több mint fele stb. szár- 
mazik e vidékekről. A tanyavilág termelésének további és más 
irányú fejlődését főleg az hátráltatja, hogy nincs megfelelő út- 
és vasúthálózatuk. Főleg a kötöttebb talajú vidéken van ennek 
nagy jelentősége, mert ha az őszi esőzés beáll, az utak itt tava- 
szig járhatatlanok, 

A tanyarendszer gazdasági előnyeit azonban nagymérték- 
ben lerontják azok a mostoha viszonyok, amelyek abból származ- 
nak, hogy az alföldi városok roppant kiterjedésű határában élő 
tanyai lakosság egyrészt fizikai okok,   másrészt   kulturális   kü- 
 

13)  Kaán   Károly:  A  magyar föld.  Budapest.  1927. 
Adataink  1927.  Dr.  Weis  István   felszólalása. 
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könbözőségek miatt sem tarthat kapcsolatot a városok vezetősé- 
gével és kultúrintézményeivel. Különösen Hódmezővásárhely, 
Kecskemét, de főleg Szeged tanyavilága él elszigetelten a város- 
tól. Szeged 142.000 kat. holdnyi határában sokan 50 km, távol- 
ságban laknak a várostól. Vájjon milyen kapcsolatban lehetnek 
ezek a várossal? Azonkívül aligha, hogy közterheiket, esetleg 
városi bérföldjeik után teljesítendő bérfizetési kötelezettségeiket 
a városban teljesítik, a piacokon adnak-vesznek, de a város szo- 
ciális és kulturális intézményeiből semmit sem élveznek. Ezt 
igazolja az a sajnálatos tény is, hogy a csecsemőhalandóság az 
alföldi tanyákon 69%-kal százalékkal nagyobb, mint a falvak- 
ban.11) A tanyarendszer kifejlődése, ami a gazdasági előnyök 
mellett minden szempontból károsnak bizonyult, a múlt század 
közigazgatásának örök bűne marad, hogy e rendszer kifejlődését 
nem akadályozta meg, amit el lehetett volna érni, ha a községek 
és városok roppant határait idejekorán feldarabolja és új fal- 
vakat íétsít. Közigazgatási reform híjján azonban ez nem történ- 
hetett meg és előállt az a helyzet, hogy a 100-150,000 holdas 
városok ma már csaknem teljesen képtelenek arra, hogy a hatá- 
raikban élő népesség kulturális és szociális igényeit kielégítsék, 
annál is inkább, mert ezek a városok, Szegeddel az élen, az el- 
múlt évtzedek alatt a szó rendes értelmében városokká fejlőd- 
tek s ezzel párhuzamban agrárlakosságukkal való kapcsolatuk 
folytonosan gyengült, 

A tanya-kérdéssel már 32 évvel ezelőtt, 1932-ben foglal- 
kozott a városok kongresszusa,15) Ez azt javasolta, hogy a váro- 
sok nagy határában levő települések községesítendők, úgy, hogy 
az alakítandó községek járási hatósága a város legyen, Szeged, 
Kecskemét, Hódmezővásárhely határában alakítandó községeknek 
pedig törvényhatósága is a városok legyenek. Ebben az esetben 
a városok nem veszítenék el végleg jelenlegi területüket, a ta- 
nyai lakosságnak viszont meg volna a lehetősége arra, hogy szer- 
vezkedjék s szorosabb kapcsolatba kerüljön vezetőségével és 
kultúrintézményeivel. Ezeknek a községeknek természetesen más 
képe lenne, mint a dunántúliaknak. Ennyit megérdemelne a 
Tisza-völgy magyarsága, amelyet Széchenyi a magyar faj törzsé- 
nek tekintett. 

14) Dr. Fekete Sándor: A tanyai csecsemő védelemről. 1928. Bpest. 
            15) Balogh   Andor  é-s  dr.   Kovrig Béla:   Társadalompolitikai   fel- 
adataink   Dr.  Weis   István  felszólalása. 
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5. A nagy-   és   kisgazdaságok   szerepe   agrártermelésünkben és 
kivitelünkben. 

A nagybirtokoknak, illetőleg mezőgazdasági nagyüzemek- 
nek a népesedési viszonyokra gyakorolt kedvezőtlen hatását rö- 
viden áttekintve, vizsgálat tárgyává kell tenni azt is, hogy milyen 
szerepet játszanak a mezőgazdasági nagyüzemek az ország 
agrártermelésében és a nemzeti jövedelem kialakulásában. E 
kérdést számos más szempont mellett főleg a termelés rentabi 
lítása és produktivitása szempontjából kell megvizsgálni. 

Az optimális mezőgazdasági üzemnagyság kérdésének vizs- 
gálata során Hollman16) mutatott rá annak fontosságára, hogy a 
kis paraszt üzemekben épp úgy törődjenek a mezőgazdasági ter- 
melés rentabilitásának kérdésével, mint a kapitalisztikus nagy- 
üzemekben,, bár a rentabilitás fontossága természetesen kisebb a 
kisgazdaságban, mint a nagyüzemben, mert egyfelől a család- 
tagok munkabérigénye nem jelent határozott költségeket. A kis- 
és nagygazdaságok produktivitásának kérdésében Aereboe17) vizs- 
gálatai teremtenek tiszta helyzetet, Krstálytiszta megállapításai 
arról győznek meg, hogy a mezőgazdasági termelés minden ágát 
figyelembevéve, az összes termelés szempontjából a nagygazda- 
ság kétségkívül lemarad a kicsi mellett, habár rámutat arra, hogy 
bizonyos termények termelésében a nagyüzemnek van elsőbbsége. 

Az közismert tény, hogy Magyarországon a nagybirtok ter- 
mel ástechníká ja tökéletesebb, mint a kisbirtoké. Ezt igazolja az, 
hogy a kisbirtok kat. holdankénti terméshozama kisebb, mint a 
nagybirtoké18)  és az is, hogy a nagybirtokról piacra került álla- 

16) Prof.  Dr.  A.  H.  Hollman:    Zur   Frage   der   optimalen Be- 
triebsgrösse. Beriehte über    Landwirtscliaft.  Berlin.  1923. 

17) Prof. Dr. J. Aereboe:    Allgemeine    landwirtechaftliche    Be- 
triebslehre.  Berlin.   1918. 

18) A   kat.   holdankénti   terméshozam   alakulása   a   nagy-  é®   kis- 
birtokon  az 1926-30. évek átlagában: 
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tok minősége általában jobb, mint a kisbirtokon tenyésztésieké. 
A nagyüzem felsőbbsége azonban mégsem feltétlen  és nem ál- 
landó, mert ,,a nagyüzem termelés dolgában csak addig áll fe- 
lette a kicsinek, amíg a társadalom egyes osztályai között nagy 
különbség van, iskolázottság dolgában, ahol a szövetkezett?. De a 
hajlandóság az alsóbb rétegekben nincs kifejlődve.”19) De néze- 
tünk szerint annak, hogy a kisgazdaságok szántóföldi termés- 
eredményei kisebbek, nem annyira az az oka, hogy a kistermelők 
szaktudása kisebb, mint az intenzív nagygazdaságok kitűnő szak- 
képzettségű vezetőié, hanem inkább az, hogy a nagygazdaságok- 
ban a szántóföld közel egyenlő nagyságúra szabott tábláin egy- 
séges munka folyik, szemben a kisgazdaságok sok darabban 
fekvő földszalagjain folyó munkával. Ezeken a sokszor egy-két 
öl széles földforgácsokon a termelés feltételei igen kedvezőtle- 
nek, A tagosított községek terméseredményei igazolják, hogy a 
kisgazdaságok nagymértékű tagozottsága döntő fontosságú sze- 
repet játszik a kisgazdaságok alacsony termésereményeiben. Ta- 

gosítás után a községek szántóföldi termelése általában 20%-kal 
emelkedett, éppen annyival, amennyivel a kisbirtok termésátlaga 
a nagybirtoké mögött általában elmarad. A tagosítás és az álta- 
lános mezőgazdasági szakismeretek terjesztése lehetővé teszik, 
hogy a kisgazdaságok hasonló eredménnyel termeljenek, mint a 
nagyüzemek, sőt olyan termények – ipari növények – termelé- 
sével is foglalkozzanak, amelyeket eddig, főleg a nagyüzemek- 
ben termeltek,, Az ezirányú fejlődés lehetőségét éppen a szövet- 
kezeti mezőgazdasági szeszgyárak példái bizonyítják, igazolva 
azt, hogy még mezőgazdaság ipar is létesíthető kisbirtokon. 

A szántóföldi termelés eredményei egyedül még nem ele- 
gendők arra, hogy a kis- és a nagybirtok produktivitásának kér- 
dését a nagybirtok javára eldöntsük. A mezőgazdasági termelés 
ugyanis nem fejeződik be a szántóföldi termeléssel, hanem ez 
részben csak a mezőgazdaság egyéb termelési ágainak képezi 
alapját. Ezért, ha a különböző birtoktípusok termelésének pro- 
duktivitását kívánjuk vizsgálni, a mezőgazdasági termelés min- 
den ágának eredményét figyelembe kell vennünk és azt a ter- 
melés alapját képező föld egységére, egy katasztrális holdra 
vonatkoztatunk. Csak az ilymódon kiadódó termésértékek adnak 
 

19) Dr. Kenéz Béla: Nép és föld. Budapest, 1917. 46. lap. 
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helyes képet j arról, hogy a kis- vagy nagygazdaság termelése pro- 
duktivebb-e-; 

Az alábbi táblázat számadatai azt mutatják, hogy akkor, 
amikor a” ország összes területének 50.0%-a, szántóföldterületé- 
nek pedig 61.5%-a esett a 100 kat. holdnál kisebb birtokokra, 
az 1926-30, évek átlagában a 100 kat. holdnál kisebb gazdasá- 
gokból származott. 

 
 

          Ugyanekkor az állattenyésztés hozadékának túlnyomó része 
szintén a kisbirtokról származott, mert az állatállomány nagyobb 
részét kisbirtokon tartják, mégpedig ugyancsak az 1926-30. 
évek átlagában a 

a szarvasmarha-állomány 76.2 %-át 
a sertésállomány 85.0 „ 
a lóállomány 85.0 „ 
a juhállomány 30.0 „ 
a baromfiállomány 82.2. „ 

             A szőlő- és gyümölcstermelés szintén a kisgazdaságok üzemága. 
A 380.000 kat. hold szőlőterületből csak 9.7%, 36.700 kat. hold 
az 5 holdnál nagyobb szőlöbírtokok területe s hasonló módon a 
15.7 millió darab gyümölcsfa 72.1 %-a a 20 kat. holdnál kisebb 
gazdaságokban és 17.0% a 20-100 kat. hold nagyságú gazdasá- 
gokban díszlik. 

Ha ezek figyelembevételével felbecsüljük, hogy a mező- 
gazdaság évi termelésének értéke miként oszlik meg a nagy- és 
kisbirtok között – az erdőbirtokokat figyelmen kívül hagyva, – 
arra az eredményre jutunk, hogy a mezőgazdasági termelés ér- 
tékének kb. 28%-át a  nagybirtok és 72%-át a kisbirtok állította 
elő. Ha a termésértékeket a nagy és a kisbirtok – erdő nélküli 
– 1 kat. holdnyi területére vonatkoztatjuk és a nagybirtok 1 
kat. holdjának évi bruttó termésértékét 100-al vesszük egyenlő- 
nek, úgy 1 kat. hold kisbirtok évi hozamának értéke 150-el 
egyenlő. Az OMGE üzemstatisztikai vizsgálatainak eredményei, 
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megállapításunkkal látszólag ellentmondanak,20) Az üzemsta- 
tisztikai felvételek azonban nincsenek tekintettel a szőlő- és gyü- 
mölcstermő vidékek törpegazdaságaira, amelyeknek munkainten- 
zívebb termelése nagyobb bruttó terméshozamot eredményez, 
mint a felvételre kiválasztott, főleg szántóföldi termeléssel fog- 
lalkozó kisgazdaságok. Ha azonban az ország kis- és nagybirto- 
kait egy-egy csoportba összesítjük s a vizsgálatokat a két birtok- 
kategóriára így végezzük el, úgy a fenti megállapítás helyessége 
kétségkívül kitűnik, mert a kisgazdaságok intenzív állattenyész- 
tése, valamint szőlő-, gyümölcs- stb. termelése bőven pótolja azt 
a veszteséget, ami a kisgazdaságok kisebb szántóföldi termésát- 
lagaiból származik. Nem helyes tehát a nagy- és a kisbirtok ter- 
melését csupán a szántóföldi termelés alapján összehasonlítani. 
Az országok gazdasági életében nagy szerepet játszik az 
előállított cikkek exportálható feleslege. Az export viszonylagos 
nagysága tőkeszegény országban határt szab annak, hogy az illetp 
ország milyen mértékben kapcsolódhatik be a nemzetközi gazda- 
sági életbe. Tőkeszegény országban, mint Magyarországon, az 
export jelentősége annál is inkább nagy, mert a magyar gazda- 
sági élet fejlődése sokszor idegen tőkéket igényel. Ezek szolgá- 
latát pedig csak kereskedelmi mérlegünk aktív egyenlegéből le- 
het reálisan teljesíteni. Az ehhez szükséges exportfelesleg csak 
a piacra kerülő javakból származhatik. Ezért mezőgazdasági ter- 
melésünket úgy a piacra termelés, mint az export szempontjá- 
ból is vizsgálat alá kell venni másszóval azt is meg kell állapíta- 
nunk, hogy egyfelől a kereskedelmi forgalomba került, másfelől 
az exportált agrártermékek milyen része származott a nagy- és 
a kisgazaságokból. A mezőgazdasági termékek értékét és azt, 
hogy annak milyen hányada kerül kereskedelmi forgalomba és 
Hogy abból mennyit tett az export, az 1929-1930. gazdasági év- 
ben, az alábbi táblázat tünteti fel: 

20) Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület. Üzemsstafit-sztikai 
Bizottságának II. kiadványa: Mezőgazdaságunk üzemi eredményei 
1932. évben. Budapest, 1934. – Az üzemstatisztikai felvételek szerint, 
az alföldi kisgazdaságok ,,nemzetgazdasági bevétele   18%-kal nagyobb, 
mint a nagygazdaságoké. A Dunántúlon az arány 14.2% 
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A mezőgazdasági termelés nettó értéke az 1929/30. gazda- 
sági évben 1965 millió pengő volt. A termelés nettó értéke a fo- 
gyasztásra alkalmas termékek értékét jelenti. Vizsgálódásaink 
egyszerűsítése céljából az előbb felsorolt összes mezőgazdasági 
termék helyett csak a főbbeket foglaljuk össze az alábbi táblá- 
zatban: 

 
 

.Az agrártermelés nettó értékének 82%-át 
hús,   tej    és     a     baromfitartás,    valamint a szőlő- és 

tehát   a   búza, 
gyümölcsterme- 
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lés termékei alkotják, s a kereskedelmi forgalomba kerülő érték 
nagyobb része ugyancsak ezekből a termékekből adódik. A ta- 
karmányneműek (szálastakarmány, tengeri, árpa, zab, burgonya 
stb.) csak viszonylag kis hányada kerül piacra, mert azok az 
állattenyésztésen keresztül értékesülnek, A mezőgazdaság nettó 
termésének jelentős részét a mezőgazdaságban tevékenykedő 
lakoság fogyasztja el, számos cikknek csak kisebb része kerül 
kereskedelmi forgalomba, A táblázatból kitűnik, hogy az 1929- 
1930. évben a bruttó búzatermés értékének 61 %-a, az állatvágá- 
sokénak pedig 68%-a, tejtermelésnek 39%-a, a baromfitartás 
termékeiből 53%, a bor-, szőlő-, gyümölcstermelésből pedig 83% 
került kereskedelmi forgalomba. Ugyanebben az évben a búza- 
export a búzatermés összes értékének 14%-át tette. A vá- 
gásra kerülő; állatok értékének 40%-a, a baromfi, tojás- és toll- 
termeíés értékének 25 %-a, a bor, szőlő- és gyümölcstermelésnek 
pedig 16%-á került külföldi piacokra, E termékek agrárexpor- 
tunknak 75%-át teszik. 

Most már arra keresünk választ, hogy a nagy- és kisbirtok-- 
nak milyen része van a belföldi fogyasztópiacok ellátásában éá 
az exportban? 

Vizsgálataink szerint az 1929/30, évi búzatermés 61 %-a 
került kereskedelmi forgalomba. Számításainktól eltérő módsze- 
rekkel üzem statisztikai alapon vizsgálta a kérdést Szafka Elek, 
a gyakorlatban élő nagygazda, aki arra az eredményre jutott, 
hogy az 1928. évben termelt búza 60,7%-a került kereskedelmi 
forgalomba, míg a búzatermés 39,3%-a a gazdaságok vetőmag, 
konvenció, terménybér és a gazda saját szükségletét fedezte. 
Vizsgálódásaiban arra is kitért, hogy az egyes birtokkategóriákba 
tartozó birtokok termékeinek milyen hányada került kereske- 
delmi forgalomba. 

 
A táblázat adataiból kitűnik, hogy a nagy- és a középbirto- 

kok búzatermésükből  alig néhány százalékkal hozhatnak többet 
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kereskedelmi forgalomba, mint a 20 kat. holdnál kisebb gazda- 
ságok. A nagygazdaságok ugyanis a munkabér jelentős részét 
mint cselédkonvenciót, summásbért, stb. búzában adják ki. A 20 
kat. holdnál kisebb birtokon termelt búza viszont főleg a gazda 
és családja szükségletét fedezi. A 20-100 kat. holdas kisgazda- 
ságok búzafeleslege a legnagyobb és termésük 78%-át kereske- 
delmi forgalomba hozzák, ami az összes piacra került búza kb. 
egyharmadát teszi. Ez a birtoktípus a többivel szemben igen je- 
lentős búzafelesleggel rendelkezik. Ennek az az oka, hogy a 20- 
100 kat. holdas gazdaságok munkaszükségletét főleg a gazdálko- 
dók és családtagjaik fedezik, terménybért ezért nem fizetnek, 
saját szükségletük pedig az összes termésnek már viszonylag 
csak csekély része. Ezek a számok meggyőznek arról, hogy 
Magyarországon a fogyasztó piacok búzaelltásában a nagygazda- 
ságok sem abszolúte sem relatíve nem emelkednek a kisgazda- 
ságok fölé. Az a közfelfogás tehát, mintha a fogyasztó centrumo- 
kat főleg a nagybirtokok látnák el gabonával, magyar vonatko- 
zásban téves. 

Az állattenyésztés húshozadékának és a tejtermékeknek, 
amelyek agrártermelésünk nettó értékének több mint felét teszik, 
túlnyomó része a kisgazdaságokból kerül ki. Azt azonban, hogy 
a kereskedelmi forgalomba került állattenyésztési termékek mi- 
lyen része származik a nagy- és a kisgazdaságokból, statisztikai- 
lag jelenleg nem lehet megállapítani. De ha meggondoljuk, hogy 
a szarvasmarhaállomány 76.2%-a és a sertésállomány 85.0%-a 
a kisgazdaságokban van, és ha figyelembe vesszük, hogy azonos 
nagyságú állatállomány évenkénti szaporulata^ alig különbözik a 
nagy- és kisgazdaságokban, akkor nyilvánvaló hogy a vágásra 
kerülő állatok túlnyomó része a kisgazdaságokból származik. Az 
1930. évben történt statisztikai felvétel szerint a nagygazdasá- 
gokban fejte tejnek ugyan viszonylag nagyobb része került el- 
adásra, de az összes kereskedelmi forgalomba került tejnek 
mégis 71.9%-a a 100 kat. holdnál kisebb gazdaságokból szár- 
mazott.21) 

Az   agrártermelésünk   szempontjából   nagyfontosságú   ba- 
romfi-tartás  hozadékának 92.0%-a a kisgazdaságokból  szárma- 
 

   21) Dr. Szölló esy Zoltán.:  Szarvasmarhaállományunk és tejterme- 
lésünk 1930-ban. Magyar Statisztikai Szemle, 1931. 349. és köv. lap. 
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zik. Ők látják el a belföldi piacokat. de az exportot is ők szol- 
gáltatják. 

A bor- és gyümölcstermelés, mint azt előbb kifejtettük, a 
kisgazdaságok üzemága, s ez a szükségszerű oka annak, hogy a 
kereskedelmi forgalomba került bor és gyümölcs legnagyobb 
része, szintén a kisgazdaságokból kerül ki. Mindezeket figye- 
lembe véve, a kereskedelmi forgalomba került agrártermékek 
értékének kb. 70-73%-a a kisgazdaságokból származik. Magyar- 
országon a fogyasztópiacok ellátása csak kis részben függ a 
nagyüzemek termelésétől és az ma már inkább kereskedelmi 
organizációs feladat. 

Agrártermelésünk feleslege külföldi piacokra kerül. Az 
agrárexport értékének kb. 70%-át az állattenyésztés, baromfi- 
tartás, valamint a bor- és gyümölcstermelés termékei adják. 
Ezeknek a cikkeknek pedig közel háromnegyedrésze a kisgazda- 
ságokból származik. Agrártermékeink külkereskedelmi forgalmá- 
ban tehát éppen a kisgazdaságaink termékei szerepelnek nagyobb 
arányban. De az sem érdektelen, hogy amíg a búzaexport értéke 
az eímult 8 év alatt 86%-kal, addig a baromfi, tojás- és toll- 
exportunk értéke – mint az alábbi -táblázatból kitűnik – cssk 
50%-kal csökkent. Ennek az az oka, hogy a baromfi, tojás, toll- 
kivítelünk mennyisége folytonosan emelkedik, ami az árhanyat- 
lást számottevően kompenzálja. 

 

6. A mezőgazdasági munkanélküliség és a kivándorlás kérdése. 

A kisgazdaságok és a mezőgazdasági nagyüzemek vizsgá- 
lata nem lenne teljes, ha a munkás viszonyokra, a tefemelés 
munkaszükségletére nem férnénk ki. A mezőgazdasági terme- 
lés munkaszükséglete kézi és állati, illetve gépi munkaerővel fe- 
dezhető. Az Amerikai Egyesült Államok, Kanada, Argentína stb. 
gyér lakosság széntermelő vidékeinek munkaszükségletét leg- 
nagyobb részben géppel fedezik. Ez agrárvidékeken a vetésterület 
és általában a megmívelt föld nagyságát a termények áralaku- 
lása és a termelés rentabilitása erősen befolyásolja, A tengeren- 
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túli országokban ugyanis meg van annak a lehetősége, hogy a 
megmívelt területet lényegesen kiterjesszék, de többnyire meg 
volt annak a lehetősége is, hogy a mezőgazdaságban tevékeny- 
kedő munkásság egy része  más irányban találjon foglalkozta- 
tást, mihelyt a mezőgazdasági termelés rentabilitása megromlott, 
A túlnépes európai agrárországokban, így Magyarországon isf 
azonban a mezőgazdasági termelés csaknem független a termelés 
 

 I. A mezőgazdasági termelés kézimunkaszükséglete  1930-ban

 1.

 

Az   állattenyésztés   kézimun- 
kaszükséglete, 

2.

 

Erdőírt ás és felújítás 
3.

 

Trágyázás. 
4.

 

Legelő ápolás. 
5.

 

Tavaszi   szánt ás és vetés. 
6.

 

Tengeri, burgonya, stb.  ápo- 
lása. 

7.

 

Szénakaszálás, betakarítás. 
8.

 

Szőlőmiveiés 

9. Aratás,   cséplés,   betakarítás.

 10.

 

Őszi szántás és vetés. 
11.

 

Kapások betakarítása. 
12.

 

Szüret. 
13.

 

Cukorrépa betakarítás. 
14.

 

Szőlőföldelés. 
1 o. Dohánytermelés. 

 16. A   munkahelyváltozástsal   járó 
időveszteség.

 rentabilitásától, mert agrárlakosságunk egyrészt a kivándorlás 
megszűnése, másrészt ipari fejlődésünk szűk korlátai miatt nagy- 
részt arra kényszerül, hogy a mezőgazdaságban találja meg bol- 
dogulását. Az összes megmívelt terület állandósága és az állat- 
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állománynak csak kisebb mértékű fluktuációja igazolja, hogy 
Magyarországon a mezőgazdasági termelés kényszergazdálkodás 
jellegével bír, amelyre az agrárcikkek áralakulásának csak cse- 
kély befolyása van. Ez az oka annak, hogy a mezőgazdasági ter- 
melés volumenje a termelésnek inkább fizikai, mint konjunktu- 
rális tényezőjétől függ. Ezért a mezőgazdasági termelés munka- 
szükségletére a konjunktúraváltozások legfeljebb annyiban hat- 
nak, hogy a termelés csökkent rentabilitása idején a szükséges 
 

 II. A mezőgazdasági termelés kézimunkaszükséglete és a mezőgazdasági 
népesség munkaképessége

 munkákat nem végzik el oly tökéletesen, mint jó konjunktúra 
idején. A mezőgazdaságban tevékenykedő lakosság tehát évről- 
évre közel akkora munkalehetőséggel áll szemben, illetve a mező- 
gazdasági népesség folytán tartó szaporodása következtében 
munkalehetőségei évről-évre való zsugorodásával kell számolnia. 
A termelés munkaszükségletét vizsgálva megállapíthatjuk, 
hogy a különböző, a mezőgazdasági termelésben érdekelt osztá- 
lyok az év folyamán milyen mértékben részegedhetnek a mező- 
gazdasági termelés  által igényelt, meglehetősen mereven körül- 
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határolt munkaszükségletben. A földmívesnépnek úgyszólván 
minden tagja évenként részesedik ebben a munkaalkalomban és 
hosszabb-rövidebb ideig munkát talál Köztudomású, hogy ara- 
tás idején a legszegényebb faluban is alig lehet henyélő embert 
találni. A falu valamennyi munkabíró tagja dologban áll s ha sa- 
ját falujának határában nem talál munkát, csoportba verődve 
mennek az Alföldre, ahol a szorgos munka idején otthon feles- 
leges munkájukat szívesen látják. Az kétségtelen, hogy az ország 
falusi lakossága néhány helyi kivételtől eltekintve, minden év- 
ben bizonyos ideig munkában áll, miért is Magyarországon ab- 
szolút mezőgazdaság munkanélküliségről nincs szó. Nem jelenti 
ez azonban azt, hogy a sok esetben csak 80-100 napig tartó 
munka ellenértéke fedezi  a soktagú munkáscsalád évi szükség- 
letét. Az I. számú diagramm a mezőgazdasági termelés kézi- 
munka szükségletét ábrázolja, ami évenként 360 millió normál 
munkanapot reprezentál. A II. számú diagramm viszont a mező- 
gazdaságban tevékenykedő lakosság 471 millió normál munka- 
napnyi munkakapacitását és a munkaszükségletben való része- 
sedését ábrázolja.22) A mezőgazdasági munkásság foglalkozta- 
tottságának mértékére, másszóval a mezőgazdasági munknélküli- 
ségre az á jellemző, hogy a mezőgazdasági termeléshez szüksé- 
ges 360 millió munkanap milyen részét képezi a falusi lakosság 
munkakapacitását kifejező 471 millió munkanapnak. Ez az arány 
országos átlagban 76%-os. A mezőgazdasági keresők hasznossá 
tehető munkaidejének – nem pedig a lakosság számának! – 
24%-a tehát a jelenlegi népesedési birtokmegoszlási és gazdál- 
kodási rendszer mellett kihasználatlan. A mezőgazdasági lakos- 
ság munkanélküliségéről azonban csak akkor kapunk helyes ké- 
pet, ha a keresőket olyan csoportokra bontjuk, akik megközelí- 
 tően .azonos munkalehetőségekkel bírnak. E vizsgálat szerint a 
törpebirtokos napszámosok hasznosítható idejének csak 65%-a 
van kihasználva. Ettől az országos átlagtól természetesen vidé- 
kenként eltérések tapasztalhatók, Békésmegyére ez a szám 44%, 
Hódmezővásárhely 52%, stb. 

A törpebirtokos napszámos   és   napszámososztály munka- 
 

            22) Dr-. Matolcsy Mátyás: A mezőgazdasági  munkanélküliség 
Magyarországon. A Magyar Gazdaságkutató Intézet 6. számú külön- 
kiadványa. 1933. 
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nélküliségének okai között egyrészt természeti adottságok, más- 
részt pedig a jelenlegi birtokmegoszlásí viszonyok és a népsűrű- 
ség szerepelnek, A mezőgazdasági termelés munkaszükségleté- 
nek szempontjából a nagyüzemek a kisgazdaságok mögött ma- 
radnak. Amíg a 6.6 millió kat. hold nagybirtok évi kézimunka- 
szükséglet 94 millió munkanap, addig a 8,5 millió kat. holdnyi 
„kisbirtok 266 millió munkanapot igényel, A kisgazdaságok kézi- 
munkaszükséglete lényegesen nagyobb, mint a nagygazdasá- 
goké;23) aminek az az oka, hogy a kisgazdaságokon tartják a sok 
kézi munkát igénylő állatállomány túlnyomó részét és viszont 
ez az oka annak is, hogy a kisgazdaságok kézimunkaszükség- 
lete az év folyamán lényegesen egyenletesebben oszlik el, mint 
a nagyüzemeké!, ahol a szántóföldi termelés dominál, amelynek 
munkaszükséglete főleg a nyári hónapokra esik. A két gazdaság- 
típus munkaszükséglete között még az a különbség, hogy, a nagy- 
gazdaságok munkaszükséglete konjunktúraérzékenyebb, mini a 
kisgazdaságoké. A kisgazdaságok kézimunkaszükséglete a ked- 
vezőtlen konjunktúrával alig változik, mert a kisgazda ugyanúgy 
mivel! meg a földjét, mint jó konjunktúra idején, mert terme- 
lését nem a pénzben kifejezett jövedelmezőség irányítja, hanem 
az, hogy ez a munka az alapja megélhetésének s ha munkája 
pénzben kifejezve nem is les? olyan eredményes, mint a jó kon- 
junktúra idején, nem változtathat sorsán, hisz munkáját egyebütt 
úgysem értékesítheti. Nem így a nagygazdaságokban, A nagy- 
gazdaságok kézimunkaszükségletét a mindenkori rentabilitási 
számítások határozzák meg s ez az oka annak, hogy a nagy- 
gazdaságban a munkaalkalmak bizonyos mértékben nyomon kö- 
vetik a konjunktúra változásokat.24) Ez az egyik oka annak, hogy 
a mezőgazdasági munkásság ellátottsága a mezőgazdasági ked- 
vezőtlen konjunktúrája idején viszonylag is rosszabb, mint a kis- 
 

23) Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület Nemzetközi Bi- 
zottságának II. kiadványa: Mezőgazdaságunk üzemi eredményei az 
1932. évben. Budapest, 1934. 50. 1. A dunántúli nagy- és középgazdasá- 
gok 1 kat. hold mezőgazdasági területre 56.4 P munkabér esett az 
1932. évben, a kisgazdaságoknál pedig 35%-kal több, 86.7 P. Mindkét 
esetben   a  gazdálkodó  munkabérigénye is  figyelembevétetett. 

24) Egy igen jól vezetett pestvármegyei nagygazdaság kézi- 
munkaszükséglete   az  1928.   évi   39.602   munkanapról  –  10.5%-kal 
1932.  évben  35.473  munkanapra  csökkent. 
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gazdáké. Emellett a törpebirtokos és napszámososztály foglal- 
koztatottságát és megélhetését még az a körülmény is veszélyez- 
teti, hogy a nagybirtok kézimunkaszükséglete mechanizálható. 
A mezőgazdasági termelés rentabilitásának csökkenése pedig 
arra készteti a nagygazdaságokat. hogy termelési költségeiket, 
így munkaszükségleteiket is csökkentsék. A kézimunkaszükség- 
let leszorítása a törpebirtokos napszámos osztály munkaalkal- 
mát zsugorítja össze, úgy, hogy emiatt ennek az osztálynak el- 
látatlansága a mezőgazdaság válságos éveiben méginkább foko- 
zódik.25) 

A mezőgazdasági munkáscsaládok életszínvonaláról szám- 
szerű képet alkothatunk Kerék Mihály felvételeinek eredményé- 
ből aki 96, főleg alföldi munkáscsalád, megélhetési viszonyait 
nagy részletességgel vizsgálta meg. E felvétel szerint egy muri,-, 
káscsalád megélhetésére a család összes természetbeni és kész- 
pénz bevételeiből egy napra 79 fillér érték jutott az 1932. évben, 
vagyis fejenként 14 fillér.26) Ebből az összegből kell „testi erejét, 
egészségét fenntartani, a nélkülözhetetlen ruhadarobokat besze- 
rezni, gyermekei iskoláztatásának költségeit viselni stb.” Ezek- 
hez a számokhoz nem szükséges kommentárt fűzni, mert anél- 
kül is hűen tükrözik vissza a közel 3 milliónyi napszámos és 
törpebirtokos népünk életszínvonalát. 

A mezőgazdasági munkásság helyzete a háborúelőtti év- 
tizedekben sem volt kedvezőbb. A gazdasági liberalizmus kor- 
szakában, amikor a munkát s vele együtt a mezőgazdasági mun- 
kást is csak annyiba vették, mint a termelés többi tényezőjét, 
azok, ha elegendő munkát nem találtak a magyar földön, új ha- 
zát kerestek, kivándoroltak. A kivándorlók száma rendkívül 
nagy volt. Az alábbi táblázat szerint a háborút megelőző másfél 
évtized alatt a magyar birodalomból 1.4 millió magyar honos 
vándorolt ki.27) 

                          25) L. az Országos Mezőgazdasági Kamara óvi jelentéseit. 
26) Dr. Kerék Mihály: Adatok a magyar mezőgazdasági munkás- 

családok megélhetési viszonyaihoz: Magyar Gazdák Szemléje,, 1933. 
590. lap. 

27) Dr. Laky Dezső: A Magyar Szent Korona Országának kiván- 
dorlása és visszavándorlása. 1899-1913. Magyar kir. központi Sta- 
tisztikai Hivatal.  1918.  14.  lap. 
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Kivándorlók száma. 
                                                         1899-1904.    1005-07.      1908-13. összesen: 
Magyarországból 289,313     450,684     455.239      1,195,236 
Horvátországból 45.145       77.361        72.783        195.289 
Magyar birodalomból           334.458     528.045      528.022      1,390.525 

A kivándorlók legnagyobb része – 70%-a – a mező- 
gazdasági munkások és törpebirtokosok közül került ki, A ki- 
vándorlás, főleg az északamerikai kontinens és Románia felé 
irányult, A kivándoroltak 86%-a Amerikába, 9%-a pedig Ro- 
mániában kereste életlehetőségét. Az új otthon megteremtése 
természetesen nem sikerült mindenkinek, aki vándorbotot vett a 
kezébe, A kivándoroltak általában 1/4 része visszatért az óhazába. 
Ezt is figyelembe véve és azt, hogy a Magyarországból kiván- 
dorolt magyar honosok nem mind voltak magyarok, a kivándor- 
lás mégis a magyar nép nagy vérveszteségét okozta, hisz 1930- 
ban még közel 1/2 millió28) magyar – akik magyarnak vallották 
magukat – élt az amerikai kontinensen. Ez a félmillió magyar 
földmívesnép – épúgy mint azok, akik már idegen földben pi- 
hennek – a semmiből tudtak maguknak exisztenciát teremteni. 
A kivándorolt magyarok az 1925-30. évek átlagában évenkint 
33 millió pengőt29) küldöttek haza Magyarországon élő hozzá- 
tartozóiknak, A kivándorlók évi pénzküldeményei megdönthetet- 
len cáfolata annak a  téves közvéleménynek, mintha a nincstelen 
magyar mezőgazdasági munkás, vagy törpebirtokos nem lenne 
alkalmas arra, hogy önálló  exisztenciává váljék, s maga gazdája 
legyen. Ezek a feleslegből hazaküldött pénzek bizonyítják leg- 
jobban azt is, hogy a hazáját elhagyta magyar nép azzal a küz- 
ködéssel, amellyel az amerikai életből magának részt tudott ha- 
sítani, meg tudott volna birkózni a Bácska, Bánát rónáin ré- 
szére kiszakított földek vételárával is, ahol helyettük most ó- 
szerbiai telepesek verték fel tanyájukat. Nem lett volna tehát 
szabad, hogy a kivándorlók hajósípja  a liberális világ könnyű 
 

28) Dr. Mozolovezky Sándor: Honfitársaink az Amerikai Egyesült 
Államokban és Kanadában.  Magyar  Statisztikai Szemle. 

