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ELŐSZÓ.

Gyermekkoromban sokakat ostromoltam azzal a kér-
déssel, hogy az «élet»-nek* a piaczon ki szabja meg az
árát? És senki sem tudott nekem kielégítő feleletet adni.
Érdekelt az a küzdelem, a melyet eladók és vevők vívnak
egymással. Megfigyeltem gyakran a piaczi árakat; és
láttam belőlök, hogy egyszer olcsóbb, máskor drágább
a termés: az áringadozás okát azonban nagyon sokáig
hiába kerestem. Elemi és középiskolai éveim alatt sem
erről, sem más közgazdasági kérdésről nem szóltak egy
szót sem.

Végre, mikor tanulmányaim folytatása közben a társa-
dalom-gazdaságtant kezdtem betűzgetni, akkor teljesedett
gyermekkori vágyam.

Akkor láttam, elég szörnyűködve, hogy pl. az égi-
testek pályájának, a tenger mozgásának szabályszerű-
ségeit, sőt az utolsó ítélet tárgysorozatát is jobban isme-
rem, mint a körülöttem nyüzsgő élet legelemibb   dolgát.

És boldog voltam, a mikor megtanultam látó szem-
mel nézni ezt a méltóságteljesen hömpölygő óriási folyót,
a melynek társadalom a neve; és a melyben magam is
csak csekélyke csepp vagyok.

*A nép a Tiszaháton a gabonát élet-nek hívja.
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Örömömbe   azonban   üröm   is  vegyült.   Szomorúság
látnom, hogy együtt folynak az  embermilliók és bekötve
a szemük. Éppen mint az enyém volt, gyermek- és ifjú-
koromban.

Szomorúság látnom, hogy embertársaim e gyarlósága,,
hogy ne mondjam tudatlansága, mennyi üdvös újításnak —
és újítónak — okozza vesztét. Hallanom a középosztály
panaszszavát, a nép fenyegetődző zúgását... a drágaság
miatt. És látnom a nemzet gyengülését a hiányos táplál-
kozás miatt.

Kétszeres hát örömöm, a mikor a magyar közélet
egyik első tényezője, az Országos Iparegyesület, a köz-
figyelmet a legfontosabb társadalmi kérdésre, a közélel-
mezésre tereli. A legfontosabbra, mert a közélelmezés
megoldásától leginkább függ nemcsak az egyének, nem-
csak egy város, hanem az egész nemzet, sőt az egész
emberiség sorsa. Bizonyítja Rogers; a ki az angol nép
szerencséjének mondja, hogy létének legkedvezőtlenebb
körülményei között is mindig kiváló minőségű és nagy-
mennyiségű élelmiszereket fogyasztott.

Ámde a mily szép és fontos a feltett kérdés, éppoly
nehéz rá feleletet adni.

Tudjuk, hogy minden kutatásnak legfőbb feltétele a
tárgyilagosság. Annyira, hogy a hol ez hiányzik, ott
tudományról nem is lehet szólni. Nos a közélelmezés,
az élelemdrágaság mibenlétének, okainak fürkészése köz-
ben éppen e legfőbb feltételt, a tárgyilagosságot alig-
alig lehet megtartani. Az emberek ugyanis a közélelmezés
szempontjából vagy a termelők, vagy a közvetítők, vagy
a fogyasztók csoportjába tartoznak. A termelők és közve-
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títők, valamennyien ismét vagy tőkések, vagy munkások.
A drágaságért pedig mindegyik csoport a másikat teszi
felelőssé; a közmondás szerint: «A más szemében meg-
látja a szálkát, a magáéban a gerendát se veszi észre».
Már most úgy az író, mint az olvasó is valamelyik
csoportba tartozván, — akár az egyik, akár a másik felejtse
magán a saját csoportjának a szemüvegét, vége a tárgyi-
lagosságnak; a mi nélkül pedig igazságot megállapítani,
egymást megérteni lehetetlen. Én magam úgy az anyag-
gyűjtésben, mint a feldolgozásban igyekszem lehetőleg
minden tényező működését alaposan és tárgyilagosan
szemügyre venni. Mindazonáltal nem kecsegtetem magam
azzal a reménnyel, hogy tökéletes lesz e munkám. Mentsen
az a körülmény, hogy magam is gyarló ember vagyok;
a jóakaratot és a tárgyilagosságra való törekvést azonban
senki sem fogja megtagadhatni tőlem.

A másik nehézség, hogy a statisztika nincs orszá-
gosan szervezve. Míg Francziaországban 13, Ausztriában
9 városnak van statisztikai hivatala, — addig hazánkban
egyedül csak Budapest dicsekedhet vele. Az ország
különböző helyeiről ennélfogva alig van adatunk, a meg-
levő adatok pedig alig érnek a semminél valamivel
többet. A budapestiek már értékesek, de részint a külön-
böző idők más felfogása, részintúgyanazon áruk külön-
böző minősége miatt nehéz a feldolgozásuk. A székes-
fővárosi statisztikai hivatal adatai — a vásárcsarnokok
igazgatóságának, a vásárfelügyelőségnek mintaszerűsége
folytán — mégis annyira megbízhatók, hogy némi
gyakorlati ellenőrzéssel lehet építeni rájuk.

Nem kis nehézséget okoz   végül, hogy a közélelmé-
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zés tudományos irodalma szegény. A legfontosabb kér-
déssel foglalkoztak eddig a legkevesebben! Mert a
patriarkális közgazdaság korában, a mikor—mint vidéki
városainkban ma is — minden iparosnak, kereskedőnek,
hivatalnoknak megvan a maga pár hold földje, erre nem
is volt és nincs is szükség. A közgazdaság modern
munkamegosztása azonban a termelést is, a fogyasztást
is oly bonyolulttá teszi, hogy nem hanyagolhatjuk el
tovább — veszedelem nélkül — a közélelmezés irodal-
mát sem.

Budapest, 1909.  deczember havában.

Dr. Bihari Károly.
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Pozsonyvármegye alispánjának felterjesztése az élelmiszerek
drág. t.

Dr. Thirring Gusztáv: Adatok a drágaság kérdéséhez.
Dr. Creuzbauer Auguót: Die Versorgung Münchens mit

Lebensmitteln.
Huszadik század.
A húskérdésre vonatkozó ankét. 1880.
Alap: A vásárcsarnoki kereskedés kézikönyve.

Meyer Emánuel: Erwerb und Einkommen im Zukunftsstaate.
Wien. 1909.
Die Lebensmittelpreise in England und Deutschland.

Budapest székesfőváros tanácsa VIII. ügyosztályának előter-
jesztése a tej kereskedelem rendezése és a fővárosnak tejjel
való ellátása t.
Ring: Die Versorgung der Grosstádte mit Milch.
Dr. Glatter: Die Approvisionirung Wiens mit Rindfleisch.

Dr. Bihari Károly: Pozsony szabad királyi város közélelme-
zése. 1908.
Egan: Központi tejcsarnok szövetkezeti alapon. 1883.
Szövetkezés.
Magyar kereskedők lapja.
A társadalmi múzeum értesítője.
Cóerháti Sándor: A műtrágyák okszerű alkalmazása.



I. Az élelemdrágaság.
A) Az élelemdrágaság általában.

A társadalmi berendezkedés munkamegosztási elvé-
nek folytonos fejlődését, mind nagyobb érvényesülését
látjuk. A falvak, tanyák népe élelmiszereket termel. Élelmi-
szükségletét a maga munkájával ki tudja elégíteni. A mai
fejlettségi fokon azonban ezt is részben csak fogyatéko-
san, részben pazarlással. A mi vidékünk földmívelője pl.
sót, czukrot stb. nem termel. Ellenben búzával, burgo-
nyával, gyümölcscsel oly bőven el van látva, hogy ha
készletét csak maga akarná elfogyasztani, nyakán rom-
lanak a termés legnagyobb része. Ámde viszont erejét
is, idejét is az élelmiszerek termelése annyira lefoglalja
ma már, hogy többi szükségletei (lakás, ruha, gyógyítás,
nevelés, gazdasági eszközök, védelem stb.) kielégítése
eszközeinek termelésére sem ereje, sem ideje nincsen.
Kénytelen hát másokhoz fordulni; olyanokhoz, a kik e
szükségletek kielégítésére birnak hivatással. A kik azon-
ban élelmiczikkek termelésére nem rendelkeznek erővel,
idővel.

A földmívelő az iparosnak, a kereskedőnek, a hiva-
talnoknak stb. szolgálatait kénytelen igénybe venni; ezek
viszont a földmívelőnek nézkülözhető terményeire vannak
utalva. A földmívelő átengedhet javakat a kapott javakért
és   szolgálatokért,   mert  van   neki átengedhető feleslege.

így van egymásra utalva a tanyának, kis- és nagy-
községnek földmívelő népe és a városnak iparos-keres-
kedő-hivatalnok polgársága.
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Így lép minden város csereviszonyba a körülötte
fekvő községekkel.

És mentől nagyobb, népesebb a város, annál nagyobb
a kielégítésre váró élelmiszükséglet benne: annál nagyobb
azoknak a községeknek száma, termő határa is, a melyek
a kölcsönös érdek keletkezése folytán felé gravitálnak.
A gravitatio, a kölcsönös vonzódás törvénye érvényesül
itt is. És ha akadályok nem állják útját, érvényesül ki-
számíthatatlan távolságra és gondoskodik a város élelem-
szükségletének rendes kielégítéséről. Ekkor nincs baj.
Rendben megy minden. A baj akkor kezdődik, ha közle-
kedési, kereskedelmi, erkölcsi vagy bármi más ellenálló
erő gátolja hatását, a mikor a várossal csereviszonyban
levő terület növekedése megszűnik: a mi a város termé-
szetes növekedésével a fogyasztók szaporodása miatt
közönséges terméseredmények mellett is, az élelemszük-
séglet hiányos kielégítésére, drágaságra vezet. Hátha
még az adott területen a közönségesnél szűkebb lesz a
termés! A drágaság ekkor annyira fokozódik, hogy éh-
ínségbe csap át.

A hol a közlekedési eszközök tökéletlensége, a ke-
reskedelem fejletlensége miatt a gravitatio ereje nem ké-
pes eléggé hatni, bizony egy-egy vidék fagya, jégverése,
szárazsága helyi drágaságot okoz. Ez a rendellenes
helyzet azonban nem sokáig, legfeljebb egy vagy két évig
tart el. A mai kultúrállamokban — éppen a forgalom
szabadsága, könnyűsége és fejlődőképessége folytán —
helyi drágaságnak nem volna szabad bekövetkeznie.

Évenkint ismétlődik minden egyes élelmiczikknek
tavaázi drágasága. Ez azonban csak pár hétig, legfeljebb
egy-két hónapig tart.

Előfordul ezenkívül részleges drágaság egyes élelmi-
czikkekben. Szintén nem sokáig tartó. Továbbá alkalmi
drágaság is ünnep és böjti napokon. Minthogy azonban
ezek   csak   ideig-óráig    tartanak   és   különböző   időben
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különböző élelmiczikkeken tapasztalhatók, a tömeget
nem sújtják érezhetően: megszüntetésükön nem kell töp-
rengenünk.

Minket most az élelmiszereknek az az álialánoó
drágaóága érdekel, a mely az összes élelmiczikkekre,
vagy legalább is azok nagy csoportjára kiterjed, a mely
miatt úgy nálunk, mint másutt immár évek óta panasz-
kodik, zúg, fenyegetődzik a nagy társadalom. És mert
Budapesten élünk, természetes, hogy minket első sorban
fővároáunk élelmiázer drágaóága foglalkoztat.

Hazánk legnagyobb városai közül Szegednek, Sza-
badkának és Debreczennek oly nagy a határa, hogy köz-
ségek nélkül is kielégítően élelmezi magát.

1900-ban ebből mezőgazda és kertész
a lakosok száma: kereső: kereső:

Budapesten 732,322 386,341 5,540
Szegeden 102,991 46,864 19,008
Szabadkán 82,122 34,046 18,256
Debreczenben 75,006 33,704 7832
Pozsonyban     65,867 34,849 1348

Budapest és Pozsony földmívelése, mint e táblából
is látjuk, hazánk többi három legnagyobb városáéhoz képest
jóformán semmi. A közélelmezés azért e két úgynevezett
iparosvárosban a többinél tényleg nagyobb gondoskodásra
szorul.

B) Élelmi szükségletünk

Az élelem elrőrendű alapszükségletünk. Kielégítésé-
nek mértéke nemcsak az egyén jóléte, boldogsága szem-
pontjából, hanem az egész nemzetre vonatkoztatva is,
kiváló fontossággal bír.

A nemzetet egyes polgárok alkotják. Ha ezek a
munkaközben elhasznált energiát kellő táplálkozással nem
pótolják, munkaerejük   és ezzel a nemzet ereje csökken.
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Az egyesek szervezetében támadt hiány mint nyug-
talanság, elégedetlenség mutatkozik. És ez a nyugtalan-
ság aszerint lesz szórványos vagy általános, a mint a
közélelmezés hiányai drágaság, éhség alakjában csak he-
lyenkint vagy pedig országosan jelentkeznek.

Az átlagembernek (férfi-nő-gyermek) szervezete fenn-
tartására 24 óránkint szüksége van kerek számokban

100 g fehérjére, meg
70 g zsírra, meg
300 g szénhidrátra.

Ezt a mennyiséget különböző fiziológusok különböző
időben végzett és eredményeikben csak csekély eltérést
mutató vizsgálódásai állapították meg.

Ha most ehhez még azt is tudjuk, hogy az egyes
élelmiszerek mily mennyiségben tartalmazzák az elsorolt
anyagokat, könnyen meghatározhatjuk az egy ember
számára szükséges egy napi élelmiszerek minőségét és
mennyiségét. E számítás szerint 24 órai élelemszükség-
letünk:

E vizsgálódást és számítást kiterjesztve a főbb élelmi-
czikkekre és egész esztendőre, egy átlagember egy évi
élelemszükségletét kerek számokban körülbelül a követ-
kező táblázatban tüntethetjük fel:
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Ezek a táblázatok persze csak a fiziológia által kiszá-
mított szükségletet tüntetik fel. Azért az értékük is inkább
csak elméleti. A valóságban az élelmiczikkeknek e cso-
portosítása több-kevesebb eltérést mutat az egyén Ízlése,
józansága, zsugorisága vagy tékozlása szerint, továbbá az
egyes élelmiczikkek árai közt fennálló viszonyok változásai,
végül vidékek szerint is. Az iszákos, a fösvény kevesebb
élelmet fogyaszt a fenti mennyiségnél. Vagy pl. míg a
trencsénmegyeiek évi 700 kg fogyasztásában csak napi
82 g fehérje van, addig a csanád-, csongrád- és pest-
megyeiek által fogyasztott évi 600 kg élelem napi 107 g
fehérjét tartalmaz. Általában pedig a fogyasztás inkább
az olcsóbb élelmiczikk felé fordul.
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Mind a két táblázat továbbá az 1875., 1885., 1895. és
1905. évi budapesti árakban bemutatja egy átlagember
egy napi és egy évi élelemszükségletének koronákban
kifejezett értékét is. A mint látjuk, a drágulás az utóbbi
időben általános; mégis az állati tápszereknél arány-
talanul nagyobb, mint a növényvilágból valóknál. Némi
megnyugtatásul szolgálhat az a körülmény, hogy az állat-
világból összes élelmiszükségletünknek csak mintegy
28%-át kapjuk, 72%-át ellenben a növényvilág szolgál-
tatja nekünk. Tehát tápszereink nagyobb mennyisége az/
a mely — ha általánosan is — aránylag csekélyebb mér-
tékben drágult. Ezenkívül figyelembe kell vennünk, hogy
ezek a táblázatok az élelmiszerdrágulásnak csupán egy-
oldalú képét mutatják. A drágaság valódi képét akkor
látjuk meg, ha egyidejűleg a fogyasztók fizetőképességé-
nek, a munkabéreknek emelkedését is számításba vesszük.
(V. ö. p. 38.)

Pattén szerint az a körülmény, hogy Irhonban a
burgonyának előállítása sokkal olcsóbb, mint minden más
élelemé, egyik főoka számos bajnak. Ideális állapot az,
a melyben egyenlő áldozattal egyenlő hasznossága táp-
szereket szerezhetünk be. Ebből a szempontból nincs
okunk örülni a növényi táplálékok árbeli elmaradásának.

Még csak egyet!úgyancsak Pattén mondja: Mihelyt
a ruházat, lakás, fűtés jobb, az élelmezési szükséglet ki-
sebb, az étvágy csökken. Nos tudvalevőleg az utóbbi
években ruházatunk, lakásunk és a fűtés is megdrágult,
e szükségleteink kielégítése nehezebb, rosszabb lett;
élelemszükségletünk tehát inkább nagyobb lett, mint ki-
sebb.
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G) Tényleges élelemfogyasztásunk.

Budapest 791,748 lakosának 1906. évi húsfogyasztá-
sáról a következő táblázat nyújt képet.

Fogyasztatott Budapesten 1906-ban:

Az összes húsfogyasztás súly szerint Budapesten
1906-ban 352,222 q volt, a mi megfelel fejenkint 44 4 kg
évi húsfogyasztásnak.

A húsfogyasztás alakulásáról képet nyújt az alábbi
tábla:

Vagyis átlag legmagasabbra emelkedett a húsfogyasz-
tás a milleniumi ünnep évében. A farsang böjtje azóta
folyton tart, sőt évről-évre szigorúbb lesz. Mindaddig,
míg egyszer valamikor mégis ránk virrad a megváltás
ünnepe: húsvét)

A főváros húsfogyasztását egybevetve az alkohol-
fogyasztással szemlélteti az 1. SZ. grafikon.
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A hús ára általában lépést tart a lakosok számának
növekedésével. Az arány megszűnik 1901-ben: a lakosság
azóta is a régi arányban szaporodik, a húsfogyasztás
azonban hasonló növekedés helyett apadásnak indult.

