
1. A NEMZETI ÉRTÉK MEGNEVEZÉSE: Csáky Ferenc (1885-1954) munkássága

2. AZ ÉRTÉKTÁRBA TÖRTÉNŐ FELVÉTELT JÓVÁHAGYÓ HATÁROZAT SZÁMA: 
7/2017. (I.31.)

3. A NEMZETI ÉRTÉK SZAKTERÜLETI KATEGÓRIÁK SZERINTI BESOROLÁSA:
    agrár- és élelmiszergazdaság

4. A NEMZETI ÉRTÉK FELLELHETŐSÉGÉNEK HELYE: nem meghatározható

5. A NEMZETI ÉRTÉK BEMUTATÁSA:
Csáky Ferenc 1885. július 12-én született Kéthelyen. Édesapja a Hunyady-uradalom főgépésze 

volt. Az 1902/1903-as tanévre beiratkozott a keszthelyi Gazdasági Tanintézetbe, ahol 1905-ben 
okleveles gazda végzettséget szerzett. Tanulmányait ösztöndíjjal Somogy megye is támogatta. 
Később kereskedelmi képesítést is szerzett. 

 1907. február 10-én lépett a Magyar Mezőgazdák Szövetkezetének szolgálatába, amely akkoriban
létesített Kőbányán sertéstelepet.1918-ban már cégvezetői, 1922-ben aligazgatói,1923-ban igazgatói
kinevezést kapott. 1941-ben pedig egyik ügyvezető igazgatója lett a szövetkezetnek. A Magyar 
Mezőgazdák Szövetkezetét 1891-ben alapították. A szövetkezet ún. osztályokat működtetett, pl. 
vetőmag, növényvédelmi, szőlészeti, tenyészállat stb. osztályt. A sertéshizlalási osztály 1905-ben 
Kőbányán létesült, amely ún. bizományi sertéshizlaló telepet működtetett, ahova a gazdák a sovány 
sertéseiket felküldhették hizlalás céljából. A huszadik század elején alig volt olyan sertéstartó, aki 
hizlalta volna a süldőállományát. Hizlalást elsősorban az ipari hizlalók végeztek. Ezen a helyzeten 
akart változtatni Csáky Ferenc. A szövetkezet megelőlegezte a takarmányt és az összes hizlalási 
költséget a sertések értékesítéséig. A szövetkezet egyik célja, hogy a sertéshizlalásra be nem 
rendezkedett gazdáknak jövedelmet biztosítson, s letörje azt a kartellt, amelyet az ipari hizlaldák 
hoztak létre a sovány sertések felvásárlására és hizlalására. 

A Magyar Mezőgazdák Szövetkezetének kis üzletágát, a sertéshizlalást Csáky Ferenc fejlesztette 
naggyá és magas színvonalúvá. A bizományi sertéshizlalást Európában elsőként ő szervezte meg. 
Eredményei iránt külföldről is érdeklődtek. 
   Csákyt gyakorlati tevékenysége mellett foglalkoztatta munkájának elméleti vonatkozása is, ezért 
sertéshizlalási kísérleteket folytatott az addig csak rideg tartásban nevelt és hizlalásra 
alkalmatlannak tartott mangalica sertéssel. Új sertéshizlalási technológiát dolgozott ki, az ún. 
expressz-hizlalási rendszert. Az expressz-hizlalás lényege, hogy megfelelő takarmányozási 
eljárással lerövidíti a lassú fejlődésű mangalica hizlalási idejét. Élettanilag is megalapozott 
sertéstenyésztési eljárás, amely rendkívüli közgazdasági jelentőséggel bírt, nőtt az exportjövedelem,
amelyből a kistermelők is részesültek. Expressz-hizlalási eredményeivel először 1930-ban lépett a 
nyilvánosság elé. Első könyvét is e témában írta és adata ki.(Sertéshizlalás. Értékesítés és hazai 
feldolgozás a süldő szakszerű nevelése és javítása. Bp. 1933., 2.átd.és bőv. kiad, 1935.) Csáky 
tevékenységét a gazdatársadalom, az agrártudomány és a hivatalos szervek egyaránt elismerték. 
Mint előadó és szakértő is jelentős tevékenységet végzett, több szakmai testületnek volt a tagja, így 
pl. a Mangalica Tenyésztők Országos Egyesülete választmányának. Rendszeresen publikált 
szakfolyóiratokban.(Köztelek, a Mezőgazdák, a Mezőgazdasági Kutatások, Állatorvosi Közlöny, az 
Állattenyésztők Lapja és a Magyar Mezőgazdaság, stb.) Feladatának tekintette a gazdák oktatását is
élettani, takarmányozási, állatgyógyászati, feldolgozási ismeretekre, ezért előadásokat tartott a 
rádióban, gazdatanfolyamokon. 1933-ban megjelent Sertéshizlalás című munkáját, népies 
használatra is kiadta. (Korszerű sertéstenyésztés és expresszhizlalás népies használatra. Bp.1940.) A
falusi tanítókkal és gazdákkal is kiterjedt levelezést folytatott, a vidéki napilapok is foglalkoztak az 
általa kidolgozott módszerrel, hogy minél több gazda ismerje meg és alkalmazza is azt. 

1939-ben a Magyar Érdemrend Középkeresztjével tüntették ki. Előbb kereskedelmi tanácsossá, 



majd gazdasági főtanácsossá nevezték ki. 1948-ban nyugdíjazták.1954. november 28-án hunyt el 
Szentendrén.
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1. Csáky Ferenc: Sertéshizlalás.                                 2. Csáky Ferenc: Korszerű sertéstenyésztés és 
expresszhizlalás.                                                         3.népies használatra átdolgozott kiadás. Bp.1940.
(Expresszhizlalás) 2.átd.és bőv.kiad.
Bp.1935.

        

3-4. Csáky Ferenc m.kir.főtanácsos. Mezőgazdák, 1940. 1.sz.