29) Dr. Szigetny Gyula: Magyarország fizetési mérlegének ala- 
kulása az 1925-30. években. Magyar Statisztikai Szemle. 1926., 1927., 
1928.,  1929.,  1930.,  1931. 
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atmoszféráján át belesikítson a magyar Alföld szomorú csend- 
jébe, s toborozza a magyarok százezreit. Más feladata lett volna 
annak a népnek, mint az, hogy a magyar élet kibírhatatlan közö- 
nyéből észrevétlenül eltűnjék és idegen országban találja még 
boldogulását. Az ő feladata lett volna, demográfiailag megtar- 
tani azokat a területeket, amelyek visszaszerzéséért most oly 
keservesen küzködünk. 

Ma a helyzet csak annyiban különbözik a háború előtti 
szomorú évtizedekétől, hogy a kivándorlás szünetel. A kiván- 
dorlás azonban nem azért szűnt meg, mintha az a grármunkás- 
ság helyzetének javítása érdekében valami is törtónt volna, ha- 
nem csak azért, mert Amerika, de a többi tengerentúli ország is 
lezárta sorompóját a bevándorlók előtt. Nagy valószínűsége van 
annak, hogyha lehetőség nyílnék ismét arra, hogy a magyar faj 
nyomorultjai idegenben próbálják keresni boldogulásukalt a 
háború előtti események megismétlődnének. 



II. AZ AGRÁRPOLITIKA FELADATAI. 

1.  A  mezőgazdasági üzemek  nagyságának  megváltoztatása

 

és a telepítés.

 

Mezőgazdaságunk termelésének volumenje az elmúlt tíz 
év .alatt csak olyan mértékben változott meg, amennyivel a ked- 
vezőbb vagy kedvezőtlenebb időjárás az átlagosnál jobb, vagy 
rosszabb termést eredményezett, de a termelés mennyisége ha- 
tározott folytonos növekedést nem mutatott. Pedig a gazdakö- 
zönség az elmúlt évtized alatt a termelés fokozása érdekében 
nagy és nem mindig észszerű pénzáldozatokat hozott. Gazdáink 
a mezőgazdasági termelés olcsóbbítása érdekében igyekeztek a 
tengerentúl bevált termelési módokat és eszközöket átvenni és 
a tengerentúli folyton olcsóbbodó mechanizált tömegtermeléssel 
a versenyt felvenni, 

A mezőgazdasági termelés ilyen átszervezése érdekében 
hozott áldozatok azonban eredményteleneknek bizonyultak, A 
sikertelenség oka abban rejlik, hogy Magyarország gazdasági 
struktúrája merőben különbözik a tengerentúli mezőgazdasági 
országokétól, A mezőgazdasági termelés mechanizálása Magyar- 
( országon nemcsak szociális szempontok miatt nem fokozható, 
de azért sem, mert a kézimunka költségé a jelenlegi népsűrű- 
ségi és terményárak mellett lényegesen kisebb, mint a gépi 
munkáé. 

A mezőgazdasági termelés fokozásának tehát nem az az 
útja, amely az elmúlt évtizedben annyi hiábavaló tőkeáldozatba 
került és ugyanakkor oly sok szociális problémát mélyített eL 
Mert a mezőgazdasági termelés fejlesztése a nemzet érdekeível 
egybehangzóan csak úgy érhető el, ha a mezőgazdasági lakosság 
jelenleg kihasználatlan munkaképessége a kisgazdaságok belter- 
jesebb gazdálkodásában értékké realizálódik. Mezőgazdasági ter- 
melésünk fokozásának és azzal összefüggésben a jövedelem el- 
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oszlás egyenletesebbé tételének leghatásosabb módja a mező- 
gazdasági termelés jelen struktúrájának megváltoztatása. Vagyis 
a mezőgazdasági nagy üzemekből több munkaalkalmát biztosító 
Ids gazdaságokat kell létesíteni, E kérdést illetőleg a gazdasági 
szempontoknak a nemzeterősítő népesedés-politika követelmé- 
nyeihez kell igazodniok. A nemzetfenntartó magyar őstermelő 
lakosság megerősítéséről van itt szó, minthogy „ez az osztály 
viseli a közterhek legnagyobb részét és adja egészséges fiaival a 
hadsereg zömét,1) s expanzióképességével a legnagyobb magyar 
feladatnak, a revíziónak megvalósítására van hivatva. Ugyanez 
a felfogás jut kifejezésre a Quadragesimo Anno gazdasági prog- 
rammja tudós kommentátorának szavaiban  is,3) amikor azt 
mondja: ,,a mezőgazdasági munkaerő-felesleg értékesítése végett 
előbb-utóbb foglalkozni kell a birtoknak az adott viszonyok sze- 
rint megfelelő elosztódása kérdésével. Ebben a kérdésben nem 
az lesz a döntő, hogy a kisüzem tud-e többet termelni, vagy a 
nagyüzem...? Sokkal lényegesebb az a szempont, amit Szekfű 
Gyula emel ki: a nagybirtok és a kisbirtok harcában az a döntő, 
melyik biztosítja több. ember megélhetését-? Ezért a Quadra- 
gesimo Anno gazdasági rendjének hívei eszményi célul minden- 
esetre a minél több életképes kísbirtokexisztencia megalapítá- 
sát tűzik ki.” 

A magyar nép számbeli és gazdasági gyarapodásának kér- 
dése szorosan összefügg az egészséges kisgazdaságok létesítésé- 
vel. Minden intézkedés, amely az önálló mezőgazdasági kís- 
exisztenciák számát növeli, emeli a nép jólétét. A birtokmeg- 
oszlás helyes rendje azonban magától nem áll elő, sőt megfelelő 
intézkedések híjján a jelenlegi helyzet még rosszabbodhatík, 
különösen ha a kisbirtok elaprózódásának nincs akadálya. Ter- 
mészetes tehát, hogy a birtokmegoszlás társadalmi és gazda- 
sági szempontból szükséges helyes rendjének megvédése vagy 
megteremtése mesterséges beavatkozást követel. Az agrárpoli- 
tikának az egészségtelen birtokmegoszlás orvoslására két mód 
kínálkozik: egyrészt az egy kézben levő birtokok kiterjedésének 
maximálása, másrészt a föld szétforgácsolódását megakadályozó 
 

1) Dr. Kenéz Béla: Nép és Föld. Budapest, 1917. M. lap. 
2) Dr. Mikos Ferenc: A Quadragesimo   Anno   gazdasági   rendje. 
   1934. {Budapest, 271. és köv. lap. 
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birtokminimumok megállapítása.3) Hogy egy agrárországban az 
egy kézen levő birtokok területe mekkora lehet, azt egyrészt a 
nincstelen és törpebirtokos mezőgazdasági lakosság száma, más- 
részt a nagyüzemszerűen kezelt birtokok túlterjedése szabja 
meg. Ahol a mezőgazdaságban foglalatoskodók száma viszony- 
lag kicsiny, mint általában a tengerentúli agrárországokban, s 
ahol” a kézimunka drága, a mechanizált termelésre alkalmas 
nagyobb kiterjedésű birtokok indokoltak lehetnek, túlnépes or- 
szágokban azonban, mint amilyenek általában az agrár Duna- 
áífamok, a belterjes, sok munkalkalmat nyújtó kisgazdaságok a 
kívánatosabbak., Magyarország  4.5  milliónyi   agrárlakosságának 
 

 

Az első három kategóriába több mint 3* millió lélek tarto- 
zik. Egyrészt ezek nagy száma és alacsony életszínvonala teszi 
sürgetően szükségessé, másrészt pedig a nagybirtokok kedvezőt- 
len túltengése lehetővé, hogy a két véglet megszüntetésével a 
nemzeti szempontból igen fontos kisgazdaságok számát „nagy- 
mértékben gyarapítsuk. A közel 3 millió lélekről gondoskodó, 
közel 750.000 családfenntartó közül természetesen nem mind- 
egyik alkalmas önálló gazdálkodásra, de az ország megmível- 
hető területének korlátolt volta sem engedi, hogy nincstelen 
mezőgazdasági népünk valamennyi  tagja a maga gazdájává 
váljék. 

Ezen a ponton kapcsolódik be a gyáripar fejlesztésének 
íeltétíen szüksége. Azt  hangsúlyoznunk kell, hogy a gyáripart 
észszerűen támogató- iparpolitika nincs ellentétben az agrárpoli- 
tikával. Az ipari fejlődésünknek agrárlakosságunk szempontjából 
is van hivatása. De nem szabad az egyiket a másik rovására el- 
hanyagolni. Olyan mértékű iparosodásra gondolni, amely agrár- 
lakosságunk jelenlegi feleslegét fel tudná szívni, mindaddig ész- 
szerűtlen és az ország gazdasági erőforrásaival nincs összhang- 
ban, amíg a mezőgazdasági lakosság jelentős része a mezőgazda- 
ságban önálló exisztenciává   tehető.   A   mezőgazdásági nagyüze- 
 

3) Dr. Kenéz Béla:  Nép  ée  Föld.  Budapest, 1917. 
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meknek kisgazdaságokká való átalakítása az ország mezőgazda- 
sági termelésének munkaszükségletét egyenletesebbé tenné, A 
nyári hónapokban a nagyüzemeknek rövid ideig tartó igen nagy 
munkaszükségletét a kisgazdaságoknak az év folyamán egyenle- 
tesebben eloszló munkaszükséglete váltja fel Ez szükségtelenné 
teszi a mezőgazdasági munkásság jelenlegi nagy tartalékát, 
amelynek most fő feladata, hogy a nyári hónapok .munkáját tel- 
jesítse, az év legnagyobb részében azonban kereset nélkül van- 
nak. Az agráreform megvalósítása után tehát a még mindig 
munkássorsban élő mezőgazdasági lakosság egy” részének az ipar- 
ban való elhelyezkedése, úgy a saját, mint a nemzetgazdaság 
szempontjából is előnyös, 

A kisgazdaságok létesítésére alkalmas területek az 500 kat. 
holdnál nagyobb birtokokból kerülnek ki. A 100-500 kat. hol- 
das középbirtokok hivatása nemzeti szempontból époly fontos, 
mint a  kisgazdaságoké. Ezek különben is  mindössze 2,2 millió 
kat. holdat tesznek, ami az ország összes területének csupán 
14,1 %-a. A nemzeti eszmeáramlatokért síkraszálló mívelt közép- 
birtokosok vannak hivatva arra, hogy vagyoni függetlenségükre 
támaszkodva, a gazdasági és politikai életet irányítsák, annál is 
inkább, mert ők a gazdálkodás során úgy a termelés és értéke- 
sítés, mint a nép egyéb problémáit is megismerik, ami nem mond- 
ható a nagybirtokosokról. Az 500 kat. holdas birtokmaximum az 
utódállamok földbirtokreformjaiban nagyjából megvalósult. Ez is 
indokolja, hogy, következtetéseimet ily birtokmaximumra épít- 
sem,, De hangsúlyozni kívánom, hogy a birtokmaximum csak a 
mezőgazdaságilag mívelhető területre vonatkozik, mert hisz a 
nagy erdőbirtokok fenntartása országos érdek, s azoknak nagy- 
üzemszerű kezelése célszerű. Ezért az erdőbirtokok a kisgazda- 
ságok létesítése szempontjából nem jönnek tekintetbe, 

A kisüzemek létesítésére alkalmas területeket a jelen bir- 
tokviszonyok részletes vizsgálata alapján jelölhetjük ki, A gazda- 
ságok nagyságcsoportonkénti megoszlása szerint 
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Az 500 kat holdnál nagyobb, részben korlátolt, részben szabad- 
forgalmú gazdaságok területe 5.1 millió kat. hold, amelynek egy 
része szolgálhatna kisgazdaságok létesítésére. Kérdés, hogy ez 
a rész mekkora lehet. 

A nagybirtokok közül a korlátolt forgalmú birtokok azok, 
amelyekről a legtöbb szó esik, ha birtokpolitikai kérdések itt-ott 
felvetődnek. Ezek közül a régóta reformra szoruló ^hitbizományi 
birtokok, az egyházi birtokok és a községi- és közbirtokossági bir- 
tokok a főbbek., A korlátolt forgalmú birtokok területe 193l-ben 
3.8 millió kat. holdat tett s a következőképen oszlott meg a főbb 
tulajdoncímek szerint:4) 

 
 

A kincstári birtokok 238.000 kat. hold területéből a ménes- 
birtokoknak csak egy része és a különböző alapítványi birtokolj 
szántó és legelő területe alkalmas kisgazdaságok létesítésére. A 
ménesbírtokok nagy részének ugyanis i az a feladata, hogy az 
állat- és vetőmag nemesítés által az ország mezőgazdasági ter- 
melését minőségileg emeljék. E feladatnak a mezőhegyesi és a 
bábolnai ménesbirtok elismerésreméltóan meg is felel. A többi 
kincstári bírtok és az alapítványi birtokok azonban nem töltenek 
be magasabb hivatást és azok területéből mintegy 30,000 kat. hold 
szántó és az ezektől gazdaságosan ej nem választható 20.000 kat. 
hold erdő az, ami a kincstári birtokokból a főldbirtokpolítika cél- 
jait szolgálhatja. 

A községi és közbirtokossági birtokok 1,482.000 kat. holdnyi 
területéből mindössze 191.315 kat. hold a szántó, a többi túl- 
nyomó részben községi és közbirtokossági legelőkre jut, ami 
mezőgazdasági lakosságunk állattenyésztésének az alapja. A 
községi és közbirtokossági birtokokkal kapcsolatban az agrár- 
politika feladata kettős. Amíg a községi birtokok közül csak a 

4)  Magyar Statisztikai Évkönyv. 1931. 64. lap. 
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nagy alföldi városok rendesen kisbérietek formájában hasznosí- 
tott szántóterületeivel kapcsolatban merülnek fel földbirtokpoli- 
tikai feladatok, még pedig inkább csak a tulajdonjog, mint az 
üzemnagyságok megmásítását követelve, addig a községi, illetve 
közbirtokossági birtokok legelőterülete az állattenyésztés fejleszT 
tése érdekében gyarapítandó. Az alföldi nagy városok közül kü- 
lönösen Szeged birtokpolitikája szorul revízióra, A város tudva- 
levőleg egy idő óta mit sem ad el határából hanem azt tanyákra 
osztva, hosszú bérletek alakjában hasznosítja,, Emiatt „Szeged 
határában nemcsak a faluszerű település lehetetlen, de még an- 
nak sincs meg a lehetősége, hogy városi tanyák bérlői, akármilyen 
igyekvők is, a város birtokából örök tulajdonba földet szerezhes- 
senek; a 25 éve lakott tanyák és gyümölcsösök valaha is az övék 
legyen! Kecskemétnek más az irányzata. Bizonyos időközökben, 
de rendszer nélkül kihasít birtokából egy-egy részt és azt fel- 
aprózó darabokban örökáron értékesíti a tulajdonában maradt 
földeket pedig bérlet útján hasznosítja,”5) Az alföldi nagy váro- 
sok kisbérletek által hasznosított szántóföld területeinek tulaj- 
donjogi rendezésé tehát szintén a birtokpolitika feladata. 

A vallásalapok, tanulmányi, iskola és egyéb alapítványok, 
valamint az egyházi birtokok 1,1 millió kat. holdnyi területéből 
456,347 kat. hold szántó. Az egyházi birtokok területéből, ha az 
egyenként 50-80 kai. holdnyi, falusi papföldek részére mintegy 
150,000 kat. holdat fenntartunk, 300,000 kat. hold szántó, 125,000 
kat. hold legelő és az ezen területekkel szorosan összefüggő és 
tőlük el nem választható 30.000 kat. hold  erdő áll kisgazdaságok 
„ létesítésére rendelkezésre. 

A hitbizományi birtokok 821,000 kat. holdnyi területéből 
300.000 kat. hold szántó, 67.000 kat., hold rét, 85.000 kat. hold 
legelő és 30,000 kat. hold erdő alkalmas kisgazdaságok létesíté- 
sére. Ezen területeken kívül a 92 hitbizományi birtokos együtte- 
sen még 270.000 kat. hold erdő és 60.000 kat. hőid egyéb terület- 
tel rendelkezik, ami birtokosokként átlagosan 3600 kat. hol-^ 
dat jelent, 

A részvénytársaságok 152.000 kat. hold kiterjedésű birto- 
kaiból 45.000 kat. hold szántó, 6000 kat. hold rét, és 15.000 kat. 
hold legelő vehető igénybe. 

                  5) Kaán Károly: A magyar föld. Budapest, 1927. 188. és köv. lap. 
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A korlátolt forgalmú birtokok 3.8 millió kat. holdnyi terü- 
letéből tehát mindössze, 1.3 millió kat. hold szolgálhat kisgazda- 
ságok és közlegelők létesítésére, melynek mívelési ágak. és szár- 
mazás szerinti tagozódását a következő táblázat mutatja: 

 

Az 500 kat. holdnál nagyobb terjedelmű 1785 szabadfor- 
galmú birtok területe 2,8 millió kat. holdat6) tesz, melynek 56.1 
százaléka szántó, 18,5%-a rét és legelő és 19.3%-a erdő. 

Az 1785 birtok közül a 77 5.000 kat. holdnál nagyobb bir- 
tok együttes erdőterülete 204,699 kat. hold, a 256 2000-5000 
kat. holdas bírtok együttes erdőterülete pedig 163.613 kat. hold. 
Ezeknek a birtokoknak erdőterülete a kötöttforgalmú birtokéhoz 
hasonlóan az agráreform szempontjából figyelmen kívül kell, 
hogy maradjon. A 368.000 kat. hold erdőhöz a tőle el nem vá- 
lasztható kb. 30-40.000 kat. hold egyéb terület járul Az 1452 
500-2000 kat. holdas birtok 1,346.463 kat. holdnyi területéből 
az erdőterület mindössze 175.334 kat. hold, amiből egy birtokra 
átlagosan 121 kat. hold erdő esik. Az 1452 bírtok területe ha 500 
kat. holdas birtokmaximumot tételezünk fel, 726,000 kat. holdra 
csckkene. Az 500 kat. holdnál nagyobb birtokok 2,8 millió kat. 
holdnyi területéből tehát a 333 birtokra 368,312 kat. hold erdő és 
32.000 kat. hold egyéb terület, összesen mintegy ,400.000 kat. 
hold, az 1452 birtokra pedig 726.000 kat. hold mezőgazdaságilag 
mi vélhető terület és erdő jutna, vagyis az 1785 bírtok összes 
területe 1,126.000 kat. hold lenne. Az 500 kat. holdnál na- 
gyobb terjedelmű birtokok területéből tehát kb. 1.7 millió kat. 
hold áll rendelkezésre, amelyen kisgazdaságok és közlegelők lé- 
tesíthetők, Az igénybevehető 1.7 millió kat. hold mívelési ágak 
szerinti megoszlását a következő táblázat adja: 

6) Magyar  Statisztikai Évkönyv 1931. 65. 1. 
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A korlátolt forgalmú birtokok és az 500 kat. holdnál na- 
gyobb terjedelmű szabadforgalmú birtokok 6.6 millió kat. holdnyi 
területéből tehát mindössze 3.1 millió kat. hold alkalmas kis- 
gazdaságok és közlegelők létesítésére. A következő táblázat tün- 
teti fel a földbirtokpolitika céljaira alkalmas területeket szárma- 
zás és mívelési ágak szerint. 

 
Hogy a rendelkezésre szolgáló 3.1 millió kat. hold terület- 

ből mennyi kisgazdaság létesíthető, az attól függ, hogy milyen 
nagyságú gazdaságokat kívánunk nagyobb számban létesíteni. A 
háború utáni földbirtokreform, amely az 1-3 kat. holdas törpe- 
birtokokat szaporította, nem szolgál jó példával. Annak ellenére, 
hogy 40-50 kat. hold biztosítja a gazda családjának azt az élet- 
nívót, amely alkalmas arra, hogy a családtagok közül néhányan 
az értelmiség közé emelkedjen, s a középosztályt felfrissítse, 
mégis mezőgazdasági lakosságunk nagy száma miatt a 10-20 
kát., holdas gazdaságok számának növelése minden szempontból 
a legkívánatosabb. A 3.1 millió kat. hold területből például 
220,000 átlagosan 12 kat. holdas és 5000 30 kat. holdas kisgazda- 
ság, valamint 450.000 kat. hold közlegelő és erdő létesíthető. 

Hangsúlyozni kívánom, hogy a földreform gyakorlati meg- 
valósítása nem ilyen egyszerű, a birtokkategóriák kijelölésének 
matematikai problémája. A létesítendő birtokok nagyságára és 
számára vonatkozó számszerű megállapításokat nem szabad szi- 
gorúan értelmezni, mert azok csak országos átlagot tükröznek 
vissza. A létesítendő átlagosan 12 kat. holdas kisgazdaságok te- 
rülete például ettől az átlagtól vidékenként a talajminőség és 
egyéb szempontok miatt is el fog térni, A földigénylők – nem 
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anyagi hanem munka- és szellemi – képessége is igen nagy sze- 
repet játszik a birtoknagyságok kialakulásában, mert például egy 
nagy családú, szorgalmas és jóeszű nincstelen vagy törpebirtokos 
az említett átlagnál nagyobb gazdaság megszerzésének költségé- 
vel is megbirkózik, míg egy kisebb képességű igénylő az átlagnál 
jóval kisebb földet sem könnyen tudja megtartani., Az új gazda- 
ságok nagyságának kijelölése tehát nagy körültekintést kíván. A 
parcellázási gyakorlat tapasztalatai szerint a sikert az biztosítja, 
ha a földigénylők gazdasági képességéről attól a falusi kereske- 
dőtől tudakozódunk, akinél az illetők vásárolni szoktak. A keres- 
kedők többnyire meg tudják mondani, hogy a teljesen nincste- 
lenek közül kik a pontos fizetők, a szorgalmas, jóképességű em- 
berek és kik a gyengébb kvalitásúak. A földigénylők ilyen meg- 
vizsgálása lehetővé teszi, hogy a megfelelő testi és szellemi - 
nem pedig meglévő anyagi – képességű igénylők kezébe meg- 
felelő nagyságú birtokok kerüljenek, s ez esetben attól sem kell 
tartani, hogy a telepesek elhagyják földjeiket. Mindezt közbe- 
vetőleg csak azért említem fel, hogy lássuk milyen sok részlet és 
a dolgok milyen rugalmas kezelése húzódik meg az országos vo- 
natkozású átlagszámok mögött, amelyek az agrárpolitikai fel- 
adatok konstrukciójának csak vázát szemléltetik, 

Magyarország birtokviszonyai tehát a következőképen ala- 
kulnának: 

 
Ha tehát a kisgazdaságok számát 225.000-rel szaporítanánk, 

az 5-100 kat. holdas kisgazdaságok 6.8 millió kat. holdnyi terű, 
léte 9.9 millióra emelkednék s az 500 kat. holdnál nagyobb birto^ 
kok 5.2 milliónyi területe 2.1 millióra csökkenne, míg a törpebirto- 
kok és a középbirtokok területe nem változnék meg. Az új birtok- 
megoszlási viszonyok a többi európai agrárország háború utáni 
földreformjaínak eredményeivel összhangban volnának. 

Az új kisgazdaságok létesítésére rendelkezésre álló 2.8 
millió kat. hold nagyüzemen a jelzett cél érdekében nagyszabásiú 
telepítési folyamatot kell megindítani. A telepítés mindkét mó- 
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dozatát kell alkamazni: a teljesen új községek létesítését és a 
meglevő községekhez való hozzátelepítést. Az új községekj létesí- 
tése olyan vidéken lehétséges, ahol nagykiterjedésű összefüggő 
birtokok tefümejt el. Az I. számú térkép például Fejér vármegye 
Sárbogárd-í járását tünteti fel, a jelenlegi és a telepítés utáni 
állapotában. A sárbogárdi járás 168.830 kat. holdnyi területén 
jelenleg csak  17 község van,  a községek átlagos területe 9.931 

 katasztrális hold. A 17 község lakossága 1930-ban 49.502, 
átlag egy község lakosaínak száma 2.912, a népsűrűség csak 
51.0 lélek négyzetkilométerenként. Ez az oka annak, hogy a 
meglevő 17 község mellett – mint azt a térkép és az I. számú 
táblázat szemlélteti – még 13 új község telepítése indokolt és 
lehetséges. Az új községek lakosságát a sűrűn lakott tiszántúli 
megyékből és a Duna-Tisza közéről lehet toborozni,, 
A II, számú térkép viszont a hozzátelepítés példáját mu- 
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latja a nagykátaí járásban, amelynek területe 119.127 kat. hold s 
a járás átlagos népsűrűsége 91.7 km.2-ként. A nagykátai járás 
népsűrűsége az ország agrárvidékeinek átlagos népsűrűségénél 
(kb, 60) jóval nagyobb. Ez és az a körülmény, hogy a községek 
határában fekvő ngybirtokok területe nem elegendő arra, hogy 
a nincstelenek és a törpebirtokosok javarésze maga gazdájává té- 
tessék, szükségessé  teszi   a   lakosság egyrészének kirajoztatását 

 is. Az egyes községek birtokállományának nagyságcsoporton- 
kénti megoszlását a II. számú táblázat szemlélteti, amely sze- 
rint a 16 1000 kat. holdnál nagyobb gazdaság 35.000 kat. holdnyi 
területéből 25-28.000 kat. hold igénybevehető kisgazdaságok lé- 
tesítésére. Ezen területen kb. 2000 kisgazdaság létesíthető a régi 
községek és 3 új község határában, ami álíaí a járás 5-50 kat. 
holdas gazdaságainak száma 2800-ról 70%-kal 4800-ra emelked- 
nék, A 13 község nincstelen és törpebirtokosai közül azonban  még 
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kb” 3-4000  család, Dunántúl viszonylag gyér népességű vidékein 
létesítendő új községekbe volna áttelepíthető. A földreform so- 
rán a népesség átcsoportosulásának általános irányát a térkép 
szemlélteti, 

A telepítés ilyen tervezésének a népsűrűségre, a népesedés- 
politika követelményeire, a terület mívelési viszonyaira, a piaci 
lehetőségekre stb. is nagy körültekintéssel, figyelemmel kell 
lennie. Ha e vizsgálatot az egész országra elvégezzük, úgy arra 
az eredményre jutunk, hogy a 450.000 kat. hold közlegelő létesí- 
tése mellett a telepítésre alkalmas 2.6 millió kat. hold területből 
1.6 millió kat. holdon 280 új község létesíthető 1 millió kat. hold 
pedig a meglévő községek lakosságának jut. Ez a magyar agrár- 
politika telepítési programjának maximális lehetősége. 

Az egyes országok földbirtokreformjainak eredményéről be- 
számoló adatok összehasonlítása ugyan nem helyes, mert a kö- 
rülmények részletes ismertetése nélkül azok nem sokat monda- 
nak, de felemlítésüket mégis szükségesnek tartom főleg azért, 
hogy bemutassam, hogy mezőgazdasági üzemeinknek fentebb vá- 
zolt átcsoportosítása nem lesz egyedülálló. 

Jelen fejtegetéseimben csak az utódállamok földreformjait 
ismertetem vázlatosan, főleg abból a szempontból, hogy milyen 
óriási területeket veszítettünk el demográfiailag a háború előtti 
agrárpolitikánk maradisága miatt. 

Romániában a földreformot az igen egyenlőtlen birtokmeg- 
oszlás mellett az egyes tartományokban különböző okok sürget- 
ték. Amíg a Regátban a közvetítő kezekben levő kisbérletek 
rendszerének visszaélései és pártpolitikai szempontok, addig az 
új tartományokban a nemzetiségpolitikai szempontok nyomultak 
előtérbe. Innen van az, hogy Erdélyben a csiki székelyek közbir- 
tokossági erdőit is kisajátították annak ellenére, hogy azok kis- 
existenciák létét biztosították. 

A román földreformtörvény az egy kézben levő birtokok te- 
rületét a Regátban 500 hektár, Erdélyben és a Bánátban 500 kat. 
hold és Besszarábiában 100 hektár terjedelemben maximálta. P\ 
földreform során kisajátított 5.1 millió hektár – 8.8 millió kat. 
hold – jelentős részét kisgazdaságok, közlegelők és közbirtokos- 
sági erdőbirtokok létesítésére fordították, amiről a következő 
táblázat ad képet,7) 

7) The  Tanti and the peasant i n   Románia. Oxford University 
Press   1930. 221.  lap. 
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A kiosztott 3,6 millió hektár – 6,3 millió kat. hold – 
410.000 román parasztnak jutott, ezenkívül még 166 ezren örök 
.bérletet kaptak, ami által a 100 hektárnál nagyobb üzemek terű 
léte az ország összes területének 47%-ról 8%-ra redukálódod 
A birtokmegoszlási viszonyok alakulását a következő táblázat 
adatai szemléltetik: 

 

Bár ilyen nagyszabású struktúra-változást nem helyes eg- 
évtized távlatából megítélni, mégis úgy látszik, hogy a földrerorm 
gazdasági eredményei Romániában nem kielégítőek. Ennek oka 
a román nép, s különösen a regátbeli románság testi és leik 
adottságában keresendők. Az új birtokosok ugyanis nem épe; 
szorgalmas kisgazdák. Augusztus hónap második felében mié; 
csak elvétve, sem látni ugarolt földet Óromániában, s meggyő 
tek Serbán miniszter szavai, aki Románia népének szorgalma 
úgy jellemezte, hogy ,,a cigányt az éhség, a románt a szükség 
kényszeríti munkába.”8) 

8) Louis G. Michael: Agricultural survey of Európa. TheDanube 
Basin: Rumania, Bulgária and Jugoslavia. Published by the Unitéi 
States Department of Agrieulture. Washington. 1929, 19. lap. 
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A jugoszláv agrárpolitika hármas célkitűzésű volt. Az agrár- 
szociális és szerb nemzeti szempontok mellett, amelyek viszony- 
lag kisebb súllyal szerepeltek, mint Romániában, azt a feladatot 
is hívatva volt megoldani, hogy a békekötések intézkedései alap- 
ján összekapcsolt lényegesen különböző mezőgazdasági kultúrájú 
vidékek nívóját azonos szintre hozza. 

Az egyes tartományokban kisajátított területek nagysága 
nagyrészt a földreform előtti birtokmegoszlási viszonyoktól füg- 
gött. Jugoszlávia birtokmegoszlása a földreform előtt a követ- 
kező volt:9) 

A mívelés alatt álló területnek birtoknagyság szerinti meg- 
oszlása az összes terület százalékban 

 

Azt mutatják ezek a számok, hogy míg Jugoszlávia déli 
ti. n. balkáni tartományaiban a mívelhető föld területe már régen, 
jóval a háború előtt, rendkívüli módon elaprózódott, úgyannyira, 
hogyy&z 50 hektárnál nagyobb gazdaságok az ország mívelhető 
területének alig 1%-át tették, addig Jugoszlávia északi bánságai- 
ban, Bánátban és Bácskában, a föld viszonylag kevesek kezén 
volt: a mívelt terület 20-30%-a 100, illetve 50 kat. holdnál na- 
gyobb birtokosok tulajdonát képezte. Természetes tehát, hogy a 
jugoszláv földbirtok reform színtere a Bánát és Bácska rónái let- 
tek, minthogy déli tartományokban úgyszólván teljesen hiányzott 
a kisajátítható nagybirtok, sőt a kisebb középbirtok is. 

Az agráreform céljaira 923 üzemet sajátítottak ki 2,1 millió 
kat. hold területtel, amelynek 40,5%-a szántó és 40.0%-a erdő 
volt, A kisajátított területek mívelésí ágak szerinti megoszlása 
iz elárulja, hogy azok Délmagyarország rónáiból és a Drávamenti 
erdőségekből tevődtek ki. Számszerűen: 

9) Dr. Joeepli Mathl: Die Agararreform in Jugoslavia. 1927. 28.1. 
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aprózták fel. 

Az egy kézben levő birtokok területét maximálták. Istría, 
Dalmácia és Hercegovina hegyes vidékein egy gazdaság mivel- 
hető területe 50 hektárnál, Horvátországban, Bánátban és a Bács- 
kában pedig 500 kat. holdnál nagyobb nem lehet. Sajnos ezt a 
birtokmaximumot is valószínűen csökkenteni fogják, mert a szerb 
népnek az utóbbi években is változatlanul nagy szaporodása s a 
kivándorlás erős korlátozása arra készteti a kormányt, hogy a 
Bánát, Bácska ,,még mindig túlságosan nagy” birtokai további 
felosztásának tervével foglalkozzék. Pedig már eddig is 15,575 
ós^erbiai családot telepítettek oda, ami családtagokkal együtt kb. 
100-000 lelket jelent! Tették ezt azzal a gazdaságpolitikai indo- 
kolással, hogy a földreform van hivatva arra, hogy a déli tarto- 
mányokat az újonnan nyert magyar bánságok magasabb gzdasági 
kultúrnívójára emelje, Remélték ezt az által, hogy a Délszer- 
bíából hozott telepesek eltanulják a szakszerű földmívelést és 
az otthoniakkal való kapcsolataik folytán a gazdasági kultúrá- 
nak egy délre való áramlása indul majd meg. A valóság ezzel 
szemben az, hogy 100.000 szerb lélekkel a magyar „kisebbséget” 
igyekeztek gyengíteni. 

