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A közfogyasztásra levágott állatok. 
Animaux abattus pour la consommation en Hongrie. 

Résumé. Au cours de r année 1927, le 
mouvement des abattoirs a baissé d'environ 
7'8% en Hongrie par rapport à Vannée 
précédente et la consommation de la viande 
a également diminué dans les villes. Cette 
régression doit avoir pour cause le fléchis
sement de l'exportation des viandes fraîches 
et préparées, la hausse de la viande et le 
fait (pie parmi la population urbcdnc, les 
revenus provenant du travail étaient tou
jours inférieurs a ceux d'avant-guerre. 
D'autre part, chez beaucoup d'habitants, 
le loger et les dépensés de vêtement absor
baient une plus grande partie du revenu, 
ce qui les obligeait également à dépenser 
moins pour la nourriture. 

* 
A Földmívelésügyi Minisztériumtól be

szerzett adatok szerint a köz- és magán 
vágóhidak és vágóhelyek forgalma az 1927. 
évben az előző évi forgalomhoz képest jelen
tékenyen csökkent, A vágóhidakon és vágó
helyeken ugyanis a közfogyasztás céljaira 
az 1926. évi 2,309.109 darab vágóállattal 
szemben 1927-ben 2,130.114 darai) külön
féle fajú és nemű haszonállat vágatott le. A 
forgalom tehát 178.995 darabbal (7-8%-
kal) csökkent. A csökkenés főleg a húsárak 
emelkedésével és a húskivitel elég nagymér
tékű hanyatlásával indokolható. 

A vágásra került különböző fajú és nemű 
állatok közül a múlt esztendőben az ökrök, 
bivalyok, bárányok, gödölyék és lovak da
rabszáma az előző évhez viszonyítva némi
leg emelkedett. Ezek az állatfajok és nemek 
azonban a vágóhídi forgalomnak alig 6'7 
százalékát képezik s a vágások emelkedése 
is elég kis mértékű. A többi állatfajok és ne
mek vágása már jóval szűkebb keretek kö
zött mozgott, mint 1926-ban. Minthogy 
ezeknek a fajtájú és nemű állatoknak vá
gása az összes vágásoknak 93'3%-át telte, 
végeredményben az állatvágások számának 
hanyatlása s a fogyasztásra kerülő húsféle
ségek mennyiségének csökkenése követke
zett be. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy 
a mult évben a vágóhídi forgalom vissza
esése dacára még mindig nagyobb volt a 
vágások száma, mint az 1921—1925. évek 

átlagában (1,541.438 darab). Az ötéves át
lag azonban a gazdasági konszolidáció előtti 
évekre vonatkozik, meglehetős szélsőségeket 
takar s így a húsfogyasztás mértéke tekin
tetében irányadónak nem tekinthető. 

A mult esztendőben vágóhídra került 
összes állatoknak darabszám szerint több 
mint fele, 52*6% -a sertés volt, 177 % -át a 
juhok és bárányok, 17*0% át a borjúk, 
1 V5% -át a növendék és felnőtt szarvas
marhák, 1*0%-át a lovak és 0*2% -át a kecs
kék tették. A levágott állatok súlyára vonat 
kozó adatok hiányában, továbbá, mert ada
taink a házi vágásokat nem foglalják ma
gukba, ezekből az arányszámokból az egyes 
húsféleségek fogyasztásának méretei nem 
állapíthatók meg, de ezek az adatok min
denesetre amellett szólnak, hogy a viszony
lag olcsóbb sertés- és juhhús fogyasztása jó
val elterjedtebb, mint a marhahúsfogyasz
tás. 

Az 1926. évi adatokkal való összehason
lításnál kitűnik, hogy a legdrágább húsanya-
got szolgáltató borjúk vágása éppúgy vissza
esett, mint a kecske- és juhvágások száma. 
Ez a jelenség azért feltűnő, mert tudvalevő, 
hogy a kecske- és juhhús jóval olcsóbb. Az 
olcsóbb húsfélék közül egyedül a lóhúsfo-
gyasztás mutat emelkedést, amennyiben a 
mult évben 20*2% -kai több ló került vágó 
hídra, mint az 1920. évben. 

A vágások számát a lakosság 100-ezré-
hez viszonyító adatok ugyancsak azt mutat
ják, hogy csak a lóhús- és bárányhúsfo
gyasztás mértéke haladta meg az előző évi 
színvonalat, a marha-, borjú-, sertés- és 
juhfogyasztás ellenben elég nagy mértékben 
csökkent. 