Érdekes képet alkot a fejenkint való évi hús- és
alkoholfogyasztást jelző két vonal. Mind a kettő általá-
ban sülyedő irányban halad. Vagyis a fővárosban évről-
évre kevesebb húst eszünk és kevesebb alkoholt iszunk.
(Sajnos, pár év óta az utóbbi újra emelkedik!) Nem-
különben érdekes mind a két vonalnak az 1896. évi
szembetűnő hegyes csúcsa: a mi azt jelenti, hogy az
ezeréves örömünnepen nemcsak az általános húsfogyasz-
tás volt a rendesnél nagyobb, hanem a fejenkint való
fogyasztáson is meglátszik, hogy'akkor ünnepeltünk. Akár-
csak a munkásnép, a mely egész héten egyszerű, szinte
fogyatékos táplálékkal megelégszik, de vasárnap az előző
este kapott munkabérnek majdnem a felét megeszi-iszsza.

E grafikon adatait kiegészítve a szárnyashús-fogyasztás
adataival és oszlopba állítva, a következő táblát nyerjük:

* Vágómarha, borjú, birka, bárány, malac, süldő, sertés, hús (vágott állapotban).
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A 2. óz. grafikonból látjuk, hogy a hús árának in-
gadozása a hús fejenkint való fogyasztásának ellentétes
irányú hullámzásával jár együtt.

A budapestiek fejenkint való húsfogyasztását és össze-
hasonlítás czéljából pl. a müncheniekét egymás mellé
állítva mutatja az alábbi táblázat:

* Vágómarha, borjú, birka, bárány, malac, süldő, sertés, hús (vágott állapotban).
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Jellemző mind a két helyen a lakosság számának
emelkedése és egyidejűleg a húsfogyasztás következetes
csökkenése. (V. ö. 3. sz. grafikonnal!) Mintha Malthus-
nak mégis igaza volna!

Feltűnő továbbá, hogy Münchenben jóval több húst
fogyasztanak az emberek, mint Budapesten. És ha ez
észleletünkkel egyidejűleg eszünkbe jui, hogy a budapesti
közvágóhid felállításának idejében Milánó 230,000 lakosa
16,000, Budapestnekúgyanannyi lakosa 48,000 drb marhát
fogyasztott: könnyen arra a gondolatra jutnánk, hogy
München északibb, Milánó délibb fekvése miatt fogyaszt
több, illetve kevesebb húst nálunk. Ez azonban nincs
így. A következő táblázat erősen ráczáfol erre a fel-
tevésre.

1895-ben a húsfogyasztás fejenként kg-okban:

A húsfogyasztás mennyiségét tehát, mint e táblázat-
ból látjuk, nem lehet teljesen az éghajlat befolyása alatt
levőnek mondani. A mutatkozó óriási különbségek föl-
tétlen bizonyos okát csak rendkívül fáradságos, a hely-
színen végzett kutatások útján lehetne megállapítani.
Valószínű okoknak látszanak: a fogyasztás rendelkezé-
sére álló mennyiség nagyobb vagy kisebb volta, a munkás-
viszonyok jobb, rendezettebb, előrehaladottabb állapota
vagy hátramaradottsága, a kereseti alkalmak bősége vagy
silánysága.
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Áttérve most az állati termékek és a növényi táp-
lálékok fogyasztott mennyiségére, sajnos — a tej kivéte-
lével — a statisztika ma még nincs abban a helyzetben,
hogy erre nekünk kielégítő feleletet tudna adni. Van ada-
tunk az idetartozó élelmiczikkek forgalmáról (V. ö. p. 71.),
ezekből azonban a tényleges fogyasztást megállapítani
merész és hiábavaló, mert sikertelen vállalkozás volna.*
Az áringadozások tárgyalása alkalmával az árak alakulá-
sából vonhatunk általános következtetést a fogyasztásra
nézve.

Budapest évi tejfogyasztása dr. Koerfer szerint 97
millió kg, vagyis fejenkint 146 1. Ennél több Frankfurt
a/M-ban 160 1.; ellenben kevesebb Hamburgban 137. 1;
Münchenben 131, Berlinben 100, Essenben 73 liter.

D) Az élelmicikkek áringadozása Budapesten.

Az áringadozás tárgyalásánál az élelmiczikkeket köny-
nyebb áttekintés végett három főcsoportba osztjuk: a) a
húsfélék, b) az állati termékek és c) a növényi táplálékok
csoportjára. Midegyik csoportban ismét az egyes élelmi-
czikkeknek nem valamennyi fajtáját és minőségét vesszük
vizsgálat alá, hanem inkább mindegyiknél a jellegző fajtát
választjuk és arra törekszünk, hogy azonos minőségnek
hosszabb időn át való áralakulását figyelhessük meg és
liogy vizsgálódásunk körébe mégis az élelmiczikkeknek
lehetőleg minden és különösen a tömegesebb fogyasztás
tárgyát tevő fajtáját belevonjuk.

* A húsnál és a szesznél is nem a piacz jobb ellátására való
törekvésnek, hanem a fogyasztási adónak, vámnak köszönhetjük
a pontos adatokat.
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a) A húsfélék ára évi átlagokban.

Első tekintetre (V. ö. a 4. SZ. grafikonnal) szembe-
tűnik a húsfélék árának következetes, 1901 óta pedig ro-
hamos emelkedése.
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A húsfélék ár tekintetében így sorakoztak:
1875-ben: juh, marha, sertés, borjú, hal, baromfi;
1885-ben: juh, sertés, marha, borjú, hal, baromfi;
1895-ben: juh, marha, sertés, borjú, hal, baromfi;
1906-ban: marha, sertés, juh, vad, baromfi, hal, borjú.

Valamennyi közt aránylag a juh- és a borjúhús ára
emelkedett leginkább. Legnagyobb ingadozást mutat a
borjúhús, hal és baromfi, legkisebbet a marha- és a sertéshús
ára. Az utóbbi kettő — lehet mondani állandóan — egy-
más mellett halad.

A nagyban és kicsinyben való eladás árkülönbségeit
a következő táblázat szemlélteti:

A húsfélék   nagyban   és   kicsinyben való   ára   közti
különbség állandó emelkedést mutat.

b) Az állati termékek ára évi átlagokban.   .
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Az 1902-ben kezdődött rohamos áremelkedés az állati
termékeknél is megvan.

A szalonna és zsír kicsinyben való ára természe-
tesen egymás mellett halad. A különbség köztük 8—11
fillér.

A szalonna és zsír nagybani árát ez átmeneti időben
a tőzsde árjegyzései alapján ha összehasonlítjuk egymás-
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sal és a zsírnak kicsinyben való árával, a következő táb-
lázathoz jutunk:

Tehát a háziasszony által kicsinyben vásárolt zsír
árában benne van:

A disznózsír havi áringadozását a budapesti tőzs-
dén mutatja a következő tábla (V. ö. az 5. óz. grafi-
konnal !)

Az  1902. és 1903. évi árhullámok   sokkal nagyobbak
a más   években   szintén előforduló hullámoknál. Hirtelen
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áremelkedés és úgyanolyan áresés jellemzi e két gazda-
sági évet. A grafikon ekkor háborgó tengerre emlé-
keztet.

c) A növényi táplálékok.

A növényországból az emberiség táplálékának három-
negyed részét veszi. A növényi táplálékok áralakulása
azért a legnagyobb fontosságú.

Növényi táplálékaink közt pedig a legnagyobb
mennyiségben fogyasztott, a legkülönfélébb alakban fel-
dolgozott, a legtáplálóbb a búza. Ennek áralakulásától
függ leginkább a közélelmezés kielégítő vagy hiányos
volta: azért első sorban vele kell foglalkoznunk. A kö-
vetkezőkben látjuk a búza áringadozását évi átlagokban
az 1791.  évtől kezdve. (V. ö.  a 6. sz. grafikonnal!)
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A búzaárak 1800-tól emelkednek és az államcsőd
évében, 1811-ben érik el a legnagyobb magasságot. Rend-
kívül magas búzaárak voltak még az 1847., 1854., 1867.,
1874., 1881., 1891. és 1908. évben.

A búzaárak havi ingadozásának legjellemzőbb képét
adja az 1881—1891-ig terjedő időszak a 7. ÓZ. grafikonon
szemléltetve.

Bemutatjuk még, mert közelebb esik hozzánk, a búza
havi árhullámzását az 1897—1906. időszakban. (V. ö. az
5. SZ. grafikonnal!)

Az 7. SZ. grafikonon észrevehetjük a hónapokon át
tartó lassú emelkedések után bekövetkező hirtelen árcsök-
kenéseket. Az 5. sz. grafikonon a búza 1904/5. évi
fokozatos áresése ragadja meg figyelmünket azért, mert
ugyanakkor szokatlanul emelkedik a húsfélék és az állati
termékek ára. (V. ö. még a 4. SZ. grafikonnal !)

A növényország  termékei  közül   egyik  legfontosabb
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élelmiczikkünk még a kukoricza. Különösen az oláh és
ruthén vidékeknek legfőbb tápláléka. (Lásd a 5. éó 7. áz.
grafikonokat!)

Ára meglehetős egyenletesen és enyhén hullámzik.
Az 1904. évben alkot legnagyobb hullámhegyet.

Első tekintetre meglátjuk továbbá a kukoricza és
szalonna vagy disznózsír árfolyásának iránya közt az
összefüggést. És megállapítjuk azt a tényt is, hogy a
kukoricza csekély áremelkedését rögtön követi az utób-
biaknak hatványozott áremelkedése; a kukoricza árának
lejebb szállását azonban ha követi is, de nem azonnal
követi a szalonnának, zsírnak árcsökkenése.

Mint figyelemre méltó jelenség végül megemlítendő,
mint ez az 5. sz. grafikonon látható is, hogy 1905-ben
a kukoricza ára magasabb volt a búzáénál.

Növényi táplálékaink kicsinybeni árait fillérekben a
következő táblázat tünteti fel:
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A már többször emlegetett 1902-ben alig észrevehető
áremelkedés itt is mutatkozik. Utána azonban hullám-
völgy következik.  És  csak később,   1904-ben   kezdődik a
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növényi táplálékoknak, ezek között pedig különösen a
burgonyának, hüvelyeseknek és zöldségféléknek nagyobb
áremelkedése.

A búza tőzsdei árát viszonyba hozva a kenyér-liszt
vásárcsarnoki nagybani árával, a következő tájékoztatást
nyerjük:

A   búza   tőzsdei   árát   a   kenyér   kicsinybeni    árával
összehasonlítva a következő táblázat tünteti fel:
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1876-ban és 1880-ban a kenyér olcsóbb volt a búzánál.
Egyébként a kenyér ártöbblete legnagyobb volt az 1885.,
1888., 1900., 1901., 1902., 1903. és 1904. években. Általá-
ban 0-52—944 f. ártöbblet fordult elő.

E) Az élelemdrágaság nálunk és másutt.

Arra a kérdésre, vájjon csak Budapesten emelke-
dett-e az élelmiszerek ára, avagy másutt is van-e drága-
ság? — csakisúgy felelhetünk meg, ha a budapesti
árviszonyokat összehasonlítjuk más piaczokéval.

Hazánk különböző városainak és vidékének élelme*-
zési viszonyairól általános képet nyújt az a kimutatás,
a melylyel a hadügyi kormány — bizonyos, hogy adatok
és számítások alapján — a közös hadsereg és honvédség
legénységének átvonulás alkalmával a szállásadók által
kiszolgáltatott étkezésért megtérítendő összegeket az
1908. évre megállapította:

Budapestnél drágább e kimutatás szerint Pozsony és
Kassa. A többi olcsóbb.

A húsfélék és állati termékek ármozgalmáról hazánk
főbb városaira nézve részletes képet nyújt dr. Thirring
Gusztávnak a Városi Szemlében legutóbb közölt alábbi
összeállítása. (V. ö. a 8. sz. grafikonnal /)
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Eszerint 1906-ban a marha-, borjúhús és tej Buda-
pesten, a sertéshús Pozsonyban és Debreczenben, a vaj
ismét Debreczenben a legdrágább. A marhahús viszont
állandóan legolcsóbb Debreczenben, a borjúhús Kolozs-
várott.

Legnagyobb eltérést a marhahús ára mutatja.
Valamennyi városban valamennyi élelmiszer ára emel-

kedő irányt követ. A legtöbb helyen a rohamos emelke-
dés kezdőéve szintén 1902.

Bécs élelmiszerpiaczának árviszonyait a budapesti
mellé állítva mutatjuk be a következőkben:
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A húsfélék általában drágábbak, a növényi táplálékok
olcsóbbak Budapesten, mint Bécsben. A bécsi alacso-
nyabb ár és a bécsi jobb minőség az a két tényező,
amely a budapesti, tátrafüredi, stb. elsőrangú vendéglőket
arra   indítja,   hogy   hússzükségletüket   Bécsből fedezzék.

Valamennyi élelmiczikknek áremelkedése %-okban
kifejezve 1899-től 1907-ig nálunk volt nagyobb.

Európa néhány más városának élelmiszer-árait hason-
lítsuk most össze a miénkkel.
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A nagybani árak emelkedési százaléka az ökörnél,
sertésnél és a búzánál, a kicsinybeni árak emelkedési
százaléka a borjúhúsnál és a sertéshúsnál Budapesten
volt a legnagyobb.

Az ökör nagybani ára állandóan feleannyi, mint másutt.
Ez az alacsony ár azonban csak látszólagos; meg-

magyarázza az a körülmény, hogy nálunk — a külföldtől
elmaradva — az élősúly szerint folyik a marhavásáron
az adásvétel; egybekötve ebből folyólag az élő állat súlyá-
nak emelését czélzó számtalan visszaéléssel (sóskorpával
való etetés, utána itatás, stb.).

A marhahús és a borjúhús kicsinyben állandóan leg-
drágább Budapesten.

Megállapíthatjuk végül, hogy az élelmiszerek ára
ugyan másutt is évről-évre emelkedett, de olyan hirtelen
emelkedés, mint a minőt nálunk 1902-ben és 1905-ben a
húsáraknál, 1908-ban pedig a tejféléknél tapasztaltunk,
másutt alig fordult elő.

F)Az élelemdrágaság a háztartás költségvetésében.

Az élelmiszerek drágulásának jelentőségét nem mér-
legelhetnők helyesen, ha azt a hatást, a mit a háztartás
költségvetésében okozott és okoz, figyelmen kívül hagy-
nók. Tudnunk kell itt, hogy:
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az élelmezésre jövedelmünknek mekkora részét for-
dítjuk?

a különböző jövedelmű egyén a jövedelmének mek-
korra részét fordítja élelmezésre?

az élelmiszerek árának emelkedésével szemben a
fizetőképesség emelkedett-e? — és ha igen, milyen arány-
ban?

A két első kérdésre Perwolf (Wien, 1909.) következő
táblázata válaszol nekünk. E szerintúgyanis az évi ki-
adásokból esik %, ha a jövedelem

Vagyis az élelmezés valamennyi szükségletünk közölt
a legnagyobb költséget emészti fel; másrészt a kisebb
jövedelműektől aránylag nagyobb áldozatot követel, mint
a jobbmódúaktól: tehát az élelmiczikkek áremelkedése
mindenkit legérzékenyebben érint; de mégis leginkább
a szegényebbeket sújtja.

A jólét emelkedésével a jövedelemnek mind kisebb-
kisebb %-át foglalja le az élelmezés; egyidejűleg emel-
kedik az ipari beszerzésekre fordítandó költség aránya.
A mi azt jelenti, hogy az élelemdrágaság közvetlenül
elsősorban a társadalom alsó- és középosztályait, az ipari
czikkek drágulása pedig inkább a társadalom felső osz-
tályait nyomja.
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Az átlagember nélkülözhetetlen élelemszükségletének
beszerzési ára volt a budapesti piaczon (részletezve a
14. lapon):
1875-ben 186-52 K 1895-ben 19600 K
1885-ben 18177 K        1905-ben 26207 K.

Ezzel szemben az évi munkabér volt:

1895-től 1905-ig tehát emelkedett

az élelmezési költség                                   34 %-kal;
a MÁV műhelymunkásainak munkabére  229 %-kal;
a  kőművesek munkabére                            16 %-kal;
az ácslegények munkabére csökkent           49 %-kal;
az építési napszámos munkabére emelkedett 10 %-kal;
a mezőgazdasági férfimunkás munkabére   62 %-kal.

E munkások vásárlóképessége tehát — az ácslegé-
nyek kivételével — emelkedett. A munkabér emelkedése
azonban csak a mezőgazdasági férfinapszámosoknál haladta
meg az élelmezési költség emelkedési %-át; a többinél
ennek mögötte maradt.

Az 1908. évi drágasági ankét előadmányaiból kiemelem
most azt az összehasonlítást, a mely egy család 1893.,
1904. és 1906. évi élelmezésének költségeit tünteti fel.
(A család tagjai 1893-ban: apa, anya, egy 3, egy 8 éves
fiú, egy 6 éves leány és egy cseléd.)
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Ennek a családnak élelmezési költsége 1893-tól 1906-ig
emelkedett 39%-al.