A cseh földreform sem nagyon különbözött a déli szomszé- 
daink agrárreformjától. Csehország, Morvaország és Szilézia bir- 
tokviszonyai a birtokreform előtt is kedvezőbbek voltak a keleti 
tartományokénál. Az 5-30 ha. terjedelmű birtokok az összes 
területnek több mint felét ölelték fel, a 100 ha.-nál nagyobb ter- 
jdelmű birtokok az összes területnek mindössze 7%-át tették. 
Természetes, hogy e tartományokban, ahol a birtokmegoszlás 
kedvezőbb volt, ahol a kisbirtok zöme a legkedvezőbb 5-30 ha. 
kategóriába tartozott, s a lakosság jelentékeny része az iparban 
találhatta meg boldogulását, a földbirtokreformnak kisebb sze- 
rep jutott, mint a keleti tartományokban. Ezért Slovensko, ahol 
a 100 ha.-nál nagyobb terjedelmű birtokok az összes mezőgazda- 
ságilag hasznosított területnek 23%-át tették,, lett a cseh föld- 
birtokreform főszmteré., A cseh földbírtokreform is követte bizo- 
nyos  mértékben  a  déli .országok birtokpolitikáját,  A csehek  is 
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igyekeztek a kisajátított nagybirtokokon saját nemzetiségüket 
letelepíteni. A cseh földbirtokreform eredményeit a következő 
táblázat tünteti fel: 

 
Ha most összegezzük az utódállamok földreformjainak 

eredményét, akkor azt találjuk, hogy Magyarország elszakított 
területein, a 

 
a háború utáni földbirtokreform a cseh, román és szerb népnek. 
Ehhez a magyar földmívelő nép számára elveszett óriási darab 
földhöz – a csonkaország területének közel feléhez – fogja a 
történelem a felelős kormányok agrárpolitikái át tetemre hívni, 
mert ha a magyar föld a magyar népé lett volna, sokkal nehezebb 
lett volna az országot a trianoni sírba süllyeszteni. S a baj az, 
hogy agrárpolitikánk Trianon tanulságai nyomán sem változott 
meg, ami késlelteti Magyarország feltámadását. Ne feledjük el, 
hogy az elszakított területek visszacsatolása kötelességekkel is 
fog járni. Ilyen kötelesség lesz, hogy az egy ország határán be- 
lül élő népeknek egyforma jogokat kell majd biztosítani, Mr 
tenné indokolttá, hogy pld. Erdély román parasztsága, mely ma- 
gyar birtokhoz jutott,  amelyekről őket  aligha lehet majd már 
elűzni ,mert bármilyen nemzetiséghez tartozó kisexisztenciák 
tönkretétele elképzelhetetlen, jómódú gazdatársadalmat alkosson, 
míg ugyanakkor az Alföld nincstelen magyar mezőgazdasági 
lakossága proletársorsban éljen. Magyarországnak tehát belső 
revízió végrehajtásával fel kell készülnie a külső revízióra, hogy 
alkalmassá váljék arra hogy az elvesztett területeket megrázkód- 
tatás nélkül visszavehesse. Ne feledjük, hogy különböző struktú- 
rájú területek összekapcsolásával kiegyenlítődési folyamat indul 
meg, ami azt jelenti, hogy vagy a nagybirtokrendszert kell vissza- 
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állítani a megszállott területeken,, vagy az anyaországban is 
radikális földreformot kell sürgősen végrehajtani. Már máris visz- 
szás, hogy az elszakított  Biharban és Bánátban élő, telepes nép bal- 
káni szomszédaink agrárszociális érzékét hirdeti a kultúr nyugat 
előtt. Ezeket mondta nekem a bukaresti parlament egyik székely 
tagja, aki a megrabolt csíki székelyek igazáért küzd. A diplomá- 
ciai sikereknél, amelyeket a revízió érdekében elkönyvelhetünk, 
valódibb értéket jelentene a magyar nép gyarapodását, expanzió- 
képességét növelő, agrárpolitika. Mert azt senkisem képzelheti, 
hogy pl, a szerb határon fekvő 15.000 holdas Kisszállás, herceg 
Boncompagni-féle uradalmának bérlője és 1800 cselédnépe fel 
tudja venni a versenyt a szomszédos rác telepesekkel, akiket a 
szerb földreform tett önálló gazdákká a magyar földön. Ha reví- 
zióra gondolunk, úgy elsősorban a revíziót a való életben meg- 
valósítani képes és hivatott magyar népet kell erőssé tenni, a 
magyar földdel egybeforrasztani. Csonkamagyarországon 3.1 
millió kat. hold van, amelyre a földet ímádó magyar nép min- 
den joggal igényt tarthat,, Legszebb feladatunk, hogy a magyar 
népet ősi jussába beiktassuk. 

2. Tagosítás. 

Az a sokat emlegetett és statisztikailag is igazolt tény, 
hogy a kisgazdaságok szántóföldi termelése tökéletlenebb, mint 
a nagybirtoké, főleg annak a következménye, hogy a kisgazda- 
ságok szántóföldi termelésének fizikai feltételei kedvezőtleneb- 
bek, mint a nagybirtoké, ^amihez még sok esetben a kistermelők 
aíacsonyabbfokú szakismerete is járul. De a kisgazdaságok szántó- 
földi termelésének viszonylag kedvezőtlen alakulásából, amint 
azt az előző fejezetben kifejtettük, a kisgazdaságok produktivi- 
tását megítélni nem lehet, mert ha a gazdálkodás minden ágának 
eredményét – szemtermelés, állattartás, baromfinevelés, gyü- 
mölcs- és bortermelés, stb. – a gazdálkodás alapjául szolgáló 
birtok 1 kat. holdjára vonatkoztatjuk, úgy arra az eredményre 
jutunk, hogy Magyarországon a kisgazdaságok összesége produk- 
tívebb, mint a nagybirtokok. Ezen eredmény ellenére is az agrár- 
politika fontos feladata az, hogy a kisgazdaságok gyengébb szántó- 
földi termelésének okát kutassa és az orvoslást arra megtalálja. 
A fentebb említett két döntőfontossáú ok közül itt csak a kis- 
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gazdaságok túlzott széttagozottságából származott hátrányokkal 
foglalkozom. 

Amikor a kisgazdaságok szántóföldi termelésének eredméí- 
nyeiről azzal a céllal számolnak be, hogy azokat a nagybirtokok 
termeléseredményeivel összehasonlítsák, a legritkább esetben for- 
dul elő, hogy a különbözőségeket a két üzemtípus igen eltérő vol- 
tára vezessék vissza. A terméseredmények szempontjából pedig 
döntő fontossága van annak, hogy a termeléssel kapcsolatos mun- 
kákat különböző körülmények között és eltérő módon végzik el 
e két üzemtípusban., Ha a kisgazdaságok területe a nagybirto- 
kokhoz hasonlóan egy-egy összefüggő tagban terülne el, úgy a 
kisgazdaságok szántóföldi termelésének eredményei, a termés- 
álagok alig, vagy egyáltalán nem maradnának el a nagybirtok 
termésátlagai mögött. 

A nagygazdaságok szántóterülete vidékenként kissé elté- 
rően, de általában 30-50 kat. holdas táblákra van felosztva, ami 
a vetésforgónak is alapját képezi. Ezeket a táblákat kis időkü- 
lönbséggel egyszerre egyenletesen mi vélik meg, szántják, vetik, 
stb. Ilyenmódon nagybirtokon homogén, az adott talaj- és csapa- 
dékviszonyoknak legmegfelelőbb munkát végezhetik. Ezzel ellen- 
tétben kisbirtokok szántóföldi termése nagy kárt szenved amiatt, 
hogy a kisbirtokok az ország legtöbb községében viszonylag igen 
sok darabban, egymástól távol, szétszórva fekszenek, 

Dunántúlon és Felsőmagyarországon százszámra vannak 
olyan községek, ahol a törpe- és kisbirtokosok parcelláinak átla- 
gos területe alig éri el a 3-400 négyszögölet. Néhány példát em- 
lítek ara amelyek megvilágítják, hogy a kisbirtokok elaprózott- 
sága milyen nagyfokú. Nádujfaluban egy 5 holdas birtokosnak 
40-50 darabban voltak elszórva a földjei. Egy 10 holdas birtok 
100-130 darabban feküdt, míg egy 50 holdas gazdának birtoka 
a tagosítás előtt 238 daráéban volt. Borzaváron pedig egy 12^ 
holdas birtok területe 66 darabban volt szétszórva a község ha- 
tárában.1) Egy 50 holdas birtok pedig 47 darabban közel 1 hol- 
das darabokban feküdt, a legközelebbi parcella 800 méterre, a 
legtávolabbi 8.9 kilométerre a gazda udvarától,2) -A   47  ingat- 
 

1) Dr. Trejber István: Földmérés és földrendezés a nemzeti 
munka   szolgálatában.   Technika,   1933.   93.  1. 

2) Kleiszner Zoltán: A tagosítások gyakorlati kivitele és gazda- 
sági előnye. Geodézia Közlöny. 1932. 65. 1. 
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lan távolsága a lakóhelytől összesen 190 kilométerre volt. Ez 
a körülmény a gazdálkodást nagymértékben megnehezítette, 
mert a gazda földjének megművelése közben, a tagosítás előtt 
1900 kilométer oda és 1900 kilométer vissza utat kellett 
gyalogolnia, vagy kocsiznia, minthogy 1 hold földjére egy 
év alatt szántástól betakarításig legalább tízszer kellett kimennie. 
Ha egy kilométerre 10 percet számítunk, napi 10 órával, a jár- 
kálás ós kocsizás 63 munkanapot vesz el, ami a szorgos munka 
idején nagy időveszteséget és saját, valamint jószága haszonta- 
lan fáradását okozta. A bírtok tagosításával ez az időveszteség 
egynegyedére csökken le. Ezeket az állapotokat mellékelt 
térkép is szemlélteti. 

Nem szorul bővebb magyarázatra, hogy a kisbirtokok ilyen 
eldaraboltsága mellett szántóföldi terméseredményének a nagy- 
birtok termésátlagai alatt kell maradni. A keskeny földsávokon 
a munka nem végezhető homogénen, de nem végezhető egyszerre 
 



67 
 

 
sem. Amíg az egyik parcella munkáját sikerül a csapadékviszo- 
nyoknak megfelelő időben elvégezni, addig a másik parcella 
munkája máskorra marad, mert az a másik határban fekszik, és 
a sok egymás mellett húzódó keskeny földsávot tehát különböző 
időben nem egyforma munkával művelik meg tulajdonosaik. A 
sok mesgye is csökkenti a kisbirtokok termésátlagát. A keskeny 
földsávok pedig még olyan gépek – vetőgépek – alkalmazását 
is lehetetlenné teszik, amelyek nélkül a termelés kárt szenved, 
egyrészt a kézzel való vetés 30%-kal nagyobb vetőmagszükséglete, 
másrészt a kézivetés egyenlőtlenségéből származó hátrányok 
miatt. Nem kétséges ezekután, hogy ílyenmódon a kisbirtokok 
termésátlaga és rentabilitása a nagybirtoké alatt marad. 

Az évszázados öröklések, adásvételek, ajándékozások, stb. 
okozzák a földbirtokok feldarabolását. Ennek következménye az 
is, hogy sok község határa nincsen megfelelő úthálózattal ellátva 
és a gazdák igen gyakran birtokaikat csak egymás földjein ke- 
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resztül tudják megközelíteni, ami a gazdálkodás hátrányai mel- 
lett sokszor vezet a szomszéduk közöitt perre is. A földbirtokok 
széttagoltságának áldatlan állapotán a tagosítással lehet segíteni. 
A tagosítás a felaprózva használt földeknek tulajdonolok szerinti 
egyesítése, amelyet úgy kell elvégezni, hogy mindenki régi birto- 
kaival egyenlő értékű új földet, lehetőleg egy tagban kapjon. A. 
tagosítás sikerét a földbirtokok helyes minőségi becslése biztosít) a. 
Tagosítás alkalmával ezért a község határában különböző minő- 
ségű földekből mintafőldet vesznek, és ezen az alapon osztályoz- 
zák a tagosításra kerülő parcelládat, A tagosítandó parcellák,  
valamint az egy tagban kihasítandó birtokterületek értékelését a 
mintaföldek terméshozama alapján végzik. Ez a munka a tago- 
sítás legnehezebb része. 

A tagosítás másik nagyfontosságú és igen kényes feladata 
az új úthálózat kijelölése, A mérnök munkáját és felelősségét 
csökkenti az, hogy úgy a becslési munkában,  mint az úthálózat 
kijelölésében a kisbirtokosok delegáltjai támogatják., 

A tagosítás eredménye kettős: egyrészt a kisbirtokok, 
mezőgazdasági termelését jelentős mértékben javítja, más- 
részt a szükséges úthálózat létesítését lehetővé teszi, ami 
tagosítás nélkül megoldhatatlan probléma marad. Megállapít- 
ható, hogy a tagosított kisbirtokok bruttó terméshozama 20%-kal 
nagyobb, mint a tagosítás előtt.3) Mások szerint pedig a tapasz- 
talás azt mutatja, hogy a tagosított földek hozama 25-30%-kai 
emelkedik és a tagosítás révén a földek értéke sokszor 50%-os 
emelkedést is elér.4) A tagosítás által tehát az a hátrányos kü- 
lönbség, ami a kisbirtokok és a nagybirtokok termésátlagai között 
a kisbirtok rovására jelenleg fennáll, kiküszöbölhetők. 

A tagosítás által elérhető ezen jelentős eredmények ellen- 
tételét a tagosítás költségei teszik. A tagosítás költségei kat. hol- 
danként pl. Polgárdiban 11.4 pengőre, Füzesabonyban 18,7 pen- 
gőre és Borzaváron 37,5 pengőre rúgott. A tagosítás költségét 
kat. holdanként 30 pengőre szokás tenni országos átlagban. A 
költség egy részét – 10%-át – az állam viseli. Ez a hozzájáru- 
lás viszonylag csekélynek mondható, ahhoz az értékhez képest, 
 

3) lovás Fehrentheil-Gruppenberg László:  A tagosítás hatása  a 
terméseredményekbe. Magyar Statisztikai Szemle 1933. 989. lap. 

4) Dr.  Trejber Istvánt  I. M. 
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amit a tagosítással kapcsolatban elkészített új kataszteri térké- 
pek jelentenek az állam számára. A tagosítás költségeinek hosz- 
szabb – 5 éves – hitel formájában való nyújtása a tagosításnak 
jelenleg szünetelő munkáját nagymértékben elősegíthetné. A ta- 
gosításnak azt az akadályát ugyanis, amely abból származik, 
hogy a magyar nép nehezen cseréli fel meglévő földjeit, el lehet 
hárítani. A tagosítást főleg az teszi népszerűtlenné, hogy a tago- 
sítás költségeit rövid idő alatt kell kifizetni. Ennek ellenére kö- 
£el 100 tagosítási kérvény fekszik a földmívelésügy miniszté- 
riumban. Ezek azonban a tagosítási alap kiapadása miatt nem 
nyerhetnek elintézést. Azt az összeget, amellyel a jelenleg ki- 
apadt tagosítási alapnak rendelkeznie kell, következő módon 
állapíthatjuk meg., A műszaki körök véleménye szerint az ország 
3400 községe közül kb. 2500-2800 községben a tagosítás szüksé- 
ges és eredményes lenne. A községek határában a tagosítandó 
parcellák mintegy 5-6 millió kat. holdat tesznek. A tagosítás 
költsége tehát kb. 150-200 millió-pengőt jelent. A tagosítás nagy 
költsége, de a műszaki előfeltételek hiánya is azt írja elő, hogy 
a tagosítás munkája évenkint mintegy 100 község rendezésével 
a telepítéssel párhuzamosan 2-3 évtized alatt bonyolíttassék le. 
A 200 mill. P-s tagosítási költségből ilymódon az első 5 évben ösz- 
szesen csak 20 mill. P-t kellene előlegezni, vagyis évenként 8, 6, 4, 
2 mill. P.-vel kell a tagósítási alapot 5 éven át dotálni, hogy a tago- 
sítás zavartalanul haladhassék. Ezáltal lehetővé válna, hogy a ta- 
gosítás költségét a birtokosok öt év alatt a tagosítás eredménye- 
képen előálló terméstöbbletből megrázkódtatás nélkül fizessék 
vissza. A tagosítás költsége országos vonatkozásban valóban je- 
lentős összeget reprezentál, de a tagosított 6 millió hold 20%-os 
terméstöbblete s a községek szükséges tagosításával felszabaduló 
         Oltay professzor szerint – 50.000 kat. holdnyi jelenleg ha- 
szontalan mezsgyeterület termése is számottevő, amit az alábbi 
táblázat tüntet fel. 
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A tagosítás révén tehát a kis- és törpebirtokosok 2-<3t 
millió q-val több kenyérmaghoz jutnak, állattenyésztésük fej- 
lesztéséhez pedig kb. 3 millió q abraktakarmányt nyernek. 

A tagosítás következtében óriási, jelenleg, elveszett, illető-r 
leg elő nem állt értéket lehet realizálni és épen annak a széles* 
néprétegnek a számára, amelynek életlehetősége a szaporodás 
folytán úgyis folyton zsugorodik, 

3. A mesterséges öntözés. 

A múlt században és a XX. század elején a civilizált világ 
népességének gyors szaporodásával párhuzamosan az élelmi- 
szerszükséglet erősen megnövekedett. Ezért egyrészt nagykiter- 
jedésű szűz területeket vontak mívelés alá, másrészt a mívelés 
alatt levő területek terméshozamát igyekeztek emelni. A több- 
termelési gondolat érvényesülésének akadálya azonban az, hogy 
a maximális termelés a legtöbb esetben nem esik össze a terme- 
lés jövedelmezőségének optimumával. A termés eredményét a 
talaj-, a hőmérsékleti-   és   a   csapadékviszonyok  befolyásolják, 
amelyek harmóniája biztosítja a termelés fejlődésének optimu- 
mát. E tényezők közül a hőmérsékleti viszonyok megváltoztatása 
nem áll módunkban, a talaj minőségét azonban intenzív talaj- 
műveléssel, istálló- és műtrágya alkalmazásával módosítani le- 
het. A csapadék elosztását, amely a termelés döntőfontosságú 
tényezője, .a mesterséges öntözés által, ha nem is mindenütt, 
szintén lehet kedvezően befolyásolni. A maximális termésered- 
ményeket a gyakorlatban mégsem érhetjük el, mert a talajjaví- 
tás és főleg a mesterséges öntözés a legtöbb vidéken csak olyan 
körülményesen, oldható meg, hogy annak költsége a termelés 
rentabilitását felborítaná, A talaj minősége mellett tehát az 
egyes vidékek adottsága és a csapadékviszonyok, helyesebben a 
mesterséges öntözés ,olcsó megvalósításának lehetőségei döntik 
el, hogy az illető vidékekén a mezőgazdasági termelés milyen 
ága terjedhet el, 

           A világ mezőgazdaságilag mívelt területein az évi csapa- 
dékmennyiség és a hőmérséklet eloszlása igen egyenlőtlen. A. 
tropikus zóna csapadékban általában gazdagabb s szélsőségei is 
nagyobbak. Délamerika egyes vidékein – főként Brazíliában – 
az évi csapadékmennyiség 4000-6000 mm. között van. Délafri- 
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kában, Nigéria és a francia Kongó a legesősebb, Kamerunban pl, 
az évi csapadék 10.170 mm, Indiában, főleg a Ganges völgye és 
a nyugati partvidék, gazdag esőben; Kalkuttában 1540, Bombay- 
ban 1880 mm. az évi csapadék, Ausztráliában a nagy nyugati, 
homoksivatagok mellett, New-South Walesben, a Murray völ- 
gyében az esőzés bőséges és -Sidneyben 1230 mm,, eső esik egy 
év alatt. Az igen szerény csapadékú sivatagvidékek közül Egyp- 
tom és Sudán érdekes a Nílus völgyének gazdasági kultúrája 
miatt. Itt az esőzés rendívül csekély, – Kairóban pl. 30 mm. 
eső esik, – a termést azonban Afrika csapadékdús vidékeiről 
lefutó Nílus bő vize és iszapja biztosítja, 

A mérsékelt égövben az évi csapadék kisebb, de egyenle- 
tesebben oszlik el. Az északamerikai kontinensen, nyugat felé 
haladva, az évi csapadék folytonosan kevesebb s amíg .New- 
Yorkban 1140 és Chicagóban 880, addig Los-Angelesben 350 és 
San-Diegoban már csak 260 mm. az évi csapadék, Az európai 
jországokban e szempontból kedvezőbbek a viszonyok és alig né- 
hány kivételtől eltekintve, az évi csapadék 400-800 mm. között 
változik. 

A mesterséges öntözést elsősorban a csekély évi csapadék- 
mennyiség, de az is szükségessé teheti, hogy a csapadék az é^> 
szakokban kedvezőtlenül oszlik el. E körülmények mellett ter- 
mészetesen a népsűrűség, valamint a civilizáció foka adja ma- 
gyarázatát annak, hogy az egyes országok mezőgazdasági terme-” 
lésében a mesterséges öntözés milyen szerepre jutott. Az évi 
csapadékmennyiségnek fentebb vázolt eloszlása az oka annak, 
hogy a mesterséges öntözés, különösen a tengerentúli országokban, 
bír nagy fontossággal és amíg Egyiptom, India és Északamerika 
nyugati vidékeinek agrártermelését enélkül már él sem képzelhet- 
jük, addig Európában az északkelet-spanyolországi, a déliran7 
ciaországi és az északolaszországi öntözések viszonylag sokkal 
kisebb területekre szorítkoznak. A mesterséges öntözésre beren- 
dezett területek a világ különböző országaiban” a következő- r 
képen oszlanak meg: 

 
                   1) Hollandia stb. öntözései az említettektől eltérő  jellegű. 
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A tengerentúli országok mesterséges öntözése az észak- 
amerikai kontinenst kivéve ősi eredetű. Egyptomban, Indiában a 
klima gyakorolt kényszerítő hatást az öntözések kifejlődésére, 
amely nélkül a lakosságot gyakran fenyegette éhenhalás. Gon- 
doljunk csak Indiára, ahol Gubányi szerint 50 millió angol 
holdnyi mívelhető területnek legalább fele olyan, ahol öntözés 
nélkül növényi élet alig képzelhető el, mert a félesztendős per- 
zselő szárazságot átmenet nélkül váltja fel az esős évszak. Az 
északamerikai kontinensen, ha nem is volt létkérdés az öntözés, 
a keleti iparvidékekről nyugat felé vonuló telepesek azonban 
hamarosan meggyőződtek arról, hogy a kitűnő gazdag talaj ma- 
gábanvéve még nem elégséges az eredményes termeléshez, ha 
az eső kevés, az időjárás szeszélyes. Ezzel szemben az európai 
országokban, ahol a csapadék nem ily katasztrofálisan kevés, 
a mesterséges öntözés főleg azért fejlődött ki, mert a latin or- 
szágok csapadékban szegényebb területein a hegyekből lefutó 
víz előnyösen volt kihasználható. 

Ezekután térjünk át a magyar Alföld öntözésének problé- 
májára. Magyarország csapadékeloszlása olyan hogy a Dunán- 
túl csapadékban gazdagabb és egyenletesebb eloszlású, mint a 
Tiszántúl. Az Alföldön 3 önálló csapadékszígetet találunk: a 
Hottobágyot, ahol az évi csapadékmennyiség 500 mm.-nél is ke- 
vesebb, Jászberény, Hatvan és Szolnok vidékét, hol az évi csa- 
padékmennyiség 525 mm. alatt marad, továbbá Püspökladány, 
Hajdúszoboszló és Szerep vidékét, ahol az évi csapadék 550 mm. 
E vidékek csapadékmennyisége ugyan lényegesen kevesebb, 
mint pl. a Dunántúlé, ahol évenként 600-800 mm. a csapadék, 
az Alföld termését azonban mégsem a kevés évi csapadékmeny- 
nyiség veszélyezteti, hanem az, hogy a csapadék a növényzet 
vegetációjának idejéhez képest kedvezőtlenül oszlik el. (Csapa- 
dékgrafikon,2) A Tiszántúl egyik csapadékban szegény tájának 
csapadékdiagrammjából kitűnik, hogy a június végéig beérő nö- 
vényzet hozama biztosnak mondható, míg a július-augusztus hó- 
napokban fejlődő kapásnövények termését e hónapok gyakori 
szárazsága veszélyezteti., Ennek a júniuson túl érő vegetációnak 
bizonytalan fejlődését öntözéssel biztossá tenni volna a magyar 
öntözés igazi célja. 
  

2) Rohringer Sándor; Az Alföld öntözése. Magyar Mérnök- és 
Építétszegylet Közlönye. 1931. 136. lap. 
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A magyar Alföld öntözésének tervét különböző meggondo- 
lások alapján két kiváló magyar mérnök készítette el. Ruttkay 
tervezetében az Alföld 1.4 millió kat. holdnyi területének öntö- 
zését öleli fel s a munkálatokat 50, illetőeg 300.000 kat. holdon 
kezdené meg. Ruttkay a Tiszán két duzzasztógátat tervez, a 
felsőt Borsod megyében, az alsót Csongrád felett. A duzzasztó- 
gátak segítségével lehetővé válnék a Tisza árvédelmi gátjai kö- 
zött 1750 millió m3 vizet tárolni, amihez a Hortobágy szikes te- 
rületein létesítendő tárolómedence 281  millió  m3 vize  járulna  

 
Turkeve csapadékeloszlása 

  
               Az 1.4 millió kat. hold terület vízellátásának költségeit Ruttkay 
754 millió pengőre teszi úgy hogy egy kat. hold öntözőberende- 
zés – fő- és mellékcsatornák,  stb. – 538.6 pengőbe kerülne. 
Rohringer tervei szerint az ,,ország jelenlegi határai között a 
víz tárolása csaknem lehetetlen^ a mederben való magas tárolás 
pedig veszélyes, mert állandó árvízveszedelmet jelent, továbbá 
kevés lévén a folyók esése is mely a víz kivételének, vezetésé- 
nek és szétosztásának módjai jutányossá tehetné: olyan nagy- 
mértékű csatornahálózat, mely az Alföld nagyrészét ellátná ön- 
tözővízzel, csak az év első felében lehet megokolt, amikor rend- 
szerint a csapadék is elegendő, ellenben az év második felében, 
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nagy szükség idején, működésképessége jelentékenyen alászállna. 
Ezért megfontolandó az a megoldás, amely szerint kisebb külön 
öntőzőközpöntok létesítésére kellene törekedni olymódon, hogy 
elsősorban és természetesen a folyók mentén levő területek vol- 
nának öntözhetők. Erre a célra a Tisza, a Kőrös és a Maros 
mentén alkalmas pontokon, így a városok közelében, pl. Tisza- 
füred felett á balparton, Szolnok, Csongrád, Szeged Békés, 
Gyoma, Makó közelében állandó szivattyútelepekkel kivett víz- 
zel való öntözések lennének legalkalmasabbak, amelyek arány- 
lag kis csatornahálózattal a víznek a folyó mentén való egyen- 
letes kihasználását nem túl nagy, de nem is jelentéktelen terü- 
leten a szociális közlekedési és pénzügyi feltételhez legjobban 
alkalmazkodva biztosítanák. Nem zárja ki ez  a megoldás azt, 
hogy kisebb folyókon, mint pl. a Kőrös, a szivattyútelep helyett 
a hajózást is elősegítő duzzasztóművel történjék a víz kiveze- 
tése.” 

Korai volna azonban a műszaki megoldás tárgyalásába 
kezdeni, mert nagyon találóan. írja Rohringer professzor, hogy 
az öntözés elsősorban birtokpolitikai, azután földművelésügyi, 
 hitelügyi és csak ezekután műszaki feladat. Az öntözőművek 
gazdaságosságát ugyanis csak a belterjes gazdálkodás teszi lehe- 
tővé, amely a kisbirtokokon fejlődhet ki. Az öntözések sikerének 
mellőzhetetlen előfeltétele az öntözéssel járó intenzív munka. 
Középeurópa nagyvárosai körül dolgozó bolgár kertészek sike- 
rének titka nem egyedül a víz, hanem az egész napon, kora reg- 
geltől késő .estig dolgozó bolgár kertész szorgalmas munkája, 
mely nélkül sem a víz, sem a trágya nem hozná meg az irigyelt 
eredményt. Ezt az odaadó munkát és hozzáértést kell elsősor- 
ban bevinni az öntözőgazdálkodásba, A Nílus, Indus és Ganges 
folyók völgyében az északamerikai praire-államok öntözött vi- 
dékein épúgy, mint a francia, olasz öntözőművek területén az 
Öntözött gazdaságok 10-60 kat. holdnyi terjedelműek, jeléül 
annak, hogy a kisbirtokosok szorgos munkája az, ami a roppant 
Költséggel megépített vízművek jövedelmezőségiét biztosítja és 
az egész vállalkozás gyakorlati értékét megadja. Ezzel szembeni 
a Tisza-völgyében, de főleg Békés, Bihar, Csongrád, Hajdú, Jász- 
Nagy-Kun-Szolnok, Szabolcs vármegyékben, ahol az öntözés 
szüksége leginkább felmerül, az ezer kat. holdnál nagyobb bir- 
tokok az összes területnek 29.2%-át, a 100 kat., holdnál nagyobb 
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birtokok pedig 48,6%-át teszik. Az öntözés eredményessége 
szempontjából viszont az egy család eltartását biztosító, kisbir- 
tok a legkedvezőbb, mert ez a birtoktípus áll a legintenzívebb 
gondozás alatt. Kevésbbé kedvező a középbirtok, legkevésbbé meg- 
felelő azonban, főként a Tiszántúlon külterjesen mívelt nagybirtok. 
Ez a magyarázata annak, hogy Magyarországon a nagybirtokok 
kb. 26,000 kat. holdnyi öntözött területe jelenleg 14.000 kat. holdra 
zsugorodott, mert hiányzott a kényszerítő gazdasági szüksége- 
annak, hogy az a néhány nagybirtok, mely a mesterséges öntö- 
zést bevezette, azt minden erőfeszítés mellett fenntartsad Nem 
kétséges tehát, hogy az egészséges földbirtokpolitika az Alföld: 
mesterséges öntözésének conditio sine qua nonja s ép ezért az 
agrárpolitika feladatai között a földbirtokpolitikának az öntözési 
tervek figyelembevételével, de az öntözési munkák előtt kell 
haladnia. 

4. Az ország úthálózatának kiépítése. 

A mezőgazdasági termények árában az előállítási költ- 
ségek mellett a kereskedelmi és szállítási költségek jelen- 
tős részt tesznek. Ez utóbbi két költség-élem jelenleg rela- 
tíve megnagyobbodott, amit pedig a mezőgazdasági termelés ren- 
tabilitása érdekében csökkenteni kell, A termelés helyén jelent- 
kező kedvezőbb áralakulást a vasúti, közúti szállítás, a posta és 
a kereskedelmi szervezet teljesítőképessége és olcsósága bizto- 
sítja. És mert a szövetkezetek e tekintetben az egyéb kereskede- 
lemmel szemben, mint később látni fogjuk, általában fölényben 
van, egyrészt kereskedelmi szervezetünk szövetkezeti irányban 
való egészséges átszervezése, másrészt a szállítás gazdaságosabbá 
tétele az útja annak, hogy a mezőgazdaság értékesítési költségeit 
csökkentsük. 

Ez alkalommal csak a közúti szállítás fejlődésének lehető- 
ségeivel foglalkozom. Az úthálózat fejlődése az előfeltétele an- 
nak, hogy a szállítás gazdaságossága előálljon. A közúti szállí- 
tás fejlődése nem jelent halálos versenyt a vasúti szállítás szá- 
rmára, hanem csak a szállítási tevékenységet a gazdaságosság 
alaptörvényei alapján osztja fel a különböző fuvarozók között. 
A tömegcikkeknek nagy távolságra való szállítása terén a vasúté 
marad az elsőbbség, a friss terményeket azonban a közúti szállí- 
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tás eszközei vannak hívatva gyorsan és közvetlenül a termelés 
helyéről a felhasználás helyére, vagy a berakodó vasúti állomás- 
sokra szállítani. 

A közúti szállítás fejlődésének alapfeltétele a közutak ki- 
építése és karbantartása. Ez úton remélhető, hogy a fogyasztó- 
piacoktól jelenleg elzárt termelővidék a forgalmi gazdaság kö- 
rébe bekapcsoltassanak. Számtalan községet, s főleg tanyavidé- 
ket lehetne felsorolni, amelyek ki nem épített kátyus útjaik miatt 
az őszi esők beállta után a gazdasági élettől el vannak zárva. 
Nem egy község vagy tanyavidék 10-20 km. távolságra van a 
vasúti állomástól, vagy a kövezett úttól. Ez az oka annak, hogy 
Magyarországon egyes vidékek gazdasági berendezkedése köze- 
lebb áll a primitív árucseregazdaságtíoz, mint a forgalmi gazda- 
ság fejlettebb állapotához. 

Közúti hálózatunk 1931. évi állapotáról a következő össze- 
állítás ad képet: 

 

Az ország úthálózatának kiépítése a főútvonalakat tekintve, 
előrehaladt, a főereket tápláló hajszálerek, a községi utak azon- 
ban erősen elhanyagoltak. Magyarországon az útépítés feladata 
kettős: egyrészt a már meglevő állami és törvényhatósági utak 
burkolatának a forgalmi terhelés szerint való átépítése, másrészt 
– s ez jelenleg fontosabb – a községi utak kiépítése. E felada- 
tok nagyságát a következő összeállítás tünteti fel. 

 
    

             Az  útépítés   az    agrárpolitika   elengedhetetlen   feladatai 
közé   tartozik. Az eddig követett elvek azonban, módosí- 
tásra szorulnak. A helyes útépítési programnak az útépítés 
súlypontját   az   utolsó   évtizedben   követett   eljárással   szemben 
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az állami utaknak igen költséges átépítéséről az alsóbbrendű 
utak kiépítésére kell áttolnia. A községi és az alsóbbrendű köz- 
ségi utak kiépítése teszi lehetővé, hogy a községek, illetve ter- 
melővidékek és a piacok között kapcsolat létesüljön. A községi 
úthálózat tervezésénél természetesen nagy gond fordítandó  a föld- 
reform során keletkező új településekre is. A helyes útépítési 
program az eddigi, többnyire rapszodikusan végrehajtott útátépí- 
tések helyett az ország egész úthálózatának rendszeres kiépíté- 
sét és karbantartását írja elő. 

Az útépítés jelentős tőkeszükséglete az új útépítési prog- 
ram ütemét is megszabja. Évenkint 100 km. állami, 200-250 km. 
törvényhatósági út átépítésével és 70 km. törvényhatósági út, 
valamint 1000 km. községi út kiépítésével 30 év alatt az ország 
teljes úthálózata megépíthető. 

Minthogy az útépítés Magyarországon a mezőgazdasági 
munkanélküliség enyhítésének egyik lehetősége, az útépítés tech- 
nikai megvalósításának módozatait elsősorban a munkaszükség- 
letek szempontjából kell vizsgálni és a legkedvezőbb megoldást 
kiválsztani, amire az eddigi útépítések tudvalevőleg nem sok 
gondot fordítottak. Hogy az átépítendő utakat milyen burkolattal 
lássuk el azt az illető útszakasz forgalmi terhelése szabja meg. 
Kő, beton, aszfalt, makadám stb. útburkolatok között választha- 
tunk. A nagyterhelésű utakat célszerű kővel vagy betonnal bur- 
kolni, míg a kisebb forgalmú utakat gazdaságosabb aszfaltkeze- 
lésű makadámburkolattal ellátni. A főkülönbség ezen két útbur- 
kolás között az, hogy amig a kő- vagy betonburkolatnál az anyag- 
költség, addig a felületi kezelésű makadámburkolatnál a munka- 
költség a jelentőseb, Ezen különbségeket az alábbi táblázat tün- 
teti fel: 

 
A táblázat adatai szerint a felületi kezeléssel átépített 

utak munkaszükséglete lényegesen egyenletesebb, mint a beton- 
burkolaté. Az ország úthálózatának   forgalmi    terhelése   olyan. 

*) Csak az 5. év után. 
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hogy az állámi utak 84%-ában és a törvényhatósági utak átépí- 
tésénél az úthálózat 94%-ában, a felületi kezelés .módszerét le- 
het alkalmazni. A községi utak kiépítése  ezektől eltérő jellegű. 
A községi utak többnyire az u. n. egyszerű makadám kőpályák, 
 

 
 

 

amelyeknek munkaszükséglete annál is inkább kedvezően alakul, 
mert az anyagszállítással, helyszíni kőtöréssel és beépítéssel a 
községek mezőgazdasági napszámosainak nyújt munkaalkalmat. 
A 30 éves útépítési programm megvalósítása, amely kb. 
.3.000 km. állami útnak, 7.000 km. törvényhatósági útnak átépí- 
tése és a 2.000 km., törvényhatósági útnak, valamint a 30,000 km. 
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községi útnak kiépítését írja elő, évről-évre növekvő munkaalkal- 
mat teremt, mert a kiépítések után mind nagyobb úthálózat kar- 
bantartásáról kell gondoskodni. Az ország úthálózatának a fent- 
jelzett módon való megépítésének munkaszükségletét a 78. oldal 
ábrája szemlélteti. Az úthálózat teljes kiépítése után a folytonos 
felújítások és karbantartások munkaszükséglete kb. 10 millió 
munkanapra tehető. Az ország úthálózatának kiépítése tehát 
mezőgazdasági munkásságunknak éppen akkor biztosít munka- 
alkalmat, amikor késő ősszel és kora tavasszal a mezőgazdaság- 
ban jövedelmező munkára nem talál. A 10 millió munkanapnak 
az év folyamán a mezőgazdaság jelenlegi munkaszükségletéhez 
való kapcsolódását külön ábra szemlélteti. Az útépítésnek ez 
az iránya, amely a. mezőgazdasági munkásság számára kíván 
munkaalkalmat teremteni, szükségszerűen meghatározza az út- 
építés technikai és gazdasági organizációjának formáját is. Jelen- 
leg az útépítési munkákat az útépítővállalkozók egyfolytában 
végzik, amíg az úttal el nem készülnek,, – A mezőgazdasági mun- 
kák szünetelése idején folytatott útépítés ezzel szemben nem 
szorítkozhatik arra, hogy egy bizonyos útvonal építését teljesen 
befejezi, hanem az ország egész” területén, pl. járásonkint, meg 
kell kezdje az úthálózat építését úgy, hogy az illető vidéken leg- 
sürgősebb útvonalak kiépítését kezdik meg. Az ilyen útépítés 
az útépítő-vállalatoknák kis szerepet juttat, mert a „szezon” jel- 
legű útépítés kevésbbé felel meg a magánvállalkozás szempont- 
jaínak. Ezért a közületekre nagy szerep vár, mert az utak rezsi- 
ben való építése  felel meg a vázolt útépítési program végre- 
hajtásának. 