A felsorolt húsféleségek fogyasztásának 
csökkenése a baromfi állomány örvendetes 
fejlődése következtében előállott baromfi 
olcsóbbodással s ennek folytán a baromfi
húsfogyasztás emelkedésével is összefüg
gésbe hozható. De a többi húsféléket érintő, 
már említett dráguláson és a húskivitel ha
nyatlásán kívül bizonyára az is közrejátszott 
a vágóhídi forgalomból kikerült húsfélék 
fogyasztásának visszaesésénél, hogy a világ-



A közfogyasztásra levágott állatok az 1921—1927. években. 
Animaux abattus pour la consommation, 1921—1927. 
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háború és az ország megcsonkítása követ
keztében meglehetősen elszegényedett vá
rosi lakosság kereseti viszonyai egyáltalában 
nem érték el a békeévek színvonalát. A vá
rosi lakosság egy része ezenfelül jelenleg 

jövedelmének nagyobb hányadát kénytelen 
ruházkodásra és lakásra fordítani, mint 
annakclőlte s így keresetéből élelmezési 
szükségleteinek fedezésére természetesen ke
vesebb jut. 

Az 1928. évi termés. 
La récolte de 1928. 

M a g y a r o r s z á g . 

Honarie. 

A Földmívelésügyi Minisztériumnak f. évi ok
tóber hó 6-án közzétett legutóbbi vetés- és termés
jelentése szerint a szept. hó 15-ike után eltelt bá
rom hét időjárását változó hőmérséklet és bőséges 
csapadék jellemezte. Ebben az időszakban a nap
pali hőmérséklet nagy ingadozásokat mutatott, úgy
hogy a szélsőségeket 9 és 30 G fok jelentette. 
Az éjjelek hűvösek és harmatosak is voltak. A ta
laj mentén szeptember 25-én a hőmérséklet már 
több helyen 0 C fok alá süllyedt. A három hét csa
padéka rendkívül bőséges volt. Országosan eső
mentes nap mindössze csak egy volt és pedig szep
tember hó 27-ike; öt országos, négy közel országos 
és hat olyan nap fordult elő, amelyen a csapadék 
az ország területének közel 50%-át áztatta. 

A gabonanemüek cséplését néhány nagyobb 
gazdaság kivételével, az egész országban elvégez
ték. A szántás és vetés a hosszantartó szárazság 
miatt rendes időben nem volt megkezdhető. De a 
szeptember hó második felében beállott esők a ta
lajt kellőleg megpuhították s a szántási és vetési 
munkálatok, amennyiben a nap-nap mellett meg
ismétlődő esőzés nem akadályozta, most már tel
jes erővel megindultak. A többi gazdasági munká
latok közül a tengeritörés és a szárvágás, a burgo

nya, cukorrépa és takarmányrépa szedése, a do
hánytörés és szárítás, a kerti termények betakarí
tása, a sarjú gyűjtése és behordása, trágyahordás, 
gyümölcsök szedése és a szüretelés van folya
matban. 

A hét főtermény idei előzetes területi és termés
adatait az előző évi végleges adatokkal összehason
lítva 1. sz. kimutatásunk tartalmazza. 

A búza igen jó terméseredményt adott; a ter
més minőségére nézve is teljesen megfelel a vára
kozásnak. A szem általában acélos és hektoliteren -
kint i minőségi súlya 78*0—81*5 kilogramm között 
váltakozik, országos átlagban pedig 79*68 kg. A 
mult évben a búza minőségi súlya országos átlag
ban 79*42 kg. volt. Összes búzatermésünk 'W'SS 
százaléka nagybirtoknak, $6*12 százaléka pedig kis
birtoknak termeléséből származik. 

Igen jó s az előző évek terméséhez viszonyítva 
jelentékenyen nagyobb termést adott a rozs is. A 
szemek szép teltek; a hektoliterenkinti minőségi 
súly 69*0—75*0 kg. között váltakozik, országos átlag
ban pedig 72*20 (1927-ben 71*59) kg. Az összes 
rozstermésünknek 29*88%-át nagybirtok és 70*12%-át 
kisbirtok termelte. 

Mennyiségre, valamint minőségre nézve igen 
jó termést adott az árpa is. Hektoliterenkinti mi 
nőségi súlya 64*0—69*0 kg. között mozog; orszá
gos átlagban 66*61 kg. (1927-ben 65*59). Összes árpa-