Standard-je megfelel a tisztviselő család színvonalá-
nak. Ennek élelmezési szükségleteire fordítandó jövede-
lemrészét 50%-ra téve, a családfő a IX. fizetési osztály
2. fokozatában lehetett. A IX. fiz. oszt. 2. fokozatában
levő állami tisztviselők fizetése (sőt most már a törvény-
hatóságiaké is)

1893-ban 2400 K.
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1906-ban 2900 K az 1904. évi ideiglenes fizetésren-
dezés folytán. Élelmezési költségének 39%-os emelkedé-
sével szemben e tisztviselő vásárlási képessége csupán
11.5%-al növekedett. Itt azonban még figyelembe veendő
az a körülmény is, hogy a tisztviselők többsége nem a
IX., hanem a csekélyebb jövedelmet nyújtó XI. és X.
fizetési osztályban van. És hogy a tisztviselő osztály az
élelmiszerek áremelkedését nem háríthatja át másra.

G) Az élelemdrágaság következményei.
Es muss ein Wurm da sein,

der immer stárker an der Lebens-
kraft des Staates nagt; den muss
raan entdecken und tödten, ehe
er unüberwindlich wird. (Ephe-
meriden der Menschheit, 1777.)

A javak a fogyasztók rendelkezésére csak korlátolt
mennyiségben állnak. Az a boldog kor, a melyben vala-
mennyi szükségletét minden jelentkező akadálytalanul
kielégítheti, csak az utópiákban található. Egyelőre szá-
molnunk kell azzal a ténynyel, hogy a termelés által ren-
delkezésünkre bocsátott javak mennyisége nem elég nagy
arra, hogy velők mindnyájan minden szükségletünket
kielégítsük. Az adás-vétel nem más, mint a javak szét-
osztásának legközönségesebb módja. És minthogy az
osztozkodásra jelentkezők száma rendesen nagyobb, hogy
sem mindenkinek jutna; a javak (piaci néven áruk) minő-
sége is olyan különböző, hogy nem jut mindenkinek a
legjobb: valami módot meg kellett állapítani arra, hogy
a jelentkezők nagy számából kiválogattassanak azok, a
kik javakat kaphatnak és az utóbbiak közül azok, a kik
a finomabb minőségű javakat kapják. Ezt a szerepet tölti
be az adás-vétel és az adás-vételnél a pénz, az árúnak
az ára. A kinek nincs pénze, hiába áll az osztozkodók
közé. A kinek van pénze, az is az óhajtott finomabb
minőségű árút csak úgy kaphatja meg, ha annak   maga-
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sabb árát meg bírja fizetni. Mivel pedig jövedelmem nagy-
sága attól függ, hogy a közre nézve milyen becses, érté-
kes munkát végzek: természetesebb, hogy a becsesebb
munkát végzők, a nagyobb jövedelműek a finomabb minő-
séget kapják.

Mi történik már most azokkal, a kiknek az osztoz-
kodásnál félre kell állniok a sorból?

Ezeknek le kell mondaniok e szükségletük kielégítésé-
ről, hogyha t. i. lehet, vagy pedig más eszközt kell keresniök*
szükségletüknek kielégítésére. Olyan eszközt, a mely-
nek megszerzése nem haladja meg vásárló képességü-
ket. — A szervezet életműködése közben elhasznált részek
pótlásáról, a táplálkozásról nem mondhatunk le testi
épségünk veszedelme nélkül. Marad azért a másik út.
Ha pl. a marha, vagy borjúhús ára nekünk elérhetetlen
magasságra emelkedett, sertéshúst próbálunk enni. Ha
pedig sokadmagunkkal így már a sertéshús keresletét is
túlnagyra növeltük, itt is beáll az áremelkedés, innen is
kiszorul egy csoport a még olcsóbb lóhús élvezői közé.
Vagy pedig a kiszorultak élelemszükségletüket a leg-
olcsóbb növényi táplálékkal fogják kielégíteni.

A húsfélék megdrágulásával így kerül piaczra az
olcsóbb lóhús és lesz tömegesebb a növényországból vett
élclmiczikkek fogyasztása.

A fogyasztóknak ezt a vándorlását a magasabbrendü
csoportból az alacsonyabba, a drágaság miatt való panasz-
kodás hangja kiséri. Ez a panaszhang a lejebbszorultak
száma szerint lesz erősebb vagy gyengébb. De minden-
esetre hallatszani fog, mert a standard lejebb szállítása
fájdalmat okoz.

És ez jó, hogy így van! Mert a panaszkodás hangja
figyelmezteti az állam kormányzóit, a társadalom vezetőit
a bajra, a betegségre. És ezeknek van azután idejük a
gondolkodásra és módjuk a gondoskodásra. Gondoskod-
nak is, mert mindenütt akadnak gondolkodókba kik figyel-
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meztetik őket a társadalom e betegsége elhanyagolásá-
nak következményeire.

Gondoskodnak pedig nem a panaszkodók erőszakos
elnémításával, hanem ... a közélelmezési viszonyok javí-
tásával.

«Az éhség egy veszélyes valami. Nemcsak kedvünk
veszi eredetét a gyomorban, de jelenlegi társadalmi viszo-
nyaink legnagyobb elkedvetlenedése, a szocziálizmus tulaj-
donképen nem tekintendő másnak, mint gyomorkérdés-
nek. Gondoskodjunk a munkás telt gyomráról és a gyú-
anyag sokkal nehezebben fog tűzre lobbanni, mert mind en
agitácziónak legnagyobb ellenfele a jóllakás !» (Egán Ede.)

A húsfélék megdrágulása csak panaszkodásra, ám
ha ezt még a növényországból vett élelmiczikkek meg-
drágulása is követi, a drágaság éhinség jelleget ölt és az
emberek temperamentuma szerint éhtifuszra, tüdővészre,
egyszóval nagyobb betegeskedésre és halandóságra, vagy
pedig a lopások, rablások elszaporodására, forrongásra,
lázadásra vezet.

A békés társadalmi fejlődés során is van valamelyes
harcz az élelmiszerek kiosztása körül az emberek köz ött.
A terhet .mindenki a másikra hárítja, ha bírja. Munká-
jáért nagyobb jövedelmet vagy a mi egyremegy, több és
jobb élelmezést akar. A piaczi alkudozások, a béregyez-
kedések ennek a törekvésnek a következményei. így volt
ez nálunk is. Csendesen emelkedtek az élelmiszerárak és
velők arányban a munkabérek. Ám 1902-ben az árak hir-
telen oly magasra szöktek, hogy ez az átmenet nélkül
beálló drágaság mindenkit meglepett. A nyugodt, békés
egyezkedések, áthárítások helyébe minden részen az ide-
ges kapkodás lépett; az ipari munkások tömeges, gya-
kori sztrájkja, a munkaadók részéről történt kizárások,
az aratók sztrájkja, ebből következtek.

Érdekes, alig észrevehető, de állami szempontból
annál fontosabb következménye tapasztalható   az élelem-
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drágaságnak a falusi népnél. Felületes szemlélő azt hinné,
hogy az élelmi czikkek árának emelkedésével egyidejűleg
javul a földmívelő sorsa. Mert munkája eredményét, föld-
jének gyümölcsét előnyösebben értékesítheti. Pedig nem
így áll a dolog. A falusi ember pénzzé tesz minden élelmi-
szert, a mit nélkülözhet. A vagyonosodási vágy (a társa-
dalmi kapillaritás törvénye) annyira erőt vesz rajta, hogy
észre sem veszi, a mint a saját táplálkozását elhanya-
golja. Mint az a dada, a ki jó pénzért gazdája vézna
gyerekét pufókra hizlalja, míg a magáét pusztulni hagyja.
A városi nép így satnyul a drágaság miatt, a falusi a
saját hibájából.

A hadügyi kormány panaszkodik erre a sorozásokon
megjelenő legények gyengesége miatt, Felemelik a soro-
zási évet 20-ról 21-re, a mitől persze a legények nem
erősödnek  meg. Tehát a honvédelmet is érinti a kérdés.

Hogy közgazdasági életünk nyugodt fejlődését az
élelemdrágaság a munkabérharczok stb. révén mennyiben
veszélyezteti, azt már fentebb láttuk. A közgazdaságra —
és közvetve az államra — azonban az élelmiszerdrága-
ság még más oldalról is káros. Kell-e részletesen fejte-
getnünk, hogy micsoda veszteség a hazai termelésre száz
meg százezer munkás termelő erejének elveszítése? És
hogy a közgazdaság ily nagy erővesztesége mily óriási
csapás az állam erejére? És hogy okozati összefüggés
van az élelmiszerdrágaság és hazánk e nagy erőveszte-
sége, elvérzése, a kivándorlás között? Mindezek a kér-
dések annyira ismertek, hogy elegendő csak utalni rájuk.

A kormány hatalmas angol vállalat óriási hajóit
bocsátja a kivándorlók rendelkezésére; az elvérzés azon-
ban csak nem szűnik meg tőle.

Nem is szólunk arról a higiénikus és morális hatás-
ról, a melyet az élélemdrágaság gyakorolni szokott.

Annak az   elszomorító   ténynek, hogy   a   halandóság
Londonban 22.4,
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Berlinben 298,
Budapesten 353 pro mille, első sorban a lakosság-

táplálkozásában való különbség az oka.
Hogy pedig az árak emelkedésével arányban nő az

élelmiszer-hamisítások fajtája és száma, arra nézve a
mindennapi tapasztalaton kivül a csomádiakat hozzuk fel
példának, a kik a tejföl-hamisítást már évek óta űzik és
hamis név-bevallással és hamis tanúskodásokkal mene-
külnek, ha véletlenül bajba kerülnek.

Végül hogy a vagyon elleni bűnesetek száma nagyobb
a drágább években, meg hogy a házasságkötések száma
és ezzel a népesség szaporodása is csökken, az szintén
tudott dolog.

H) A drágaság elleni mozgalom története.

A XIV., XV. század irataiban már található nyoma
annak, hogy városaink közigazgatása a közélelmezéssel
foglalkozott. A városi tanács a gabonának, a marhának,
sertésnek piaczi árát véve alapul, egyezséget kötött a
pékmesterekkel, a mészárosokkal és a hentesekkel; az
egyezség viszont alapja lett a közélelmezés tárgyában
alkotott szabályrendeletnek. Ez tartalmazta az egyes élelmi-
czikkek súlyát, árát és esetleg a pékek, mészárosok stb.
megengedett számát. (1376-ban a pozsonyi mészárszékek
száma 28, 1434-ben a pékműhelyek száma 18-ban volt
megállapítva.) A mesterek érdekeiket czéheik útján véd-
ték. Viszont az egyezség megtartásának ellenőrzése a
város állandó éberségét és tevékenységét igényelte.

A vásári bíró kötelességei közé tartozott többek
között az élelmiczikkek előállítására és árusítására való
felügyelet is. Joga volt megtekinteni és megízlelni az
áruba bocsátott élelmiczikket; és ha szabályellenesnek
vagy nem kellőkép hitelesítettnek találta: el is kobozhatta.



45

Intézkedésének tárgyilagosságát mindeneseire kétségessé
teszi az a körülmény, hogy a városi jog szerint az elkob-
zott és hasznavehető árúnak 1/3-át megtarthatta magának
és csak 2/3-át kellett a jótékony intézeteknek juttatni.
(A hasznavehetetlen árút elkobzás esetén megsemmisí-
tették.)

A vásári bírónak teendői megszaporodtával segédekre
volt szüksége. Ezek lettek az ú. n. Angiesser-ek. A vásári
bíró ekkor már csak a vásárrendezést és vásári bírásko-
dást végezte; míg az élelmiszerek ellenőrzése teljesen az
Angiesserekre hárult. Büntetésül a hamis űrmértékkel
csaló termelőt, korcsmárost, kereskedőt a mérő tartal-
mával leöntötték: innen nevezték el a vásárbíró e segé-
deit leöntőknek, Angiessereknek.

Úgy látszik, már akkoriban is szokás volt az elő-
vétel. A városi jogkönyv ugyanis többek közt tilalmat
tartalmaz az élelmiszerekkel üzérkedők ellen arra az esetre,
ha a behozni szándékolt czikkeket a városon kivül össze-
vásárolják és azután az árak felcsigázása által a fogyasztó
közönséget károsítják. Büntetésük az árú elkobzása.

Mint zárt város, Budapest saját termelőinek védel-
mére egyes élelmiczikkek (pl. bor) behozatalát egyáltalá-
ban megtiltotta; másrészt korán juthatott és jutott is arra
a gondolatra, hogy az élelmiszerek behozatalából, árusí-
tásából közjövedelmi forrást lehet nyitni. E gondolat
következménye lett aztán a közélelmezés közigazgatásá-
ban a fejlődés folyamán a fogyasztók érdekének háttérbe
szorulása, ellenben a pénzügyi tekinteteknek előnyomu-
lása. A vámok mindnagyobbak lettek. Az elviselhetetlen
vámok a tisztességes kereskedelem rovására felvirágoz-
tatták a csempészetet. A csempészek ellen a harminczad-
hivatal pénzbírságokkal küzdött. A fogyasztók azonban a
csempészek pártjára álltak; a mit onnan tudunk, hogy,
a harminczadhivatal az utóbbiak ellen kémeket kénysze-
rült alkalmazni.
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Olyasféle intézkedés is történt, mint a minő a bibliá-
ban le van írva a hét bő és hét szűk esztendőről. Mária
Terézia a gabonadrágaság megelőzése végett óriási mag-
tárakat építtetett. A pozsonyi Schüttkasztub még ma is
megvan; most katonai raktár, nemsokára vigadó fog állni
a helyén.

Az előbb említett szabályok és eljárások kezdetlege-
sek voltak, de megfeleltek a közgazdaság középkori fejlett-
ségében a fogyasztók érdekének. A gazdasági fejlődés
hasonló fokán mindenütt találkozunk velők.

A XVIII. század szabadságtörekvése (a mely nálunk
csak a XlX.-ben, az 1847. évi országos drágaság által elő-
készített talajban tudott érvényesülni) gyökeresen meg-
változtatta közgazdaságunkat. A felszabadult termeléstől,
forgalomtól várta ezután mindenki a fogyasztás minden
szükségletének jobb kielégítését. A közgazdasági elméle-
tek keltették és élesztették ezt a reménységet.

A városi hatóság is elfogadta a szabadkereseti elvet.
Magára hagyta, a szabad egyéni tevékenységre bízta a
fogyasztás sorsát. A fogyasztás a várost ezután főkép
mint bevételi forrás érdekelte hosszú időkig.

A fogyasztásnak az elmélettől hirdetett tökéletes ki-
elégítése persze nem következett be. A termelés és for-
galomúgyanis csak részben, mondhatni csak külsőleg
lett szabad. Egyesek és városok kiváltságainak, a vám-
rendszernek fenntartása, egyes életképtelen termelési ágak
mesterséges dédelgetése, stb. mind-mind ellentmondói,
akadályai a szabad termelésnek, forgalomnak: korlátolói
a fogyasztás teljes kielégítésének. Az elmélettől feltéte-
lezett szabadság a közgazdasági tevékenységben nem
következett be: azért a hozzáfűzött reménykedések se
valósulhattak meg.

Az 1873/4. évi országos drágaság és a nyomában
fellépő kolerajárvány volt az első nagyobb rázkódtatás,
a mely az utána felhangzó általános követeléssel a fővá-
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ros figyelmét a közélelmezésre irányította. És arra indí-
totta, hogy a drágaság okait megállapítsa és azokat elhá-
rítani igyekezzék.

Az 1879. decz. 30.-i 852. sz. közgyűlési határozattal
alakíttatott meg a közélelmezési bizottság. Kutatás és
javaslattétel volt ennek a bizottságnak a dolga. A mi
azonban nehéz feladat akkor, a midőn a közélelmezést a
közigazgatásba mint új és azidőszerint ismeretlen fogal-
mat illesztették be. Irodalma semmi. Hozzáértő kevés.
A bizottság mégis — a lehetőséghez képest — emberül
megfelelt feladatának. Működését 1880 február 20-án
kezdte meg és 1884 január ES-én fejezte be. Vizsgálódását
kiterjesztette a közélelmezés következő tényezőire:

termelés,
kereskedelem,
hitelviszonyok,
szállítás,
ipari feldolgozás,
az élelmiszereket terhelő adók és egyéb szolgáltatások,
közegészségügyi igazgatás és rendészet,
állategészségügy,
közvágóhíd,
marhavásártér,
vásárterek,
vásári rendészet,
vásári igazságszolgáltatás,
súly és mérték,
árjegyzés,
forgalmi és fogyasztási statisztika.

A következő fogyasztási czikkekről igyekezett tájé-
kozódni:

A) hús (marha, borjú, birka, sertés, szárnyas,vad, halak);
L) gabona, száraz hüvelyes vetemények, liszt és dara,

kenyér és zsemlye;
M) főzelék, zöldség és gyümölcs;
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D) állati termékek (tej, tejfel, vaj, túró, sajt, szalonna,
zsir, tojás);

E) tűzifa, kőszén és pirszén.
Jegyzőkönyvei szórói-szóra tartalmazzák a meghall-

gatott szakértőknek a feltett kérdésekre adott feleleteit.
1884-ben a bizottság a közgyűléshez beterjesztette javas-
latát. Úgy e javaslat, mint a mellékletét képező jegyző-
könyvek és előadmányok nyomtatásban megküldettek a
közgyűlés tagjainak. És hosszú ideig alapját képezték a
főváros közélelmezési tevékenységének.