Az útépítés tőkeszükségelete   a   hálózat   teljes  kiépítéséig 
szintén folytonosan növekedik, mert a karbantartás dologi és sze- 
mélyi kiadásai folytonosan emelkednek.    A    30   éves   útépítési 
program tőkeszükséglete az első évben 21,5 millió és 30-ík év- 
ben 55 millió pengőt jelent, ami 30 év alatt 1.1 milliárd pengőnyi 
összegre rúg. A kiépített teljes úthálózat karbantartására, illetve 
felújítására évi 32,5 millió pengő szükséges, szemben a jelenlegi 
17-18 millió pengővel. Eredményes agrárreformot útépítés nél- 
kül aligha lehet elképzelni, mert a kiépített  úthálózat  a  fizikai 
alapja az ország egész területére  kiható  egyenletes  áralakulás- 
nak, ez pedig a nemzeti   jövedelem   kialakulása   szempontjából 
nélkülözhetetlen. 
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5. A mezőgazdaság hiteléletének problémái. 

A magyar mezőgazdaság jelenlegi nagymértékű eladóso- 
dása a valutának 1924-ben történt stabilizálása után eltelt 8 év 
alatt következett be, 1913-ban a mezőgazdaság adósságterhe – 
Magyarország jelenlegi területére vonatkozóan – kb, 3 milliárd 
pengő volt,1) Ez az adósságösszeg a háborút kővető infláció ide- 
jén csaknem teljesen devalválódott, s a mezőgazdaság 1924. évben 
gyakorlatilag tehermentesnek volt tekinthető. Ez évtől kezdve a 
mezőgazdaság adósságterhe évről-évre emelkedett, amíg az 1932. 
év végén 2.3 milliárd pengőre szaporodott fel. Az adósságteher 
közel 20%-kal kisebb a világháborút megelőző élvek adósságössze- 
génél. A jelenlegi eladósodás súlyossága azonban egyrészt 1932. 
évig érvényes magas kamatláb miatt, másrészt amiatt, hogy a 
mezőgazdaság jövedelmezősége a terményárak hanyatlása követ- 
keztében nagymértékben megromlott, jóval nagyobb volt, mint a 
háború előtt, 

A magyar mezőgazdaság eladósodása a valuta stabilizálá- 
sát követő években növekvő ütemben haladt, amiről a következő 
táblázat2)  ad képet: 

 
 

Ha az adósságzaporodás mértékét a háború előtti évek el- 
adósodásának menetével összehasonlítjuk, úgy azt tapasztaljuk, 
hogy a háború utáni eladósodás üteme háromszor olyan gyors, 
mint amilyen a háború előtti években volt.

 

Az eladósodás okai közül az. egyik azonos úgy a háború- 
előtt, mint a háború után s abban rejlik, hogy az örökösödés al- 
kalmával az örökösök egyike vagy egynéhánya, akik 

 

a földbirtok 

 

1) 2) Dr. Konkoly Thege Gyula: A magyar föld terhei az 1932. 
év végén. Magyar Statisztikai Szemle. 1933. 719. lap.
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további {elaprózódását igyekeznek megakadályozni, az örökrész- 
nek jelentékeny részét hitel igénybevételével fizetik ki. A föld- 
birtok eladósodásának ez állandó forrása. 

Az adósságteher másik része – az adósságösszeg 13.3%-a 
a földreform során kiosztott közel 1 millió kat. hold föld vételár- 
hátraléka címén keletkezett. 

Az eladósodás harmadik oka az, hogy a közép- és kelet- 
európai agrárállamok, köztük Magyarország is, minden erőt meg- 
feszítettek, hogy a folyton olcsóbbodó tengerentúli termeléssel 
eredményesen felvegyék a versenyt. Az olcsóbb termelés érdeké- 
ben hasonló módszer alkalmazását igyekeztek bevezetni, mint a 
tengerentúli agrárországok. A munka mechanizálásától másfelől 
a kémiai ipar termékeinek fokozottabb használatától várt több- 
termelés megvalósítása azonban jelentékeny tőkéket igényelt. 
Tőkeszegény országokban, így Magyarországon is, a mezőgazda- 
ság a tőkéket hitel formájában vette igénybe. 

A kézi és állati munkaerőnek géppel való helyettesítése 
azonban nem mutatkozott gazdaságosnak. Ennek oka nemcsak 
az iparcikkek és mezőgazdasági termények aránytalan árhanyat- 
lásában rejlik, hanem a magyar mezőgazdaság struktúrájában. A 
mintaképül választott tengerentúli mechanizált mezőgazdaság 
termelési rendje teljesen eltérő a túlnépes Magyarország mező- 
gazdasági termelésétől, A mezőgazdasági munkásság folyton nö- 
vekvő nagy száma miatt az olcsó kézimunkának géppel való 
helyettesítése nem rentábilis., Az állati igaerőnek géppel való 
kicserélése pedig, kivételes esetektől eltekintve, a mezőgazdasági 
üzemek gazdaságosságát veszélyezteti. A gazdaságokban elő- 
állított igaerő költsége ugyanis szorosan összefügg a mezőgazda- 
sági termények árával s a terményárak hanyatlásával az igaerő 
költsége is automatikusan zsugorodik. Az állati igaerő költségé- 
bői a vertikális üzemkoncentráció törvényei szerinti a kereske- 
delmi, szállítási, stb. költségek hiányoznak. Ezzel szemben a gépi 
munkaerő költsége a mezőgazdasági áralakulástól – főleg folyé- 
kony tüzelőanyagokat importáló országok esetében – független 
s a gépi munka költségei között a kereskedelem s szállítás költ- 
ségtételei is szerepelnek. A forgalmi gazdaság” alacsonyabb fo- 
kán levő magyar mezőgazdaságban, ahol a kézi- és az állati 
munkaerő sokszor alig értékelhető, a termelés mechanizálása 
érdekében igénybevett tőkék nem térültek vissza, s ez az oka 
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annak, hogy a mezőgazdaság eladósodásában a termelés mecha- 
nizálására való törekvés kedvezőtlenül hatott, 

A mezőgazdaság összes adósságterhe az 1931, év végén 
érte el maximumát, 2.1-2,3 milliárd pengőt, amely összegből a 
bekebelezett kölcsönök 1,7 milliárd pengőt, az ismert, de be nem 
kebelezett kölcsönök pedig 400-500 millió pengőt tett, A mező- 
gazdaság által adósságai után fizetendő teher összege 1931-ben 
225 millió pengőre rúgott. 

Az agrártermékek árának az utóbbi években bekövetkező 
katasztrófális zuhanása a mezőgazdaság kamatterhet elviselhe- 
tetlenné tette, A kamatteher csökkentése érdekében a kormány 
részéről többféle intézkedés történt. Ezek legfontosabbjai – a 
végrehajtási jog korlátozása mellett – a kamatterhek könnyíté- 
sét célozta. Egyrészt az Országos Hitelügyi Tanács, másrészt 
különböző kormányrendeletek a mezőgazdasági kölcsönök után 
fizetendő kamatokat és annuitásokat az elmúlt években a követ- 
kezőképen mérsékelték: 

 
 

A kamatmérséklő intézkedések következtében a mezőgazda- 
ság kamatterhe jelentősen csökkent. Az 1931. évben fizetendő 
225 millió pengő kamatteher az 1934, évre – ha jelenleg ér- 
vényben levő intézkedések nem változnak – kb, 105 millió pen- 
gőre csökken, A kamatteher csökkenését a következő táblázat 
tünteti fel.2) 

 
 

2) Dr. Mathias Matolcsy: Die Verschuldung  der Landwirtsclíaft 
und die Erjöüssigung ihrer Zinslasten in Ungarn. Jahrbücher f-ür 
„Nationalökonomie und Statistik. 1934. Jena. 
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A kamatmérséklő intézkedések hatása igen jelentős  volt, 
 a különböző birtokkategóriák kamatterhet azonban   nem   mérsé- 
kelte azonos mértékben. 

 
                A kamatmérséklő intézkedések a nagybirtokok kamatterhet 
viszonylag nagyobb mértékben csökkentette, mint a kisebb s fő- 
leg, mint a törpebirtokok kamatterhet. A nagybirtokok adósság- 
összegben ugyanis a kedvező kamatozású hosszúlejáratú kölcsö- 
nök nagyobb részt tesznek, mint a kisbirtoknál. 

  Az angol fontra és dollárra kiállított hosszúlejáratú köl- 
csönök kamatterhe még a font és a dollár depreciációja követ- 
kezében is csökkent, ami a nagybirtokok kamatterhének viszony- 
lag nagyobbmértékű csökkenéséi eredményezte. Ezzel szemben a 
kis- és törpebirtokosok adósságának viszonylag nagyobb részét 
váltókölcsönök képezik, amelyeknek kamata a kamatmérséklő 
intézkedések előtt, mindig lényegesen nagyobb – 2-2.5-ször 
akkora – volt, mint a hosszúlejáratú kölcsönök annuitása, A 
mezőgazdaság eladósodásának kérdésénél szem előtt kell még 
tartani, hogy az adósságteher viszonylag és abszolút mértékben 
is inkább a kisexisztenciákat sújtja, A megterhelt kisbirtokok 1 
holdjára közel kétszer akkora adósságteher jut, mint az eladó- 
sodott nagybirtok 1 holdjára,, Emellett a fizetett kamat %-át a 
100 kat. holdnál kisebb birtokosok fizették az 1931. évben. A 
fizetett kamatösszegnek birtokkategóriák szerinti megoszlását a, 
következő táblázat tünteti fel: 

 
A mezőgazdaság kamatterhe csökkentésének érdekében ho- 

zott intézkedések hatása ugyan jelentős volt, de mégsem haladt 
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párhuzamosan a mezőgazdaság fizetőképességének zsugorodásá- 
val. Ezt igazolja az, hogy a hitelintézetekkel szemben fennálló 
tartozások kamat- és annuitás-hátraléka a kamatmérséklő intéz- 
kedések ideje alatt is évről-évre növekedett s amíg az 1929. évig 
,a hátralék 12.8 millió pengő volt, addig az 1930/31. évben 20.1, 
1931/32-ben 21.2 és 1932/33-ban 7.7 millió pengővel, összesen 62 
millió pengőre szaporodott fel. 

Vázlatosan áttekintve a mezőgazdaság jelenlegi eladósodá- 
sának állapotát és azokat az intézkedéseket, amelyek az adós- 
ságteher könnyítését célozták, szükséges néhány szempontból a 
mezőgazdaság jövő hiteléletének problémáját is vizsgálat tárgyává 
tenni, A mezőgazdaság adósságterhének könnyítése érdekében 
hozott kormányintézkedések, melyek nélkülözhetetlenek voltak 
ugyan, de erőszakosan nyúltak bele a gazdasági életbe, a mező- 
gazdaság hiteléletét megbénították. Azok a hátrányok, amelyek 
a hitelélet összezsugorodásából és legfőkép megmerevedéséből 
származtak, mind nagyobb erővel sürgetik a mezőgazdaság adós- 
ságainak végleges rendezését. Csak ez tenné lehetővé, hogy a je- 
lenleg a hiteltől csaknem teljesen elzárt mezőgazdaság termelé- 
sének reális fejlesztéséhez újabb hiteleket vehessen igénybe. A 
végleges rendezés mind sürgetőbbé válik, mert a mezőgazdasági 
adósságok szolgáltatásának rendeletekkel való szabályozása a 
hiteléletet nagyon komplikálják s a mezőgazdaság hiteléletének 
megindulását lehetetlenné teszik. Hitelélet nem indulhat meg 
addig, amíg fenforog annak a lehetősége, hogy az újonnan nyúj- 
tott hitelekre is kiterjesztik az adósvédelmi intézkedéseket. Amíg 
a hitelintézetek arra törekednek, hogy a régi, a gazda által el- 
viselhetetlen adósságokból a legkülönbözőbb formában minél 
többet új hitelként kezeljenek, addig a gazdaadósságok végleges 
rendezésé nem kecsegtet sikerrel. Mert amíg ezek az „új hitelek” 
a régebbi kölcsönök kamat- vagy tőkehátralékából állnak elő, 
addig fenforog a veszélye, de a jogosultsága is annak, hogy az 
ideiglenes adósvédelmi intézkedések az ,,új hitelekre” is kiter- 
jesztessenek. A gazdaadósságok végleges rendezésének alapfel- 
tétele, hogy a mezőgazdaság viszonylag jó konjunktúrája idején 
keletkezett adósságai élesen elhatároltassanak az újonnan nyúj- 
tandó hitelektől, amelyekre viszont a végrehajtási jog minden 
körülmények között biztosítandó. 

A gazdaadósságok végleges rendezésének alapfeltétele te- 
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hát a rövidlejáratú hitelek konszolidálása, azaz -hosszúlejáratúvá 
való átalakítása. 1933. év őszén a Magyar Közgazdasági Társa- 
ság által a gazdadósságok rendezése kérdésében tartott zártkörű 
ankéton e kérdés több oldalról megvitatást nyert. A mezőgazda- 
ság rövidlejáratú hitelei3) konszolidálásának hitelügyi problé- 
máit többek között Koós Zoltán és Varga István4) tárgyalta rész- 
letesen az említett ankéton s mindketten arra a megállapításra 
jutottak, hogy a gazdaadósságok végleges rendezésének hitel- 
ügyi szempontból – ha merülnek is fel nehézségek – nincsen 
akadálya. A rövidlejáratú adósságok konszolidálása mellett a 
gazdaadósságok végleges rendezése kétfélekép valósítható meg. 
Egyrészt úgy, hogy az adósságok ősszegét csökkentik oly mérték- 
ben, amint az agrártermékek árszínvonala hanyatlott, másreszt 
úgy, hogy az adósságösszeget változatlanul hagyják, a fizetendő* 
kamatösszeget azonban úgy állapítják meg, hogy az arányban le- 
gyen a mezőgazdaság fizetőképességének alakulásával. Ügy Koós, 
mint Varga a végleges rendezés során a mezőgazdasági adóssá- 
gok összegének leírását nem tartja szükségesnek, mert a régi tar- 
tozások kamatszolgáltatásának olyan mértékű csökkentése, 
amely az illető birtok jövedelmezőségével arányban áll, az adós- 
nak igazságot szolgáltat, a hitelező jogait pedig nem csorbítja. 

A gazdaadósságok végleges rendezésének három főfelté- 
tele tehát: 1. a régi hitelek éles elhatárolása az újonnan nyújtott 
tényleges hitelektől, 2. a rövidlejáratú hitelek konszolidálása, 3. 
a régi adósságok kamatszolgálatának a mezőgazdaság jövedel- 
mezőségével való párhuzamba állítása. Ügy Koós, mint Varga 
egymástól különböző tervet dolgozott ki, arról, miként lehet e kö- 
vetelményeket úgy megvalósítani, hogy a hiteléletet ne zavarja 
meg és  a bankok érdekeivel is összeegyeztethető legyen. 

Az adósság végleges rendezése esetén elsősorban azt kell 
eldönteni, hogy valamennyi gazdaadóst és valamennyi gazda- 
adósságot egységes élvek alapján kívánjuk-e rendezni. A gazda- 
adósságok egy részének árrendezésből való kizárása többféle elv 
 

3) A mezőgazdaság 1Ö33, év végén fennálló, mintegy 2000 millió  
pengő adó&ság összegének .kb. egyharmada hoszúlejáratú. A rövidlejá- 
ratú-Hitelek pedig 1000-1200 millió pengőre tehetők. 

4) Dr. Koca Zoltán, felsőházi tag, a 33-as bizottság pénzügyi elő- 
adója, a Magyar Földhitelintézet igazgatója. Dr. Varga István egye- 
temi m. tanár,  a Magyar Gazdaságkutató Intézet  igazgatója. 
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alapján volna lehetséges, egyrészt ügy, hogy a viszonylag kis 
mértékben megterheltek, valamint a viszonylag rendkívül súlyo- 
san megterheltek a rendezésből kizáratnának. Az elsők azért, 
mert nem szorulnak rendezésre, az utóbbiak pedig azért, mert 
az adósságaik rendezése amúgy sem lehetséges, A rendezés 
szempontjából egyrészt az egyes birtokkategóriák, másrészt az 
eladósodás okai is figyelembe veendők. Nem szorul magya- 
rázatra, hogy különbség van adósság és adósság között aszerint, 
hogy milyen cél érdekében vétetett az igénybe. A földreform 
által közel félmillió nincstelennek juttatott törpebirtok nagymér- 
tékű adósság terhe, például a jelenlegi földár-viszonyokhoz ké- 
pest magasan megállapított vételárhátralékból állt elő,, Ugyan- 
csak más szempont szerint ítélendő meg a kis- és kőzépbirtokos- 
ság adósságterhének az a része, amelyet azért veji igénybe, hogy 
örökösödíés miatt  egészségtelen mértékben szétforgácsolódó bir- 
tokát egybetartsa, mint az az adósság, ami gondtalan üzemvitel 
eredményeképen, vagy a gazdálkodástól függetlenül, a tulajdo- 
nos fokozott életszükségleteinek kielégítése során keletkeztek. 
Az adósságrendezésben e szempontoknak kifejezésre kell  jutni, 
A gazdaadósságok ilyen irányban vitt rendezésének számszerű 
feltételei a munka keretében nem tárgyalhatók, ami a kifejtett 
elvi szempontok mellett nem is bír fontossággal, 

A mezőgazdaságnak a háború utáni gyorsütemű eladóso- 
dásának tárgyalásánál röviden át kell tekintenünk az eladóso- 
dásnak a háború után megnyilvánuló irányát. Közismert dolog, 
hogy a háború után a tőkeszegény európai országok, köztük 
Magyarország, gazdasági talpraállításához külföldi tőkéket vett 
igénybe. A háború előtt a tőkeszegény országok hitelszükségle- 
tüket legnagyobbrészben olyan tőkékben gazdag országok elégí- 
tették ki, amely országokkal gazdaságilag is kapcsolatban állot- 
tak. Ekkor a tőkék nagyobb részét a termelés érdekében hosszú 
lejáratra helyezték ki, aminek évi szolgáltatását a hitelező .és 
adós országok gazdasági egymásrautaltsága folytán nagyobbrészt 
áruban teljesítettek. A háború előtti tőkemozgalmakat tehát az 
jellemzi, hogy a tőkemozgalmak az árumozgalmak irányában ha- 
ladtak, s ez biztosította a kamatok és az annuitások zavartalan 
fizetését. A háború után a helyzet megváltozott. A háború előtt 
még adós országként szereplő Amerika egyik napról a másikra 
tőkében    gazdag   hitelező   országgá lett s a hitelezés   centruma 
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– ideiglenesen ugyan. – az európai pénzügyi centrumokból 
New-Yorkba tolódott át. New-York tőkekihelyezései azonban 
nem eshettek az árumozgalmak irányában, mert Amerika nyers- 
anyagban, de kész gyártmányban is – különösen a háború után, 
amikor az európai országok termelése mélyponton volt, – nem 
szorult idegen országokra. A tőkemozgalmakat tehát nem követ- 
hette árumozgalom, sőt ellenkezőleg, Amerika kivitelezéseinek 
nem kis, része épen azt a célt szolgálta, hogy a lerongyolódott 
európai országok vásárlóerejét helyreállítsa, hogy ott az ameri- 
kai termékeket elhelyezhesse. Ehhez járult még az, hogy a hite- 
lező országok – főként Franciaország – tőkekihelyezését nem 
egyszer politikai szempontok is irányították. A politikai célokat 
pedig legmegfelelőbben rövidlejáratú kihelyezések szolgálták. 
Ezek a körülmények az okai annak, hogy a háború utáni eladó- 
sodás sokkal nagyobb súllyal nehezedik az adós országokra mint 
a háború előtt, mert a tőkék nem a gazdasági észszerűség tör- 
vényei és céljai szerint áramoltak a tőkeszegény országokba. Az 
adós országok  gazdasági életének nyugodt fejlődéséhez elenged^- 
hetetlen az, hogy a kölcsönök melyek gazdasági célokat vannak 
hivatva szolgálni, rövidlejáratú formájukból hosszú lejáratúakká 
alakíttassanak át, annál is inkább, mert azok a felhasználás so- 
rán többnyire úgyis invesztáltattak. 

6. A szövetkezeti mozgalom fejlesztése. 

A kereskedelmi tevékenység szervesen ízül a termelés és 
fogyasztás közé, tehát nem megtűrt rossz, hanem a gazdasági élet 
vitelében hasznos és nélkülözhetetlen. A kereskedelem feladata, 
hogy a termelő és a fogyasztó között kapcsolatot teremtsen, a 
termelt javakat a fogyasztókhoz eljuttassa. E feladat teljesítése 
közben regisztrálja a kereslet és kínálat viszonyát és ezáltal az 
árak kialakulására bizonyos mértékben irányítólag befolyik, bár 
az a népszerű felfogás, hogy az árakat a kereskedelem diktálja, 
csaknem olyan mértékben téves, mint az, ha a hőmérő leszökött 
higanyát vádolnánk a hőség miatt. 

A kereskedelmi tevékenység nélkülözhetetlen, de annak 
organizációja és princípiuma összhangban, kell, hogy álljon azzal 
a termelési ággal, melynek termékeivel foglalkozik. A mező- 
gazdasági termelés különlegesen nagymértékű tagozottsága a ke- 
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reskedelemnek” széleskörű organizációját teszi szükségessé, mely 
ellenkező esetben egyrészt az értékesítés költségei viszonylag 
nagyra nőhetnek, másrészt a zavarmentes értékesítés szenved 
csorbát. 

A kereskedelemnek egy-egy cikknél többször is szerep jut, 
amíg az a termelőtől a fogyasztóig eljut. Amíg pl. a búza a gazda 
udvaráról mint kenyér a nagyvárosi fogyasztó asztalára kerül, a 
feldolgozás és szétosztás során kétszer-háromszor kerül a keres- 
kedelem organizációjába. Először a búza a gazdától a malomba 
jut, másodszor, amikor a pék a malomtól megveszi a lisztet, har- 
madszor, amikor a kenyér a fűszer-csemege kereskedő közvetí- 
tésével a péktől a fogyasztóhoz jut. Természetesen vannak olyan 
cikkek – gyümölcs, tej stb.  – amelyek ennél kevesebb és van- 
nak olyanok- készárú iparcikkek, – amelyek több kézen for- 
dulnak meg, amíg a fogyasztóhoz jutnak. Magyarországon a fo- 
gyasztási cikekk, amíg a termelés kezdetétől a fogyasztóhoz ke- 
rülnek, átlagosan ötször-válnak a kereskedelmi tevékenység tár- 
gyává.5) Ennek megfelelően a kereskedelemmel kapcsolatos 
problémák nagyfontosságúak, mert a kereskedelmi tevékenység 
költségei sokszor megismétlődnek és megduzzadnak. Ezek sok 
esetben csökkenthetők lennének egyrészt a kereskedelmi szerve- 
det, másrészt a kereskedelem árkalkulációjának megváltozta- 
tása által. 

A kereskedelmi költségek általában a következő elemek- 
ből tevődnek össze: 

1. a személyzet javadalmazása, 
2. munkabérek, 
3. irodai költségek, 
4. üzletbér, 
5. adók és egyéb közterhek, 
6. árukészletekben fekvő tőke kamata, 
7. nyeresége 
E költségtételek cikkenként nagyon különbözők s á kis- 

kereskedelmi árnak eltérő hányadát teszik. A mezőgazdasági 
termelő szempontjából egyrészt a jelentős kereskedelmi költsé- 
geknek, másrészt  annak van súlyos kihatása, hogy az áralakulás 
 

5)  Dr.  J.  Keményffi & Dr.  M. Mittnitzky:  Der  warscheinliche 
Effekt der Arbteitsbeschaffung in Un^arn. Sajtó ajatt. 
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nem egységes. A különböző nagyság-csoportokba tartozó terme- 
lőknek azonos árszínvonalon adják és veszik termékeiket és 
szükségleti cikkeiket., A nagyobb termelők előnyösebb helyzetben 
vannak, mint a kicsik. Az előbbiek, akik nagyobb tételekkel ren- 
delkeznek, melyeknek minősége, ha nem is jobb, de homogénebb, 
mint a kistermelőké, a kereskedelmi tevékenység néhány foko- 
zatát ki tudják kapcsolni s végső soron a fogyasztó áltál fizetett 
árból maguknak többet tudnak biztosítani, mint a kistermelő. 

Agrárolló. 

 

Az atomizált mezőgazdaság termelésének jövedelmezősé- 
gét tehát az értékesítés folyamán főleg két körülmény csökkenti, 
az, hogy 

1.
 

a kistermelő termékeit jóval a nagybani eladásnál el- 
érhető áron alul értékesíti, 

2.
 

a termelésnél szükséges iparcikkeket pedig jóval a nagy- 
kereskedelmi áron felül Vásárolja. 

A kisgazda 1932-ben pl. ,,20%-kal adott a nagybani árak 
alatt és 26%-kai vásárolt azok felett.”6) Ha ezeket az árkülönb- 

 
6) Julich Lajos: Dunántúli kisgazdaságok vagyoni és jövedelmi 

viszonyai az 1929-1932-ig terjedő években. Mezőgazdasági Közlöny. 
1933.  201., és köv. lap. 
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ségeket egy 10 kat. holdas kisgazdaság évi üzletmenetére alkal- 
mazzuk, kitűnik, hogy a szervezetlen vétel és eladás a kisgazda 
számára 23 P veszteséget okozott kat. holdankint, ami a 10 holdas 
gazdának 230 P-s veszteséget jelentett, annyit, mint amennyi a 10 
holdnyi gazdaság tiszta jövedelme volt az 1932. évben. A kis- 
gazdaságok jövedelmezőségét tehát az agrárolló mellett még az 
is csökkenti, hogy a. farmárak az agrárollóban szereplő nagy- 
kereskedelmi áraknál nagyobbak, illetve alacsonyabbak. Ezért a 
kistermelőkre vonatkozó agrárolló úgy szerkesztendő meg, helye- 
sen, hogy az ipari és mezőgazdasági termékek nagykereskedelmi 
árindexe a drágább vétel és az olcsóbb eladás mértékében korri- 
gáltasék (90, 1, ábra). Az agrárollónak azt a nyílását, amely az; 
ipari és mezőgazdasági termékek árszínvonal-eltolódásából szár- 
mazik, az egyes agrárországok különböző, többnyire mesterséges 
módszerek alkalmazásával igyekeznek csökkenteni, E törekvések 
sikertelensége főleg az országok autartikus gazdasági törekvései- 
nek következménye és annak számottévő javulása csak az ön- 
ellátó gazdaságpolitika lanyhulásával remélhető. A ^kisgazda- 
agrárolló” nyílását azonban az értékesítés és beszerzés szervezet- 
lensége is növeli. Ennek a tényezőnek káros hatása azonban a 
szövetkezeti mozgalom kiterjedése által csökkenthető. 

E munka keretében a szövetkezeti mozgalomnak csak egyik 
ágával, az agrárlakosság szempontjából fontos falusi szövetkeze- 
tekkel kívánok foglalkozni. Ezek a következők: 

1. a fogyasztási szövetkezetek, 
2. termelő- és értékesítő-szövetkezetek, 
3. hitelszövetkezetek, 
4. biztosító szövetkezetek. 
A fogyasztási szövetkezetek azt a célt szolgálják, hogy a 

vidéki lakosság számára egyrészt a termeléshez, másrészt a ház- 
tartásban szükségessé váló cikkeket az egységes központi be- 
szerzés révén olcsóbb áron juttassák el, mint a magánkereske- 
delem. A feladat mind nagyobb fontosságú, mert az áruk el- 
osztásánál a kereskedelem költségei a fogyasztás erőteljes emel- 
kedése esetén sem mutatnak csökkenő tendenciát, sőt inkább 
bizonyos emelkedő irányzatot, annak ellenére, hogy a termelési 
költségek a tömegtermelés és a tömegfogyasztás által lehetővé 
vált racionalizálás következtében jelentősen csökkennék, A né- 
met élelmiszer nagykereskedelem üzleti költségei pl.  a háború 
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előtti időszak óta 50-75%-kal, a kiskereskedelemé 40-100%- 
kal nőttek meg.7) 

A falusi fogyasztási szövetkezetek közül a Hangya Fogyasz- 
tási Szövetkezetek emelkednek ki úgy számukkal, mint jelentós 
áruforgalmukkal, A Hangya szövetkezetek, rohamos terjedése 
1898 után kezdődött, .amikor Károlyi Sándor gróf kezdeménye- 
zésére megalakították a Hangya Szövetkezeti Központot, A szö- 
vetkezetek szükségleteinek ellátására Hangya Ipar Rt. céggel 
termelő-vállalatot létesítettek, amely több, a mezőgazdasági 
üzemben és a házartásokban leginkább szükséges cikkeket elő- 
állító gyárat tart üzemben, A Hangya Szövetkezetek forgalma 
1915-ben 140,2 millió koronát tett, A megszállás következtében 
a szövetkezet elvesztette az elszakított területeken levő szerve- 
zetét, amely közel felét jelentette az országos hálózatnak, 1919. 
óta a csonka országban, mint Európaszerte, rohamos fejlődést 
mutatott a szövetkezeti mozgalom,8) A Hangya Szövetkezetek 
és tagjaik számának, valamint áruforgalmának fejlődését a követ- 
kező táblázat tünteti fel: 

 
 

A háború után a Hangya szövetkezetek fejlődés 7-8 évig, 
1926-ig tartott, 1926-ban a szövetkezetek száma ugyan lényege- 
sen csőkkent, de a tagok száma alig, a forgalom pedig egyálta- 
lában nem változott, aminek oka a kicsiny szövetkezetek be- 
olvsztásában keresendő. Ettől az időtől kezdve a szövetkezetek 
és tagjaik száma folytonoson csökkent úgyannyira, hogy 1933, 
évben már 21.5%-kal kevesebb szövetkezet működött, mint 1923- 
 

7) Dr. György Ernő: Az árak kialakulása a kereskedelmi forga- 
lomban. Magyar Gazdaságkutató Intézet 4ssz. különkiadv. 1931. 24. 1. 

8) Dr. Kari Hírig: Internationale Stat.iőtik der Genossenechaf- 
ten. 1928. Jena. 
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ban, a forgalom pedig  35%-al volt kisebb. Annak ellenére, 
hogy minden második faluban, vagyis minden nagyobb község- 
ben van Hangya szövetkezet, a kereskedelmi forgalomban szá- 
muknál jóval szerényebb arányban vesznek részt- Erre nézve 
országos adatok nem állanak rendelkezésre, de közlöm a nagy- 
kátai járás 12  községére és az  1932. évre vonatkozó adatokat: 

 12 község üzleti forgalmának 21.0%-át a Hangya szövet- 
kezetek bonyolították le. Hibát követnénk el, ha a nagykátai já- 
rásra vonatkozó ezen adatokat országos vonatkozásban is el- 
fogadnánk, de mégis jellegzeteseknek tekintjük. 

A szövetkezeti mozgalom bővítésének a Hangya szövetke- 
zetek esetében két irányban kell haladni; egyrészt a szövetkeze- 
tek számának gyarapítása, másrészt az üzletkörük kibővítésének 
irányában. Ennek előfeltételeit úgy ismerhetjük meg, ha arra a 
kérdésre válaszolunk, hogy miért torpant meg a Hangya Szövet- 
kezetek 1926-ig tartó fejlődése? Annak oka, hogy a Hangya Szö- 
vetkezetek térhódítása megállt, főleg az, hogy a fogyasztási 
szövetkezetek 

1.

 

általában nem olcsóbbak, mint a magánkereskedelem, 
2.

 

raktárkészlete, az árukban való választéka kisebb, mint 
a magánkereskedelemé, 

3.

 

áru-kihitelezéssel nem dolgoznak, 
4.

 

üzletvitelük merev, 
A fogyasztási szövetkezetek mai dimenziójuk mellett épp 

olyan költségtételekkel Kénytelenek számítani, mint a magán- 
kereskedelem, olcsóbbak tehát aligha tudnak lenni annál. Ha 
nem olcsóbbak, drágábbaknak azonban nem szabad lenniök, mint, 
a magánkereskedelem,   mert   akkor   létjogosultságukat   cáfolják 
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meg, amire nem egyszer van példa.9) A szövetkezetek jelenlegi 
szervezetük mellett üzleti forgalmuk emeléséhez, ami abból 
állana, hogy a magánkereskedelemtől kellene a közönséget el- 
hódítani, nem rendelkeznek számottevő előnnyel. Ahhoz, hogy a 
szövetkezetek eladási árai nem lényegesen olcsóbbak, mint a 
magánkereskedelme, az a kedvezőtlen körülmény járul, hogy a 
szövetkezetek árut hitelbe nem adnak, s ezáltal a fogyasztó kö- 
zönség jelentős részét szükségszerűen el kell, hogy veszítsék, 
mert a falusi lakosság pénzbevételhez főleg aratáskor, szüretkor, 
vagy egy-egy állat eladásakor jut. A szövetkezetek forgalmának 
számottevő megnövekedésére lehetne számítani, ha lehetővé té-, 
tetnék, hogy a lakosság hitelbe is vásárolhasson., Ennek beveze- 
tése a falusi Hangya  szövetkezetek üzletvitelének gyökeres át- 
alakítását tenné szükségessé. Mindenekelőtt a kihitelezéseknek 
tárgyi biztosítékáról kell gondoskodni, a magánkereskedelem je- 
lenlegi gyakorlata szerint úgy, hogy a szövetkezetek is foglalkoz- 
zanak a termelők által eladásra felkínált termékek értéktesítésé- 
vel. A fogyasztási szövetkezeteknek az értékesítő szövetkezetek 
ügykörével való kibővítése a szövetkezeti mozgalom nem remélt 
fellendüléséhez vezetne. A baromfi, tojás, gyümölcs, szőlő stb. 
képezhetnék a fogyasztási szövetkezetek értékesítő tevékenysé- 
gének tárgyát, Amellett, hogy a termékek szövetkezeti értékesí- 
tése jobb eladási árat biztosít a termelők számára, mint a ma- 
gánkereskedelem, még annak is nagy jelentősége van, hogy a 
termények átvételénél bevezetett minőségi előírások révén a 
gazdákat a minőségi termelésre serkenti. A fogyasztási és érté- 
kesítő szövetkezetek Kombinációjával néhány száz községben 
már kísérletet tettek s eredményeket értek el. 

A szövetkezeti mozgalom „stagnálásának másik legfőbb oka 
az üzletvitel merevsége és a falusi lakosság hiányos műveltsége. 
Magyarországon a fogyasztási szövetkezetek vezetői csak ritkán 
szakképzett kereskedik. A „Hangya vezetőség” többnyire a 
község adóügyi, vagy segédjegyzőjéből, esetleg egyházi – funkcio- 
náriusokból kerül ki. Nem szorul bővebb magyarázatra, hogy 
ezeknek gazdaságig aktivitása, már hivatásuknál fogva is, alig kö-, 
zelítheti meg a falu kereskedőinek működését, akik egész életü- 
 

9) Dr. György Ernő: Az árak alakulása az 1931 július-1933 
április időszakában. Magyar Gazdaságkutató Intézet 7. ez. különkiad- 
ványa.  1933.   8.  lap. 
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ket a falu gazdasági életének vitelében töltik, ismerik a fogyasz- 
tókat. nemcsak név szerint, hanem bonitásukat is, ami az üzlet- 
vitelükben nagy szerepet játszó kihitelezések szempontjából, 
nagyfontosságú. A hitelbe való eladásnak nagy jelentősége van 
a Hangya szövetkezetek és a magánkereskedelem versenyében, 
mert a falusi lakosság általában egy helyen vásárol, s ha egyik 
helyre azért kell járnia, mert a kívánt .cikk a másikban nincs, 
akkor egyéb vásárolni valóját is ott szerzi be. De nemcsak a moz- 
gékonyabb üzleti vezetés és nagyobb választék miatt jár a falu 
népe szívesebben a kereskedőhöz, mint a Hangya szövetkezet- 
hez, hanem azért is. mert a kereskedő együtt éli a néppel. A ke- 
reskedő családja valóságos diplomáciai életet él, a család egy 
tagja minden népünnepélyen, minden temetésen stb. részt vesz, 
a szegények gondozására gondot és anyagi áldozatot fordít, úgy- 
hogy vevőközönségét nemcsak az üzleti érintkezés, hanem azáltal 
is igyekszik magához kötni, „hogy életfolyását a bolt ajtaján kí- 
vül is figyelemmel kíséri. Ezek azok a tényezők, amelyek a nép 
műveletlenségével párosulva a magánkereskedelem javára dön- 
tik el a Hangya szövetkezetek és a magánkereskedelem küzdel- 
mét. A szövetkezetek szaporítása és ügykörük bővítése csak úgy 
képzelhető el, ha jelenlegi vezetésük demokratikusabb alapokra 
helyeztetik azálta, hogy a Hangyaközpont a fiatal, tehetséges 
paraszt generációból választja ki és neveli fel a vidéki szövetke- 
zeteinek, de a központjának jövendő vezetőit is. Ezt a szakkép- 
zett generáció ismerni fogja saját fajtájának szokásait, ízlését és 
ismerni fogja vevőközönségének bonitását is. A szövetkezeti moz- 
galom sikere azonban emellett még a nép műveltségétől is függ- 
A^nép iskolázatlansága és tudatlansága volt az oka annak, hogy 
a szövetkezeti szervezésnek „felülről” kellett kiindulnia, mert a 
nép műveletlensége miatt nem érezte a szövetkezeti  szervezke- 
dés szükségét. A szövetkezeti mozgalomnak pedig, mint ahogy 
azt az első angol és német szövetkezetek példája is mutatja, 
„alulról”, a kisexisztenciák kezdeményezéséből kell kifejlődnie 
és országos központba tömörülnie. 

A szövetkezetek másik hagy csoportjába az értékesítő szö- 
vetkezetek tartoznak. Az értékesítő szövetkezetek kettős felada- 
tot oldanak meg sikerrel, egyrész a termékekét   magasabb   áron 
értékesítik, mint amilyen árát a kistermelők kicsiny tételeik el- 
adásánál el tudnak érni, másrészt, s ez talán a fontosabb ered- 
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mény, hogy az értékesítést egyáltalán lehetővé teszik. Az érté- 
kesítő szövetkezetek ezen feladatának sikeres kibővítésén múlik 
a vázolt, a termelés; volumen jenek megnövekedésével járó agrár-* 
reform tényleges sikere. 

  Magyarországon ezideig az értékesítő szövetkezetek közül 
a tejszövetkezetek fejlődtek legrohamosabban, amelyek igen fon- 
tos  szerepet töltenék be a falusi lakosság gazdasági életében. A 
tejszövetkezetek száma 1932-ben 548 volt, vagyis minden hato- 
dik községre esett egy szövetkezet., A szövetkezeti tagok tehené- 
nek száma pedig 106.000 volt ami azt jelenti, hogy a 100 kat. 
holdnál kisebb gazdaságok tehénállományának csak kb. 15%-a 
tartozott a szövetkezetekhez. A tej szövetkezeti értékesítése terén 
még nagy a lehetőség, noha a tej szövetkezetek fejlődése roha- 
mos volt. 

A tej szövetkeztek országrészenkénti eloszlása arról győz 
meg, hegy a tej szövetkezeti értékesítése az Alföldön és az 
Északi Dombos vidéken messze elmaradt a Dunántúlhoz képest. 
A Dunántúlon ugyan viszonylag több tehenet tartanak, mint az 
Alföldön, vagy az északi vármegyékben, de szövetkezeteinek 
száma, illetve forgalma ezzel nincsen arányban: 

 
 

A tej szövetkezetek tehát az alföldi és az északi megyék 
falvaiban kévéssé terjedtek el, mint a Dunántúlon, bár az elmúlt 
másfélév alatt a Pest környéki tej szövetkezetek keletkezését az- 
a körülmény kedvezően befolyásolta, hogy az új tej szövetkezetek 
által Budapestre felszállított tej mennyiségét mindenkor teljes 
egészében törzskeretnek tekintették. Ennek hatására a Pest me- 
megyei tejszövetkezetek száma( az 1933. évben felszökött. Az egyes 
újonnan alakult tejszövetkezetek tejforgalma is rohamos emel- 
kedéssel érte el a falvak  tej termelési viszonyai által megszabott 
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maximumot. Ezt mutatja többek között a Budapesttől kb. 70 km, 
távolságban fekvő Tápiógyörgye községben 1933, február 4-én 
alakult tejszövetkezet forgalmának rohamos fejlődése is, ame- 
lyet a következő adatok szemléltetnek: 

 
A tápiógyörgyei tejszövetkezet egy év alatt oly rohamosan fej- 
lődőit, hogy a szövetkezet tagjainak száma (332) egy év lefor- 
gása alatt meghaladta a község 5-50 kat. holdas gazdáinak szá- 
mát (315) és tagjajt már az 5 kat. holdnál kisebb gazdák közül 
rekrutálja, Tápiógyörgye község példája természetesen nem 
egyedülálló jelenség. 

A gabona, baromfi, tojás, bor, gyümölcs stb. szövetkezeti 
értékesítése sokkal kezdetlegesebb fokon van mint a tejé., 

A gabona szövetkezeti értékesítésével újabban a falusi hi- 
telszövetkezetek foglalkoznak, de ezek száma 1928-ban mégcsak 
122 volt, A gabonaraktárak hiánya gátolja a fejlődést, pedig a 
gazdák tömegesen ajánlják fel terményeiket későbbi elszámo- 
lásra, A szőlővidékeken a bor szövetkezeti értékesítésének finan- 
szírozása tartozhatnék még a hitelszövetkezetek feladatkörébe, 
ilyen irányban azonban megmozdulás még úgyszólván nem tör- 
tént. A bor szövetkezeti értékesítése, sok kis bortermelőt jelen- 
tős veszteségektől mentene meg, A bortermelés kb. 80%-át kis- 
termelők szüretelik, akiknek hordókészlete a legtöbb vidéken 
annyira hiányos, hogy a szüretet csak akkor kezdhetik meg, ami- 
kor a kereskedő hordója már megérkezett. Gyakran úgy kezdő- 
dik a szüret, hogy a termelők a borkereskedővel még nem is ta- 
lálkoztak s az árra vonatkozó megállapodás nélkül szűrik a 
mustot a kereskedő hordójába. Nem szorul bővebb magyarázatra, 
hogy az ármegállapításnál a kereskedő ilymódon fölényes hely- 
zetbe kerül, mert a kistermelők vagy neki adják el  bortermésü- 
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ket az ő általa megállapított áron, vagy kiönthetik azt, mert nincs 
hordójuk, másik kereskedő pedig nem jelentkezik, minthogy a bor- 
kereskedők borvásárlás szempontjából az ország borvidékeit egy- 
másközt felosztják. Ez az oka annak, hogy a kistermelők bor- 
termése általában 25-30%-kal olcsóbban értékesül, mint az 
ugyanolyan minőségű uradalmi tétel. Évi 3 millió hl. átlagos bor- 
termés és 15-20 filléres borár mellett a bor szövetkezeti értéke- 
sítésének hiánya miatt a kistermelőket 12-15 millió pengő vesz- 
teség éri, A bor szövetkezeti értékesítése az anyagi előnyök mel- 
lett azzal az előnnyel is járna, hogy az egyes szőlővidékek ter- 
méséből a központos kezelés folytán évről-évre megismétlődő 
típusborokat. lehetne előállítani; aminek a piac szempontjából 
van nagy jelentősége. A borértékesítő pinceszövetkezetek alaku- 
lását főleg a pincék építésének jelentős tőkeszükséglete akadá- 
lyozza. A kis – 1/2-1 holdas – szőlőbirtokosok jövedelmi vi- 
szonyai nem alkalmasak arra, hogy pinceszövetkezeti részjegye- 
ket vásároljanak. Annak azonban nem lenne akadálya, hogy az 
állami támogatással megépített pinceszövetkezetek a bor értéke- 
sítése alkalmával a beruházott tőkét hosszú lejáratú törlesztési 
terv alapján a gazdákkal visszafizettessék. Egészen durva becs- 
léssel a pinceszövetkezetek létesítésének tőkeszükségletét 10-12 
millió pengőre becsülhetjük, ha a termés 25-30%-ának befoga- 
dására alkalmas 1 millió hl.-es szövetkezeti pincék építését téte- 
lezzük fel. Többre nem igen lehet számítani, egyrészt, mert a 
nem kifejezetten szőlővidékeken ahol a bortermelés harmad- 
rendű fontosságú és ahol a borértékesítésből a lakosság pénzbe- 
vételének elenyésző része származik, pinceszövetkezetek létesí- 
tése nem bír fontossággal, másrészt, mert a szőlővidékek terme- 
lői sem lesznek maradék nélkül a szövetkezetekbe tömöríthetők. 
A pinceszövetkezetek hasznos, tevékenysége nem utópia, különö- 
sen ha a Délfranciaország borvidékein sikeresen működő pince- 
szövetkezeteire gondolunk. 

Amagyar agrártermelés szempontjából mindnagyobb fon- 
tosságú baromfitartás, termékeinek, a tojásnak, baromfinak és 
tollnak szövetkezeti értékesítése szintén nagy előnyt jelentene a 
termelők számára. A baromfi és tojás értékesítésével síkeresen, 
a fogyasztási szövetkezetek foglalkozhatnának, amint azt a 
Hangya szövetkezetek ilyenirányú kísérletei igazolják. Olyan 
alföldi gócpontokon   azonban,  ahol   a  baromfi és tojástermelés 
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viszonylag igen nagymértékű, azok értékesítése önálló szövetke- 
zeteket igényelnének, Ezeken a vidékeken a baromfi szövetkezeti 
értékesítését a magánkereskedelem már megelőzte, Kecskeméten,  
Kiskunhalason,   Szentesen,   Orosházán    hűtőházzal    rendelkező 
központi bevásárló állomások10) bonyolítják le a baromfi keres- 
kedelem túlnyomó részét, A hűtőházak lehetővé teszik a keres- 
kedelem számára, hogy a szezon  idején  eladásra  kínált  óriási 
baromfímennyiséget   viszonylag   alacsony   árakon   tárolják s a 
hűtőházakból fokozatosan vigyék a belföldi,  s főleg a külföldi 
piacokra, A baromfi szövetkezeti értékesítésének hasonló tech- 
nikai megoldása kétségtelen számottevő anyagi előnyhöz juttatná 
a gazdaközönséget, 

A hitelszöetkezetek a szövetkezeteknek az a fajtája, ame- 
lyek Magyarországon a fogyasztási és értékesítő szövetkezetek- 
nél viszonylag kisebb nehézséggel fejlődtek, A hitelszövetkezetek 
legfőbb feladata, hogy a kistermelők részére a magánpénzinté- 
zetektől, csak igen drágán, magas kamatláb mellett megszerez- 
hető rövidlejáratú üzemi hitelt olcsón nyújtson, másrészt az, 
hogy a betétek reális és biztos gyümölcsöztetésével a takarékos- 
ságot népszerűsítse, a tőkeképződést elősegítse. Emellett a hitel- 
szövetkezetek feladata lenne az is, hogy alacsonyabb kamat- 
tételeikkel a magánpénzintézetek által kis agrártermelőknek 
nyújtott kölcsönök kamatlábát igyekezzen mérsékelni, 

A hitelszövetkezetek politikájának ezekkel a célkitűzésekkel 
összhangban kell állni. Az aktív üzletágaknak alkalmazkodni 
kell a passzív üzletágakhoz, A hitelnyújtásnak mindig ama ke- 
retek közt kell maradnia, melyeket a hitelszövetkezeti üzletfelek 
részéről befolyó tőkék megszabnak. A hitelszövetkezeteknek 
általában arra kell törekednie, hogy lehetőleg függetlenítsék ma- 
gukat az idegen tőkéktől, mert amilyen mértékben szorulnak ide- 
gen tőkékre, olyan mértékben kell alkalmazkodni a pénzpiac 
kamatfeltételeihez. A hitelszövetkezetek hitelpolitikáját akkor 
tekintik normálisnak, ha saját tőkéjük az összes üzleti tőke 20- 
25%-át teszi, s ennél inkább magasabb, mint, alacsonyabb arány 
kívánatos. Az összes magyarországi hitelszövetkezetek saját és 
 

10) Benedek József, Schneider Ignác. Élelmiszerkiviteli R. T. 
Hűtőházi és Élelmiszervállalat R. T. Élelmiszer és Terménykiviteli 
Vállalat. 
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idegen tőkéjének viszonya 15-16% között ingadozik.11) Az ide- 
gen tőkék igénybevételénél a helyes arány mellett a liquiditás- 
nak van még nagyfontossága, vagyis annak, hogy a szövetkeze- 
tek állandóan fizetőképesek legyenek. Ennek feltétele, hogy a 
szövetkezetek kihitelzéseiket az igénybevett idegen tőkék felté- 
teleihez igazítsák, másszóval a hitelek soha se legyenek hosz- 
szabb lejáratúak, mint azok a rendelkezésre álló tőkék, amelyek- 
ből a szövetkezetek a hiteleket nyújtják. 

Az egyes hitelszövetkezetek összeomlásának többnyire a 
rossz hitelpolitika az oka., A főindító momentumok általában az 
egyesek részére folyósított túl nagy hitelek, az u. n. „nagy szám- 
lák”, és a szövetkezet erőit meghaladó hitelezés. A nagy szám- 
lák ellentétben vannak a hitelszövetkezetek feladatával, s azok 
valóban csak szórványosan fordulnak elő. Az Országos Központi 
Hitelszövetkezet 1013 szövetkezete által kihelyezett kölcsön- 
összeg 92%-a 1000 pengőnél kisebb, 7%-a pedig 1000-7000 pen- 
gőnyí összegű kölcsönökre volt felosztva. Ez azt igazolja, hogy 
a falusi hitelszövetkezetek a kisegzisztenciák rövidlejáratú hitel- 
szükségleteit elégítik ki. 

Az O. K. H. szövetkezetek fejlődésére vonatkozó adatok 
a következők:12) 

 
 

           A szövetkezetek közül a hitelszövetkezetek hálózata a legna- 
gyobb Magyarországon, s a községek több mint háromnegyed 
részére kiterjed. Ezért a hitelszövetkezetek továbbfejlesztésének 
nem annyira térben, mint inkább üzletkörüknek bővítése irányá- 
ban kellene haladni. A szigorúan ^vett pénzügyi feladatok mel- 
léit a melléjük szervezett terményértékesítő – gabona, bor stb. 
– szövetkezetek finanszírozása volna egyik leghasznosabb mű- 
ködési területük. Ez üzletág pénzügyi rizikóval alig járna, mert a 
terményekre értéküknek háromnegyedéig  folyósított előlegek  a 
 

20) Wanke Gusztáv: Hitelszövetkezetek  aktív és passzív üzleti 
működése. Magyar Szövetkezeti  Évkönyv. 1933. 

21) Az Országos Központi Hitelszövetkezet igazgatósági és fel- 
ügyelőbizottsági jelentése és zárszámadása az 1932. évi üzletévről. 
Budapest, 1933. 20. 1. 
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termények értékesítésénél feltétlenül, visszafolynának. E tevé- 
kenység előfeltétele azonban a gabonaraktárak és borpincék épí- 
tése. Ezek építése állami támogatást igényel, mert ha hitelszövet- 
kezetek a terményvásárlások forgótőkéjét biztosítani tudják .is, 
arra hivatásuknál fogva nem vállalkozhatnak, hogy a beruházá- 
sok hosszúlejáratú tőkeszükségletét előteremtsék. De arra sincs 
kilátás, hogy a jelenlegi gazdasági viszonyok mellett a szükséges 
tőkéket a kistermelők maguk teremtsék elő, annak azonban nem 
lenne akadálya, hogy az állam által rendelkezésre bocsajtott 
olcsó beruházási hiteleket lassú ütemben törlesszék. 

A hitelszövetkezetek üzletkörének kibővítése különösen a 
vázolt agrárreform során lesz igen nagyfontosságú, mert az új 
kisegzisztenciák megerősödése nagymértékben függ attól, hogy a 
kistermelők milyen feltételek mellett jutnak forgó-tőkéhez és mi- 
ként tudják értékesíteni termékeiket. 

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a szövetkezeti moz- 
galom sikeres fejlesztésének útja egyfelől a demokratikusabb ke- 
retek között haladó szövetkezeti szervezkedés, másfelől a szövet- 
kezeti szervezet tárgyi berendezésének állami támogatással való 
kiépítése. 

A termelés zavartalan vitele szükségessé) teszi, hogy az 
elemi károk rizikója biztosítás által kiküszöbölhessék. A külön- 
böző biztosítások költségei a termelési költségek között szerepei- 
nek. A termelés rentabilitása szempontjából nem közömbös, hogy 
a biztosítási költségek milyen súllyal szerepelnek a termelési 
költségek között. Különösen a mezőgazdasági termelésben van 
ennek jelentősége, ahol a tűzkárbiztosítás mellett a jégkár- és az 
állatvész elleni biztosítás jelentős részét teszi a termelési költ- 
ségeknek.  

Magyarország tűzkár, jégkár és állatvész elleni biztosítá- 
sának díjbevételeit és a károk miatt eszközölt kifizetéseket az 
1931. évre a következő táblázat tünteti fel:13) 
,. A% üíleti évet terhelő^ 

 

            13) Magyar  Statisztikai  Évkönyv  1932.  233.  és  köv.  lap. 
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Amíg a tűzbiztosítás a biztosítótársaságok igen jövedelmező ágá- 
nak mutatkozott, addig a jég- és állatbiztosítás díjbevétele nem 
fedezte a káresetek miatt kifizetett összegeket. 

Mezőgazdasági szempontból a” szövetkezeti biztosítást a 
Gazdák Biztosító Szövetkezete bonyolítja le, üzletköre azonban 
viszonylag csekély. A vidéki tűzkárbiztosítások díjbevételének 
kb. 22%-a, a jég- és állatbiztosítások díjbevételének 42-42%-a 
jut a Gazdák Biztosító Szövetkezetének.14) A Gazdák Biztosító 
Szövetkezete foglalkozik a biztosítás csaknem minden ágával, de 
üzletkörében a jég- és állatbiztosítás viszonylag jóval nagyobb 
részt tesz, mint a magánvállalatoknál. 

7.  Mezőgazdasági szakoktatás.  Piackutatás. 
Kollektív agrárreklám. 

A mezőgazdasági termelés során felmerült problémák 
tudományos megvizsgálásának s az eredmények népszerűsíté- 
sének szüksége már a XVIII. század végén tudományos intéze- 
teket és szakiskolákat hívott életre.1 Az azóta eltelt másfél 
évszázad alatt a mezőgazdasági szakoktatás fejlődésében két 
olyan korszakot lehet megkülönböztetni, amelyekben a szakok- 
tatás eltérő irányelveket tartott szem előtt. A múlt század 
folyamán a mezőgazdasági tudományok művelésében inkább a 
mezőgazdasági termelés technológiai szempontból történő tudo- 
mányos vizsgálatán volt a hangsúly, s a leszűrt eredményeknek 
népszerűsítésére csak kisebb súlyt helyeztek. Ez az irány álta- 
lában a 4táborúíg, az európai országokban pedig a háború be- 
fejezéséig tartott. Ezideig a földműveléssel foglalkozó fiatal 
generációjának viszonylag, de abszolút értelemben is csak el- 
enyészően kis hányada került mezőgazdasági szakiskolákba, és 
nyert szakképesítést. A mezőgazaasági termelés pedig szükség- 
szerűen – eltekintve néhány nagyüzemtől – a hagyományok 
és sok esetben a helytelenül magyarázott tapasztalatok alap- 
 

                  14) Magyar  Szövetkezeti  Évkönyv 1933. 
  15)  Encyclopedia of the Social Sciences. Vol. I. 538. Agricultural 

education. Bulgáriában 1791-ben Tirnováh, Magyarországon 1797-ben 
Keszthelyen, Németországban, 1806-ban Moeglinben, Százszországban, 
1918-ban Hohenheimben és Franciaországban, 1829-ben Grignonban 
létesült mezőgazadasági szakiskola. 
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ján folyt. Az amerikai mezőgazdaságnak a háború előtt és a 
háború alatt történt enormis kibővülése, majd az éles verseny, 
ami a hadat viselt európai országok gazdasági reorganizálódása 
után bekövetkezett, arra késztette az amerikai szakköröket, 
hogy a mezőgazdasági szakoktatást széles alapokra helyezzék, 
mert ez úton látták elérhetőnek a rentábilis mezőgazdasági ter- 
melést, és azt, hogy a termelés a piacok mindenkori követel- 
ményeihez tudjon majd igazodni. Az lett a feladat, hogy az 
agrárlakosság fiatal generációját a különböző fokú mezőgaz- 
dasági szakiskolákban a szakszerű földművelés, állattenyésztés, 
üzemvitel, stb. feladataival megismertessék. A háború előtti 
rendszerrel szemben tehát az lett a törekvés, hogy az agrár- 
népesség széles rétegeit mezőgazdasági szakoktatásban része- 
sítsék, s ez a háború óta eltelt másfél-két évtized jelenti a 
mezőgazdasági szakoktatás új, második korszakát. 
  Lássuk most, hogy a mezőgazdasági szakoktatás Magyar- 
országon milyen eredményeket ért el ebben a két korszakban? 

Mint a mellékelt térképről is kitűnik, Magyarországon 
jelenleg a Műegyetem állatorvosi és közgazdasági fakultásai 
mellett 3 gazdasági akadémia, 1 középfokú gazdasági tanintézet, 
11 földműves iskola (szakiskola) és 9 ú. n. téli gazdasági iskola 
működik. E mellett még néhány speciális szakiskola – tejter- 
melésí, méhészeti stb. – is működik. 

Az akadémiák és az egyéb szakiskolák tanterveinek és a 
hallgatók számának megismerésével nyerhetünk képet arról, 
hogy mezőgazdasági szakoktatásunk milyen mértékben felel 
meg annak a követelménynek, hogy agrárnépünk, széles rétegeit 
szakképzésben részesítse. 

A Magyar Kir. Gazdasági Akadémiák.2 

1. Keszthelyi M. Kir, Gazdasági Akadémia. 
Gróf Fesztetics György 1797-ben „Georgikon” névvel 

Keszthelyen megalapította a kontinens – első rendszeres gazda- 
sági iskoláját, abból a célból, hogy kiterjedt uradalmainak ke- 
zelését kellő szakképzettségű gazdatisztekre bízhassa. 
         Az akadémián abban az időben 8 fakultás volt, s a hall- 

2) Dr. Czetkovits Ferenc: Magyarország Mezőgazdasági szak- 
oktatása.   1930.  
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gatók felvételének előfeltételei a szerint változtak, hogy ki mi- 
lyen fakultás hallgatója kívánt lenni. A ,,tudományos gazdasági 
iskolá”-nak nevezett 3 éves tanfolyamon pl. a 18 éves életkor 
mellett megkívánták a filozófiai végzettséget, vagy legalább a 
6 deák iskola elvégzését. A szakoktatás úgy elméleti, mint gya- 
korlati szempontból magas nívón állt, a hallgatók gyakorlati 
képzése tudniillik az akadémiához tartozó tangazdaságban folyt. 
A Georgikon 1848-ig állt fenn. Ezután többször változott 
címe és szervezete, míg 1906-ban Darányi a Keszthelyi Magyar 
Kír. Gazdasági Akadémia címmel akadémiai rangra emelte. 
1906-tól az akadémia szépen fejlődött, a háború azonban a fo- 
kozatos fejlődést megzavarta, minthogy az akadémián fél év- 
tizedig szünetelt az oktatás. Az akadémia tangazdaságának 
területe jelenleg 332  kat. hold. 

2. Magyaróvári Magyar Kir. Gazdasági Akadémia. 

A magyaróvári tanintézetet 1818-ban Mária Terézia leánya 
és ennek férje alapították. Az intézet rendeltetése az volt, hogy 
a hercegi pár magyarországi, csehországi, lengyelországi és 
sziléziai birtokai számára elméletileg és gyakorlatilag is kép- 
zett gazdákat neveljen. A tanfolyam kezdetben két éves volt, 
és német nyelven folyt. A tanintézetet 1848-ig a herceg tar- 
totta fenn. 1848 után többször megváltozott címe és szervezete, 
míg 1906-ban gazdasági akadémiai rangra emelkedett. Az aka- 
démia tangazdasága  jelenleg 560 kt. hold. 

Az akadémia tanárai egyrészt a háború előtt, másrészt a 
háború után az akadémiával kapcsolatban több igen hasznos 
kísérleti állomást szerveztek, ilyenek pl. Magyar   Kir. Vegy- 
kísérleti Állomás, az Országos Magyar Kir. Növénytermelési 
Kísérleti Állomás, az Országos Magyar Kir. Növénynemesítő 
Intézet, a Magyar Kir. Tejgazdasági Kísérleti Állomás, a Ma- 
gyar Kir. Gépkísérleti Állomás és a Magyar Kír. Meteorológiai 
Megfigyelő Állomás. 

3. Debreceni Magyar Kir. Gazdasági Akadémia. 

A mezőgazdasági akadémiák közül legfiatalabb a debreceni 
akadémia, amit 1866-ban a város áldozatkészségével létesítet- 
tek.   A   debreceni   akadémia   szervezete   és   rangja   1906-tól   a 
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keszthelyi és magyaróvári akadémiákéval megegyezik. A debre- 
ceni akadémia sem működött a háború alatt, amikor az akadé- 
miát katonai kórházzá alakították át. 

Az akadémiák 3 éves tanrendjéből3 kitűnik, hogy a gazda- 
sági akadémiákon az elméleti oktatás magas szinten mozog. Az 
elméleti oktatás mellett a hallgatók gyakorlati kiképzést is kap- 
nak az akadémiák mintaszerű tangazdaságaiban. AJ három évig 
tartó szakképzés első éve túlnyomóan gyakorlati ismeretek el- 
sajátítására- fekteti a fősúlyt, a gyakorlati képzés azonban a 
további években is tart, amikor a gazdasági munkák irányítását 
é9 végül a gazdaságvezetést sajátítják el. 

Magyar Kir. Középfokú Tanintézet. 

A szarvasi m. kir. Tessedik Sámuel Középfokú Gazdasági- 
Tanintézet. 

A keszthelyi Georgikont megelőzve, 1780-ban Tessedik Sá- 
muel szarvasi evangélikus lelkész „Gazdasági mintaiskolát” 
létesített saját költségén és 6 kat. holdnyi kicsiny szikes föld- 
jén. Tessedik Sámuel volt az első Magyarországon, aki felis- 
merte a mezőgazdasági termelésűnk nagy fogyatékosságait, s 
amit nagyon helyesen úgy vélt kiküszöbölni, hogy a gazdálko- 
dás tudományát a gazdálkodóknak igyekezett elvinni. Iskolája 
azonban csak 6 évig folytathatta áldásos úttörő munkáját, mert 
1786-ban anyagiak híjján megszűnt. Azóta pontosan másfél év- 
századnak kellett eltelni, míg Szarvas nagyközség kívánságára 
és áldozatkészségével 1926-ban újra életrehívták a már másfél 
évszázaddal korábban is szükségesnek mutatkozó szakiskolát. 
A gyakorlati kiképzés alapját a szakiskola 425 kat. holdas tan- 
gazdasága képezi, amit egyrészt az O. F. B. intézkedése, más- 
részt Szarvas község áldozatkészsége juttatott az iskolának. 
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A középfokú tanintézet célja, a négy középiskolát végzett, 
gazdaifjakat saját birtokuk vagy bérletük szakszerű kezelésére 
megtanítani. De az iskola tanárainak feladata még az is, hogy 
egyrészt a környék kisgazdatársadalmát tanácsokkal ellássák, 
másiészt, hogy a kisgazdaságok üzemi és egyéb problémáit vizs- 
gálva,  helyes irányelveket népszerűsítsenek. 

A tanintézetbe felvehető, aki a középiskola négy osztályát 
sikerrel elvégezte. Az oktatás november 1-én kezdődik és július 
végéig tart, a növendékek azonban nyári szünidejük jó részét 
az intézet tangazdaságában töltik, gyakorlati ismereteik kibő- 
vítése végett.4 

A középfokú tanintézet növendékeinek száma 100-120 
között változik, és évenként kb. 25-30 képesített gazda kerül 
ki az intézetből. Az 1929/30. évben a növendékek fele 100-500 
kat. holdas birtokkal vagy bérlettel rendelkező szülőknek gyer- 
mekei közül került ki, a növendékek másik fele pedig Í00 kat. 
holdnál kisebb birtokosok gyermekei voltak. 

A szarvasi középfokú gazdasági tanintézet a gazdasági 
szakiskolának az a típusa, amely hivatva volna a jómódú kis- 
gazdatársadalom új generációjának szakképzését szolgálni. A 
szarvasi intézet 100 növendékével azonban legfeljebb csak pél- 
dát nyújt, de országos vonatkozásban erre az iskolatípusra 
váró feladatot megoldani természetszerűleg nem tudhatja. A 
középfokú gazdasági szakiskolákban kellene nevelkedni a 20- 
500 kat. holdas birtokosok gyermekeinek, mint ahogy a szarvasi 
intézet növendékei is e kategóriából rekrutalódnak. Ilyen gaz- 
daság Magyarországon 94.000 van, évenként tehát legalább 900 
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növendéknek kellene kikerülni a középfokú iskolákból. Ez azt 
jelenti, hogy Magyarországon – egy osztályba 30-35 növen- 
déket számítva – 25-30 középfokú gazdasági   szakiskolára 
volna szükség, vagyis az ország 25 vármegyéjének mindegyi- 
kében kellene egy középfokú szakiskolának működni. 

A Magyar Királyi Mezőgazdasági Szakiskolák. 

A mezőgazdasági szakismeretek nagyarányú terjesztése 
azonban mégsem a középfokú iskolák által, hanem az úgyneve- 
zett földművesiskolák által volna megvalósítható. Jelenleg 11 
földművesislcola működik az országban: Dunántúlon 5, az Al- 
földön 6, az ország 25 vármegyéje közül csak 10 vármegyében 
van 1-1 földművesiskolák míg a többi 15 vármegyében egyál- 
talában nincs is szakiskola. 

A földműves iskolák rendeltetése az, hogy elsősorban sa- 
ját gazdasággal vagy bérlettel bíró gazdaifjakat a szakszerű 
földművelés és állattenyésztés elméleti, de főként gyakorlati 
ismereteibe bevezessék. A szakiskolák feladata még az is, hogy 
a környék, gazdaközönségének szakkérdésében tanácsokat és 
felvilágosításokat adjanak, és” hogy télen körzetükben időszerű 
népies gazdasági -előadássorozatokat tartsanak. 

A kétéves földművesiskolák oktatási rendje az, hogy a nö- 
vendékek télen reggel fél hattól este nyolc óráig, nyáron pedig 
reggel fél öttől este fél 9 óráig tanrendszerűen vannak elfog- 
lalva úgy, hogy az elméleti oktatás a gyakorlatok a nap folya- 
mán egymást váltogatják. 

A 11 földműves iskola növendékeinek száma 1930131-ben 
442 volt. Ha arra gondolunk, hogy a 3-20 kat. holdas gazda- 
ságok száma 522.000, akkor ezzel arányosan évenként 5.000 
tanulónak kellene a földművesiskolák padjait elhagyni. Ha isko- 
lánként és évfolyamonként 30-40 tanulót számítunk, így 140- 
150 földművesiskola tudná az agrárlakosságunk széles rétegeit 
évenként szakoktatásban részesíteni. 

A mezőgazdasági szakoktatás terén a tennivalók gerincét 
a vármegyénként létesítendő, összesen 25-30 középfokú szak- 
iskola és a járásonként létesítendő, összesen 140-150 földmű- 
vesiskola képezi. Ha meggondoljuk, hogy e helyett 1 középfokú 
és 11 földművesiskola működik, úgy nem kétséges, hogy mező- 
gazdasági szakoktatásunk terén -abban az irányban úgyszólván 
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semmi sem történt, s hogy az agrárlakosságunk széles rétegei- 
nek szakképzést nyújtsunk. A tárgyi előfeltételek megteremtése 
mellett – a pénzügyi problémákkal későbbi fejezetben foglal- 
kozom – azonban a széleskörű szakoktatás sikerére csak akkor 
lehet számítani, ha a széleskörű szakoktatást kötelezővé is 
teszik. Mert arra aligha lehet számítani, hogy a lakosság jelen- 
legi műveltsége fokán belássa a szakoktatás fontosságát. 

A rendszeres szakiskolák mellett működnek ugyan még; 
ú, n. téli tanfolyamok, s ezeknek pl. 1930/3l-ben 490 növendé- 
kük volt, tehát méreteiben ez a változat sem felel meg a köve- 
telményeknek. 

A széleskörű mezőgazdasági  szakoktatásnak agrárterme- 
lésünk fejlődése szempontjából nagy fontossága van. A mező- 
gazdasági kisüzemek számának szaporítása termelési szempont- 
ból akkor lesz eredményes, ha a nagyüzemeket olyan kisgazda- 
ságok váltják fel, amelyeknek tulajdonosai a mezőgazdasági 
termelésre és a szövetkezeti mozgalomra szakszerűen felkészül- 
tek. Nagy jelentősége van a szakképzettségnek abból a szem- 
pontból is, hogy a kisgazdaságok üzembehelyezéséhez szüksé- 
ges tőkék azon részének előteremtését, amely naturálgazdaságí 
tőkeképződés által fedezhető, meggyorsítja. Az agrárpolitika 
feladatainak, főként a telepítésnek sikere szempontjából pedig 
nem közömbös, hogy a kisgazdaságok állat-, stb. tőkeszükség- 
letét, amely termelés eredményeképen áll elő, az agrárlakosság 
szakképzettsége következtében rövidebb idő alatt tökéletesebb 
formában állítják elő. A mezőgazdasági Szakoktatás jelen álla- 
potáról – amikor az agrárlakosságunk széles rétegeinek szak- 
képzettségéről nem beszélhetünk – a telepítés során kétség- 
kívül fognak felmerülni nehézségek és hátrányok. 

Az agrárpolitika feladatai közül akár a megrázkódtatás- 
mentes földreformot, akár csak a jelenlegi mezőgazdasági ter- 
melésünk és szövetkezeti mozgalmunk fejlesztését tartjuk is 
szem előtt, az agrárlakosság széleskörű eredményes szakokta- 
tása nélkülözhetetlen. 

Piackutatás. 

A mezőgazdasági tudományok vertikálisan három részre 
tagozódnak: a termelés technikájának tudományára, amely a 
természettudományok eredményeinek felhasználásával azt vizs- 
 



110 

gálja, miként lehet az egyes termékeket technikailag a legtöké- 
letesebb módon előállítani, a mezőgazdasági üzemtanra, amely 
a mezőgazdasági termelés jelenségeit a mezőgazdaság szem- 
szögéből vizsgálja, és végül a mezőgazdasági piackutatás tanára, 
amelynek célja az  agrártermények piacának és áralakulásnak 
vizsgálata.  