A most leírt mozgalomhoz hasonló nagyobb mozga-
lom indult meg a drágaság ellen nálunk, mindjárt a XX.
század elején. A drágaság a tisztviselőket országos szer-
vezkedésre, a munkásokat bérharczokra kényszerítette.
E mozgalmak hatása alatt a tisztviselők fizetését 1904-ben
ideiglenesen rendezi a kormány. A szakszervezeti értesítő
évenkint a munkabérek általános emeléséről ad számot.
A drágaság és miatta a panasz azonban mégsem akart
megszűnni, sőt egyre fokozódott. Ez indította a pénzügy-
minisztert arra, hogy 1907. évi 2720. sz. rendeletével a
drágaság okaira, a főbb élelmiszerek (hús, liszt, főzelék,
zöldségek, burgonya, zsír és szalonna, tej és vaj), tüzelő-
anyag és lakás árviszonyaira nézve a törvényhatóságok-
hoz, továbbá a kereskedelmi és iparkamarákhoz forduljon
tájékoztatás és tanácsadás végett.

A beküldött szakvélemények mindegyikének jellemző
tulajdonsága az elismerésre méltó alaposság és szak-
avatottság és a helyi érdekek kissé túlságos kiemelése
mellett, némi elfogultság.

Az alispánok véleményei természetesen a mezőgaz-
daság érdekeit tolják előtérbe és az élelmiszerkereskedők,
valamint a sztrájkoló munkások megrendszabályozását is
sürgetik a drágaság enyhítése végett.

A kereskedelmi és iparkamarák véleményei viszont
a mezőgazdaság fokozására és a közigazgatás  javítására
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hívják fel a figyelmet: a kereskedőkről, iparosokról és
munkásokról alig van szó bennök.

A polgármesterek véleményei közül végre a legtöbb
a közvetítők számának apasztását, a liszt- és termény-
tőzsde eltörlését, a mezőgazdaság javítását is azok közé
a teendők közé sorolja, a melyektől a közélelmezés javu-
lását várja. Ellenben nem szól az élelmezési közigazga-
tás javításáról, illetve megteremtéséről és új feladatairól.

A bajt tehát mindahárom forrásból eredő vélemény
a szomszédban látja. Törvényhozási és kormány-intéz-
kedésekben egyik sem keresi a drágaság okát.

A beérkezett vélemények feldolgozása után a pénz-
ügyminiszter a kiszemelt szakértőket drágasági ankétra
hívta egybe. Az ankét tagjai a nyomtatásban megküldött
előadmányokból és ezek mellékleteiből a kérdésről teljes
tájékoztatást nyertek. Végül 1908 márczius 3-án, 4-én, 9-én és
10-én tárgyalták a kérdést. Maga a tárgyalás sokkal rövi-
debb ideig tartott a főváros által 1880-ban rendezett ankét
tárgyalásánál. A rövidség természetesen az alaposság
rovására történt. A felszólalók sem egészen mentek az el-
fogultságtól. Azonban így is rendkívül becses anyagot foglal
magában az a nyolcz füzet, amely az ankét jegyzőkönyvét
és az előadmányokat teljes egészökben tartalmazza.

A pénzügyminiszter akciójának mindenesetre megvan
az a haszna, hogy az ország figyelmét a közigazgatásnak
és közgazdaságnak legfontosabb, de lehet mondani leg-
elhanyagoltabb kérdésére reáterelte.

A kormány azóta megtette, amit megtennie módjá-
ban állott. Sajnos — hatalmi kérdésről lévén szó —
radikálisan nem bolygatta a kérdést.

Annál inkább elismerésre méltó a főváros tevékeny-
sége a közélelmezés javítása körül. A vásárcsarnokok
állandó fejlesztésén kívül 1909-ben községi kenyérgyárat
létesített. Majd a tejkereskedelem községi kezelésbe való
átvételének előkészítését tényleg megkezdette; stb.
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Újabban Ausztriában van ismét némi mozgalom a
drágaság miatt. A lengyel képviselők — nem tudjuk,
hogy komolyan-e, vagy csupán a kormánynak való kelle-
metlenkedés czéljából — 1909 tavaszán a Reichsrathban
határozati javaslatot nyújtottak be, hogy az osztrák kor-
mány, egyetértve a magyar kormánnyal, a búza, rozs
és kukoricza vámját május 21-től augusztus 21-ig füg-
gessze fel. Azzal indokolták, hogy a nagy gabonahiány
miatt a nép táplálkozása veszedelmesen hiányos.

A vámfelfüggesztésből persze nem lett semmi. A ma-
gyar kormány, szócsövei, a napilapok útján, ellene nyi-
latkozott.

Érdekes kortörténeti adat pl., hogy az .agráriusnak
vagy feudálisnak nem mondható Pesti Hirlap mikép tár-
gyalja ezt a kérdést. 1909 május 14.-i számában olvas-
hatjuk a következőket:

«Kijelentjük, hogy az esetben, ha Rumburgtól Catta-
róig és Bregenztől Csernovitzig az éhtífusz rakásra szedné
áldozatait, akkor sem volna szabad a vámsorompókat egy
negyedévi időre az idegen gabona előtt megnyitni. Vájjon
meggondolták-e az interpellálok, hogy főleg a néhány
héttel előre bejelentett vámfelfüggesztésnél — amikor
tehát a nemzetközi piacz kényelmesen megteheti intéz-
kedéseit — csak egy fél hónap alatt is milyen óriási
mennyiségű  külföldi   termék  öntheti el a két országot».

A közgazdaság azonban újra erősebbnek bizonyult a
politikánál és minden taktikánál. A gabonahiány megvolt.
A gabonaárak emelkedtek. A magyar gazdákat élesen látó
vezetőik hiába szólították fel, hogy a gabona piaczra
vitelével ne várjanak őszig. A gazdák még jobb ágakat
reméltek.  És ekkor beteljesedett a P. H. sejtése.

A tőzsde Oroszországban fedezte szükségletét, mert
nem kapott itthon. És most jajgatnak a fogyasztók, mert
az orosz gabona vámját is nekik kell megfizetniök. És
jajgatnak a termelők, mert hiába vártak.
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II. Az élelemdrágaság okai.

A) Az élelemdrágaság okai általában.

A   drágaság   különböző   fajai   szerint okai is mások.
A helyi drágaság egy-egy vidék vagy ország terü-

letén lép fel időközönkint; oka a szűk termés és a köz-
vetítés fejletlen volta. A kultúra emelkedésével mind
ritkábban lép fel. Nálunk utoljára 1909 késő ősszel Bihar-
megye keleti részén tífuszjárvány alakjában jutott kifeje-
zésre. A belügyi kormány szokásos egészségügyi intéz-
kedésein kívül a földmívelésügyi kormány ingyen ku-
koriczaliszt szétosztásával segített a kultúra alacsony
fokán tengődő oláh népen.

A tavaszi drágaság oka a fogyasztás rendelkezésére
álló tavalyi készlet apadása, illetőleg ennek folytán a
kínálat gyengülése. Tetézi, hogy az idei termés újdon-
sága néha többszörös árral kerül eladásra. Csupán egyé-
nileg szüntetheti meg kiki magára nézve: az olcsóbb
időszakban előrelátó tömeges beszerzéssel és az újdon-
ságokról való lemondással.

Az általános drágaság már rendesen nem egy-két
oknak, hanem az okok egész seregének okozata. Azért,
ha okait meg akarjuk állapítani, az összes árképző ténye-
zőket meg kell vizsgálnunk. Ily részletes vizsgálat közben
jövünk aztán rá, hogy melyik tényező nem működik
rendben.

Az árnak két főtényezője, mint tudjuk, a kínálat és
a kereslet.

A kínálat működése akkor folyik zavartalanul, ha a
termeléstől elegendő fogyasztási czikket tud beszerezni,
ha a fogyasztási czikkek piaczrajutása nem jár sok nehéz-
séggel és ha a piaczon való szabad mozgásában nem
kell sok akadállyal megküzdenie. Termelés,  forgalom   és
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a velök összefüggő intézmények lesznek azért most  elsa
sorban tárgyai kutatásunknak.

A kereslet a fogyasztók csoportja. Működése akkor
folyik rendben, ha a fogyasztás egyenletes, alkalmazkodó
és gazdaságos. Bár drágaság idején a fogyasztók a pa-
naszkodók, a vádlók, mégis az igazság érdekében való,
hogy panaszuk tárgyalása közben őket is a vizsgálat
körébe vonjuk.

B) Az élelemdrágaság okai a termelésben.

Az élelemtermelés ágai: a halászat, vadászat, állat-
tenyésztés, mezőgazdaság, kertgazdaság, tejgazdaság,
gyarmati termelés, élelmezési ipar. Lássuk ezeket egyen-
kint sorban!

a) Halászat.

A vízszabályozás, a gőzhajózás terjedésével, a vizi
forgalom emelkedésével folyóink halállománya állandóan
csökken. Tavaink a földmívelési kormány dicséretes törek-
vése daczára fölötte lassan kerülnek az okszerű hal-
tenyésztés szolgálatába.

Ezek a körülmények okozzák, hogy a halászat nem
bir elegendő halat szolgáltatni, s így az édesvízi hal ára
a többi húsféle árával együtt emelkedik.

A tengeri halászat bőven ellátja a keresletet: a ten-
geri hal azért nem is drága.

b) Vadászat.

Hazánk egyike volt a legjobb vadászterületeknek az
ősmagyarok bejövetele idejében; és az mai nap is.
Piaczunk vadban nem szenved hiányt. Ezért a vadhús is
az olcsóbb élelmiszerek közé tartozik. Áremelkedésének
oka a termelésben nem található meg.
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c) Állattenyésztés.

A marhatenyésztés nálunk túlnyomó részben a legelő-
től függ még. És minthogy az ország legelőterületéből
mind nagyobb és nagyobb részt szántanak fel, ennek
következménye a depekoráció.

Az 1908. évi drágasági ankéton ezt többen emle-
gették. Egyedül Pirkner János (orsz. állattenyésztési
főfelügyelő) állította, hogy ((állatállományunk gyarapodott
1904—7-ig, vagyis az élelmiszerek, különösen a húsfélék
árának rohamos fokozásának ideje alatt a szarvasmarha-
állomány 7%-kai, a juhállomány 12%-kab.

Más szakértők becslése szerint marhaállományunk
az utóbbi években 150 ezer darabbal csökkent.

Feltéve azonban, hogy ez a gyarapodás, aminek
annyian az ellenkezőjét állították, valóság volna, még
abban az esetben is igaz, hogy piaczunk a Szerbiából
évenkint behozott 70—80 ezer szarvasmarha, 150 ezer
sertés és 1 millió 800 ezer baromfi hiányát érzi.

Nem érezné akkor, ha a szerb marha elmaradásával
egyidejűleg a magyar marha kivitele csökkent volna. Ez
azonban nincs így. Sőt éppen most Olaszországban uj és
meglehetős jó kiviteli piaczot nyert a magyar állat-
tenyésztés.

Akadályozza különben a magyar állattenyésztés fej-
lődését a gazdáknak az az eljárása, hogy az őszi munka
elvégzése után állatállományukat a minimumra redukálják,
a nélkülözhető ökröket eladják, mert menekülni akarnak
a téli takarmányozástól. Ekkor a kínálat megnövekedik
és vele a nagybani ár alacsonyabb lesz. Mire azonban az
ármozgalom e hulláma a fogyasztóhoz ér, közbeeső okok
miatt alig mutat valami kis esést. Ellenben amikor tavasz-
szal a gazdák is marhavásárlásaikkal a keresletet nagyob-
bítják, nemcsak a nagybani ár, hanem a kicsinybeni is
érezhetően emelkedik.
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Ez az őszi piaczradobása a marhának a rendes takar-
mánytermés éveiben is megtörténik. Hát még ha szűkebb
a takarmánytermés! Ilyenkor valóságos pánik támad a
gazdák közt, Marháján ősszel mindegyik még inkább
túlad. Persze a következő tavasz munkaidejére minden-
áron vesz ökröt, mert ezt a munkaerőt nem nélkülözheti.
Ily takarmányhiány volt 1898-, 1901- és 1904-ben. 1899,
1902, 1905 és 1906 tavaszán ezért emelkedett oly hir-
telen a húsfélék ára.

A növendékmarha időelőtt eladásra kerül. A borjut
nagyobb tejeredmény végett már 10—14 napos korában
leszúrják.

1901-ben a sertésállomány a nagy kereslet miatt a
minimumra apadt. A sertésvész is nagy károkat okozott.
És végül 1904-ben a kukoriczatermésúgy nálunk, mint
Amerikában gyenge lévén, a sertéstenyésztés nem tudott
lépést tartani a fogyasztók számának emelkedésével.

A baromfitenyésztést még ma is nagyrészt a kis-
gazdák űzik. Az okszerű tenyésztés csak nagyon lassan
tud meghonosodni. Nagy tenyésztő alig van csak egy
pár. Mégis a tenyésztett mennyiség a budapesti piacznak
bőven elég volna, csakhogy az osztozkodók közé a kül-
földiek is beállnak és jobb vásárlóképességükkel övék az
elsőség.

Az állattenyésztés ezekben járult hozzá a húsfélék
árának emelkedéséhez.

d) Mezőgazdaság.

Magyarország mezőgazdasága főbb czikkeinek ter-
méseredményéről a következő táblázat ad számot:
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Az átlagos termés hektáronkint:

Látjuk e két táblából, hogy hazánk búzatermése
36—52 millió, kukoriczatermése 15—41 millió és bur-
gonyatermése 30—48 millió q. között ingadozik. Hek-
táronkint átlag 11.05 q. búza, vagy 7.68 q. kukoricza,
vagy 57.99 q. burgonya szűk esztendőt jelent; mig a jó
termésű évben 1525 q. búza, vagy 17 90 q. kukoricza,
vagy 86.55 q. burgonya hektáronkint a föld átlagos bruttó
hozadéka.

Látjuk továbbá az 1904. esztendő szűk termésében a
növényországból vett élelmiszerek drágulásának okát. Ha
pedig figyelembe vesszük a kukoricza és a sertésárak
közti összefüggést, a húsfélék és állati termékek drága-
ságának egyik okát is megtaláljuk itten.

Mezőgazdaságunk terméseredménye még teljesen az
időjárástól függ. Az erdőirtások a nyári szárazságot gya-
koribbá tették. Öntöző csatornák hiányában pedig a gazdák
a szárazság ellen nem védekezhetnek.

Kisgazdáink közt még ma is sok az analfabéta.
A szakműveltség megteremtésére alig pár éve hogy szer-
veztettek a gazdasági iskolák. Ezek száma azonban kevés.
A mintagazdaságok pedig növénykülönlegességekkel
iparkodnak bámulatot kelteni ahelyett, hogy a gyakor-
latban értékesíthető példákkal mutatnák be a föld termés-
eredményének és vele hozadékának emelhetését, a ter-
mésnek   forgalomra   alkalmasabbá   tételét,   osztályozását.

A földbirtokok általában nem tartottak lépést az
általános fejlődéssel. A fogyasztók száma emelkedett, a
mezőgazdaság produkciója maradt a régi bizonytalan-
ságban, nem fokozódott: a kereslet nagyobbodása ilyen-
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formán   a   kínálat  változatlan   maradása  mellett áremel-
kedést idézett elő.

A mezőgazdasági termékek termelési költsége — a
föld árának emelkedése, a nyers anyagok, eszközök ár-
emelkedése, a munkabér növekedése folytán — szintén
nagyobbodott.

e) Kertgazdaság.

Szép példát adnak a föld hozadékának bámulatos
fokozására a városaink körül megtelepedett bolgár ker-
tészek. Az óriási bér daczára, a mit a város közelsége
miatt íizetniök kell, szakértelemmel, vasszorgalommal
jó hasznot tudnak elérni és piaczunkat kifogástalan
mennyiségű és minőségű zöldségfélével látják el. Ma már
nélkülözhetetlen szervei közélelmezésünknek. A saját ter-
mésüket maguk közvetítik a fogyasztókhoz és a többi
piaczi árussal felvett számottevő konkurrencziájuknak
köszönhetjük, hogy a zöldség ára nem drágult meg a
többi élelmiczikkekkel.

Kár, hogy mezőgazdáink nem követik a belterjes
földmivelésben a bolgár kertészeket!

f) Tejgazdaság.

A mikor Egan Ede 1883-ban a tejcsarnokszövetkezet
tervét megcsinálta,Budapest tejtermelési határát a Hatvan—
Czegléd—Kiskőrös — Simontornya—Székesfehérvár—Esz-
tergom—Hatvan pontokat összekötő vonalban jelölte meg.
Azóta a budapesti fogyasztók száma megnövekedett, a
tejgazdaságok gyarapodása azonban ezzel nem tartott
lépést. így még távolabbi tejtermelő helyek kerültek a
budapesti piacz kerületébe. Maúgyanis a fővárosnak
tejjel való ellátása a Központi Tejcsarnokszövetkezeten
kívül 6—7 nagykereskedő kezében van. A kik természe-
tesen nem a  közelebbi   termelés   fokozásával, hanem az
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olcsóbban termelő, illetve olcsóbban szerződni hajlandó
távolabb vidékekre terjesztik ki a főváros tejtermelésének
körét. Ez a kör azonban a tej szállítás technikája és költ-
sége miatt immár alig-alig terjeszthető tovább.

Jellemző, hogy a tej nagykereskedők a tejtermelők
összebeszélésében, a tejtermelők és a tejkiskereskedők
pedig a tej nagykereskedők kartelljében jelölik meg a tej-
drágaság okát. Valószínű, hogy mindaháromnak igaza van.

g) Gyarmati termelés.

Gyarmati termelésre ott van szükség, a mely állam
önmagát nem képes élelmezni. Nekünk a nagy drágaság
daczára még óriási mértékben növekvő kivitelünk is van
az élelmiszerekből. Megfelelő nagy és növekvő a beho-
zatalunk a külföld iparczikkeiből; a behozott iparczik-
kekértúgyanoly értékű élelmiszerrel fizetünk: ezért nem
marad nekünk. Más állam gazdasági erejét az iparral
fejleszti, a melynek termelési eredménye az ember aka-
ratával és leleményességével a végtelenségig fokozható:
mi az ezer oldalról korlátolt földmívelésnél maradunk.
Ott a tőkés az erejét az iparban érvényesíti: nálunk a
tőkés is földbirtokos akar lenni, mert a társadalmi kapil-
laritás törvényénél fogva emelkedni akar és itt csak a föld-
birtok emeli őt feljebb. Ezért van ott a hatalom, és ezért
vagyunk mi . . . gyarmatállam.

Gondoljunk India sorsára! A hol a benszülöttek az
éhhalállal küzdve az utczaszélen fetrengve kénytelenek
nézni, hogy az utón végigdöczögő járműveken mint szállít-
ják a hatalmas, a hódító angoloknak az ő országuk termését.
Gondoljunk Indiára, a hol szinte minden évben felüti
fejét az éhínség: és meg fogjuk érteni, hogy mi a
gyarmatállam sorsa; meg fogjuk érteni a tejjel-mézzel
folyó Kánaánban uralkodó drágaságnak egyik leg-
főbb okát.
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h) Élelmezési ipar.

Szóljunk először az iparról általában. Mert az élelem-
drágaság tárgyalása során nem hagyhatjuk figyelmen kívül
az iparczikkek általános áremelkedését. Az agrárius azt
mondja, hogy az élelemdrágaságot a kereskedelem túl-
kapásain és a munkások sztrájkmozgalmán kívül az
iparczikkek megdrágulása idézte elő a befektetési költ-
ségek emelése révén. Viszont az iparos azt állítja, hogy
ccaz iparczikkek drágulása reflexmozgása az élelmiszerek
áremelkedésének».

Az igazság itt is középen van. A drágaságnak sem az
egyik, sem a másik nem volt kizárólagos előidézője.
Ellenben mindenütt találunk kisebb-nagyobb okot, a mely
elősegíti úgy az ipari, mint az élelmiczikkek áremelke-
dését, így az iparban is. így az élelmezési iparban is.

A trösztök, kartellek, szindikátusok és bármiféle
szövetkezések, összebeszélések áldásthozók lehetnek a
közélelmezésre, ha a piacz bővebb ellátását, a forgalom
megkönnyítését, gyorsítását tűzik maguk elé czélul;
viszont jogos ellenök a panasz, ha a fogyasztók érdekének
teljes figyelmen kívül hagyásával a saját érdekökben &
mesterséges áremelés megalakulásuk czélja.

A szabad kereskedelemre épített társadalmi rendben
az árnak csak egy szabályozója lehet, a szabad verseny.
A kik tehát az árakat összebeszélések útján akarják szabá-
lyozni, ellentétbe kerülnek társadalmi rendünk egyik
alapjával. És természetesen a társadalmi rendet veszé-
lyeztetik. Sajnos, ilyen összebeszéléssel, kartellel a köz-
élelmezés tényezőinél gyakran találkozunk. A mészárosok
kartellje, a hentesek kartellje, a pékek kartellje majdnem
minden városban megvan. Még sajnosabb, hogy e kar-
tellek majdnem minden esetben nem a termelés fokozása,
a nagyüzemek megteremtése, hanem az árak szabályo-
zása által törekszenek tagjaik érdekét előmozdítani.
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Íme egy példa! 1880-ban Reisz Dávid, a mészáros
ipartestület elnöke, a hús megdrágulásának egyik okát a
bőrkartellben jelöli meg: «mert azelőtt a mészáros
146 fillérért tudta a bőrt eladni, most csak 76 fillért
kap érte».

Dr. Krejcsi Rezső, a mészárosok 1901. évi hasznát a
következőkben számítja ki. Mi összehasonlítás czéljából
belevesszük a kimutatásba az 1909 deczember havi
adatokat.

A kiszemelt ökör vételára 595 kg. élősúly a q 5560 K —
33082 K.

Az eladási árból                     499.84 koronából
levonva a vételárat =              330.82 koronát,
marad  bruttó haszon:             169.02 korona.

A melléktermények leszámításával volt 1 kg hús vétel-
ára 78 f, eladási ára 130 fillér: 1 kg hús tehát a mészáros
kezében 52 fillérrel, vagyis 67%-kai drágult.

Ez a 16902 K bruttó nyereség a következő tételekre
oszlik:

vágódíj  K                               2.10
fogyasztási adó                     15.50
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Hogy sok-e vagy kevés 1 kg húson 67% bruttó nye-
reség, azt közmegelégedésre eldönteni lehetetlen. Mert a
termelők és fogyasztók pártja sokallani, a mészárosok
csoportja ellenben okvetlenül keveselni fogja. És elfogult-
ságáról meggyőzni egyik félt sem lehet.

Dr. Creuzbauer szerint a müncheni mészárosok jöve-
delme hetenkint 3 ökör kimérésével:

A tőkeerős hentes, a ki a nagyban vásárlás előnyeit
is biztosítani tudta magának, a következő bruttó haszon-
nal dolgozott (V. ö. p. 25.):

húsnál. Tehát egyszer sem birta a mészárosokat utolérni.
Legérdekesebb azonban a pékipar védekezése a drá-
gaság ellen. A legutóbb megejtett vizsgálatok alkalmával
ugyanis feltűnt, hogy míg valamennyi élelmiczikk drágult,
addig a péksütemények ára nem emelkedett hasonló
módon. És behatóbb vizsgálatra azután kitűnt, hogy
nemcsak az árak emelésével, hanem a péksütemények
súlyának leszállításával is lehet drágábbá tenni az árút.
A kenyérnél pedig a belesütött olcsóbb burgonya sietett
a pékek segítségére. Tekintve már most, hogy 100 kg
lisztből   körülbelül 145 kg jó   minőségű kenyér állítható
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elő, tekintve továbbá, hogy 100 kg liszthez 200 kg bur-
gonya is besüthető: tisztában lehetünk azzal, hogy a
péksütemények, különösen a kenyér, valódi áremelkedését
és ezzel a pékek tényleges bruttó hasznát még csak meg-
közelítőleg sem állapíthatjuk meg. Másrészt bízvást állít-
hatjuk, hogy hasznuk a drágaság emelkedésével nem lett
kevesebb és hogy az állandóan meghaladta a húsiparosok
hasznát. Tény azonban, hogy üzemköltségük is nagyobb
a húsiparosok üzemköltségénél.

Hogy az élelmiszeriparosok üzleti eljárásukkal részt-
vettek-e és ha igen, mily mértékben vettek részt az élelem-
drágaság előidézésében: erre a kérdésre a rendelkezé-
sünkre álló adatok elégtelensége miatt nem akarunk fe-
lelni, mert konkrét vádat egyik ellen se hozhatunk fel,
az általánosságban való vádaskodás pedig nem méltó ahhoz,
a ki a tudomány eszközeivel vizsgálódik; és vád bizonyí-
tás nélkül úgy sem érne semmit.

Annyit megállapíthatunk, hogy élelmiszeriparunk —
az egy malomipar kivételével — nehezen nélkülözi a
nagy tőke hatalmas erejének támogatását. A malmok gya-
kori üzem-korlátozása bizonyítja, hogy liszttel a piaczot
bőven, sőt túlbőven is el volt képes látni. A többi nem
tud áttérni a nagyobb termeléseredményt nyújtó nagy-
üzemre és azért nem is képes a drágaság enyhítésére az
óhajtott módon közbelépni.

Az élelmiszeriparnak ez a tőkeszegénysége és a tőké-
nek az élelmezési ipartól való húzódozása kényszerítette
a székesfővárost arra, hogy élelmiszer-nagyiparossá le-
gyen, a mikor 525 ezer korona építési és berendezési
költséggel 1909-ben felállította a napi 25 ezer kg termelő-
képességű kenyérgyárat. A megnyitás napján Budapesten
a kenyér kg-jának az ára 4 fillérrel sülyedt. A mi bizo-
nyítja, hogy a nagyüzem az árakat az élelmiszeriparban
is előnyösen befolyásolja. A kisipar vele szemben kény-
telen vagy  társulás   útján   szintén   nagyiparrá átalakulni,
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vagy pedig áttérni a még szabadon maradt versenyterü-
letre, a gyárilag nem termelhető finom péksütemények
még finomabbá tételére.

G) Az élelemdrágaság okai a forgalomban,
a) Az élelmiszerforgalom általában.

A jó közélelmezésnek a bő termésen kívül nem ke-
vésbbé lényeges feltétele, hogy az a bő termés könnyen,
gyorsan és idejében a fogyasztókhoz jusson. Az élelmi-
szereknek a termelőtől a fogyasztóhoz való jutását, útját,
nevezzük az élelmiszerek forgalmának. A jó közélelme-
zésnek tehát lényeges feltétele, hogy az élelmiszerek
forgalma lehetőleg biztos, gyors és akadálytalan legyen.
Ezt sokan úgy vélik elérhetni, ha a termelőt és a fo-
gyasztót lehetőleg közel hozzák egymáshoz, vagy a ter-
melők értékesítő szövetkezetei, vagy a fogyasztók szövet-
kezetei, boltjai, vagy végül a közvetítő kereskedők lehető
kiküszöbölése által.

Az 1898-iki drágasági ankéton tényleg több felszólaló
a közvetítő  kereskedelemben   kereste a drágaság okát.

Így felhozták, hogy «a közvetítő-kereskedelem elfajult;
a városba özönlő idegenek más foglalkozás hiányában az
élelmiszerkereskedésre adják magukat. Ezeknek tőkéjük
nincs, azért, hogy megélhetésüket biztosítsák, a kellőnél
drágábban árusítanak».

Hogy «a gazdasági értékesítésben elért szerény ár-
emelkedéssel szemben a nagy- és kiskereskedelemben
elért árak arányban nem állanak és annak többszörösét
képezik. Az áremelkedési okok tehát a termelő által elért
és a fogyasztó által fizetett árak között keresendők.»
(Serfőző Géza.)

Hogy «a nagybani árak erős hullámzásai alatt a detail-
árak tendentiája mindenkor csak emelkedői).
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Hogy «a nagykereskedők irányítják a közvéleményt,
sőt az árakat is, a kellő szakértelemmel nem biró ter-
melőkkel szemben».

Hogy a kereskedelmi és szállítási monopóliumok, hogy
az ügynök, bizományos, nagykereskedő, Ablöser, nagy-
vágó, mészáros, sok közvetítő, mindegyik emelte az árat,
mert igénye mindegyiknek emelkedett.

Ilyen és ezekhez hasonló számos általános panasz
liangzott és hangzik el ma is az élelmiszerforgalom le-
bonyolítói, a közvetítő kereskedők ellen, majdnem kivétel
nélkül a termelők részéről.

Azt hisszük, őket hasztalan iparkodnánk az ellenkező
nézetre birni. Viszont a kereskedők sem szorultak rá, hogy
hívatlanul védelmükre keljünk.

Nekünk most csupán a száraz tényállás felderítése a
vállalt feladatunk.

Budapestre érkezett vasutakon és gőzhajókon utas
1876-ban 932,982
1886-ban 1.411,084
1896-ban          7.042,154
1906-ban 12.052,333

Ha összehasonlítjuk e számokat az elutazóknak a
statisztikai évkönyvekben közölt számával, látjuk, hogy az
idegen-özönlés csakugyan megvan.

Lássuk most, hogy az élelmiszerkereskedők száma
mikép emelkedett:
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Az élelmiszerkereskedők száma is nagy mértékben
növekedett. Állíthatnék tán, hogy ez a növekedés túl-
nagy, az áralakulás szempontjából káros, ámde állításun-
kat bizonyítani már aligha tudnók. Mert a piacz olcsó-
sága számpontjából nem az önálló kereskedők száma,
hanem a kínálat nagysága a fontos. Pl. 7 tejnagykeres-
kedő ma Budapesten nagyobb kínálatot képvisel, mint
700 milimári. És ha a milimárik száma 700-ról ezerre
emelkednék, nem okozna oly nagy ármozgalmat, mint ha
a hét tejnagykereskedőhöz egy nyolczadik lépne piaczra,
a kinek tőkeereje nagyobb a többinél.

A termelőt a fogyasztóval közvetlen összeköttetésbe
hozni Berlinben megpróbálták: nem sikerült. Nem sike-
rülne Budapesten sem kultúránk mai magas fejlődési
fokán.

A közvetítőkre igenis szükség van. Inkább az itt a
baj, hogy nagy számuk daczára sem birják kielégítően
ellátni a főváros élelmiszerforgalmát, mert tőkéjük ele-
gendő nincsen. Üzleti hitelük pedig, mint később látni
fogjuk, fölötte drága.

Nehogy az általánosságban vádaskodók hibájába
essünk, vizsgáljuk a következőkben az élelmiszerforgalom
különböző alakulásait, intézményeit.

A szövetkezeteken, az export-import és a szállítás
eszközeinek, a pénz szerepének tárgyalásán kívül külön-
külön ki kell terjeszkednünk az állatforgalom, a gabona-
és lisztforgalom, az állati termékek, gyümölcs, zöldségek
és főzelékfélék forgalmának megvilágítására. E közben
nem kerülheti el figyelmünket a marhavásár, a sertés-
piacz, a közvágóhíd, a terménytőzsde, a vásárcsarnokok,
a fedett és nyílt élelmiszerpiaczok sem.

Járjuk ezeket sorba!
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b) Szövetkezetek.

A szövetkezeti eszme annak idején a mai szoczáliz-
mushoz hasonló dicsfénnyel indult világkörútjára. Az em-
beriség megváltását mindenki tőle  remélte, várta.

Nem lehet itt czélunk a szövetkezet fogalmának, fej-
lődésének, fajainak a leírása. A közélelmezés szem-
pontjából azonban megemlítendő: a gazdák termelő és
értékesítő szövetkezete és a fogyasztási szövetkezet.

1. A gazdák termelő és értékesítő szövetkezete.

Mind a két czélt szolgálja Budapesten a Központi
Tejcsarnok-Szövetkezet. 1909-ben 21 millió liter tejjel já-
rult hozzá a főváros tejellátásához. A tejet látszólag leg-
drágábban adja. Ha ez ellen felszólalnak, azzal védekezik,
hogy konkurrenseinek vizezett tejével szemben csak a
minőségben veheti fel a versenyt, az árban nem. A drá-
gább ár csak látszólagos, mert a tőle vett tej nincs vízzel
hígítva, tehát több tápláló erőt is tartalmaz.

A vásárcsarnokban működött a Magyar Gazdák Ér-
tékesítő Szövetkezete. Működésére és szervezetére vilá-
gosságot vetnek maguknak a gazdáknak a panaszai. (Lásd
Az Újság 1908 január 12-iki számában !) A panaszokból
azt látjuk, hogy a Gazdák szó is, meg a Szövetkezete
szó is inkább csak a hangzatosság kedvéért került a
czímbe. Erre következtetni lehet abból is, hogy időköz-
ben átalakult magánközvetítő czéggé. A czégtáblán azon-
ban a Gazdák szó ma is ott van.

2. Fogyasztási szövetkezet.

Fogyasztási szövetkezet a fővárosban kettő működik:
a Köztisztviselők Általános Fogyasztási Szövetkezete és
az Általános Fogyasztási Szövetkezet. Az   előbbi a tiszt-
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viselőké, az utóbbi a munkásoké. A tisztviselők fogyasz-
tási szövetkezetének árjegyzését a székesfővárosi statisz-
tikai hivatal kiadványaiban rendszeresen közli. Hasonlít-
suk össze a vásárcsarnoknak árjegyzésével.

Budapesten   1904-ben a főbb élelmiczikkek átlagárai
voltak a kicsinyben való árusításnál:

Ez árak összehasonlításából látjuk, hogy a fogyasz-
tási szövetkezet a gyakorlatban a magánkereskedőre nem
veszélyes, az áralakulás szempontjából sem olyan előnyös,
mint a milyennek apostolai látják.

Egyébként érdekes, hogy a fogyasztási szövetkezetek
legerősebbek a világkereskedelem központjában. Az angol
szövetkezetek 1908-ban 2700 millió korona forgalommal
dolgoztak és 292 millió korona tiszta nyereséggel zárták
az évet. Saját termelésüknél 50 ezer munkást foglalkoz-
tattak. Míg üzleti alkalmazottaik száma a 100 ezerét is
felülhaladta.
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c) Export-import.

Magyarország   1891—1906.  évi   élelmiszer-kivitelének
és behozatalának képét nyújtja az alábbi kimutatás:
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Legfontosabb behozatali forrásunk állatokban és
állati termékekben Szerbia. Legfigyelemreméltóbb kiviteli
piaczunk Ausztria és a Németbirodalom. A kivitel 1901-től
1904-ig volt a legnagyobb. Tudjuk, hogy ezekben az
években emelkedtek legrohamosabban az élelmiszerárak.
Azóta éppen azért, mert az árak idehaza emelkedtek, a
kivitel valamivel csökkent.