A mezőgazdasági tudományok  három ágazata közül az 
első kettőnek fejlődési foka magas, míg a harmadig külföldön 
is csak újabban fejlődött, Magyarországon azonban egyelőre el- 
hanyagolt; Nem kétséges, hogy mostanában a gazdasági élet 
fejlődésének során kialakult új szükségletek ép e harmadik 
tudományággal szemben lépnek fel különösen nagy igényekkel. 
Ezzel függ össze, hogy a mezőgazdasági piackutatás az utolsó 
évtizedben külföldön, különösen az Amerikai Egyesült Álla- 
mokban és Németországban rohamosan fejlődésnek indult. A 
fejlődésnek ez az iránya szükségszerű volt. Végső soron a fo- 
gyasztó szükséglete és fizetőképessége dönti el, hogy a mező- 
gazdasági termelő mely és milyen minőségi termékeit, mely 
mennyiségben és mily ár mellett tudja értékesíteni. A mező- 
gazdasági termelésnek is  mint minden termelésnek célkitűzéseit 
u. i. a piac adja meg. Erre azonban a mezőgazdasági termelés 
igen sokáig nem volt tekintettel. De azt is elhanyagolta, hogy 
a mezőgazda a maga részéről is hozzájárulhat a piac kiszéle- 
sítéséhez, s hogy a piacnak az értékesítési szervezet megfelelő 
befolyásolása révén az értékesítéssel járó költségeket és ,ezáltal 
a termelői és fogyasztói árak közötti különbségeket is csök- 
kentheti, ami a mezőgazdasági termelés jobb rentabilitásának 
legfőbb biztosítéka lehet. 

A mezőgazdasági piackutatás keretében, megoldandó prob- 
lémák ennek következtében rendkívüli sokfélék. A piackutatás 
termékenként vizsgálja az értékesítés lehetőségeit, a fogyasztás 
minőségi igényeinek alakulását és megoszlását, azt, hogy a kí- 
nálat változása miként befolyásolja az árakat – ez a fogyasz- 
tás elaszticitásának nagyjelentőségű problémája – a külföldi 
verseny viszonyait, az egyéb árukkal való helyettesítés kérdé- 
sét, a várható terméshozam korai megállapításának lehetősé- 
geit és módozatait, az általános gazdasági helyzet változásai- 
nak visszahatását a különböző termelési ágakra stb. De fog- 
lalkozik a kollektív agrárreklám ügyével is, aminek szerepét és 
fontosságát a következőkben  röviden ismertetem. 
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Mindezen problémákkal külföldön az ú. n. piackutató inté- 
zetek foglalkoznak. A mezőgazdasági piackutatás az Amerikai 
Egyesült Államokban a földművelésügyi minisztérium támoga- 
tásával „(United States Department of Agriculture) fejlődött 4na- 
gas fokra. A mezőgazdaság gyors fellendülése és a termények 
elhelyezésének növekvő nehézséget 1906/7-ben arra késztették, 
a földművelésügyi minisztériumot, hogy a piackutatás munkáját 
megkezdje. A piackutatás, feladatkörének bővülése 1913-ban 
szükségessé tette egy külön piackutató intézmény (Office of 
Markets) létesítését. Az intézmény évről-évre bővült, s a há- 
borús  évek alatt megnövekedett igények azt eredményezték, 
hogy 1921/22-ben szélesebbkörű és organizációjú piackutató 
intézetet, a Bureau of Agricultural Econdmics-ot létesítették. Az 
intézet 1931/32. évben 7.2 millió dpllár költséggel, 1400 alkal- 
mazottal és 107 belföldi és külföldi kirendeltséggel dolgozik, s 
ez utóbbiaknak az a feladatuk, hogy a piac alakulásáról jelen- 
tést tegyenek. Ezekután érthetőbb, hogy miért jut el és kon- 
kurrál a dunaállamok agrárterményeivel az amerikai búza, fa- 
gyasztott hús s a kaliforniai gyümölcs a tőlünk néhányszáz kilo- 
méter távolságra levő európai piacokon. 

A mezőgazdasági piackutatás azonban Európa néhány or- 
szágában szintén fejlett fokon van. Angliában az 1926-ban léte- 
sített Empire Marketing Board feladata, hogy tudományos mód- 
szerek segítségével a Szigetország, illetve a Birodalom agrár- 
termelését az értékesítésre vonatkozó tanácsokkal ellássa. Az 
intézet, vizsgálatának költsége, 1930/31-bén 476.000 fontot tett, 
amit a parlament az általában takarékossági rendelkezések elle- 
nére az 1931/32  évre 659.000 fontra emelt fel. 

Németországban a mezőgazdasági piackutatást az 1928/29. 
évben a berlini mezőgazdasági főiskolán létesített Institut für 
Landwirtschaftliche Marktforschung, a porosz földművelésügyi 
minisztériummal karöltve végzi. Az intézet 12 főosztályra 
oszlik, amelyek a mezőgazdasági termelés különböző ágainak 
értékesítési problémáival foglalkozik. Az intézet vizsgálatainak 
eredményét folyóiratukban – Blätter für Landwirtschaftliche 
Marktforschung – teszi közzé. 

Magyarország sem nélkülözheti a piackutatás intézményét, 
különösen akkor, ha az ország mezőgazdasági struktúrájának 
gyökeres megváltoztatására vállalkozunk, amely a megszokott 
problémák mellett még sok új  kivizsgálandó feladatot teremt. 
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Hogy Magyarországon mennyire időszerű és hasznot hozó le- 
hetne ilyen munka, annak az is bizonysága, hogy az Egyesült 
Államokbeli Bureau of Agricultural Economics intézete a mező- 
gazdasági államok piacai állandó megfigyelésének akkora jelen- 
tőséget tulajdonít^ hogy évekkel ezelőtt többek között a Duna- 
medence országai helyzetének megvizsgálására Belgrádban hi- 
vatalt rendezett be, Magyarország helyzetének megfigyelése 
szintén az iroda feladatába van utalva. Mint az intézet vendége, 
meggyőződhettem működésük eredményességéről. Ez intézet 
különös módszert dolgozott ki arranézve, hogy miként lehet a 
mgyarországi búzatermés valószínű hozamát jókor és a magyar 
földművelésügyi minisztérium termésbecsléseinél megbízhatóbb 
módon előre megbecsülni,. (Methods of Forecasting Hungárián 
Wheat Yields, Special Report No, 57. A. Bureau of Agricultu- 
ral Economics, Danube Besín Dístríct.) De egyéb problémákat 
is feldolgozott a belgrádi amerikai intézet, többek között azt, 
hogy milyen öszefüggés van a magyarországi belföldi gabona- 
fogyasztás alakulása és a termelés nagysága között. (Relatíons 
between production and home consumptíon of cereals in the 
Danube Besíh. Special Report. No. 66.) Amíg tehát a külföldön 
már Magyarország agrárviszonyainak megvizsgálásával – ter- 
mészetesen nem a mi érdekeink szempontjából – foglalkoznak, 
addig Magyarországon e kérdéseik vizsgálata még egészen el- 
hanyagolt, 

A piackutatás eredményeinek hasznossá tételét szolgálja 
a kollektív agrár reklám. 

Kollektív agrár reklám. 

A jelen munkamegosztásos társadalmában az ember szük- 
ségleteinek tárgyát nem önmaga állítja elő. A nagyfokú spe- 
cializálódás oda vezet, hogy az egyes termelési ágaknak a nem- 
zetgazdaság életében betöltött fontosságát rendkívül nehéz meg- 
ítélni. A magángazdaság keretei között a termelés és a keres- 
kedelem megtalálja annak a módját, hogy az egyéni életre 
mind kevesebb időt fordító fogyasztó figyelmét akkor hívja fel 
az egyes szükségleti cikkek kiválóságára, amikor erre épen al- 
kalom kínálkozik, az utcán, a színházban, moziban, stb. A rek- 
lám teljesíti ezt a feladatot s az a szerepet hogy az emberben 
egy tudatalatti kívánságot ébresszen bizonyos cikkek iránt. A 
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reklám e hatása akkor realizálódik, amikor az ember szükség- 
leti cikkeit beszerzi. Mindnyájan tapasztalhattuk, hogy pl. ami- 
kor fogkrémet és szájvizet kértünk, és a drogista elsorolta a 
forgalomban levő márkákat. akaratlanul az Odolra gondoltunk, 
mert gyermekkorunk óta megszoktuk az Odol-reklámok finom 
színeit és formáit. A reklám eredményességének természetesen 
egyik alapvető feltétele, hogy a propagált áru valóban a mon- 
dott  célnak megfelelő, kitűnő  minőségű  legyen. 

A reklám, legyen az plakát, film, előadás, stb. rendesen 
az egyes gazdasági érdekeltségek fegyvere, amellyel a közön- 
séget saját fogyasztótáboruk számára megtartani, vagy abba 
betoborozni igyekeznek. A vállalkozási kedv különböző mér- 
téke a reklámnak eltérő szerepet juttat. így pl. a lüktető ame- 
rikai gazdasági életben a reklám nagy, sőt a mi fogalmaink 
szerint túlzottnak látszó szerepet is játszik, A szónak szoro- 
sabb értelmében vett reklám, tehát a plakát, hirdetés, film, 
fényhirdetések, stb. az amerikai- közgazdaságnak 1 millárd dol- 
lárjába kerül évemként,  amihez még 1 milliárd dollár járul az 
utazók és egyéb, ú. n. ,,talking advertisment” költségei címén. 

Németország   reklám költségét   1924-ben   1.026  millió   márkára 
becsülték, s az  egyik reklám-szakértő ez összeget inkább ala- 
csonynak,  mint magasnak teikmtk Általában az ipar termelése 
értékének   1%-át,   a kereskedelem   pedig   forgalma   értékének 
2%-át fordítja reklámcélokra. 

A gazdasági életnek koncentrációk irányában való fejlő- 
dése a reklámnak egy új fajtáját hívta életre, az ú., n/kollek- 
tív reklámot. A kollektív reklám már nem csupán az egyes 
vállalatok érdekeit képviseli, hanem egész termelési ágak ter- 
mékeit propagálják. Az agrártermelésben- jutott mind nagyobb 
szerepre a kollektív reklám, amelynek elterjedése a szövetkeze- 
tek, illetőleg a nagy értékesítő szervek fejlődésévi haladt pár- 
huzamosan. Az amerikai agrár értékesítő szerveket a kollektív 
reklám bevezetésénél az a szempont vezérelte, hogy ha a mono- 
polisztikus árszabályozásról le is kellett mondaniok, s ha az 
árakat nem is tudják diktálni, legalább a piac felvevőképessé- 
gének növelésével emeljék, 

A mezőgazdasági termelés érdekében használt reklám csak 
úgy lehet eredményes, ha az áru állandó kitűnő minősége bizto- 
sítja a hatékony reklám alapját. A standardminőségek megvaló- 
sítása  esetén  a  kollektív  reklám  bámulatos   eredményt   mutat. 
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A kaliforniai gyümölcsértékesítő szervek valóban sok millió dol- 
lárt költenek reklámcélokra, de forgalomba csak olyan gyümöl- 
csöt hoznak, amelyek a hirdetett minőségű standard mértékét 
szigorúan megütik. 

Amint a magángazdaságban a termelőmunka eredményes^ 
sége nagymértékben függ a munkások testi és szellemi képessé- 
geinek mértékétől s azok iskolázottságától, vagyis, hogy a mun- 
kát milyen hatásfokkal végzik el, épúgy a nemzet gazdasági 
tevékenységének – termelés, értékestés, fogyasztás, stb. – si- 
kere nagymértékben attól függ, hogy helyesen ítéljük-e meg az 
egyes gazdasági feladatok jelentőségét az ország egyetemes ér- 
dekei szempontjából. Minden módszer tehát, amellyel a társar 
dalom széles rétegeinek gazdasági látókörét növelni lehet, az 
ország gazdasági kultúrájának emelkedését és gazdasági lét- 
alapjának megszilárdulását mozdítja elő. Mért, pl. ha a gyü- 
mölcstermelő vidékeken a jelenleg szakismeretekkel alig ren- 
delkező lakosság valamely módon saját érdekein keresztül fel- 
ismeri, magáévá teszi és célul tűzi ki a piacképes standard gyü- 
mölcstermelését, úgy a felvilágosító munka az ország gazdasági 
etejét növeli. Hasonlóképen a mind nagyobb fontosságú baromfi 
és tojástermelés irányításával az ország legszélesebb népréte- 
gének, a törpebirtokos-napszámos réteg és a. kisbirtokos osztály 
gazdasági erőit és jólétét lejiet fokozni. De az is kedvezően be- 
folyásolja az ország gazdasági helyzetét, ha a fogyasztók szám- 
szerűen képet kapnak az ország termelési eredményeiről s a 
piaci lehetőségekről. 

Angliában a naponta ezer és ezer embert befogadó gyárait 
kapui mellett, de a brighton-i és a margate-i fürdőhelyek pro- 
menádjain is ott láthatók az óriási plakátok, amelyeknek ábrát 
pl. arról informálják a különben is öntudatos angolt, hogy az 
elmúlt évben elfogyasztott gabonaneműből, vajból, húsból, cu- 
korból, stb. mennyi származott a brit birodalomból s az ezt 
szemléltető vonal alá az van írva, hogy Rise The British Líne 
(fogyasszál több brit árut!). Ezek a plakátok, amelyeket havon- 
ként változtatnak és amelyeket az Empire Marketing Board he- 
lyeztet el, kétségkívül mély benyomást tesznek és ezáltal nagy 
hatást gyakorolnak az egész ország gazdasági életének alaku- 
lására. Ezek a plakátok a Szigetország népét helyesen infor- 
málják az anyaország és a birodalom távoli tagjainak egymásra 
utaltságáról és a közöttük fennálló gazdasági kapcsolatok ala- 
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ludasáról. A közvélemény, amelynek alakulását hathatósan le- 
het befolyásolni, képezi alapját az évszázados brit gazdasági 
kapcsolatoknak. 

Magyarország nem hasonlítható az angol világbirodalom 
komplikált  gazdasági berendezéséhez. Magyarországon a mező- 
gazdasági vidékek és a városi fogyasztócentrumok között ugyan 
nincs nagy távolság, az együttdolgozás szempontjából azonban 
a mezőgazdasági és a városi lakosság között óriási szakadék 
tátong. A kollektív agrárreklám hívatott arra, hogy a vidék és 
a város között tapasztalható ellentéteket, amelyek főleg egymás 
problémáinak nem ismeréséből származnak, eliminálják. A vi- 
dék a fővárosi sajtó útján tudomást vett úgy, ahogy az ország 
központjáról, de a főváros a vidék gazdasági problémáiról csak 
igen felületesen értesülhet, A vidék gazdasági életének alaku- 
lásáról a fővárosban csak elkésve vesznek tudomást. A kollek- 
tív agrárreklám feladata Magyarországon az, hogy egyrészt a 
városi fogyasztókat saját érdekeik szem előtt tartása mellett 
úgy irányítsa, hogy azok szükségleteiket a mezőgazdasági ter- 
melőréteg érdekeivel párhuzamban igyekezzen kielégíteni, más- 
részt pedig az, hogy a mezőgazdasági termelés úgy a quanti- 
tative, mint qualitatíve a fogyasztók igényeinek megfelelően be- 
folyásoltassák. Az ilyén reklám feladata, hogy a nagy fogyasztó 
centrumokban az agrártermények fogyasztását fokozza. Magyar- 
országon e szempontból sokat lehet elérni, hisz Budapest la- 
kosságának fejenkénti és naponkénti tejfogyasztása csak 0.35 
liter, szemben a nyugati államok ipari és általában városi la- 
kosságának 0.4-0.6 liter tejfogyasztásával. A cukorfogyasztás 
fejenként és évenként Magyarországon 1927-28. évben 13.5 
kg volt, szemben Ausztria 30.0 kg és az Egyesült Államok 49.6 
kg-os fejfogyasztásával. A városi lakosságunk tojásfogyasztása 
alig éri el az évenkénti és fejenkénti 80 darabot. Amerika 220 
darabos fejfogyasztásával szemben, de városi lakosságunk hús, 
vaj, gyümölcsfogyasztásban is ránknézve előnytelen eltéréseket 
találunk. 

A kollektív agrárreform eredményeképen Magyarországon 
a fogyasztás jelentékeny növelésére van kilátás, különösen ak- 
kor, ha a mezőgazdasági termelés átszervezésével a termelés 
volumenje is megnövekedik. Ugyanekkor a kollektív agrárrek- 
lám feladata, hogy a külföldi származású élelmicikkek helyett 
hazai termékeket propagáljon. 
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             A közvélemény politikai természetű részét a sajtó igyek- 
szik irányítani, de a széles néprétegek gazdasági aktivitásának 
helyes, a nemzet egyetemes érdekeit átfogó irányítása teljesen 
hiányzik, A sajtótermékek közgazdasági rovata a városi lakos- 
ság – fogyasztói minőségben – és főként a vidéki lakosság 
gazdasági irányítása szempontjából nem kielégítő. Olyan eszköz 
válik tehát szükségessé, mely alkalmas az ország széles népré- 
tegeínek felfogását gazdasági kérdésekben helyes irányban ala- 
kítani. Ének a célnak legjobban, a kollektív reklám egy fajtája, 
az ú, fi. gazdaságstatisztikai plakát felel meg. 

Minden községben a legforgalmasabb helyen – községháza, 
piactér, templom – valamint a városok főbb forgalmas pont- 
jain elhelyezett gazdaságstatisztikai plakátok feladata, hogy egy 
hónapig a közönség figyelmét, akarva – nem akarva, a kérdéses 
probléma felé fordítsa s a lakosság a plakátok helyes irányítá- 
sát magukévá tegye. 

E plakátok azonban eredményes hatást csak akkor érnek 
el, ha olyan tárgyat dolgoznak fel, melyek az egyes vidékek 
főbb gazdasági problémáihoz igazodnak. Nem jelent pl, semmi 
hasznot egy dohánytermelésre vonatkozó tábla Baranya, Győr, 
Komárom, Sopron, Vas, Veszprém, Zala vármegyék lakosai szá- 
mára, minthogy e megyékben együttvéve csak 140 kat. hold te- 
rületen termelnek dohányt, míg Szabolcs és Szatmár megyék – 
ahol az ország összes dohánytermő területének kb. fele terül el 
– lakosságát az olyan plakátok, melyek a dohány minőségi 
termelését propagálják, nyílván érdeklik. Hasonlóképen a tej- 
termelés ökonómiáját népszrűsítő plakátoknak Tolnában nagyobb 
a jelentősége, mint pl. Békésben, mert e csaknem azonos kiter- 
jedésű megyék közül Tolnában évenként 2.4-szer annyi tejet 
fejnek, mint Békésben, Ugyanígy vagyunk a bortermeléssel is: 
az ország tíz megyéjében fekszik a szőlőterület több, mint 
70%-a úgy, hogy a többi vármegye gazdasági életében a borter- 
melésnek nincs jelentősége. Ezek a meggondolások a terme|és 
minden ágára árvényesek. 

    Az  elmondottakból  következik, hogy a gazdaságstatisztikai 
plakátok nem szerkeszthetők egyöntetűen az egész ország szá- 
mára, A plakátok tárgya nemcsak az ország egyes vidékeinek 
eltérő művelési ágaihoz kell, hogy igazodjék, hanem a plakátok 
egy részének, amelyek az agrártermelés szempontjából fo- 
gyasztó városi lakosság számára készülnek, egész más tárgykört 
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kell feldolgoznia. A plakátok két főtípusau kell tehát megkülön- 
böztetni. Az egyik, amely a vidéki lakosság – kb. 3400 község- 
ben élő 6.9 millió lélek – számára készül, arra van hivatva, 
hogy megmutassa a termelés nagyobb ökonómiájának útját és 
az értékesítés lehetőségéről tájékoztassa a termelőt. További 
feladata pedig az, hogy akár az egész országban, akár csak 
egyes vidékeken, előnyösen fejleszthető üzemágat propagáljon. 
Hivatása még az is, hogy a szövetkezeti mozgalom terjedését 
elősegítse. A kollektív reklám állal megmutatott előnyöket 
ugyanis a termelők, főleg a standardtermelésre őrködő szövet- 
kezetek útján érhetik el. Az agrárreklám ez a fajtája tehát ál- 
talában agrár- és főleg a kis agrárextsztenciák érdekeit képvi- 
seli. A plakátok másik főtípusa, mely a nagyvárosok – 1.7 millió 
lélek – számára készül, nem foglalkozhatik a termelés kérdé- 
seível, hanem hívatva van a terméseredményekről beszámolni és 
arról képet adni, hogy a belföldi (vidék, város) fogyasztás és 
az export milyen részét teszi a termelésnek. E plakátoknak azt 
kell célozniok, hogy a fogyasztóközönségünk igényeit az ország 
termelési viszonyaival hozzák összhangba.  A városi lakosság 
tájékoztatására szánt plakátokat úgy kell szerkeszteni, hogy a 
plakátok a kérdéses termények piacrahozatalával egyidőben, 
vagy valamivel előbb jelenjenek meg. A gyümölcsfogyasztást 
propagáló plakátoknak pl. júniusban kell megjelenniök, amikor 
az őszes gyümölcsfélék terméskíállításáról kell a közönséget tá- 
jékoztatni  s a fogyasztást e szerint irányítani stb. 

A vázolt kollektív agrárreklám megvalóstíása a Budapest 
székesfőváros hirdetővállalatának kalkulációja alapján 150.000 
P-be kerülne évenként. Ez az összeg rendkívül csekély, ha arra 
gondolunk, hogy az alig nagyobb, mint egy-egy kereskedelmi, 
vagy iparvállalat reklámköltsége. A kereskedelmi és iparválla- 
latnál a reklámköltség a forgalom értékének 2%-át is megha- 
ladja, ezzel szemben az agrárreklám költsége a magyar mező- 
gazdasági termelés bruttó értékét kitevő 2 milliárd pengőnek 
számot nem tevő része. 

8. A mezőgazdásági munkásság szociális biztosítása. 

A munkásság társadalombiztosítása általánosságban a ka- 
pitalista termelési rend fejlődésének következményeképen emel- 
kedett mind magasabb fokra. A termelés és értékesítés szerveze- 
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teinek fejlődése mellett szükségesnek mutatkozott, hogy a ter- 
melésnek egyik legfontosabb eleme, a munkát szolgáltató mun- 
kásság teljesítőképességének fenntartásáról is gondoskodás tör- 
ténjék s ez által részére az emberi élet alapfeltételei biztosíttas- 
sanak. A társadalombiztosításnak az a feladata, hogy azok ré- 
szére is lehetővé tegye az élet továbbvitelét, akiket a sors bal- 
esettel, betegséggel, öregséggel, vagy akár munkanélküliséggel 
sújtott, de akik létminimumon éltek és e csapások ellen önere- 
jükből védekezni nem tudnak. Csak a kollektív összefogás teszi 
lehetővé, hogy a munkásság bizonyos, viszonylag mégis csak cse- 
kély hányadának szerencsétlen helyzetét a közös áldozatkészség 
megkönnyítse. Hogy ezen a ponton az államnak is be kell kap- 
csolódnia, az természetes, mert végső soron az államfeladatok 
közé tartozik a polgárok életfeltételeinek biztosítása is, minthogy 
minden államnak elsőrendű érdeke, hogy emberanyaga minél 
számosabb és minél egészségesebb legyen. 

A. nyugati országokban, ahol a mezőgazdasági lakosság vi- 
szonylag kis jelentőségű, a társadalombiztosítás igen magas 
fokra emelkedett.1) Ezzel szemben Magyarországon a munkás- 
ság szociális biztosítása főleg azirányban mutat fogyatékosságot, 
hogy a munkásságnak csak egy kisebb kategóriájára, az iparira 
terjed ki s a mezőgazdasági munkásság szocális ellátásáról csak. 
nagyon részlegesen gondoskodik., 

Jelen fejezetben a szociális biztosításnak ezzel a fogyaté- 
kosságával és azzal kívánok foglalkozni, hogy az agrárlakosság” 
szociális társadalombiztosítása milyen keretek között és milyen 
mértékig oldható meg Magyarországon. 

Az 1926. év végén társadalompolitikai és közegészségügyi 
értekezlet foglalkozott „a mezőgazdasági munkások szociális 
biztosításának” kérdésével is.2) Az értekezlet az agrárlakosság 
szociális biztosításának eddigi szerény eredményei felsorolásával 
foglalkozott és inkább csak a szociális biztosítás kibővítésének 
nehézségeire mutatott rá, de a kérdést számszerűen nem mérte 
le, pedig csak az lehetett volna alapja valamiféle reális meg- 
oldásnak. 

1) Dr. Kovrig Béla, dr. Frisch Ferenc:  Magyar Társadalombiz- 
tosít áe. 1930. 

     2) Balog Andor, dr.  Kovrig   Béla:   Társadalompolitikai   felada- 
taink. 1927. Budapest. 
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Az agrárlakosság társadalombiztosításánál a gazdasági 
szempontok mellett, a népesedéspolitika követelményeinek kell 
érvényre jutni. Magyarországon, ahol a lakosság ma lassúbb 
ütemben szaporodik, mint az utódállamokban, elsőrendű fontos- 
ságú érdek, hogy a nemzetfenntartó agrárlakosság életkörülmé- 
nyei javuljanak, ha a trianoni szerződés területi rendelkezései- 
nek revíziójára komolyan gondolunk és az ehhez szükséges té- 
nyezőkkel számotvetünk. 

Agrárnépünk szaporodásának három nagy ellensége van: 
az egyke, a csecsemőhalandóság és a tuberkulózis pusztítása. Az 
utóbbi kettő terén sajnos csaknem vezető szerepet töltünk be 
Európában, bár a legújabb adatok alapján egészségvédelmi szer- 
veink sikeres működése eredményeként itt is a halálozás nagy- 
fokú javulásáról számolhatunk be., Az egyke kérdésével, pusztír 
tásával és megfékezésének módjával a dolog gazdasági vonat- 
kozása miatt már korábban foglalkoztam. A csecsemőbetegségek, 
a tuberkulózis és a vérbaj ellen folytatandó eredményes küzde- 
lem előfeltételeinek kell az agrárlakosság szociális biztosításáriak 
irányát kijelölniök. 

A szociális biztosítás általában kiterjed: 
a) a baleset, 
b) a betegség és szülés, 
c) az aggkor és rokkantság, 
d) a munkanélküliség 
e) és halál esetiéire szóló biztosításra. 

Az agrárlakosság szociális biztosítás szempontjából a biztosítás 
ezen válfajai nem szerepelhetnek egyenlő súllyal; sőt azok kö- 
zül egynéhány mélyreható okok miatt meg sem valósítható. 

A munkanélküliség ellen való biztosítás a mezőgazdaság- 
ban csaknem megoldhatatlan, mert a mezőgazdasági munkásság 
munkakapacitásának 34%-a országos átlagban az; év folyamán 
kihasználatlan. Ez azt jelenti, hogy a munkásság a téli hónapok 
alatt tulajdonképen munka nélkül van. Erre az időre rendsze- 
resített munkanélküli segély tehát azt eredményezné, hogy a 
mezőgazdasági nagyüzemek munkaköltsége egyharmaddal növe- 
kednék, ami a termelés rentabilitását borítaná fel. Nyilvánvaló, 
hogy a megoldás útja nem az hogy az extensív nagybirokokat. 
ahol tél idején munkaalkalom úgyszólván nincs, a munkanél- 
küli segély  terhével   sújtsuk  és  gazdálkodásukat deficitessé te- 
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gyük, hanem az, hogy nincstelen mezőgazdasági lakosságunk mi- 
nél nagyobb részét juttassuk munkához azáltal, hogy a nagybir- 
tokokon létesített belterjes, sok munkaalkalmat kínáló kisgazda- 
ságok tulajdonosaivá tesszük őket,, A mezőgazdasági munkásság 
munkanélküliség elleni biztosítása helyett a körülmények alapos 
mérlegelése alapján tehát meg kell elégednünk azzal a szerény 
megoldással, hogy tél utóján a falvak azon lakosai, akik önhibá- 
jukon kívül ellátatlanokká váltak, a községek szegénygondozá- 
sának keretében, a legszükségesebb élelmiszer nyersanyago- 
kat megkapják, 

A mezőgazdasági munkásság szociális biztosításának előbb 
felsorolt ágazatai közül egyedül a balesetbiztosítás az, amely 
megoldottnak tekinthető, A mezőgazdasági gépekkel foglalkozók 
ugyanis biztosítja vannak, tekintet nélkül arra hogy állandó, 
vagy csak időleges alkalmazásban állnak-e. Az Országos Gazda- 
sági Munkáspénztár kötelezőleg gondoskodik emelett a gazda- 
sági cselédek balesetbiztosításáról és azokról a munkásokról is, 
akik hat hétnél hosszabb időre szerződtek, A munkavállalók bal- 
eset alkalmával a pénztár terhére a munkaadók útján ingyenes 
gyógykezelésben részesülnek oly módon, hogy a munkaadó tarto- 
zik az alkalmazott gyógyításáról gondoskodni és bérét 3/i évig 
hiány nélkül kiadni. Ezzel szemben a munkaadó az 5-ík héttől 
kezdve költségmegtérítést kap az Országos Gazdasági Munkás- 
pénztártól, Munkaképtelenség esetén a munkás évi 288 P baleseti 
járadékot kap a pénztártól. Ha a baleset halálos kimenetelű, a 
család, a gyermekek Számától függően, 320-800 pengő segélyt 
kap a haláleset alkalmával, egyszeri segélyként.. 

Az aggkori és rokkantsági biztosítás intézményesen és kö- 
telezően nincs megoldva, noha az Országos Gazdasági Munkás- 
pénztár lehetővég tette a mezőgazdaságban dolgozók részére, 
hogy magukat végleges munkaképtelenség esetére vagy halál- 
eseti segélyre önkéntesen biztosíthassák; Az önként biztosítottak 
száma azonban elenyészően fekély,3) pedig a kiöregedett gazda- 
sági  cselédek és munkások, akik arra szorulnak, hogy gyerme- 
kek tartsák el őket sokszor igén siralmas helyzetbe kerülnek. 
Épp ezért az aggkori biztosítás igen humánus feladatot oldana 
 

 
3) Az Országos Gazdásági Munkáspénztár (aggkori) biztosított- 

ja1] az 1932. évben  különböző csoportokban 13.326 rendes és 5328 rend- 
kívüli tagot számlált.  
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meg. de még önnél is sokszorta fontosabb az agrárlakosság beteg- 
ségi biztosítása, mert ez a nép élő törzsét állandóan gyöngítő 
betegségek leküzdésére hivatott. 

Az agrárlakosság betegségi biztosítása jelenleg részlegesen, 
de távolról sem kielégítő mértékben van megoldva. A betegség- 
biztosítás szerves, az egész agrárlakosságot felölelő megoldásá- 
nak vizsgálatánál arra kell feleletet adni, hogy  
a)  a biztosítás milyen mértékben, 

b) az agrárlakosság milyen kategóriáira, 
c) milyen költséggel, 
d) milyen szervezet máltai volna leginkább racionálisan ki- 

terjeszthető. 
A kielégítő betegség-biztosítás ismérve az, hogy a biztosí- 

tott munkás, illetve családtagjai, ha betegek lesznek, orvosi, ille- 
tőleg kórházi kezelésben, gyógyszer ellátásban és táppénzsegély- 
ben részesüljenek. Az agrárlakosság betegségi biztosításából a 
táppénzsegély – legalább is az ipari munkásbiztosításnál alkal- 
mazott formájában – sajnos ki kell zárni.  A téli hónapokban 
ugyanis a mezőgazdaságban a táppénz mint munkanélküli segély, 
óriási összeggé duzzadna., Télen ugyanis a többnyire munkanél- 
kü! tengődő munkásság tekintélyes része valamilyen ok miatt 
igényt tarthat táppénzre. A táppénz szükségét a mezőgazdaság- 
ban nem lehet olyan általános szabályok szerint megállapítani, 
mint az ipari munkásság esetén. A mezőgazdasági; munkásság 
ugyanis élelmiszereit – a legfontosabb nyersanyagokat – a 
nyári hónapok alatt egész évre, vagy legalábbis hosszabb időre 
egyszerre szerzi meg. Ezért a mezőgazdasági munkásság, ellen- 
tétben a napról-napra élő ipari munkássággal, munkája megszűn- 
tével nem válik azonnal ellátatlanná,  A táppénz kérdésében te- 
hát arra az álláspontra kell helyezkednünk, hogy táppénzt csak 
szülés alkalmával lehet rendszeresen kiutalni, míg az ellátatlan 
betegek élelmezése csak karitatív úton eszközölhető, amikor a 
nincstelen beteg arra feltétlenül rászorul. A szülés idejére nyuj- 
ott táppénznek, másszóval a szülési segélynek óriási fontossága 
van,4) mert a csecsemőhalandóság számottevő csökkenését le- 
hetne attól remélni, hogy a nyújtott segélt által az  anya és 
csecsemője jobb ellátásban részesül. Emellett   a   szülési   segély 
 

4) Dr. Kádár Miíiály: Az egyke és a népegészségügy. Anya és 
 Csecsemővédelem. 1934. 6. sz. 15 . 1.  
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azt a sötét gondot is valamelyest enyhítené, amely a gyermek- 
áldás de j én a nincstelen munkáscsaládra nehezedik. 

A második kérdés az volt, hogy a betegségbiztosítás az 
agrárlakosság milyen rétegeire terjesztendő ki? 

A mezőgazdasági betegségbiztosítás a mezőgazdaságban te- 
vékenykedők közül mindazokra kiterjesztendő, akik saját ere- 
jükből örvös- és gyógyszerszükségletüket fedezni nem tudják. 
Idetartoznak a gazdasági cselédek, a mezőgazdasági napszámo- 
sok és á törpebirtokos napszámosok. 

A mezőgazdasági cselédek betegségbiztosításáról az úgy- 
nevezett cselédtörvény (1907. évi XLV. te. 1913. XX. te.) gon- 
doskodik., Eszerint ,,ha a gazdasági cseléd, illetőleg a veleélő 
felesége, vágy vele egy háztartásban élő 12 éven aluli gyermeke 
a szolgálatbalépés 15., napja után szolgálati idő alatt megbeteg- 
szik, az orvosi gyógykezelés és az orvosszerek költségét legfel- 
jebb 45 napig a gazda a sajátjából tartozik fedezni és a szüksé- 
ges fuvart is ő tartozik adni.,, Az a gazda, aki évi 200 koro- 
nánál kevesebb egyenes  adóval van  megadóztatva, a felét, az a 
gazda pedig, aki év 200 koronánál nagyobb egyenes adóval van 
megadóztatva, egytized részét levonhatja a cseléd béréből annak 
az összegnek, amelyet a cseléd feleségének és 12 éven aluli gyer- 
mekeinek orvosi gyógykezeltetéséért és ezek részére kiszolgál- 
tatott orvosszerekért kifizetett.” A gazdasági cselédek egészség- 
ügyi ellátása a gyakorlatban többnyire abban áll, hogy a nagy- 
és középgazdaságok a legközelebb fekvő faluban levő orvost 
bízzák meg cselédjeik állandó egészségügyi gondozásával, aki- 
nek évente 4-800 pengőt fizetnek, vagy ennek megfelelő ter- 
ményt adnak. Betegség esetén az uradalom kocsija hozza ki az 
orvost a „majorba, vagy az uradalom igája viszi a beteget az or- 
voshoz. A szükséges gyógyszert pedig a vasúti állomásra járó 
fogatok, vagy a postáthordó hozza el a gyógyszertárból. A gazda- 
sági cselédek betegellátása nem kielégítő, egyrészt, mert a szak- 
orvosi kezelés többnyire hiányzik, másrészt, mert a tőrvény in- 
tézkedése szerint a gazda csak 45 napig tartozik a gyógykezelés 
költségeit viselni. Mi vár ezután a gazdasági cselédre és csa- 
ládjára?  