Budapest 1906-iki behozatala és kivitele volt:

Behozatalunk legnagyobb volt szarvasmarhában, ser-
tésben, búza-, árpa- és kukoriczában; kivitelünk liszt-,
sör-, szesz- és ásványvizekben.
Budapest behozatala és kivitele így fejlődött 1876 óta:

Az élelmiczikkek kivitele a drágasággal együtt erősen
növekszik.
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Ez a tábla különösen arról tájékoztat, hogy mely
államok és mily mennyiségben követelnek tőlünk élelmi-
szert a számunkra termelt és szállított iparczikkeikért.
Ausztria, Nagybrittania és Amerika iparüző lakosai közül
áll be legtöbb sorainkba, hogy a nálunk termelt élelmi-
szerek szétosztásánál szintén megkapják a maguk részét.
Mert elegendő iparunk nincsen. Sőt elméletileg még ez
sem volna nagy baj, ha a kereskedelem tényleg szabad
volna. Ma azonban a távírón kapott rossz hir azonnal
érezteti áremelő hatását, ellenben szükség esetén maga
az árú ezer akadály miatt nem jöhet azonnal, hogy a
kinálat növelésével az árakra csökkentőleg hasson. A tek-
nikai akadályokon kívül a vámok, a kiviteli jutalmak, a
tarifális kedvezmények, stb. csaknem üres frázissá teszik
a szabadkereskedelem elvét. Élelmiszeráraink azért nem
a világpiaczi árak szerint alakulnak, hanem arra a helyi
események (szárazság, sztrájk) a kelleténél még most is
nagyobb hatással bírnak.
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d) Szállítási eszközök.

Azokban a bizonyos régi jó időkben minden 3—4 év
folyamán volt kisebb-nagyobb drágaság, éhség. A köz-
lekedés előrehaladtával az éhségek úgyszólván megszűntek,
a drágaságok is mind ritkább időközökben lépnek fel és
elviselhetőbbek.

Csak egy példa: 1904-ben nálunk nem termett elég
kukoricza. A kereskedelem azonban pótolta a hiányt.
Közelebb nem kapott, hát hozott Délamerikából.

A gabonának koronányi áremelkedését az óczeánon
túl is meglátják. És az ígérkező haszonért a bőtermő
vidék, amennyiben egyéb akadályok nem állják útját, siet
a másutt mutatkozó hiány pótlására. A piaczok vonzó-
erejének ezt a tágkörű érvényesülését pedig a közlekedés
mai könnyűsége teszi lehetővé.

Budapest vízi és vasutainak áruforgalma 1906-ban
a következő volt:

Külön az élelmiszerek szállításában kifejtett mű-
ködését a központi vásárcsarnok behozatalát feltüntető
alábbi táblázatból látjuk.

Érkezett a központi vásárcsarnokba vasúton és hajón q:
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Az 1908. évi drágasági ankéton a MFTR ellen hang-
zott el panasz, hogy a DGHT szállítási monopóliumának
megszüntetése végett létesítették, és mégis a két tár-
saság verseny helyett kartellbe lépett. Ha ez tényleg így
van, a panasz a MFTR ellen jogos. Víziutaink emiatt
nincsenek is kellőleg kihasználva. A Duna-Tisza csatorna
kérdése immár tengeri kígyóvá nőtt. A politika túltengése
miatt ily fontos közgazdasági kérdések megoldására nem
marad sem erőnk, sem időnk.

Vasutaink ellen felhozták, hogy tarifapolitikája hibás,
mert Bécs a czentruma a tarifának, a belföldi fuvardíjak
drágábbak, mint kifelé (Sándor Pál). A vámkülföldre irányí-
tott baromfi, főzelék, gyümölcs, vad, vaj, hús és tojás
mintegy 10 év óta 20%-os díjkedvezményben részesül.
Hogy a központi vásárcsarnok részére biztosított 10%
szállítási díjkedvezményt megszüntették. Hogy «a vasút
nem képes az árúforgalmat lebonyolítani, úgy hogy igen
sok árú marad vissza, a mi jelentékeny károkat okoz.»
(Sándor Pál.) A vaggonhiány miatt a vásárcsarnokok
igazgatósága a kereskedelemügyi kormányhoz felterjesz-
téssel volt kénytelen élni.

A MÁV a tarifapolitikája ellen felhozottakat nem
czáfolta. A központi vásárcsarnok 10%-os szállítási díj-
kedvezményének megvonását azzal okolta meg, hogy
((Ausztriában a kormány 1906-ban 50%-os kedvezmény-
ben részesítette a nagyobb városokba szállított marha- és
húsküldeményeket. A Kg.-onkint 1—3 fillérrel olcsóbb
fuvar a hús árképződésére befolyást nem gyakorolt.
A fuvarkülönbözetet zsebrevágta a termelő, a kereskedő,
a spekuláczió, a mészáros, de a kedvezmény hatásai a
fogyasztóig el nem jutottak. A százezrekre rugó apadást
azonban megsínylették közvetlenül az osztrák vasutak,
közvetve pedig az összes adófizető polgárok». — A meg-
szüntetésnek oka volt továbbá számos fővárosi kereskedő-
nek   az   az   eljárása,   hogy a szállítási díjkedvezményben
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való részesedés kedvéért egy-egy napra helyet bérelt és
sok — nem is vásárcsarnoki eladásra szánt — árut oda-
czímeztetett. A megszüntetés helyett inkább csak korlátozás
történt úgy, hogy csak az állandó bérlők vehessék igénybe.

A vaggonhiányra vonatkozólag a MÁV azzal felelt,
hogy ebben nem a vasút, hanem a termelők és a köz-
vetítők hibásak. «A felhozatalok t. i. oly rendszertelenek,
hogy gyakran éjféltől reggel 6 óráig szünet nélkül tolatják
a zsúfolt kocsikat a vásárcsarnokba, míg néha csak egy-
néhány kocsi megy be, az is üresen.»

A városunkba vezető kocsiutak fontosságáról nyújt
képet az alábbi kimutatás, amely a vámok forgalmát tün-
teti fel a főbb élelmiczikkekben.

A kocsin szállított tej és burgonya mennyiségeúgyan
erős emelkedést mutat. Ennek daczára a kocsiutak feles-
legessé a szerencsés gondolattal tervbe vett villamos
viczinálisokat még sem fogják tenni.

Végül a szállítás eszközeinek tárgyalása közben meg
kell emlékeznünk a kultur-államok életében nagyobb sze-
repet játszó tengeri közllekedésről. Baj, hogy behoza-
talunkat egyetlen kereskedelmi kikötőnk nem bírja lebonyo-
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lítani. A Budapest—Fiume vonal egy sínpárjának szállító-
képessége  rég  elérte a maximumot. Úgy, hogy kereske-
dőink nagy része árúszükségletét Bécsen és Trieszten   á
kénytelen beszerezni.

Fiume az a kapu, a melyen a világpiaczczal közvetlen
érintkezésbe léphetünk. A hozzá vezető út szűk volta
azért árúforgalmunk szabad folyását akadályozza úgy a
behozatal, mint a kivitel szempontjából. (1906. évi liszt-
forgalmát lásd a 70. lapon.)

A vérerek betegsége esetén nem lehet egészséges a
test. Ne csodálkozzunk hát, ha épp így az utak hiánya
vagy használhatatlansága miatt a székesfőváros közélel-
mezése is vérszegénységben szenved.

e) Pénz.
Az az idő, a mikor árút árúért adtunk, nálunk már

régen elmúlt. A csereforgalom megkönnyítésére közvetítő
eszköznek az emberiség utoljára a nemes fémet fogadta
el. Ennek meghatározott és hitelesített súlyú darabját
pénznek keresztelte. Ámde a pénz, mint nemes fém, maga
is forgalom tárgya; árúvá válik és ennélfogva alá van vetve
a kínálat és kereslet törvényének. A nemes fémek és külö-
nösen az aranynak piaczra kerülő mennyisége tehát magá-
nak a pénznek az árát, piaczi értékét befolyásolja. A bővebb
aranytermelés idejében a kínálat megnövekedése miatt a
pénz értéke lejebb száll. Vagyis ugyanannyi pénzért keve-
sebb élelmiszert kapunk. Vagyis megfordítvaúgyanannyi
élelmiszerért több pénzt kell kiadnunk. Így függ össze
az aranytermelés növekedése az árak emelkedésével.

Most csak azt kell megállapítanunk, hogy az aranyter-
melés az utóbbi években növekedett-e? Erre a kérdésre meg-
felel a 9. sz. grafikon, amely azt mutatja, hogy a világ arany-
termelése az utolsó két évtizedben tényleg rohamosan növe-
kedett. Egész természetes dolog azért, hogy ez alatt az idő
alatt a pénz olcsóbb lett, az élelmiszerek ára is emelkedett.
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f) Állatforgalom.
1. Marhavásár. — Marhavásárunk forgalma 1874-től:
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Marhavásárunk, mint e számok mutatják, hanyatlás-
nak indult. A szerb marha kiszorítása a magyar gazdákat
ugyanis készületlenül találta. Utána a magyar marha
tömegesebb piaczravitele következett. A mi a magyar gaz-
dákra nézve mindenesetre előnyös volt. Lassankint azon-
ban nemcsak a szaporodástöbblet, hanem részben maga
az állatállomány is eladásra került. Ez fogyni kezdett és
ma már a marhavásár hanyatlása a magyar állattenyésztés
hanyatlását is jelenti. A mi a magyar gazda kára és a
fogyasztóközönség baja. A fogyasztóközönség szaporodása
mellett egyre nagyobbodó baja.

És még rosszabbá teszi a helyzetet, hogy jobbminő-
ségű hizott marháink állandóan külföldi piaczokra vi-
tetnek ki.

A nagy kivitelt és a kivitel növekedését az állat-
kereskedők azzal okolják meg, hogy külföldön a vásár
rendezettebb és a jobbminőségű hús keresettebb. (Buda-
pesten élősúly szerint való adás-vétel, az állatok itatá-
sával űzött visszaélések, stb.)

A vásárpénztárt is sokan okolják a drágaság miatt.
Ez azonban inkább elismerést érdemel, mert a tőke-
szegény kereskedelmet támogatta, az árakat kiegyenlí-
tette, a felhozatalt rendszeressé tette.

A marhaközvágóhíd forgalma is csökkent a már elő-
adott okokból. Levágatott ugyanis:
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Kisebb lett a húskínálat, ami változatlan kereslet
mellett is az árak emelkedését vonná maga után. A la-
kosság szaporodásával azonban a kereslet nagyobbodott.
És így kettős ok volt és van a húsárak emelkedésére.

Ide iktatjuk egy-két német város statisztikai adatait a
vágott állatokról.

Vágott állatok száma 1896-ban:
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Mint e számok mutatják, sertésvásárunk is hanyat-
lásnak indult. A hanyatlás főbb okai: a balkánsertések
kizárása, a magyar sertéstenyésztés ki nem elégítő volta
kül önösen a kedvezőtlen állategészségügyi viszonyok
folytán.

3. A hatósági lóvágóhídon 1906-ban levágtak 4.289 drb.
lovat. Olyan kis szám, hogy a húsneműek árképződése
szempontjából egyelőre nem bír fontossággal.

4. A szárnyasok forgalmáról az export-import  czím
alatt (P. 70.) volt szó.
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g) Gabonaneműek forgalma.

A gabonanemüek forgalmát az export-import (P. 68.)
és a szállítási eszközök (P. 73.) czím alatt tárgyaltuk
már. A kép teljessége kedvéért álljon még itt a budapesti
terménytőzsde búza- és tengeriforgalmának kimutatása
1864-től.

A tőzsde fejlődése szemmellátható. Az élelmiszer-
forgalomban tekintélyes   szerepet tölt be.

Különösen agrárkörökből támadják a fedezetlen
határidőüzlet, vagy papirosbúza miatt. Nélkülözni azon-
ban a termelők sem nélkülözhetik, mert nélküle termésü-
ket bajosan tudnák forgalomba hozni. A terménytőzsde
a mai gazdasági rendszer nélkülözhetetlen szerve. Külö-
nösen szűk termések idején pedig katasztrófák elhárítója.
Hiánya, hogy az ország nagyobb termelési központjain
nincsen hatóságilag szervezve és így vidéki városainkban
felelőtlen asztaltársaságokat találunk a komoly tőzsde
helyén és szerepében.



81

h) Állati termékek forgalma.

Az állati termékek forgalmáról az export-import
(P. 67.) és a szállítási eszközök (P. 71., 73.) czím alatt
már szintén volt szó. Itt külön csak a szállításra alkal-
masabb tojásról annyit, hogy annak kivitele az utóbbi
években csökkent. Ennek daczára fővárosunk még mindig
nem központja az ország tojáskereskedelmének.

A tej szállítási körzete már alig tágítható. A mi
bajok a tejellátás mennyiségére vonatkozólag vannak,
azok inkább a termelés rovására irhatok, hogy t. i. a
főváros közvetlen közelében nem találván elegendő tejet,
a forgalom kényszerülve van távolabbi vidékeket felke-
resni, ami természetesen erős forgalmi akadályt képez
és gátlólag hat a kínálat megfelelő növekedésére. A tej-
kereskedelem ellen inkább a tejminőség tekintetében
merülhet fel panasz. Mert hogy pl. a vásárcsarnokokban
megvizsgált tejnek csupán 3 %-a, a nyilt piaczon és
tejesboltokban megvizsgált tejnek pedig 34 %-a, tejfölnek
25 %-a, vajnak 36 %-a, túrónak 28 %-a hamisított, — az
tán mégis sok egy kicsit. A tisztességes kereskedelem
hibás első sorban, hogy a kar becsülete érdekében nem
lép fel erélyesen a hamisítók ellen; meg a közönség is,
mely a hatóság atyai gondoskodására bízza legfőbb javát,
egészségét és nem védekezik a hamisítók ellen. A ható-
ság annyiban, hogy nem elég szigorú a hamisítókkal
szemben. .

i) Burgonya-, zöldség-, gyümölcsforgalom;
hüvelyesek forgalma.

A czímben elsorolt élelmiczikkek árusítása a központi
vásárcsarnok közvetítésével történik. Olyformán, hogy a
Budapestre küldött élelmiszerek mind ideszállíttatnak;
itt megvizsgáltatnak és   nagyban   eladatnak.   A   központi
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vásárcsarnok   a   közvetítő   a   termelők   és   a   fogyasztók
közt. — 1907 február 16-án nyílt meg.

Jelenleg a következő vásárcsarnokaink vannak:
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Járókelő gyümölcs- és zöldségárusok:

Helytelen a forgalomnak a központi vásárcsarnokban
való összpontosítása. 1905-ben a budapesti központi vásár-
csarnok áruforgalma 775422 q; úgyanakkor a sokkal
nagyobb Berlin központi vásárcsarnokának áruforgalma
alig valamivel nagyobb, 994-637 q volt. Ez az összponto-
sítás forgalmi torlódásokat okoz és azzal a veszedelemmel
jár, hogy az érkezett élelmiszerek szükségtelenül ismét-
eladók kezébe jutnak.

A vásárcsarnokok felette sokba kerültek; ezért, meg
azért is, hogy a befektetett tőke jövedelmezősége a vásár-
csarnokok vezetésében egyik irányító szempont, drágák.
És mert drágák, akadályozzák az élelmiszerforgalom teljes
rendezését, minthogy a mostani nyilt piaczok idegenked-
nek a vásárcsarnok-intézménytől. Pedig nyilt piaczokon
nem lehet raktárakat, hűtőket állítani: ezek nélkül viszont
az élelmiszerforgalom mindig hiányos lesz. Az élelmi-
szerek a nyilt piaczokon hamarább romlanak, a mi vég-
eredményben a fogyasztók kára. A pozsonyi vásárcsarnok
csupán 650 ezer koronába kerül aránylag sokkal több
árúsítóhelylyel.

Vásárcsarnokaink szűkek. «Tojáskereskedelmünk a
szabad ég alatt kénytelen tengődni és további fejlődésére
hely nem áll rendelkezésre.» — «A vállalkozási kedv lohad,
úgyszólván a pillanatnyi szükség kielégítésére szorítkozik
s nincs lehetőség arra, hogy a   kedvezőbb   konjunktúrák
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kihasználásával egészségesebb, rendezettebb élelmiszer-
kereskedelem fejlődhessék. Ilyen viszonyok közt nem is
keletkezhetik egy tehetős és szakavatott élelmiszer-nagy-
kereskedő osztály. Budapesten kevés a tőkeerős és szak-
avatott élelmiszerkereskedő; de túlnagy számban vannak
a forgalmi tőkével nem biró kis árusok.» (Vásárcsarnokok
évkönyve, 1907.).

A fejlődés útja el van vágva. Pedig a népesség szapo-
rodásával, a kultúra emelkedésével az élelmiszerpiacznak
is lépést kell tartania.

Dr. Krejcsi felhozza, hogy a vásárcsarnokok igazgató-
sága beszedi a bérletet a kocsiból való eladásnál, a rak-
tározásnál, a kiskereskedőnél — annyiszor, a hányszor
az élelmiczikk a vásárcsarnokban más kézbe megy át.
Ez a többszörös és a mellett még magas bérlet gyarapítja
ugyan a vásárcsarnokok jövedelmét, de drágábbá teszi
az árút.

Nagy a panasz a vásárcsarnokban levő bankra is.
A tőle vett kölcsön kamata a mellékköltségek hozzászá-
számításával 27.80 %-ra is felszökik. A bank ezt azzal
magyarázza, hogy kis tételeket kezel és az árusok ellen-
őrzése sokba kerül. A magas kamatot e kimagyarázás
daczára mégis közvetve a fogyasztó fizeti meg a magasabb
árban.

Hiba végül, hogy a vásárcsarnokkal kapcsolatban
hűtőházakat nem állított a város az élelmiszerek konzer-
válása útján az árak egyenletesebbé tétele végett.

A burgonya, zöldség, gyümölcs és hüvelyesek forgal-
mának részletes adatait a szállítási eszközök czímű szakasz-
ban (P. 71.) mutattuk ki. Valamennyi czikknél az egyes
években meglehetős nagy különbségek vannak, a mely
különbségekből a forgalom rendszertelensége látszik. Ez
pedig az élelmiszerárak erős hullámzásában jut kifejezésre.
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D) Kormányzás. Közigazgatás.

A közélelmezés ma nem lehet el a kormány és a
közigazgatás közreműködése nélkül. Sőt a fejlődés iránya 
azt mutatja, hogy a közhatóságok szerepe a közélelmezés 
terén is napról-napra bővül. Mígúgyanis régebben a 
közhatóságokat a közélelmezés csak pénzügyi szempont-
ból' érdekelte, addig ma már, a nagyobb városok kifejlő-
dése korszakában a közélelmezés szempontjából kötelessé-
gük lett a behozatal előmozdítása, a forgalom útjának 
egyengetése, a szabad verseny biztosítása, vagy ha nincs4 

megteremtése, a közegészségügyi ellenőrzés, vásári bírás-
kodás, továbbá más fejlettebb városok közélelmezési 
intézményeinek figyelemmel kisérése mellett a szükséges 
reformok előkészítése és végrehajtása is.

A pénzügyi szempont — sajnos — ma is elsőrendű
irányítója a közhatóságok piaczi működésének. És tegyük
hozzá, hogy annál a nagy jelentőségnél fogva, a melylyel
a fogyasztási adók, vámok, különféle vásári illetékek az
állam és a városok költségvetésében szerepelnek, a pénz-
ügyi tekintetek még sokáig döntő súlylyal fognak ránehe-
zedni a közhatóságokra.

Az állami és a községi fogyasztási adóbevételek így 
növekedtek Budapesten  1886 óta 1000 koronákban:

* Az itt nem részletezett kisebb tételek beszámításával.
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Évenkint 33 millió korona budapesti bevételt az
állam és majdnem 4 millió koronát a főváros háztartása
nem tud nélkülözni a polgárok más irányú megterhelése
nélkül. A fogyasztási adó tehát beláthatlan időkig meglesz
és fog még elrejtőzni a magasabb élelmiszer-árakban.

Dr. Popovics Sándor p. ü. m. államtitkár, most az
osztrák-magyar bank kormányzója, 1898-ban a drágasági
ankét elnöke,úgyan azt mondta, hogy «a fogyasztási adót
1885 óta csak a vadhúsra voatkozólag módosították s az 23 év
óta nem változott, holott a leveshús ára 1893-tól 1905-ig
143 fillérről 183 fillérre emelkedett.» A mi burkoltan
annyit jelentene, hogy tehát a fogyasztási adó nem járult
hozzá az élelemdrágaság előidézéséhez. Tényleg azonban
a fogyasztási adó állandóan nemcsak mint forgalmi aka-
dály, hanem mint a fogyasztókra nehezedő teher is hátrá-
nyosan befolyásolta az árképződést. Hiszen az utóbbitól
eltekintve, csupán ha a fogyasztási adók kezelését nézzük,
a mikor annak kivetése végett a vaggonokból kirakott árúkat
újra megmázsálják és össze-vissza törik, — látjuk, hogy a
fogyasztási adók mennyire nehézkessé teszik magát az
élelmiszerforgalmat is. Úgy látszik különben, hogy a kezelés
könnyebbé tételének elve szintén érvényesül; csakhogy ott,
a hol éppen a körülményesebb eljárás volna igazságos.
Pl. az állatokra a fogyasztási adót darabszám szerint vetik
ki, s így megtörténik, hogy feleannyi súlyú állat isúgyan-
annyit fizetvén, tulajdonképen mégegyszerannyi fogyasztási
adóval megterhelve kerül a fogyasztóhoz.

Am, hogy minden nagy fontossága daczára a fogyasz-
tási adó még sem teljesen nélkülözhetetlen, arra bizonyíték
London, a hol sem fogyasztási adó, sem városi vámdíj
nincs. (Kapus Béla.)

A helyi drágaság kényszere alatt 1909 decz. 14-én vidék-
ről egy postacsomag húst hozattam. A posta a csomag kéz-
besítése alkalmával összesen kétféle adót és kétféle díjat
szedett be tőlem az alábbi fizetési bárcza tanúsága szerint.
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Hogy fogyasztási adót kellett fizetnem érte, azt vala

-

hogy csak meg lehet érteni, mert elfogyasztottuk. A vágó

-

díj és vásárdíj kivetésének logikai alapját azonban eddi

g

nem sikerült megtalálnom. Mert hiszen az én 4 Kg. hús

-

szállítmányom a közvágóhídnak és a vásárnak még csak
közelében sem járt.

A különféle czímeken szedett díjak végeredményükben
nagy összegre rúgnak; olyan összegre, a mely nem i

s

kis mértékben emeli a fogyasztókra való áthárítás útján
az élelmiszerek árát. íme 25 drb. sertés egy napi veszteg

-

lésének költségszámítása:
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Ehhez járul még eladás esetén darabonkin t:

Szóljunk-e még a vámoknak a közélelmezéshez való
viszonyáról? A mikor a Németbirodalom a kávé vámját
felemelte, a kávésok e címen 5 pfenniggel emelték egy
csésze kávénak az árát. A felemelt vám kg-onkint25 pfennig,
a kávés azonban a kg. kávéból készített 80 csésze után
most már 80x5 pf. = négy márkával szed be a fogyasz-
tóktól többet. Napi 10 kg. kávé elhasználása után tehát
a kávés évi 91250 M. összes vámkiadásával szemben
csupán különbözet czímén 14,600 márkával növelte bevé-
telét. Vagyis a vámemelés első sorban nem az államnak,
hanem a kávésoknak hozott hasznot. Szép példa ez arra,
hogy a közterheket miként szokták súlyosbítva áthárítani
a fogyasztókra.

A magas vámok és fogyasztási adók következménye
továbbá a csempészet kifejlődése. A kincstár a pénzügy-
őrök egész hadseregét kénytelen alkalmazni a csempészet
megakadályozására. A mi a mellett, hogy óriási áldozatba
kerül, mért azért is káros, mert igen sok munkaerőt
elvon a termeléstől.

Érdekes képet nyerünk, ha a vámokra nézve meg-
hallgatjuk az agráriusok, a merkantilisták és a gyáriparosok
képviselőit; * és véleményeiket egymás mellé állítjuk.

«A szerb, román határzárt feloldani nem szabad.
A vámpolitikát megváltoztatni azért, hogy az élelmiczik-
kek olcsóbbak legyenek, öngyilkos politika lenne, mely
általános elszegényedésre vezetne.)) (Drág. ank.: Emődy.)

* A drágasági ankéton a fogyasztók nem voltak képviselve,
tehát véleményüket nem is nyilváníthatták.
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«Szükségtelen és lehetetlen a védvámok megszünte-
tése, mert ezeknek ép az a czélja, hogy silány termés
esetén érvényesüljenek és növeljék a gazda vásárlóképes-
ségét.» (Drág. ank.: Rubinek.)

«A magas vámok sokáig nem tarthatók fenn. A leg-
közelebbi nagy revolucziót az éhség fogja előidézni.»
(Drág. ank.: Sándor P.)

«Csak az európai termékek ára emelkedett rohamosan,
a gyarmatárúké pedig csökkent: világos, hogy nem a
közvetítés az oka a drágulásnak, hanem oly tényezők,
a melyek csak az európai agrár termékekre hatottak. Leg-
újabb autonóm vámtarifánk középszámítás szerint mintegy
30 millió koronával drágította meg az agrár termékeket.
A kenyér Londonban, a hús az összes német városokban
olcsóbb, mint Budapesten: e drágulás okait saját gazda-
sági és vámpolitikánkban meg fogják találni.)) (Drág. ank.:
dr. Hegedűs Lóránt.)

A vélemények ez ellentéte mutatja, hogy vámpoliti-
kánkat nem a fogyasztók, hanem az agrártermelők érdeke
irányítja. És fogja irányítani mindaddig, a mig a képviselő-
választás mai rendje szerint a városok a parlamentben
nagyobb súlyt nem nyernek.

A városok jó ideig meg se hívattak az országgyűlésre.
Majd évszázadokig az összes városoknak volt egy szava-
zatuk. És ma is a városi polgároknak sokkal nagyobb
száma választ egy képviselőt, mint a vidékiek, (Budapest
VI. választókerületében 17,000, ellenben van olyan vidéki
kerület nem egy, a hol pár száz szavazónak van egy kép-
viselője.) Természetes tehát, hogy az agrártermelők érdeke
a törvényhozásban való személyes részvételük (főrendiház)
és a képviselőházban túlnyomó többségű képviseletük
folytán a kormányok részéről előnyben részesül a városi
polgárok, a tulajdonképeni fogyasztók érdekével szemben.

1909 október 27-én az osztrák képviselőházban az
élelmiszer-drágulásra vonatkozó sürgős javaslatok tárgya-
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lása során Weiskirchner kereskedelemügyi miniszter be-
széde bizonyítja, hogy a vámpolitika is hatalmi kérdés.
Az osztrák kormányúgyanis a közgazdasági bizottság
határozata folytán a magyar kormányhoz fordult a gabona-
vámok esetleges leszállítása dolgában, tekintettel a ked-
vezőtlen aratásra. A magyar kormány azonban nem egye-
zett bele, mert szerinte egyáltalában nem lehet az 1909. évi
aratást rossznak minősíteni. (V. ö. p. 49.)

E) Fogyasztás. (Kereslet.)

Az élelemdrágaságnak a fogyasztók is okai  részben.
Számuk, fogyasztóképességük emelkedésével erősen

növelték a keresletet. A kereslet növekedése pedig az
árakra emelőleg hatott.

Tájékozatlanságuk és közönyük egyrészt sok üdvös
reformnak útját állja, másrészt sok súlyos visszaélést
(élelmiszerhamísítás, hamis mérték) tesz lehetővé, a mi
végeredményében szintén a fogyasztás kára.

Még pedig nagy kára, mint a következő kimutatásból
látszik.

1906-ban elkoboztatott Budapesten:
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Tehát igaz, hogy óriási mennyiségű élelmiszer megy
évenkint veszendőbe.

A mi azonban, úgy látszik, másutt is így van. A Német-
birodalomban pl. évenkint az eldobott hús értéke körül-
belül 40 millió márka.

Ez a könnyelműség a fogyasztásban egyik neme a
pazarlásnak.

Meg kell még említenünk a fogyasztó közönség elő-
ítéletét, konzervatív természetét az élemiszerpiaczon be-
hozott vagy behozandó újításokkal szemben. Az olcsóbb
tengeri hal, a szintén olcsóbb lóhús alig tud meghono-
sodni a fogyasztók idegenkedése miatt. Háziasszonyaink
húzódoznak a leölt (tisztított) baromfi vásárlásától, mert
attól félnek, hogy azok közt elhullott is lehet. Pedig az
élelmiszervizsgálat mai előrehaladottsága és szigorúsága
mellett ez teljesen ki van zárva. Aminthogy Berlin, Paris
vásárcsarnokaiban alig is lehet élőbaromfit látni. A leölt
baromfitól való ez a húzódozás is akadályozza, hogy a
budapesti piacz baromfiszükségletének kielégítésére a tá-
volabbi vidékek is bevonassanak, hogy tehát ez által a
kínálat emelésével az árak lejebb szállíttassanak. Mert a
leölt baromfi szállítási képessége nagyobb.

Végül meg kell röviden emlékeznünk Budapest közön-
ségének minden meggondolás nélkül való jótékonyságá-
ról, a mely azoknak élelmezéséről akar gondoskodni, a
kiknek az élet asztalán nem jutott teríték. A jótékony-
ságnak az a rendszertelen bőkezűsége, a mit Budapesten
látunk, inkább káros, mint hasznos. Erdemetlenek vissza-
élnek az irgalmasok jószívűségével, viszont a szemérmes
és tehetetlen szegények visszavonultságukban segítség
nélkül sínylődnek. A munkakerülőnek így jobb dolga van,
mint az önhibáján kívül munkanélkülinek. A mi henyé-
lésre és koldulásra csábít, a mindenkiben meglevő élet-
energiát és munkaerőt elvonja a termelésben való érvé-
nyesüléstől. Apad tehát vele a termelők — az eltartók, —
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ellenben növekszik az eltartottak száma. Az a körülmény
pedig, hogy számos naplopó nem járul hozzá a termelés
kinálatának emeléséhez, de helyet foglal a fogyasztás
keresletében, habár közvetve és talán észre nem vehető
mértékben, mégis befolyást gyakorol az élelmiszerek ár-
képződésére,

F) Az élelemdrágaság okainak összegezése.

Foglaljuk most röviden össze az élelemdrágaság okait
a tárgyalás sorrendje szerint.

1. Általában. A helyi drágaság oka a szűk termés és
a közvetítés fejletlen volta. A tavaszi drágaság oka az
élelmiszerkészlet apadása. Újdonságoké a csekély kinálat.
Az alkalmi drágaságé (vasárnap, nagypéntek stb.) a
kereslet hirtelen megnövekedése a tömeg fogyasztási
igényének alkalmi felemelkedése folytán. Az általános
drágaság oka általában a kinálatban és a keresletben
beálló valami zavar.

Az élelemdrágaság okai különösen:
2. A termelésben. A halállomány csökkenése. A tavak

kellő ki nem használása.
A legelők felszántása folytán depekoráczió. A szerb

és román marha, sertés és birka hiánya. A gazdák tavaszi
tömeges marhavásárlása. Az 1898., 1901. és 1904. évi
takarmányhiány. A növendékmarha időelőtti eladása.
A borjú korai leszúrása. A sertésvész. Az 1904. évi gyenge
kukoriczatermés. Az okszerű baromfitenyésztés lassú ter-
jedése. Nagy baromfitenyésztők hiánya.

A mezőgazdaság 1904. évi gyenge terméseredménye.
Erdőirtások miatt a nyári szárazságok gyakoribbá léteié.
Öntöző csatornák hiánya. A kisgazdák szakműveltségének
alacsonysága. A mintagazdaságok csekély száma és czél-
jának félreismerése. A földbirtoknak az általános fejlődés-
től való elmaradása.
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Budapest környékének nem elegendő tejtermelése.
Budapest tejtermelési határa további kiterjesztésének ne-
hézségei technikai akadályok miatt. A tejtermelők össze-
beszélése.

Iparunk fejletlensége miatt gyarmati jellegű közgaz-
daságunk. (Ausztria, Németország, Anglia és Amerika
gyarmata vagyunk.)

Az iparczikkek megdrágulása. Az élelmiszeriparosok-
nak az árszabályozás czéljából alakult kartelljei. Az ipa-
rosok standardjének emelkedése. Élelmiszeriparunk tőke-
szegénysége. Nagy üzemek  hiánya   az  élelmiszeriparban.

3. A forgalomban. A főváros rohamos fejlődése ide-
genek beözönlése folytán. Az élmiszerkereskedők tőke-
szegénysége. Az üzleti hitel drágasága. Kartell.

A szabad kereskedelem elvének lassú érvényesülése.
Az élelmiszer-export rohamos növekedése.

A MFTR kartellje a DGHT-gal. Víziutaink kihaszná-
latlan volta. Közlekedő csatornák hiánya. A MÁV Bécsnek
kedvező tarifapolitikája. A felhozatal rendszertelenségéből
származó árúhiányok és árútorlódások. A fővárost kör-
nyékével összekötő viczinális vasutak hiánya. A Budapest—
Fiume vonal második sínpárjának hiánya.

A bővebb aranytermelés következtében a pénz érté-
kének csökkenése.

Marhavásárunk hanyatlása. A jobb minőségű hízott
marhának külföldre vitele.
Sertésvásárunk hanyatlása.

A fedezetlen határidőüzlettel való spekuláczió a ter-
ménytőzsdén. Vidéki tőzsdék hiánya.
Az élelmiszer-hamisítások.

A fővárosi élelmiszer-behozatalnak a központi vásár-
csarnokba való összpontosítása. A vásárcsarnokok jöve-
delmezőségére való törekvés. Raktárak, hűtőházak hiánya.
A szűk helyivel a vásárcsarnokokban a forgalom fejlődé-
sének megakadályozása.
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4. A kormányzásban, közigazgatásban. A közható-
ságok piaczi működésében a pénzügyi szempont uralko-
dása. Fogyasztási adók. Magas vásári és egyéb illetékek.
Magas behozatali vámok és a behozatal egyéb korláto-
zásai. Kiviteli jutalmak. A városi polgárok csekélyebb
befolyása a kormányra és törvényhozásra. Vámpolitikánk-
ban az agrár érdekek előtérbe nyomulása.

5. A fogyasztásban. A fogyasztók számának emel-
kedése. A fogyasztók fogyasztóképességének növekedése
a munkabéremelkedés folytán. A fogyasztók tájékozatlan-
sága, közönye. Pazarlás a közélelmezésben. A fogyasztó-
közönség előítélete. A termelők számának csökkentése^
ingyenélők tenyésztése — jótékonyság által.

III. Az élelemdrágaság elhárításának módja.

A) Az élelemdrágaság elhárításának módja
általában.

Az általános drágaság okainak megállapítása után
nem lesz nehéz javaslatokat tenni az okok megszünte-
tésére, a drágaság enyhítése végett. Csupán enyhítésről
beszélhetünk, mert az élelmiszerek mai árát most már,
a midőn a közgazdaság valamennyi ága és munkása
többé-kevésbbé alkalmazkodott hozzá, a régi alacsony
színvonalra leszállítani nem lehet többé.