A gazdasági cselédek szerény egészségügy ellátásával 
szemben a nincstelen mezőgazdasági munkásság szociális bizto- 
sításáról egyáltalán nem beszélhetünk. Ingyenes orvosi kezelés 
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és gyógyszerellátásban csak akkor részesülnek, ha betegségük 
oly súlyos, hogy kórházi ápolást igényel5) – s a kórházban van 
is megfelelő férőhely. Az otthoni gyógykezelés költségeit azon- 
ban maguknak kell viselnök. Pedig mezőgazdasági munkásságunk 
széles rétegeit évi szerény jövedelmük, 200-250 pengőt  kitevő 
keresményük, amelybőr többnyire soktagú családjukkal kell. meg- 
élniük, a szociális biztosítás alanyává avatja. Szomorúan érde- 
kes, hogy amíg a gyári munkásság, a vasutasok, a magánalkalma- 
zottak, az állami tisztviselők, sőt nem egyszer azok is” akik vi- 
szonylag magas jövedelmeik miatt a társadalombiztosítás felso- 
rolt ktegóríáíba nem tartozhatnak, egészségügyi ellátásuk szem- 
pontjából meg vannak szervezve, addig a legalacsonyabb élet- 
színvonaon élő agrár munkásság szociális biztosítás szempontjá- 
ból szervezetlenül és  ellátatlanul él. Pedig éppen ez a réteg 
volna leginkább rászorulva a szociális  támogatásra. De az sem 
érdektelen, hogy amíg a városi lakosságnak egészségügyi ellátása 
 

5) Az 1898. XXI. te. által létrehozott Országos Betegápolá sl 
Alap fedezi, 1. a hatóságilag igazolt szegények részére hatósági orvos, 
valamint a belügyminisztertől részben felhatalmazott! magánorvos által 
a belügyminiszter utasítása szerint rendelt gyógyszerek, továbbá a 
szükséges gyógyászati segédeszközök – szemüveg, mankó stb. – költ- 
ségeit. 

2.    a kórházakban szülő nőknek és szülötteiknek ápolási költségeit,” 
3. a bel- és külföldi kórházakban és gyógyintézetekben gyógy- 

kezelt magyar állampolgárok után felmerült azokat az ápolási és szál- 
lítási kiadásokat. amelyek valamely elismert jellegű betegsegélyzó” 
pénztárral, államkincstárral, cselédtartó gazdával szemben nem érvé- 
nyesíthetők. 

A betegápolási alap költségvetése az 1932. évben 24.5 millió pen- 
gőt tett, amelyből 17.1 millió pengő közegészségügyi, 5.4 millió gyer- 
mekvédelmi, 2.0 millió pengő pedig a bábaképzők és egyetemek kebe- 
lében folytatott közegészségügyi célokra jutott. 

A 17.1 millió pengőből 6.3 millió kórházi betegápolási nap költ- 
ségeit, valamint a betegek szállításával felmerült kiadásokat fedezték. 
De a gyógyszerköltségmegtérítés, szülőnők ápolási díja   stb. szintén 
ebből tellett ki, közel 2.0 millió pengő összegben. 

A betegápolási alap terhére 148.609 beteget gyógykezeltek a 
kórházakban. A betegek kb. 80-%-a, 120.000, az agrárlakosság köréből 
került ki. Számottevő segítség ez. A Betegápolási Alap szolgáltatá1- 
sainak legfőbb fogyatékossága az, hogy csak  a hatóságilag igazolt sze- 
gények részére nyújt támogatást, akiknek azonban akár csak 1 hold 
földjük  van is, már nem részesülnek ingyenes kórházi ellátásban. 
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szempontjából túlzott szervezettsége az orvostársadalom nyo- 
mordhoz vezetett, addig a mezőgazdasági munkásság egészség- 
ügyi ellátásának megszervezése ilyen veszéllyel nem fenyeget, 
sőt az orvosmunkanélküliség csökkentéséhez járulna hozzá, mert 
agrármunkásságunk legnagyobbrésze az  orvosi kezelést  ma 
megfizetni nem tudja.  A szülési segélynek is ennél a rétegnél 
van legnagyobb fontossága, mért a csecsemőhalandóság itt pusz- 
tít leginkább, a nép hiányos  műveltsége mellett főleg annak sze- 
génysége miatt is.  

A törpebirtokos napszámosok helyzete alig különbözik va- 
lamit a nincstelen mezőgazdasági munkásoktól, úgy, hogy „ők” is 
olyan egészségügyi támogatásban kell, hogy részesüljenek, mint 
az utóbbiak. A probléma itt mindössze annak a birtoknagyság- 
nak megjelölésében van, amelynek tulajdonosa, vagy bérlője 
még szociális gondozásban részesítendő. Ennek a birtokhatárnak 
a kijelölése nem könnyű, mert az ugyanakkora kiterjedésű, pél- 
dául 5 kat. holdas, birtok hozama nagymértékben változik a ta- 
laj minősébe és aszerint, hogy az a piaci viszonyok miatt milyen 
termények termelésére alkalrnas. De a kataszteri tiszta jövede- 
lem alapján sem lehet hibától mentesen azt a bír tokba gyságot 
megjelölni, amelynek tulajdonosai vagy bérlői még a társadalom- 
biztosítás alanyaivá teendők, mert a kataszteri tiszta jövedelem 
kiszámítása óta az egyes művelési ágak jövedelmezősége eltoló- 
dott s például a bortermelés válságos éveiben a 100 aranykorona 
kataszteri tiszta jövedelmű 4 kat. hold szőlő kevesebb jövedel- 
met jelentett tulajdonosának, mint a 10 kat. hold jóminőségű 
Szántóföld, amelynek  kataszteri tiszta jövedelme szintén 100 
aranykorona.  E fogyatékosság ellenére is a betegségbiztosítás- 
ban részesítendő  törpebirtokosok csoportjának elhatárolására 
mégis a kataszteri tiszta jövedelem, látszik alkalmasnak. 

A kérdést azonban mégis határozott formában el kell dön- 
tení. Ezért azt javaslom, hogy a betegség elleni biztosítás a 
törpebirtokosok közül azokra terjesztessék ki, akik birtokuknak 
vagy bérélt földjük kataszteri tiszta jövedelme nem haladja me£ 
a 100 aranykoronát. A kisbirtokosoknak ebbe a-csoportjába a 
kb. 5-10 kat. holdnál kisebb birtokkal rendelkezők tartoznak. 

Ezek szerint a mezőgazdasági lakosság betegség biztosítá- 
sának alanya tehát: 
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Az agrárlakosság betegségbiztosításának legsúlyosabb aka- 
dálya, annak igen jelentős költsége. A 3 milliónyi agrárlakosság 
betegségbiztosításának költségeit azért becsüljük fel, hogy a 
 megoldás konstrukciója megállapítható legyen., Az orvosi- és 
gyógyszerellátás költségeinek megállapítása szempontjából két 
támpontunk van; egyik az OTI kötelekébe tartozó biztosítottakra 
jutó orvosi és gyógyszerkiadások összege, másik a gazdasági 
cselédek, egészségügyi ellátásának költségei, amelyekkel az 
OM.GE számtartási vizsálatai szolgálnak. 

Az 1932. évben az OTI szolgáltatásaira vonatkozó adato- 
kat a következő táblázat tünteti fel: 
 

 
Az OTI által biztosítottak orvosi és gyógyászati ellátása 

– (kórházi költségek beszámításával) í932-ben fejenként 32 pen- 
gőt tett. Ez az összeg az egészségügyi ellátás költségeinek alsó 
határát jelenti. Számításainkhoz ennél megfelelőbb támpontot 
nyújt a gazdasági cselédek orvos- és gyógyszerellátásának költ- 
sége. Az OMGE számtartási vizsgálata szerint a gazdaságok or- 
vos- és gyógyszerköltségéből 1932-ben a mezőgazdaságilag hasz- 
nosítóit 1 kat. holdra országos átlagban 0.8 pengő esett. Eszerint 
a 225.129 kereső gazdasági cselédnek és 379.975 eltartottjának, 
vagyis a 603,104 főnyi cselédnép orvosi és gyógyszerellátása 11 
míílíó pengőbe, kerüli. Ebbel egy-egy kereső  gazdasági cselédre 
50 pengő jutott, ami túlzottan   soknak   látszik,   inert  hiszen   az 
 

6)  V.  ö. Kovács Alajos:    Népünk   foglalkozás   szerint   1930-ban.  
Magyar Statisztikai Szemle. 1934. XII.- évfolyam. 253. 1. 
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Országos Társadalombiztosító- Intézetnél az orvosi és gyógy- 
szerköltség biztosítottankint (a kórházi ápolási költségtől elte- 
kintve) csak 16 pengő. Annál is inkább soknak látszik a csalá- 
donkinti 50 pengő költség, mert a gazdasági cselédekre a gya- 
korlat szerint mindössze 10-15 pengő orvosi költség esik. A 30- 
35 cseléddel dolgozó nagygazdaságok ugyanis évenként 5-600 
pengőt fizetnek az uradalmi orvosnak. Ilyen módon; gazdasági 
cselédenkínt 30-40 pengő volna a gyógyszerköltség, ami indo- 
kolatlanul soknak látszik. Az agrárlakosság körében általában a 
gyógyszerköltség közel ugyanakkora, mint az orvos díja. Ezér£ 
közelebb járunk a valósághoz, ha a gazdasági cselédek orvosi és 
gyógyszer ellátásának költségét fejenként 25-30 pengőre be- 
csüljük évente, 

A betegségbiztosításra jogosult 1.4 millónyi kereső agrár- 
lakosság orvos, gyógyszer- és szülési segély költsége a kővet- 
kező tételekből tevődik össze, ha keresőnkint és évenkint orvosi 
költségre 10 pengőt, gyógyászati költségre 10 pengőt, kórházi stb. 
költségre 8 pengőt, szülési segélyre pedig szülési esetenkint 40 
pengőt tételezünk fel: 

 
               A mezőgazdasági betegségbiztosítás 48 millió pengő költsé- 
géből jelenleg a gazdasági cselédek ellátása címén az OMGE 
megállapítása szerint, mintegy 11 millió pengő, valamint az Or- 
szágos Betegápolási Alap terhére a szegénységi bizonyítvánnyal 
bíró mezőgazdasági munkásság kórházi ellátására kifizetett mint- 
egy 12 millió pengő van fedezve., A 48 millió pengőnyi összeg- 
nek tehát kb. fele áll ma rendelkezésre az agrárlakossága köz- 
egészségügyének előmozdítására. 

A mezőgazdasági lakosság betegségbiztosításának, megvaló- 
sítása tehát kb. újabb 28 millió P terhet jelentene. Ez az 50 kat. 
holdnál nagyobb gazdaságok minden holdjára kö. 3 pengő töblet-, 
terhet jelentene, ha a betegségbiztosítás összes költségét a mező- 
gazdaságnak kellene viselnie. Ez a tehertöbblét óriási., Az OMGE 
áizemstatisztikai felvétele szerint ugyanis a megvizsgált dunán- 
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túli nagygazdaságok kat.  Holdankénti tiszta hozama 2.5 pengő, 
az északi dombos vidéken jóval több, 11 pengő volt, míg az al- 
földi nagygazdaságok nem voltak jövedelmezők az 1932. évben. 
A középgazdaságok pedig mind a három országrészben veszte- 
séggel dolgoztak, kat. holdanként 5,0-5.7 pengő ráfizetéssel. 
Nyilvánvaló tehát, hogy az agrárlakosság betegségbiztosítási 
költségét a mezőgazdaság jelenlegi válságos helyzetében viselni 
aligha bírja, A még fedezetlen, kb. 28 millió pengőből csupán 
8-10 millió pengőt lehetne az 50 kat. holdnál nagyobb gazda- 
ságokra hárítani, ami kb. 1.2 pengő terhelést jelentene kat., hol- 
dankínt. Az 50 kat. holdnál kisebb gazdaságokra a betegségbíz- 
tosítsi terhek nem terjeszthetők ki, mert ezekben a gazdaságok- 
ban a munkát legnagyobb részben a gazda és családja végzi, 
akiknek betegségbiztosításáról nem történik gondoskodás, A 
biztosítási költségből még hátralevő 18 millió pengőt az állam- 
nak kellene viselni egyrészt azért, mert az agrárlakosság széles 
rétegeinek egészégügyi ellátása államérdek, másrészt azért, mert 
a mezőgazdaság, ellentétben a vámvédelmet élvező iparral, az 
árakat nem szabhatja meg a termelési költségei alapján és a fel- 
merült újabb terhet nem  fizettetheti meg a fogyasztók széles 
rétegeivel, minthogy az agrártermékek belföldi áralakulása - 
agrárexport-ország lévén – a világpiaci helyzet alakulásától 
függ. A 18 millió pengő előteremtése nem könnyű feladat, bár 
ez az államháztartás jelenlegi kiadásainak mindössze „kb. 2%-a. 
Ennek a jelentős összegnek előteremtése alkalmával figyelembe 
kell venni egyrészt azt a körülményt, hogy Magyarország nem- 
zeti jövedelméből egy-egy lakosra viszonylag szerény összeg 
esik, másrészt azt, hogy a jövedelemelosztás igen egyenlőtlen, 
noha az egyenletesebb jövedelemeloszlás az általános jólétnek 
alapja. Ezért az agrárlakosság széles rétegeinek betegségbizto- 
sítási költségét elsősorban a nagyjövedelmeket terhelő progresz- 
szív adóval kell fedezni. 

A betegségbiztosításnak 55 millió pengős költsége a 
225.000 gazdasági családre, a 850.000 nincstelen munkásra és a 
450.000 törpebirtokos-napszámosra, illetve családtagjaira vonat- 
kozik. A betegségbiztosítás ezen költsége, az agrárpolitika egyéb 
feladatainak megvalósításával párhuzamosan csökkenne. Ami- 
lyen mértékben válnak ugyanis a nincstelenekből és a törpebirto- 
Icos-napszámosból önálló existenciák, a nagyüzemeken létesített 
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kisgazdaságokban, olyan mértékben fog a betegségbiztosítás költ- 
sége csökkeni. Ezt a csökkenést azonban valószínűleg nagy mér- 
tékben ellensúlyozza a lakosság szaporodása és az az általános 
szociálpolitikai törekvés, amely a gondozásra szorultak jobb és 
jobb ellátását célozza,, 

Hátra van még annak a kérdésnek megvilágítása, hogy az 
agrárlakosság betegség elleni biztosítása milyen szervezet által 
volna racionálisan megvalósítható, A mezőgazdasági lakosság- 
nak az egész ország területén való eloszlása az egészségügyi 
ellátást az ipari munkásság biztosításának centrális berendezke- 
désével szemben csak decentralizálva teszi lehetővé, 

A főszempont az, hogy a-mezőgazdasági lakosság betegség 
elleni biztosításának egységesen kell történnie, tehát a gazda- 
sági cseléd épp olyan rendszer szerint részesítendő egészségügyi 
ellátásban, mint a törpebirtokos és a napszámos, A gazdasági 
cselédek, napszámosok és törpebirtokos-napszámosok betegség- 
biztosítási szempontból szükséges nyilvántartása a községekre 
háru]. Az orvosok a kezelt betegek után a községi pénztárból 
kapnák orvosi díjaikat és a betegek részére kiadott receptek ér- 
tékét szintén a községek pénztárai utalnák ki a gyógyszertárak- 
nak, A községek elszámolását és a legfőbb ellenőrzést az a szerv 
végezné, amely jelenleg az Országos Betegápolási Alapot kezeli. 

A betegség elleni biztosítás azonban csak akkor lesz iga-” 
zán eredményes a falvakban, ha a betegek egészségügyi ellátá- 
sát beteggondozás kíséri. Ez abból áll, hogy falvanként, vagy kö- 
zeífekvő néhány községben egy egészségügyi védőnő a falu be- 
tegeit gondozza; tanácsokkal ellátja és felettük állandó felügye- 
letet gyakorol,, A védőnők személyesen ismerik a falvak bete- 
geit, életkörülményeit és ezért csaknem nélkülözhetetlen szere- 
pet töltenek be az agrárlakosság egészségügyi ellátásában, Je-  
lenleg két szervezet: az Országos Stefánia Szövetség és az Or- 
szágos Közegészségügyi Intézet védőnői teljesítenek közegész- 
ségügyi szolgálatot. Az első kizárólag az anya- és csecsemővéde- 
íemmel, az utóbbi ezzel szemben az összes betegségekkel 
foglalkozik, sőt szociális gondozásra is vállalkozik. Az  Orszá- 
gos Stefánia Szövetség 1932-ben minden 10,000   lakosnál na- 
gyobb községben, összesen 236 anya- és csecsemővédő intézetet 
tartott fenn, A vidéki fíókintézetek bevételeivel együtt az 1931- 
1932, évi költségvetése 3.6 millió pengői tett, amely összeg leg- 
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nagyobb része állami és községi hozzájárulásból származott., Az 
Országos Közegészségügyi Intézet védőnői ellentétben a Stefá- 
nia Szövetséggel, a falvak betegeit minden betegség és szülés al- 
kalmával is gondozzák. Nem kétséges, hogy mind a két intéz- 
mény hasznos szolgálatot teljesít a falvakban, de még nincs szükség 
kétféle védőnőre, mert egy védőnő a falu betegeit az  összes be- 
tegségek szempontjából el tudja látni. Az agrárlakosság szociá- 
lis biztosításának óriási költsége parancsolólag írja elő, hogy a 
két szervezet munkája minél gazdaságosabbá tétessék. A racio- 
nalizálás amellett szól, hogy az Országos Közegészségügyi Inté- 
zet egységes munkája bővíttessék ki, A Közegészségügyi Intézet- 
külső egészségvédelmi szolgálata jelenleg még csak öt járásban 
van megszervezve. Az egész országra kiterjedő szervezet költ- 
sége évenkint 3-3.2 millió pengőbe kerül,7) 

A mezőgazdasági lakosság szociális biztosításának gerin- 
cét tehát a gazdasági cselédek, nincstelen munkások és a törpe- 
birtokos-napszámosok egységes betegség elleni biztosítása ké- 
pezi, amely ingyenes orvosi, gyógyászati ellátásra és szülési 
segély nyújtására szorítkoznék. 

1 Dr. Johan Bél-a: A M. kir.  Országos Közegészségügyi Intézet 
évi  jelentései.  1930-32. 



III. AZ AGRÁRPOLITIKA ÁLTAL ELŐIDÉZETT STRUKTÚRA- 
VÁLTOZÁS TŐKESZÜKSÉGLETE ÉS A MEGRÁZKÓDTATÁS - 

MENTES STRUKTÚRAVÁLTOZÁS IDŐTARTAMA. 

Az agrárpolitika feladatainak megvalósítását csaknem min- 
dig az a felfogás  hiúsítja^ meg, amely a probléma számszerű

 

ismerete nélkül a szükséges tőkék előteremtésének lehetőségét 
tagadja. Az agrárpolitika feladatainak megvalósításához való- 
ban jelentős tőkére van szükség. A tőke azonban nem egy a 
gazdasági élettől független adomány, hanem a gazdasági élet mű- 
ködésének eredményeképen áll elő. Az a tőke, amelyre az 
élénk agrárpolitikai aktivitáshoz van szüség, az általa létre- 
hozott struktúraváltozás során a megváltozott produktívebb 
gazdasági berendezkedés működése eredményeképen elő is áll. 
Az a felfogás, hogy az agrárpolitika feladatainak megvalósítá- 
sához szükséges óriási tőkék nem fedezhetők, csak abban az 
esetben helytálló, ha az agrárpolitika feladatainak megvalósí- 
tását a gazdasági élet tőkeakkumuláló funkciójának figyelmen 
kívül hagyásával egyszerre és azonnal képzeljük. Ha azonban 
az agrárpolitika feladatait olyan folytonos ütemben valósítjuk 
meg, hogy az évenként szükséges tőke a közgazdaság minden- 
kori teljesítőképességével, vagyis a nemzeti jövedelemmel 
arányban áll, akkor az agrárproblémák gazdasági megrázkód- 
tatástól mentesen oldhatók meg. 

Az agrárpolitika ismertetett feladatainak megvalósítása a 
gazdasági élet valamennyi ágára kihatna. A mezőgazdasági 
kisüzemek számának olyanmértékű szaporodása, amely mellett 
a jelenlegi nagyüzemek középgazdaságokká zsugorodnának, az 
ország egész gazdasági berendezését gyökeresen átalakítaná. 
A kisgazdaságok számának jelentős gyarapítása ugyanis az 
ipari termelés bizonyos mértékű átcsoportosulását is maga után 
vonná. A vidéki kisipar, amely a mezőgazdasági kisüzemek 
ipari vonatkozású szükségleteinek egy részét elégíti ki, valószí- 
nűleg, a kisgazdaságok számának növekedésével arányosan fej- 
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lődnék, mert a  kisgazdák együttes szükséglete és vásárlóereje 
nagyobb volna, mint a jelenlegi nagybirtokosok  és munkások 
vásárlóereje, ugyanakkor amikor  szükségleteiket csaknem tel- 
jesen ott fedezik, ahol laknak, szemben a nagybirtokosokkal, 
akik vásárlóerejük egy részét Budapesten nagybani beszerzés 
formájában vagy az ott tartózkodás idején használják fel. De 
a vagyoni viszonyok eltolódása a szükségletek terén is eltoló- 
dásokat fog létrehozni, amelyekhez a termelésnek alkalmaz- 
kodnia kell, A gazdasági berendezés átalakulásához tehát új 
tőkékre van szükség és pedig a mezőgazdaságban, a kis- és 
gyáriparban, az útépítésben, a közlekedés és kereskedelem stb. 
átszervezésében, E tőkeszükséglet vizsgálatánál a feladat ket- 
tős: először meg kell állapítani az agrárpolitika feladatainak 
teljes megvalósítása során a gazdasági élet által igényelt tőkék 
összegét, illetőleg annak nagyságrendjét, csupán azért, hogy 
ebből és a nemzeti jövedelemből megállapíthassuk azt az időt, 
amely alatt az agrárpolitika feladatai gazdasági életünk meg- 
rázkódtatása nélkül megvalósíthatók, A vizsgálat másik részét 
viszont az a gyakorlati kérdés alkotja, hogy az agrárpolitika 
feladatainak évről-évre egyenletes ütemben az országnak már 
az előbb említett átalakulásánál befolyásolt teljesítőképességé- 
vel arányban álló megvalósításához mennyi és milyen tőke 
szükséges s miképen teremthető az elő, illetve miképen áll az 
elő a közgazdaság mechanizmusának működése során. 

Először megkíséreljük tehát, hogy a közgazdaság struktúra- 
változásának tőkeszükségletét megállapítsuk – eleve hangsú- 
lyozva, hogy a becslés a tőkeszükségletnek csak nagyságrend- 
jét körvonalazhatja – majd azt, hogy ennek évenként milyen 
része fedezhető a nemzeti jövedelem megfelelő nagyságú részé- 
nek elvonása révén, 

A mezőgazdaság struktúraváltozásának tőkeszükséglete a 
termelőeszközöknek, a földnek, valamint az élő- és holt-leltár- 
ban levő felszereléseknek megszerzése során jelentkezik, A bir- 
tokpolitika céljaira igénybevehető 3,1 millió kat. hold föld ér- 
téke  1.200 millió  pengőre becsülhető,  ha   1   kat.  hold  értékét 
országos átlagban 350-400 pengőre vesszük.1 A kisüzemek lé- 
 

1) Dr. Prakk László adatai alapján az 1933-ban történt 50 kat. 
holdnál nagyobb terjedelmű birtokeladások eredménye szerint 1 kat. 
hold átlagos eladási ára 433 pengő volt. Ennél gyengébb minőségű föl- 
dek miatt ezt 15-20%-kal csökkentjük. 
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tesítéséhez ezenkívül az élő- és holt-leltár tőkeértékére is szük- 
ség van. A kisgazdaságok létesítése ugyanis meglevő tőkéket 
pusztít el és újakat igényel. A nagyüzemek épület- és eszköz- 
felszerelésébe invesztált tőke egyrésze az üzemek átcsoporto- 
sítása következtében elpusztul, mert a kisgazdaságok a nagy- 
üzemek felszereléséből nem mindent tudnak átvenni és hasz- 
nálni, A kisgazdaságok művelhető területének minden kat. 
holdjára az 1931/32. évek átlagában; 415,0 pengő2 esett az élő- 
és holt leltárából, az alábbi részletezés szerint: 

 
A 2.6 millió kat., holdnyi kisgazdaság és a 0.5 millió kat., 

hold közlegelő élő- és holtfelszereléséhez tehát mintegy 1.300 
millió pengő tőke szükséges) A kisüzemek létesítésének tőke- 
szükséglete tehát kb. 2.500 millió pengőt tesz (már most hang- 
súlyozni kívánom, hogy e tőkeszükséglet alatt nemcsak pénz- 
gazdasági tőkét kell érteni). Ehhez járul még a tagosítás mint- 
egy 200 millió pengős költsége, valamint a telepítés teljes le- 
bonyolításának műszaki költsége, kb. 80 millió pengő. Az ag- 
rárpolitika feladataínak megvalósítása során tehát a mezőgaz- 
daságban 2.700-2.800 millió pengőnyí tőkére van szükskég. 

A kisipar tőkeszükséglete 55-60.000 önálló kisiparos mű- 
helyének – legtöbbnyíre házának – és eszközfelszerelésének 
költségeiből  állna, ami mintegy 180 millió pengőt jelent. 

A gyáripar tőkeszükségletét alig lehet megbecsülni, mert a 
gyáripar fejlődését igen sok tényező befolyásolja. De nem kö- 
vetünk el nagy hibát, ha ezt a tőkeszükségletet a gyáripar gépi- 
és eszközfelszerelésébe jelenleg invesztált 1.166 millió pengő 
tőkének 10-15%-ára,  150 millió pengőre becsüljük. 
           Az útépítés  tőkeszükséglete   1.100  millió  pengőre3   tehető, 
 

2) Dr. Kesztyűs Lajos: A kisgazdaságok ezámtaríási rendszere 
és a Debrecnvidéki kig-középgazdaságok 1931. és 1932. évi jövedelme- 
zőségi eredményei. Debrecen, 1933. 26-27. 1. 
                 3) L. 80. lap. 
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ha gondoskodni kívánunk arról, hogy a 3.000 km állami, 2.000 
km vármegyer és 30.000 km községi útnak a forgalmi terhelés- 
nek megfelelő kiépítésével a vidéket  a forgalomba bekapcsoljuk. 

A közlekedés, kereskedelem, szakoktatás, stb; átszervezé- 
sének tőkeszükséglete 200 millió  pengőre becsülhető. 

Az agrárpolitika feladatainak megvalósítása során tehát a 
gazdasági élet főbb ágai számára a következő tőkék képződé- 
sére van szükség: 

 
           A 4.4 milliárd pengőnyi tőkéből a föld vételárának  meg- 
felelő 1.2 milliárd pengő a tőkeképződési szükséglet szempont- 
jából levonandó, mert hisz a föld ma is már rendelkezésre áll. 
így tehát a föld megszerzésékor kifizetett vételárat a föld ed- 
digi tulajdonosai akár közvetlenül, akár a hitelszervezet köz- 
vetítésével szükségszerűen arra fogják felhasználni, hogy a köz- 
gazdaság tőkeszükségletét fedezzék. A 3.2 milliárd pengőnyi, 
vagy az egyéb számba nem vett adminisztrációs költség miatt, 
3.5 milliárd pengőre teendő tőkeszükségletnek egy része a me- 
zőgazdasági termelés során áll elő, más része pedig a pénzgaz- 
dasági tőkeképződés útján fedezhető. A mezőgazdasági terme- 
lés során előálló tőke a mezőgazdaság tőkeszükségletének je- 
lentős részét, több mint egyharmadát teszi. Ez az állatállomány, 
takarmány, vetőmag, terménykészlet, stb. által reprezentált 
tőke, amelynek előállítása hosszas időt igénylő termeléssel kap- 
csolatos. A mezőgazdaság tőkeszükségletének ezenfelül mutat- 
kozó része, valamint a többi gazdasági ágak tőkeszükséglete a 
pénzgazdasági tőkeképződés eredményéből fedezhető. A tőke- 
képződés alapmotívuma azonban mindkét esetben a takarékos- 
ság. A mezőgazdaságban a tőkeképződés mechanizmusa pl. az, 
hogy a kisgazda az általa termelt terményből szükségleteit kor- 
látolt mértékben elégítheti csak ki s így tőkeszükségletének 
egy részét fedezi, A pénzgazdasági tőkeképződés alapja viszont 
az, hogy a keresők pénz jövedelmük egy részét takarítják meg, 
amely összegek a megfelelő hitelszervezetek útján termelési 
javakká válnak s a gazdasági élet előbb vázolt tőkeszükségletét 
fedezik. A gazdasági berendezkedés megváltozása olyan gazda- 
 



134 

sági ágakra – út, vasút, posta, stb. – is kihat, amelyek közü- 
letekhez tartoznak. Az ilyen esetekben szükségelt tőkék kény- 
szertőkeképzés útján teremthetők elő, A kényszertőkeképződés 
a magángazdaságok a közületek által eszközölt megterhelésé- 
ből, kényszerített takarékosságból áll elő. A közterhek növe- 
lésével azonban nagyon óvatosan kell bánni, mert a túlságosan 
nagy közteher alatt a mezőgazdaság egészséges fejlődése nincs 
biztosítva. 

A takarékosság az alapja a tőkeképződésnek s tisztán 
pénztechnikai alapon a kérdés meg nem oldható,4 de a tőkében 
háztáji külföldi országok segítségének igénybevételével sem le- 
het a takarékosság szükségessége alól kibújni, nem is beszélve 
arról, hogy a nemzetközi pénzpiac mai helyzete idegen tőkék 
igénybevételét reális körülmények között nagyon megnehezíti. 
          A takarékosság tehát nem nélkülözhető. De a takarékosság 
mértéke szubjektív tényezők mellett főleg- a megtakarítás lehe- 
tőségétől függ, vagyis attól, hogy a jövedelem a létminimum 
határát mily mértékben haladja meg. A tőkeképződés törvénye 
ugyanis az, hogy a tőkeképződés a növekvő jövedelemmel pro- 
gresszív.5 A tapasztalat mégis azt mutatja, hogy a magyar föld- 
műves nép takarékosságra való hajlama és szívós kitartása tel- 
jes garancia arra nézve, hogy a mezőgazdaság tőkeszükségletét 
elő fogja teremteni, ha a mezőgazdasági termelés menetével 
összhangban levő hitelműveletek azt elősegítik. A háború utáni 
földbirtokreform során kiosztott házhelyek beépítése bizonyítja 
ezt legjobban. A kiosztott közel harmadfél százezer házhely je- 
lenleg már legnagyobb részben beépült, pedig ezeket a házhe- 
lyeket többnyire nincstelenek kapták, akik kezük munkájával 
és parányi kertjükön űzött baromfítartásból teremtették elő a 
nem olcsó építőanyagok költségét. Éber Antal ,,A magyar nem- 
zeti tőke alakulása 1924-től 1928-ig” című tanulmányában végső 
konklúzíóképen arra mutat rá, hogy nemcsak, hogy nemzeti jö- 
– védelmünkből nem tettünk félre semmit, hanem még nemzeti 
tőkérik, termelt termelési eszközeink egy – habár aránylag 
jelentéktelen – részét fogyasztási javakká, fogyasztási jószág- 
tartalékká változtattuk át a kiosztott házhelyeken – legszegé- 
 

4) Dr. Navratil Ákos: Takarékosság és tőkeképződés. Berzeviczy- 
emlékkönyv. 1934. 

5) Dr.  Wilhelm  Röpke:  Die  Theorie  der Kapitalbildung   1929, 
Tübingen. 
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nyebb néprétegünk által – felépített házak mégis 60 millió pen- 
gőnyí tőkeképződést jelentett az 1928. évben”. Azonban bár- 
mennyire szorgalmas és takarékos is népünk, gazdasági életünk 
struktúrájának megváltozása során jelentkező 3-3.5 milliárd 
pengőnyi töke nem vonható el néhány év alatt a nemzeti jöve- 
delemből, amikor egy év nemzeti jószágtermelésének értéke is 
csak kb. ilyen összegű. Általában a nemzeti jövedelem néhány 
százaléka6) képezheti csak a tőkeképződés alapját s ez a kö- 
rülmény a vázolt agrárreform megrázkódtatásmentes megvaló- 
sításának idejét 20-25 évben jelöli ki. A szabadkereskedelem 
korszakában, a nemzetközi hitelélet zavartalan állapotában arra 
is lehetett volna gondolni, hogy a szükséges tőkéket 35-50 éves 
törlesztésű külföldi kölcsönök alakjában teremtjük elő s az 
agrárreform ütemét csak a technikai lebonyolítás korlátai közé 
szorítjuk. A szükséges tőkék feltételezése esetén is helytelen 
volna azonban a földreformnak időben is radikális megvaló- 
sítása, mert gazdasági berendezkedésünk a földreform követ- 
keztében bizonyos mértékben át fog alakulni s ez az átalakulás 
akkor lesz hibától és károktól leginkább mentes, ha évtizedes 
fejlődés  eredményeképen   áll  elő.  Az  elodázhatatlan  agrárre- 
 

6) Az alábbi táblázat feltünteti egyrészt, hogy a német köz- 
gazdaság a háború utáni kedvező ipari konjunktúra idején, az 1924-29. 
években mekkora” tőkéket vont el a nemzeti jövedelemből új terme- 
lési javak előteremtésére és készletek fenntartására, másrészt, hogy ez 
években, hogy alakult a nemzeti jövedelem e a tőkeakkumuláció an- 
nak hány százalékát teszi: 

 
A német nemzeti jövedelemnek tehát a konjunktúra emelkedő 

ezakaeziáü átlagban 7.5%-a akkumulálódott tőkévé, melynek kéthar- 
mada új termelési javak, egyharmada pedig raktárkészletek keletkezés- 
éében mutatkozik. Új termelési javak előállítására tehát a nemzeti jö- 
vedelemnek csak 5%-a fordíttatott. Magyarországon a konjunkturális 
viszonyok különbözőségétől eltekintve is a nemzeti jövedelemnek en- 
nél csak kisebb része vonható el és használható fel új termelési ja- 
vak előállítására, mert a létminimumot meghaladó jövedelem kisebb, 
mint Németországban. 
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fönn csak akkor vezet ^tehát sikerre, ha a kisgazdaságok léte- 
sítése évről-évre fokozatosan történik. A  tőkeszükséglet előte- 
remtésének akadályaitól eltekintve sem kívánatos, hogy a 3.1 
millió  kat. hold betelepítése egy-két év alatt történjék meg, 
mert az mind gazdaságpolitikai, mind népesedéspolitikai szem- 
 

 
 

pontból megrázkódtatással járna. A szükséges tőkék előterem- 
tése és a zavartalán termelés biztosítása egyaránt azt írja elő, 
hogy évenkként csak 100.000 kat. hold kisgazdaság létesüljön 
a így a telepítés céljaira rendelkezésre álló 2.6 millió kat. hold 
nagybirtok csak 20-25 év alatt alakíttassák át kisüzemekké. 
A földbirtokreform ilyen lassú megvalósítása mellett szól az a 
körülmény is, hogy a széles   néprétegek   gazdasági   művetsége 
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csak néhány évjáratnak új szellemben való felnevelésével ér- 
hető el. A telepítésnek ez a folyamatos üteme biztosíthatja, hogy 
a nemzeti jövedelem volumen je még átmenetileg se essen visz- 
sza, hanem fokozatos emelkedéssel 20-30%-os növekedést ér- 
jen el. A nemzeti jövedelem megrázkódtatásmentes kifejlődé- 
sének várható menetét az I. számú ábra szemlélteti, míg a II. 
számú ábra a nemzeti jövedelem alakulását mutatja akkor, ha 
a földreformot, a folytonos elodázás miatt a m egyszer ki- 
robbanó szenvedélyeik rövid idő alatt valósítják meg. Az ilyen 
agrárreform a nemzeti jövedelem katasztrofális lecsökkenését 
vanná maga után, mert a 3.1 millió kat. holdnyi területen a 
termelés a tőkehiány és számos más zavaró körülmény miatt  
hosszú évekig messze elmaradna a jelenlegi termelés eredmé- 
nyei mögött, ami az ország gazdasági fejlettségének nívóját és 
a nép jólétét kiszámíthatatlan módon szorítaná le. A zavarok 
elütésével pedig a  fejlődés a jelenlegi szintnél jóval alacso- 
nyabb szintről indulna meg, s a nemzeti jövedelem csak egy-két 
évtized alatt érhetné el azt a szintet, amelyen a földreform 
előtt volt. Ennek a sötét képnek statisztikai igazolása Magyar- 
országon egyelőre még nem lehetséges, a szomszédállamok egyi- 
kében, Romániában azonban hasonló esettel találkozunk. A ro- 
mán földreform gazdasági eredménytelensége, helyesebben je- 
lenleg még nem kielégítő eredménye az itt elmondott okokra 
vezethető vissza. 