Az okokhoz hasonlóan a drágaság enyhítésére alkal-
mas teendőket is általában találunk úgy a kínálat, mint
a kereslet működése terén.

A következőkben vázlatosan megjelöljük:
a) az élelmiszer-termelés,
b) az élelmiszer-forgalom,
c) a kormányzás, közigazgatás,
d) a fogyasztás terén végzendő munkát.
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B) A termelésre vonatkozó javaslatok.

a) Általában.

A Budapesttel csereviszonyban levő vidék élelmiszer-
termelése fokozandó.

b) Halászat.

A mesterséges haltenyésztés előmozdítandó.

c) Vadászat.

A vadászati törvény módosítandó a hűtőházakban
raktározott vadra való tekintettel.

d) Állattenyésztés.

Minden község marhaállományának megfelelő köz-
legelőről gondoskodjék.

A község a közlegelők jókarban tartására törvénynyel
kötelezendők.

A hegyes vidékek legelőinek kihasználására állat-
tenyésztő szövetkezetek alakítandók.

A falusi tej szövetkezetek közül az állattenyésztéssel
foglalkozók előnyben részesítendők.
A borjak leölése 150 kg-on alul megtiltandó.

A fővároshoz közel baromfitenyésztő részvénytársaság
alakítandó. Vagy ha a tőke nem vállalkozik rá, a főváros
állítson nagy baromfi-tenyészdét.

A vidéken minta-baromfitenyészdék szervezendők.
Ezeknek czélja ne különlegességek termelése, hanem a
kisgazdáknak a jövedelmező baromfitenyésztésre való rá-
bírása legyen a jövedelmezőség gyakorlati bemutatásával
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e) Mezőgazdaság.

A közép- és kisbirtokosok szakműveltsége emelendő.
Nem annyira elméleti oktatással, mint a mezőgazdaság
termés eredményének, jövedelmezőségének fokozását gya-
korlatilag bemutató mintagazdaságok útján. Lehetőleg
minden földmívelő községben szervezendő ilyen minta-
gazdaság.

Budapesthez nagyon közel mezőgazdasági főiskola
szervezendő, hogy a nagybirtokok leendő kezelői a mező-
gazdasági termékek nagyban való forgalmát, a fogyasztók
szükségletének piaczi megnyilvánulását is gyakorlatilag
megismerjék. A főiskolával kapcsolatban növénykísérleti
telep létesítendő az egyes tápnövények terméseredménye
fokozásának tanulmányozására.*

A kisgazdák földéhsége nagybirtokok állami meg-
vásárlásával és parczellázásával kielégítendő.

A mezőgazdasági érdekképviselet az iparihoz hason-
lóan törvényhozásilag szervezendő.

* Hogy milyen fontosak ezek a kísérletek, annak bizonyítására
felhozom az OMGE-nek műtrágyával végzett kísérleteit.

A műtrágya nélküli föld termett egy kat. holdon  832 kg árpát.
A műtrágyás « « «      « «      1026  «       «

A műtrágyás föld terméstöbblete egy kat. holdon 194 kg szem-
árpa. E terméstöbblet értéke 13 koronás árpaár mellett is 2522 K.

Ezzel szemben az egy kat. holdra elhasznált 170 kg. 16%-os
szuperfoszfát ára á 8'80 K = 1496 K. Tehát a műtrágyázással
elért tiszta haszon holdankint 10 korona 26 fillér.

Zabbal végzett kísérlet Bereten, Abauj m. K 1884
búzával « «        Mezőkövesden, Borsod m.       « 31-84

« « «        Rettegen, Szolnokdoboka m.   « 3616
burgonyával      « «       Alsófakoson, Zala m. « 84 24

sőt 16314 K tiszta hasznot is eredményezett holdankint. (Cserháti
Sándor.)
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Öntöző csatornák létesítendők.
A földbirtok a holtkéz, a hitbizományok fokozatos

megszüntetésével stb. —- összhangba hozandó az általános
gazdasági fejlődéssel.

f) Kertgazdaság.

A városok határában fekvő kötött birtokok állami
megvásárlás útján kertészeti czélokra parczellázandók.

A zöldségtermelés fokozására öntözhető szántóföldek
létesítendők a főváros csatorna-szennyvizének felhaszná-
lásával.

A városi szemét — elégetés helyett, mint a hogy
tervezik — trágyának feldolgozandó és a konyhakertér-
szetben értékesíthető.

A nyári befőzni való gyümölcs termelése fejlesztendő.

g) Tejgazdaság.

A főváros a termelési körzetébe eső tej szövetkezeteket
alkalmas módon szervezze, vezetésükben kellő súlylyal
részt vegyen és terméseredményük fokozása czéljából
a megalakítandó községi takarékpénztár útján olcsó köl-
csönök nyújtásával támogassa.

h) Gyarmati termelés.

Magyarország gyarmati jellegű gazdasági állapotának
megszüntetése czéljából a magyar ipar az eddiginél
fokozottabb mértékben fejlesztendő. A magyar ipar fej-
lesztése érdekében az Ausztriával közös vámterület helyébe
az önálló vámterület léptetendő; Budapest keleti határá-
ban ipartelepek könnyebb létesítése czéljából iparcsatorna
építendő.
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i) Élelmezési ipar.

Az ipartörvény úgy módosítandó, hogy az élelme-
zési iparral csak hivatásos, szakképzett egyének foglal-
kozhassanak. Hogy több iparágnak egy kézben való egye-
sítése ki legyen zárva.
Sonkagyár létesítendő.

Az új ipartörvény mondja ki, hogy a kenyérbe kevert
burgonya  %-a a kenyéren feltüntetendő.

A péksütemények   súlya hatóságilag megállapítandó.
A községi kenyérgyár gyártmányainak úgy minősége,

mint mennyisége tekintetében fejlesztendő.
Élelmiszer-nagyüzemek létesítése városi kedvezmé-

nyekkel, a főváros részesedésével stb. előmozdítandó.
Az élelmezési iparosok árszabályozó kartellje elzá-

rással és ismétlődés esetén iparjog-megvonással bünte-
tendő.

C) A forgalomra vonatkozó javallatok,
a) Általában.

Az élelmiszerkereskedők osztályának nívója kereske-
delmi szakképzéssel emelendő.

Az alkuszok (sensal) működése, a tisztességtelen
czégváltoztatások és a mások (Strohmannok) neve alatt
űzött visszaélések az élelmiszerforgalomból kiküszöbö-
lendők.

A székesfőváros élelmiszertermelő vidékéhez tartozó
nagyobb községekben, lehetőleg a magánkereskedelem
köréből, egy-egy odavaló közélelmezési képviselő válasz-
tandó (az államok konzuli intézményei, kereskedelmi
levelezői mintájára), a ki, mint a székesfőváros hivatalos
megbízottja, a helyi termelőket, a budapesti élelmiszer-
kereskedőket   és   a   hatóságokat  tájékoztassa; az élelmi-
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szerek összegyűjtésében, szállításában és Budapest piacza
felé való irányításában működjék közre.

Az élelmiszerforgalomban a súly általános bevezeté-
sével az űrmérték kiküszöbölendő.

Az élelmiszerhamisítás a termelőre és kereskedőre
törvényben kimondandó fokozatos és súlyos büntetőjogi
sanctióval üldözendő.
Az elővásárlás és a zugvásárok eltiltandók.

A kereskedelmi szabadság elve a konkurrenczia nö-
velése czéljából a legszélesebb alapon biztosítandó.

b) Szövetkezetek.

A kereskedők árszabályozó szövetkezése, kartellje el-
zárással, súlyosabb esetben az árusítási jog megvonásá-
val büntetendő.

Tőkeerős nagy élelmiszerkereskedelmi vállalatok léte-
sítése a főváros részesedésével előmozdítandó, a tömeg-
forgalom előnyeinek kihasználása végett.

c) Export-import.

Az állatbehozatal előmozdítandó. E végből a szerb
és román határzár feloldandó úgy, hogy a hazai állatállo-
mány megvédése végett a balkánállamokból behozott álla-
tok elkülönítve szállíttassanak Budapestre és itt azonnal
levágassanak.

Az élelmiszer-kivitel tárgya csak a mi feleslegünk
legyen. Azért a kivitel kedvezményezése megszüntetendő.

d) Szállítási eszközök.

A községeket összekötő úthálózat, különösen a vasuti-
és hajóállomásokhoz vezető utak jó karba hozandók, úgyr

hogy  hosszabb   esőzés idején is használhatók   legyenek.
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A főváros környékén új viczinális villamos vasúti vo-
nalak létesítése a főváros közreműködésével előmozdí-
tandó. E viczinálisok élelmiszer-szállító vonatai a Közúti
és Városi villamos sinein éjjel a vásárcsarnokokig, vagy
nyilt piaczokig jöjjenek be.

A MFTR a DGHT-gal konkurrencziára szorítandó a
nyújtott kedvezmények esetleges megvonásával.

Közlekedő csatornák létesítendők. A Dunát a központi
vásárcsarnokkal összekötő csatorna, úgy, mint tervezve
volt, mielőbb megépítendő.
A soroksári Dunaág is hajózhatóvá teendő.

A dunaparti termelő községekhez legalább hetenkint
egy-két hajójárat rendszeresítendő.

A MÁV az árú-zónatarifát is vezesse be.
A MÁV tarifapolitikájának ne Bécs, hanem Budapest

legyen a középpontja.
A Collis Agricoles-ok Anglia példájára bevezetendők.

(A főváros termelő körzetéből 30 kg súlyhatárig az álta-
lános tarifánál mérsékeltebb díjért és a legegyszerűbb keze-
léssel, a feladó felelősségére szállíttassanak be az élelmi-
szerek. A szállítási díjak bélyegjegyekben rovandók le.

Kedvezményes vasúti díjtétel mellett ne csupán a
központi vásárcsarnokba legyenek szállíthatók az élelmi-
czikkek.

Az élelmiczikkek kiviteli kedvezményes tarifái és pré-
miumai megszüntetendők.

A Budapest—Fiume vonal második sínpárja mielőbb
megépítendő.

Czélszerű és olcsó csomagoló és szállítási czikkek
gyártása előmozdítandó.

e) Pénz.

A kereskedelmi forgalomba a pénznek, mint csere-
eszköznek igénybevétele helyett egyelőre legalább a csek-
kel való fizetési eljárás vezetendő be.
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f) Állatforgalom.

Az állatforgalmi korlátozások lehetőleg megszünte-
tendők.

A vidéki hús (leölt állat) behozatala megkönnyítendő.
A mészáros ne lehessen állatkereskedő is.
A közvágóhídon a daraetetés megtiltandó. Illetőleg

az élősúly helyett a hússúly szerint való adás-vételi el-
járás vezetendő be.

A vágóállat a tenyésztőtől lehetőleg közvetlenül ke-
rüljön a mészároshoz (a közélelmezési képviselők közre-
működésével).

Az élő baromfiak számára külön vásárcsarnok létesí-
tendő.

g) Gabonaneműek forgalma.

A fedezetlen határidőüzlettel űzött spekuláczió bün-
tetendő.

A vidéki nagyobb élelmiszertermelő-központokon
tőzsde szervezendő.

Az őrlési forgalom visszaállítandó.

h) Állati termékek forgalma.

Tejforgalmi szabályzat alkotandó.
A hatóságilag megállapítandó %-nál kisebb zsírtar-

talmú tej és tejföl forgalombahozatala és általában az
élelmiszerhamisítás fokozatos felelősséggel vétségnek
minősítendő és elzárással büntetendő.

Állandó élelmiszerárusok, helybeliek és vidékiek, kis-
és nagyárusok egyaránt iparigazolvány váltására kötelez-
tessenek.

A tejkereskedelemben a főváros mint nagytőkés ve-
gyen tevékeny részt.
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A margarin, kókuszzsír és egyéb néptáplálék meg-
felelő jelzéssel való forgalombahozatala megkönnyí-
tendő.

A főváros a  tojáskereskedelem   központjává  teendő.
A tojáspiacz rendezendő. Részére fedett csarnok épí-

tendő a fejlődés megkívánta hellyel.

i) Burgonya-, zöldség-, gyümölcsforgalom;
főzelékfélék forgalma.

Az élelmiszerbehozatal a vásárcsarnokokba deczentrali-
zálandó.

A még meglevő nyílt piaczok helyett is vásárcsar-
nokok építendők egyszerűbben, olcsóbban, a vasúti állo-
mások mellé.

A vásárcsarnokokban a közönségnek ingyen lift álljon
rendelkezésére az emeleti- és pinczehelyiségek könnyebb
megközelítése végett.

A vásárcsarnokok kezelésében ne a jövedelmezőség,
hanem a forgalom gyorsítása, könnyítése legyen a vezető
elv. A vásárcsarnokok bevételétől a dunaparti- és idény-
piaczok helypénzbevétele, továbbá a járókelő árusítóktól
fizetett díjak elkülönítendők.

Az élelmiszereket saját kocsijukon áruló falusi gaz-
dáknak megengedendő, hogy ne csak valamennyi vásár-
csarnok közelében, hanem a hatóság által a város leg-
népesebb helyein (a bérkocsiállomásokhoz hasonlóan) ki-
jelölt állomásokon reggel öt órától hét óráig árusíthassanak.
(Bécsben a Grabenen is állnak korán reggel ilyen falusi
kocsik. Nachtmarkt.)

Az élelmiszerekkel való házalás szabályozandó: bizo-
nyos területre szorítandó, egyes czikkek árusítása eltil-
tandó, az árusítás módozatai megállapítandók.

Hűtőházak, raktárak állítandók a székesfőváros
által.
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D) Kormányzás. Közigazgatás.

A közélelmezésnek, mint legfontosabb tárgyú köz-
igazgatási ágnak, külön ügyosztály szervezendő a tanács
kebelében.

Élelmiszertörvény alkotandó.
A vásári alsófokú bíráskodás külön szervezendő.
A piaczi ügyekben hozott Ítéleteket a vásárbiróság

hivatalból közölje a közélelmezési ügyosztályival.
A piaczi statisztika és árjegyzés az egész országra

nézve kötelezővé teendő és egyöntetűen végzendő. Az
állami központi statisztikai hivatal dolgozza fel.

Az élelmiszereket terhelő állami és községi szolgál-
tatások úgy állapítandók meg, hogy azoknak magas, arány-
talan vagy egyenlőtlen megszabása, vagy kezelése a be-
hozatalt ne akadályozza érezhető módon.

A fogyasztási adók, vámok mérséklendők, később
egészen eltörlendők.

Az élőmarha súly szerint fokozatos fogyasztási adó-
val rovandó meg.

Az állatvásár a terménytőzsde mintájára szervezendő
korlátolt számú és felelős bizományosokkal és a keres-
kedelmi működést illetőleg is állami ellenőrzéssel.

A kormányzás, közigazgatás közegeinek járandósága
a piaczi árakkal időnkint összehasonlítandó és a szükség-
hez képest rendezendő. (Az áremelkedést ők érzik leg-
jobban, mert nem háríthatják át.)

A városi polgároknak a kormányra, a törvényhozásra
az  eddiginél nagyobb befolyás biztosítandó.

A munkások a törvényhozásban és a főváros ügy-
vitelében való részvételre joggal ruházandók fel.
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E) A fogyasztásra vonatkozó javaslatok.

A háztartás, a főzés a fővárosban szervezendő leány-
ismétlő iskolák, tanoncziskolák és polgári leányiskolákban
mint tantárgy bevezetendő. Itt tanulja meg minden leány,
hogy mikép kell kevés konyhapénzből változatos és táp-
láló ételt feltálalni.

A fogyasztók a piaczi viszonyokról az eddiginél alkal-
masabb módon és behatóbban tájékoztassanak.

A fogyasztás legyen takarékos az élelmiszerek gon-
dosabb eltartása és gazdaságosabb felhasználása által.

Az árképződésre a közhatóság olyan befolyást gya-
koroljon, hogy egyenlő áldozatért mentől többféle élelmi-
czikkúgyanazon tápláló értéke legyen vásárolható.

A fogyasztók előítélete a juhhús, a lóhús, a tengeri
hal, a leölt (tisztított)  baromfival szemben   eloszlatandó.

Végül igyekezzünk mindnyájan fokozott munkával
vásárlóképességünket erősebbé tenni.

*

Azokról pedig, a kik a termelésben önhibájukon kívül
nem vehetnek részt, az Ínségben szenvedőkről, gondos-
kodjunk; de ne az eddigi módon. Szervezzük, központo-
sítsuk a jótékonyságot.

A városi tanács szegényügyi osztálya indítsa .meg a
szervezést: kérje fel a helybeli jótékony egyleteket, asztal-
társaságokat, hogy 2—2 képviselőt küldjenek ki a város
szegényügyi bizottságának kiegészítésére. Az így kiegé-
szített bizottság azután tagjai révén könnyen tájékozód-
hat az egyletek működéséről. Működése inkább irányító,
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tájékoztató legyen; az egyletek autonómiáját, a magán-
tevékenységben rejlő erőt a jótékonyság terén is tisztelet-
ben tartsa. Jelszava ne a lealázó alamizsnálkodás, hanem
munkaalkalmak és jobb kereseti viszonyok teremtése
legyen. A jótékony egyletek működése így lassankint a
bizalomnak, az együttműködésnek azt a mértékét hozza
majd létre, a mellyel a munkakerülőt termelésre kény-
szeríti, a munkanélküli ínségest pedig munkához juttatja;
és így lehetővé teszi, hogy az élet asztalán minden ember-
társunk megkapja a maga terítékét.