A teljes tőkeszükséglet megállapítása csak azt a célt szol- 
gálta, hogy mintegy hosszú matematikai levezetés eredménye- 
képen az agrárpolitika reális ütemének mértékét megállapít- 
hassuk. 

Az agrárpolitika feladatai Magyarországon oly nagymére- 
tűek, hogy azok csak két-három évtized folytonos munkájával 
valósíthatók meg. Az agrárpolitika gyakorlati megvalósítása ér- 
dekében hozott intézkedéseknek tehát hosszú évtizedes munkát 
kell előkészíteniük, nem pedig egy-két évre szóló részletmeg- 
oldást, így pl. nem lehet a telepítés kérdését akár az. adótarto- 
zás fejében igénybe vehető birtokok  akár az eladósodott bir- 
tokok, stb. szempontjából tárgyalni, mert azt a népesedéspoli- 
tika követelményei szerint kell megoldani  tekintet nélkül arra, 
hogy a nagyüzemek jelenleg kiknek a tulajdonában vannak és 
milyen a gazdasági helyzetük. A parlamentnek tehát olyan te- 
lepítési   törvényt   kell   megszavaznia,    amely   évről-évre   kb. 
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          * Állami üzemek deficitje. 
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100.000 kat. hold nagybirtok kisajátítását s annak betelepítését 
biztosítja mindaddig, míg a rendelkezésre álló 3.1 millió kat. 
hold felhasználásra nem kerül. 

Ezzel elérkeztünk vizsgálatunk második részéhez, amely az 
ilyen ütemű telepítés tőkeszükségletének gyakorlati probléma-, 
ját tárgyalja. Az évenként létesítendő 100.000 kat. holdnyi 
kisüzem tőkeszükséglete két főtételből tevődik össze: a föld 
megváltásához szükséges összegből és az üzemi tőkéből. A föld 
vételárának kérdésében arra az álláspontra kell helyezkednünk, 
hogy a nemzeti vagyon jelentős részét alkotó s a telepítés cél- 
jaira igénybevett földtulajdon vételárát nem lehet és nem is 
kell azonnal kifizetni. A nemzetgazdasági és szociális szempon- 
tok miatt elodázhatatlan telepítés megindítása elé nem lehet a 
földvagyon azonnali mobilizálásának megoldhatatlan problémá- 
ját gördíteni csa kazért, hogy ezzel a telepítéskérdését a napi- 
rendről levehessék. 

A kisgazdaságok „mezőgazdasági bevétele”7 jóval nagyobb, 
mint a nagy- és középgazdaságoké. 1932-ben pl. az OMGE 
számtartási statisztikája szerint, amíg a dunántúli kisgazdasá- 
gok 1 kat. holdjára 33.0 pengő mezőgazdasági bevétel jutott, 
addig a nagyüzemekben csak 2.5 pengő bevétel, a  középgazda- 
ságokban pedig pláne 5.3 pengő mezőgazdasági bevételhiány 
mutatkozott. Az Alföldre vonatkozó adatok ettől valamelyest 
eltérnek, de azokat a vizsgálat fogyatékossága miatt (mind- 
össze 4 kisgazdaságot vizsgáltak  meg  22   nagy-   és  27   közép- 
 

7) Az Országos   Magyar   Gazdasági   Egyesület   üzemstatisztikai 
bizottságának kiadványa i. m. 56. lap. 

„A tisztahozam, vagy tiszta veszteség a gazdasági üzem ered- 
ményére vonatkozik „és nem tünteti fel azt, hogy a gazdálkodó az el- 
ért tisztahozamból mennyit költhet el anélkül, hogy a vagyonának 
állagából fogyasztana, illetve adósságait szaporítaná. A tisztahozam- 
nak azt a részét, amely mint egyéni jövedelem a gazdálkodó rendel- 
kezésére áll, mezőgazdasági bevételnek nevezzük. Megkapjuk ezt, ha a 
tisztahozamból az adósságkamatokat levonjuk és ehhez a gazdálkodó 
és családtagjainak munkabérigényét hozzáadjuk, Az adósságkamato- 
kat ugyanis a tisztahozam, kiszámításánál nem állítottuk be költ- 
ségtétel gyanánt, tehát azt most levonásba kell helyeznünk a tiszta- 
hozamból. A munkabérigényt viszont hozzáadjuk a tisztahozamhoz, 
mert hiszen a munkabérigény a gazdálkodó  szempontjából nem bír 
tényleges költségtétel jellegével, a tisztahozam  számításnál ugyanazt 
elvonásba helyeztük.” 
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üzem mellett  nem is említem fel. Ezek szerint tehát megvan 
a remény arra, hogy az új kisgazdatársadalom a föld vételárá- 
nak lassúütemű amortizálását és kamatterhet bírja majd vi- 
selni. A nagybirtokosoknak földvagyonuk alapján élvezett je- 
lenleg szerény jövedelmét a kisgazdaságok létesítése nem veszé- 
lyeztetné, még ha – saját jól felfogott érdekükben – meg is 
kell elégecmiök azzal, hogy az új telepesek a föld vételára után 
csak alacsony kamatot és csekély törlesztést fizessenek. Ez ösz- 
szeg nem lehet több, mint ami akkor marad, ha a tényleg ki- 
gazdálkodható értékből Na termelés rezsijét és az új telepes 
megélhetésének értékösszegét levonjuk. Jelenleg pl. 1-1.5% 
kamatnál és 1-2%-os törlesztésnél többre gondolni nem lehet; 
A föld vételárának azonnali kifizetésétől eltekintve, az évi 
100.000 kat. hold betelepítésének és az agrárpolitika egyéb fel- 
adatának tőkeszükséglete az előbbi számítások szerint 100-120 
millió pengőre tehető. Ez az összeg az évek folyamán .valame- 
lyest csökkenne, mert az új kisgazdáknak nyújtott hitel egy 
része évről-évre a törlesztési terv szerint visszafolynék. A kis- 
gazdaságok új tulajdonosainak és a kisiparosokknak előnyös 
hitel formájában nyújtott összeget ugyanis a föld vételárának 
részleteivel együtt néhány évtized alatt megfizetnék. Nem tar- 
tozhat e munka keretébe sem a vételármobilizációs tranzak- 
cióra, sem az üzemi hitel előteremtésének részleteire konkrét, 
javaslatot tenni és meg kell elégednünk annak a megállapítá- 
sával, hogy az évi 50-60 millió pengő hitel és ugyancsak 50-60 
millió pengő adminisztrációs költség előteremtése olyan nemzet- 
gazdaságban, ahol a nemzeti jövedelem 3-4 milliárd pengő 
között ingadozik s a közületek költségvetései 1.2 milliárd 
pengőt tesznek, ha nem is könnyű feladat, mégis lehetsé- 
ges (lásd a 140. lap ábráját). A fejtegetésekből kitűnik, 
hogy a tőkeszükséglet kérdése nem tartozik a telepítés elhárít- 
hatatlan akadályai közé, hiszen a nemzeti szempontból nagy- 
fontosságú feladat évenként kb. csak akkora összegű hitelt és kb. 
ugyanakkora összegű költséget igényelne, mint amennyit az al- 
jam vasútüzemére évenként ráfizet. A tőkeszükségletek mellett 
a telepítésnek sokkal nagyobb akadálya abban rejlik, hogy a 
nagybirtokok tulajdonosai erősen ragaszkodnak a földbirtokok- 
ból, rájuk háramló feudális tekintélyhez s politikai hatalmuk- 
nál fogva a nemzeti célokat szolgáló agrárpolitikai törekvések- 
kel szembehelyezkednek. 



IV.   MAGYARORSZÁG    NEMZETI    JÖVEDELMÉNEK   ÉS 
KÖZTEHERVISELŐKÉPESSÉGÉNEK ALAKULÁSA 

AZ AGRÁRPOLITIKA FELADATAINAK MEGVALÓSÍTÁSA 
UTÁN. 

Az agrárreform közgazdasági következményeit vizsgálva, 
arra a nagyfontosságú1 kérdésre kell válaszolnunk, hogy a mező- 
gazdaságnak az agráreform okozta struktúraváltozása milyen 
módon és mértékben befolyásolná a nemzeti jövedelem alakulá- 
sát és a lakosság általános életszínvonalát. A széles néprétegek 
életszínvonalának emelkedésére ugyanis csak akkor lehet számí- 
tani, ha nem csak a jövedelem-eloszlás válik egyenletesebbé, 
hanem a nemzeti jövedelem is emelkedik, vagy legalább is nem 
– csökken, – már pedig az utódállamok egyike-másikának pél- 
dája rávilágít arra, hogy ez a veszély bizonyos körülmények kö- 
zött bekövetkezik. De a következő fejtegetések alapján állít- 
ható, hogy ez, a veszély Magyarországon csak csekély jelentő- 
ségű volna, ha a nagyobbszabású agráreform az általunk javasolt 
módon, tervszerűen, 20-25 év alatt valósittatnék meg, r mert az 
extenzív mezőgazdasági nagyüzemeket, belterjes kisgazdaságok 
váltanák fel. - 

A nemzeti jövedelem kialakulásához az egyes gazdasági 
ágak a következő összeggel és arányban járultak hozzá az 1930- 
1931. gazdasági évben.1) 

 

1)  Dr.   Matolcsy   Mátyás    és

   

dr.    Varga    István:   Magyarország- 
nemzeti  jövedelme az 1924-1933. években   című   munkájához készült.
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A gazdasági berendezkedésünk szerkezetét megváltoztató 
agrárreform a nemzeti jövedelem minden tételét befolyásolná. 
Amíg a mezőgazdasági termelés volumenjében bekövetkező vál- 
tozásokat a nagyüzemek és az azokat felváltó kisgazdaságok ter- 
melési viszonyainak vizsgálata alapján óvatosan fel lehet be- 
csülni, addig az az ipari termelés és általában az egyéb gazda- 
sági tevékenységek várható fejlődését számszerűen aligha lehet 
előrelátni, mert azokat igen sok más körülmény is befolyásolja. 

A mezőgazdaság az 1930/31. gazdaság évben 1458 millió 
pengővel járult a nemzeti jövedelemhez (ez az összeg tehát nem 
a mezőgazdasági termelés bruttó értékét jelzi!). Ez az összeg a 
következőképen oszlott meg (az egyes mezőgazdasági termelési 
ágak által felhasznált mezőgazdasági termékek értéke az illető 
termelési ág termelésének bruttó értékéből már le van vonva): 

 
Azt, hogy az agrárpolitika feladatainak megvalósítása (te- 

lepítés, tagosítás stb.) a nemzeti jövedelemnek a mezőgazdasági 
termelésből származó részét mi módon befolyásolná, tételenkint 
vizsgáltuk meg. 

A szántóföldi termelés volumenjét az, hogy a nagyüzeme- 
ket kisazdaságok váltanák fel, lényegesen nem változtatná meg, 
mert a főtermények kat. holdankénti termésátlaga a kisgazdasá- 
gokban alig kisebb, mint a nagyüzemekben,2) a különbséget pe- 
dig bőven kiegyenlíti a főtermények között termelt melléktermé- 
nyek – takarmánytök, bab, stb. – jelentős értéke, A kisgazda- 
ságok létesítése a nagyüzemek jelenlegi vetésforgójában válto- 
zást idézne elő, mert a két gazdaságnagyságban a szántóföldet el- 
térő arányban vetik be. 

számítások ideiglenes eredményei szerint. A munka a Magyar Gazda- 
ságkutató Intézet különkiadványaként fog megjelenni. 
                     2) L. a tagosításról szóló fejezetet.* 
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             A nagygazdaságoknak viszonylag kevesebb búza- és rozsvetésük 
van és kevesebbet ültetnek tengeriből és burgonyából, mint a kis- 
gazdaságok, de viszonylag többet termelnek zabból, cukorrépá- 
ból, dohányból, stb. Ennek főleg az az oka, hogy az ipari növé- 
nyek (cukorrépa, dohány, olajos magvak, stb.) termelésével csak- 
nem kizárólag a nagyüzemek foglalkoznak, mert a kisgazdasá- 
gok egyrészt a gazdák szakismeretének hiánya, másrészt szerve- 
zetlensége miatt ezek termelésétől el vannak zárva. A takar- 
mányfélék termelése terén is van eltérés. A nagyüzemekben vi- 
szonylag sokkal kevesebb tengerit ültetnek és jóval több zabot 
vetnek, mint a kisgazdaságokban. Ezt az magyarázza, hogy a 
kisgazdaságok sertésállománya viszonylag sokkal nagyobb, mint 
a nagygazdaságoké, a nagyüzemekben viszont a számos állatok 
szakszerűbb takarmányozásához viszonylag több árpára, zabra 
van szükség, mint a kisgazdaságokban. Ha a nagyüzemeket kis- 
gazdaságok váltják fel, a szétosztásra kerülő terület jelenlegi 
vetésforgója valószínűleg meg fog változni. A mezőgazdaság ter- 
melésének megváltozását azonban ellensúlyozza az egyes termé- 
kek iránt jelentkező belföldi kereslet és az a körülmény, hogy 
annak a terméknek termelését, amelyből exportfeleslegünk van, 
az exportrádius megnövekedéséből a termelőig visszaható árha- 
nyatlás szabályozza. A mezőgazdasági nagyüzemek megszünte- 
tésével pl. azoknak a termékeknek termelése, amelyeket a nagy- 
üzemekben termeltek, ha irányukban a kereslet továbbra is fenn- 
áll, nem szűnik meg, hanem más gazdaságnagyságcsoportba tar- 
tozó gazdaságok fognak annak termelésével foglalkozni és pedig 
valószínűen azok, amelyek azt leginkább tudnák rentábilisan ter- 
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melni. A nagyüzemek megszüntetésével az egyes termelési ágak 
arányának megváltozását tehát az egyes cikkek iránt megnyil- 
vánuló kereslet, másszóval az értékesítés lehetősége nagymérték- 
ben ellensúlyozza. Ezért az üzemnagyságok megváltozásának ha- 
tását az ellensúlyozhatná, ha azokat az ipari növényeket, ame- 
lyeket ma a nagygazdaságokban termelnek, akár a jelenlegi kö- 
zépgazdaságok, akár a középgazdaságokká zsugorodó mai nagy- 
üzemek termelnék. Ezek vetésforgójából e növények jelenleg sem 
.hiányoznak s mindössze részesedési arányuk nőne meg valame- 
lyest, A  szántóföldi termelés volumenjét tehát a kisgazdaságok 
szaporítása nem befolyásolná károsan, 

A szántóföldi termelés szempontjából inkább a tagosítás- 
nak volna nagy jelentősége, A tagosított kisgazdaságok szántó- 
földi termelése – mint korábban igazoltuk – kb. 20-25%-kal 
növekszik. Az 5-6 millió kat. holdnyi tagosításra szoruló kis- 
birtoknak a tagosítás után elért terméstöbblete az egész szántó- 
földi termelés értékét kb. 12%-kal emelné. 

A mezőgazdasági termelés értékének legnagyobb része 
(45%) az állattartás hozadékából származik. A kisgazdaságok 
szaporítása ennek értékét növelné, mert a kisgazdaságokban sok- 
kal több állatot tartanak, mint a nagyüzemekben. Az 1930. évi 
tavaszi állatösszeírás szerint a szarvasmarhaállomány 58.3%-kai 
a 20 kat. holdnál kisebb gazdaságokban, 19,1 %-át a 20-100 kat. 
holdas, 11.9%-át a 100-1000 kat. holdas és 10.7%-át az 1000 
kat. holdnál nagyobb gazdaságokban tartották. Állatnemek sze- 
rint még további eltolódás tapasztalható, tehénnél a kisgazdasá- 
gok, ökörnél a nagyüzemek javára: 

 
A kisazdaságok őkörálománya viszonylag kisebb, mint a nagy- 

gazdaságoké, mert a kisgazdaságokban igavonásra inkább lovat 
 

  *.) A 20 kat. Holdnál kisebb gazdaságok l000   kat.   holdjára   eső  
állomány = 100 
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használnak. Ezt igazolja az 1911. évi állatösszeírás eredménye is, 
amely szerint a lóállomány 86.1 %-át a 100 kat. hódnál kisebb 
gazdaságokban tartották. 

A sertés- és juhállománynak gazdaság-nagyságcsoportbn- 
kinti eloszlásáról csak az 1911. évi állatösszeírásból tájékozód- 
hatunk, mert azóta az állatszámlálások ilyen irányú feldolgo- 
zása elmaradt., Az 1911. évi összeírás adatai már az ország meg- 
csonkítása következtében is természetesen csak tájékoztatásul  
szolgálhatnak. Felhasználásukat különösen az teszi jogosulttá, 
hogy a szarvasmarha állományra vonatkozó százalékos arány- 
számok az 1911. és az 1930. évi állatösszeírás szerint csak ke- 
véssé különböznek. 

Az állatállomány gazdaság-nagyságcsoportonkinti meg- 
oszlása az 1911, és az 1930, évi összeírás szerint: 

 
 

          Az állatállomány gazdaság-nagyságcsoportok szerinti meg- 
oszlásból kitűnik, hogy a mezőgazdasági nagyüzemeknek kis- 
gazdaságokká való átalakítása az állatállomány jelentős megnö- 
vekedését vonná maga után, ha a létesítendő kisgazdaságokban 
legalább olyan mértékben foglalkoznának állattenyésztéssel, 
mint a jelenben. Az állatálomány valószínű növekedését úgy szá- 
mítottuk ki, hogy az egyes gazdaság-nagyságcsoportok jelenlegi 
állatsűrűségi számait a nagyüzemek átcsoportosítása után az 
egyes gazdaság-nagyságcsoportok megváltozott területi adataival 
szoroztuk meg.; E számítás szerint a nagyüzemek felosztása 
a szarvasmarhaállományt 22%-kal 
a sertésállományt 23%-kal 
a juhállományt 4%-kal 
a lóállományt 29%-kal növelné. 

Az állatállománynak mintegy 20%-os növekedése az állat- 
tartás hozadékát ugyancsak kb. 20%-kal növelné, mert az állat- 
tartás évi tej-, húsT, gyapjú- stb. hozadéka az állomány számá- 
val egyenes arányban van, változatlan minőséget feltételezve. A 
kisgazdaságok állattenyésztésé a különböző állattenyésztő  egye- 
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süíetek tevékenységének   eredményeként,   különösen   a   Dunán- 
túlon ma már nem egy helyen a nagygazdaságok színvonalán van. 

A baromfitartás hozadéka jelentős részét teszi a mezőgaz- 
dasági termelés értékének. Ez a kisgazdaságok számának szapo- 
rításával arányosan növekednék, mert a baromfiállomány csak- 
nem teljesen a kisgazdaságok szérűjén és a zsellérek udvarán él. 
„Az: 1928., évi baromfi összeírás szerint a 20 kat. holdnál kisebb  
gazdaságokban tartották a baromfiállomány 74.4%-át  a 20-100 
kat.  holdas gazdaságokban 17.1 %-át  míg a nagy- és közép- 
gazdaságok cselédudvarán pedig az állomány 8.2%-a nőtt fel. 
A nagyüzemek megszüntetésével a baromfiállománynak – az 
előbb említett számítási módszert alkalmazva, – mintegy 36 
százalékos növekedésre lehetne számítani, amivel hasonló arány-  
bán növekednék a baromfitartás hozadéka. 

A nagyüzemeknek kisgazdaságokká való átalakítása a 
szőlő- és gyümölcstermelés növekedését is maga után vonná. A 
silány, homokos földeken létesített kisgazdaságok ugyanis csak 
akkor életképesek, ha a gazdák a szerény eredménnyel járó 
szántóföldi termelés mellett á sokkal munkaintenzívebb szőlő- 
termeléssel is foglalkoznak. A szőlők hozama, katasztrofális 
elemi károktól eltekintve, többnyire jóval nagyobb, mint a 
szántóföldi termelésiéi. Ez volt az oka annak, hogy a háború után 
a földreform során kiosztott parcellákon is sok szőlőt telepítet- 
tek. A közel 1 millió kat. hold kiosztásával egyídőben az ország 
szőlőterülete 44.000 3) kat. holddal – 13%-kal – növekedet^ 
A felosztott nagybirtokok területének mintegy 5%-át telepítették 
be szőlővel. Feltehető, hogy a 3.1 millió kat. holdnyi mezőgazda- 
sági nagyüzem felaprózása alkalmával, hasonló arányban, kb. 
150,000 kat. hold szőlőt telepítenének, ami az ország szőlőterü- 
letének 40 %-os nagyobbodását jelentené. A bortermelés való- 
színűen jelentős emelkedése  esetén a bor értékesítésének prob- 
lémája a jelenleginél azonban nagyobb súllyal jelentkeznék. 

A gyümölcstermelés a létesítendő kisgazdaságok számával 
nem feltétlenül arányosan növekednék, mert  a gyümölcsösök 
nem olyan  szoros tartozékai  a,  kisgazdaságoknak,   mint   pl.   az  

 
3) L. Magyar Statisztikai Évkönyvek,   Az   ország    szőlőterülete 

1920-ban   330.934   kat.   hold,   1921-ben . 364.308   kat.   hold,   1922-ben 
374.779 kat. hold és 1929-ben 374.593 kat. hold volt. 
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állatállomány, de a gyümölcs termelés, jelenleg is folyton tartó 
fejlődését a kisgazdaságok számának szaporítása csak gyorsítaná.  
A nemzeti jövedelemnek a mezőgazdasági termelésből szár- 
mazó része a nagyüzemek átcsoportosítása után, tehát az elő- 
adott feltevések bekövetkezése esetén hozzávetőlegesen a követ- 
kező mértékben növekednék: 

 
 

        A mezőgazdaságnak a nemzeti jövedelemhez való hozzájárulása 
tehát kb. 20%-kal növekednék azáltal, hogy a mezőgazdasági 
nagyüzemeket egészséges kisgazdaságokká alakítanánk át. Hang- 
súlyoznunk kell, hogy számításainkat annak a feltételezésével 
végeztük el, hogy a termés növekedése az agrártermékek árát 
nem csökkentené, vagyis számításaink a termelés volumen jenek 
megnövekedését tükrözik vissza, E feltételezés jogosult egyrészt 
azért, mert legtöbb agrártermékünk áralakulása, mivel agrárter- 
mékeket exportáló ország vagyunk, a világpiac áralakulástól 
függ, másrészt, mert a kisgazdaságok létesítésével párhuzamosan 
a szövetkezeti értékesítés megszervezését ép olyan elengedhe- 
tetlen követelménynek tekintettük, mint magát a kisgazdaságok 
létesítését. A szövetkezeti mozgalom fejlődése biztosíthatja 
ugyanis azt, hogy a kisgazdaságok szaporítása által elért na- 
gyobb termés feleslege jelentős árhanyatlás nélkül piacot talál. 
Az előadott agrárpolitikai program megvalósítása a nemzeti 
jövedelemnek egyéb forrásokból származó tételeit is befolyá- 
solná. A mezőgazdasági lakosság széles rétegének növekvő vá- 
sárló ereje*) a többi termelési ágak fejlődésére is serkentően hat 
ki. A mezőgazdasági termelésnél mutatkozó fellendülés a tovább- 
 

*) Az OMGE üzemstatisztikai vizsgálatai szerint az 1932, évben 
(i. m.) 1 kat. hold mezőgazadasági területe a kisgazdaságoknál 13%- 
kal több készpénzbe vétel esett, mint a nagyüzemeknél. Ha a törpe- 
birtokokat is, amelyek nagy többsége szőlőbirtokkal is rendelkezik, de 
az üzem-statisztikai  felvételből hiányoznak, figyelembe vesszük a kis- 
gazdaságok kat. holdankénti készpénzbevétele a szám tartási vizsgálat 
fenti eredményénél nagyobb. 
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gyűrűzés törvényei5) szerint terjed át -a- -többi-termelési ágakra 
is. A nemzeti jövedelem e tételeinek változásait azonban szám- 
szerűen lemérni, teljeséggel lehetetlen. Meg kell elégednünk an- 
nak a megállapításával, hogy a mezőgazdaság átszervezése kö- 
vetkeztébern a nemzeti jövedelem, helyesebben a nemzeti jövede- 
lem volumenje kb. 10-15%-kdl növekednék. Ehhez járulna még 
– a földreform megvalósításának hosszú ideje alatt – a nemzeti 
jövedelem volumenjének az ipari termelés fejlődéséből származó 
10-15%-os emelkedése. A lakosság jóléte szempontjából azon- 
ban épen a nemzeti  jövedelem volumenjének van jelentősége, 
mert – amint Mítchell mondja – ,,a jólét vagy nyomor nem a 
polgárok pénzben kifejezett bevételétől függ, hanem a rendel- 
kezésre álló hasznos javak bőségétől vagy szűkétől,” Az agrár- 
politika feladataínak megvalósítása tehát nemcsk a jövedelem- 
eloszlást tenné egyenletesebbé, hanem a nemzeti jövedelem vo- 
lumenjét is megnövelné, ami által a lakosság széles” rétegeinek 
életszínvonala is emelkednék.  

Az agrárpolitikai program megvalósítása a gazdasági fej- 
lődés irányával egybeesik. Nagy fontossága van e körülménynek, 
mert a gazdaság-, a szociál- és a népesedés-politikai szempontok, 
amelyek különböző cél felé; a maximális termelés eredménye, 
a szükségletek maximális szaporodás elérése felé irányítják az 
emberi törekvéseket, nem mindig esnek egyirányban. A nemzeti 
jövedelem maximuma nem mindig esik össze a legmagasabb álta- 
lános életszínvonallal. A magyar agrárpolitika vázolt feladataí- 
nak megvalósítása, amely a nagyszámú agrárlakosság általános 
életszínvonalát emeli, vizsgálataink szerint nem, kerül szembe az 
ország gazdaságpolitikai törekvéseivel, mert a termelés volu- 
men je növekszik, a kereskedelmi forgalomba kerülő termésfeles- 
leg nem csökken s azoknak a termékeknek termelése nyomul 
előtérbe, amelyek iránt az exportpiacok fokozottabb mértékben 
érdeklődnek, mint a jelenlegi termékek iránt stb. Pedig az agrár- 
politika feladatait még akkor is meg kellene valósítani, ha azok 
a gazdasági élet fejlődését, a termelés növekedését károsan be- 
folyásolnák, inert a népesedéspolitika követelményei az agrár- 
reformok megvalósítását kikényszerítik.   Az  agrárlakosság foly- 
 

5) Mark  Mitnitzky:  Economic  effects of changes  in consumere  
demand. Social Research Vol. I. No 2. NewrYork, 1934. 199. lap. 
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ion tartó szaporodását,, amely legfőbb erőforrása a nemzeti tö- 
rekvéseinknek, csak a kedvezőbb gazdasági atmoszférát teremtő 
agrárpolitika tarthatja fenn. 

A mezőgazdasági nagyüzemeknek kisgazdaságokká való át- 
alakítása a, közéletre újabb feladatokat és terheket is ró. Á bir- 
tokpolitikai célokra alkalmas nagybirtokok egy része, főként a 
vallásalapok tanulmányi, iskolai és egyéb alapítványok birtólcai 
jelenleg kulturális hivatást is töltenek be;.iskolákat és egyéb kul- 
túrintézményeket tartanak fenn. Nem vitás, hogy ezeket az intéz- 
ményeket, amelyek a nemzet kultúrnívójának fenntartása szem- 
pontjából nagy fontosságúak, akkor is fenn kell tartani, ha a 
jelenleg anyagi bázisukat képező birtokokat a birtokpolitika cél- 
jaínak szolgálatába állítjuk. A nagybirtokoknak kisgazdasá- 
gokká való átalakítása azonban megadja a megoldás formáját is, 
amellett, hogy az igénybevett birtokok törlesztése címén a tele- 
pesek által befizetendő összegeket tőkésíteni lehet, azáltal, hogy 
a létesítendő kisgazdaságok kat. holdankénti közteherviselési ké- 
pessége lényesen nagyobb, mint a jelenleg többnyire extensiv 
nagy üzemekéi. A helyzet tehát csak annyiban változnék meg, 
hogy a vallásalapok stb, birtokainak jövedelme helyett, amely 
jelenleg az egyház szervezetén át közvetlenül jut rendeltetési 
helyére, a földbirtokpolítika feladatainak eredményes megvaló- 
sítása után az új kisgazdaréteg által fizetett adótöbbletből a kul- 
tuszkormány volna hívatva a kérdéses kultúr-intézmények fenn- 
tartásáról és fejlesztéséről gondoskodni. Emellett a mezőgazda- 
sági szakoktatás a szociális biztosítás stb. feladatok megoldása is 
újabb terheket ró a közületre. A feladatok megvalósításához 
szükséges anyagi fedezetet az az adótöbblet képezheti, amely a 
nagyüzemek által jelenleg fizetett alacsony és az új kisgazda- 
ságok által fizetendő viszonylag magas adó között mutatko- 
zik. Ez a különbőzet jelentős. A nagy- és kisgazdaságok 1 kat. 
hold mezőgazdasági területére vonatkoztatott közterhe 1932-ben 
az Alföldön a következőképen tevődött össze.6) 

6) Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület kiadványa,  i. m. 
68-69. lap. 
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Az alföldi kisgazdaságoknak 1 kat. hold: mezőgazdasági te- 
rületére Vonatkoztatott közterhei 67%-kal voltak magasabbak, 
mint a nagygazdaságoké, A kisgazdaságok kat. holdankénti .vi- 
szonylag magas, közterhe annak következménye, hogy a kisgazda- 
ságok termelésének értéke nagyobb, mint a nagygazdaságoké. A 
földbirtokosok adókivetésének alapját  ugyanis a kataszteri 
tiszta jövedelem7  képezi, ami birtokká tegóriánkint nagyon kü- 
lönböző s az egyes gazdaság-nagyságcsoportokba tartozó birtokok 
jövedelmezősége alapján lett megállapítva, A kat. tiszta jövede- 
lemnek gazcíaság-nagyságcsoportok, szerinti változását a követ- 
kező táblázat tünteti fel: 

 

7) Az 1875. évi VII, t.-c, intézkedett arra vonatkozólag, hogy a 
földbirtokok jövedelme a földadó kataszter részére megállapíttassék. 
A földbirtokoknak adókivetési célra megállapított jövedelmét, amelyet 
kataszteri tiszta jövedelemnek neveztek, a-törvény szerint következő 
módon állapították meg: „a fold tiszta jövedelmének vétetik a közön- 
séges gazdálkodás mellett tartósan nyerhető középtermésnek értéke, 
levonva belőle a gazdálkodás rendes költségeit.” 
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A mezőgazdaság közteherbírása, ha a mezőgazdasági nagy- 
üzemeket kisgazdaságok váltják fel, e két gazdaság-nagyságcso- 
port kat. tiszta jövedelmének arányában növekednék. Ennek az 
adótöbbletnek számszerű megállapítása igen nehéz., A 3.1 millió 
kat. hold területén létesített kisgazdaságok magasabb adófize- 
tése a mezőgazdaság által fizetett egyenes adók összegét kb, 
12-13%-kal emelné, ami az 1932-33. évre vonatkozatva, 18-20 
millió pengőnyi összeget tenne. 

Az egyenes adók mellett a forgalmi és fogyasztási adóbe- 
vételek8) is növekednének, mert egyrészt a nemzeti jövedelem 
volumenje és a forgalomba kerülő cikkek értéke is növekednék, 
másrészt a széles néprétegek vásárló erejének növekedése na- 
gyobb fogyasztási adóbevételeket eredményeznének. Ezeknek a 
tételeknek számszerű megközelítése még a durva becslés alap- 
feltételeit is nélkülözi. Meg kell elégednünk azzal a megállapítás- 
sál, hogy az agrárpolitika feladatainak megoldása folytán a nem- 
zeti jövedelem és az általános életszínvonal emelkedése mellett 
az ország közteherviselő képessége olyan mértékben növekednék, 
hogy abból az állam a reá háruló újabb kulturális és szociális fel- 
adatok megoldásához szükséges anyagi fedezetet is meríthetné. 

8) Az államháztartás 1932/33. évi bevételei a főbb források sze- 
rint következőképen oszlott meg: 

egyenes adók 33.5% 
forgalmi    „ 28.2 „ 
fogyasztási adók 11.5 „ 
vám-, dohány-, stb. jövedék         26.8 „ 

L. A Magyar Állani Zárszámadása 1932/33. évről. 
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Talán különösnek tűnik fel, hogy a Soli Deo Glória ifjúsága 
ad ki egy ilyen könyvet, melynek problémaköre látszólag igen 
távol áll a Soli Deo Glória Szövetség programjától. Pedig ez 
így van rendjén. A Soli Deo Glória már többször megmutatta, 
hogy az egyetemes magyar kérdéseket magához igen közelállók- 
nak tartja. 

A Soli Deo Glória hiszi és vallja, hogy csak az Evangélium 
ereje hozhat megújulást, új életet az egész magyar földön. A 
kálvini világnézet szerint pedig az evangéliumnak az élet minden 
területét át kell itatnia. Az Evangélium annyi, mint igazság, 
erő, élet. 

E könyv a magyar föld igazabb alapokra való helyezéséért 
küzd., A szamok, a képek kiáltanak a szöveg méltóságosan hig- 
gadt megállapításai mellett. E követelmények megvalósítása kö- 
zelebb visz az igazsághoz és megvalósításukhoz is éppen az Igaz- 
ság: a Krisztus ereje kell. Ezért álltunk melléje. 

A Soli Deo Glória életében Isten sokszor megvalósította 
az Evangélium erejét. Hitből – minden jelentősebb külső támo- 
gatás nélkül – jöttek létre és állnak intézményeink: Főiskolás 
Fíúinternátusunk (IX., Üllői-út 25. L), Főiskolás Leányinterná- 
tusunk (IX., Üllői-út 14. II. 3.), Középiskolás Fiúinternátusunk 
(IV., Múzeum^körút 37.) Középiskolás Leányinternátusunk (IX., 
Ferenc-körút 12. II.), balatonszárszói háromholdas telepünkön 
évente mintegy 1000 diák, diákleány, tanonc és irodás kap lelki- 
testi üdülést. Menzánkon 46 fillérért jó ebédet, 30 fillérért vacso- 
rát adunk s amelyen sokaknak szeretetből terítünk asztalt. Diák- 
szociális osztályunk tanulmányi és más segélyei is jelentősek. 
Kőbányai csoportunk az elmúlt télen 125 Auguszta-telepi nyo- 
morgó családot gondozott. Központunkban (IX,, Üllői-út 25. Tel.: 
86-2-98.) vitaesték, előadások, klubösszejövetelek vannak, me- 
lyeken az egész magyar élet, különösképen pedig református 
világnézetünk legkiválóbb képviselői szerepeltek. 



Az országban 1.40 collégiumunk 3 körünk, számos biblia- 
tanulmányozó csoportunk működik. 

Legutóbb a Soli Deo Glória hozta létre a Magyar Út-at, 
mely minden lelki alapon álló ifjú magyar erőnek összefogását 
célozza, öntudatos, hitvallásos, de egymást szeretettel megértő 
együttmunkálkodásban. 

Legyen Isten jótetszése e munkán! 
 




