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A XIX. század első felének politikai, társadalmi és ipartechnikai fejlő

dése Európa mezőgazdaságát is kimozdította régi statikus, önellátásra termelő

jellegéből és fokozatosan átalakította. Az iparnak és a tengerentúli kereskede
lemnek gyorsan fejlődő és gazdagodó gócpontjai a mezőgazdasággal szemben
állandóan növekvő igénnyel léptek fel, úgy a termelvények minősége, mint
mennyisége tekintetében. Egy összefüggő vásárterület keletkezett Nyugat
Európában, mely a mezőgazdaságot piacra termelésre késztette. Változatos,
jobb minőségeket adó termelés indul meg először közvetlenül a piacot jelentő

városok és iparvidékek körül, majd a vasutak kiépülésével mind szélesebb kör
ben. A termelés belterjessége a piactól való távolságnak megfelelően foko
zatokban csökken, mégpedig bizonyos törvényszerűséggel (ú. n. Thünen-körök).
Ez a kicsinyben egy város vonzóerejére támaszkodó rendszer a XIX. század
második felére kontinensnyi méretekben is kialakult; Belga---,Holland-Szajna
vidéki központtal egy délfranciaországig - Pó-völgyig -, Bécsi és Prágai
Medencéig és fent az Odera vonaláig terjedő óriási Thünen-kör keletkezett.

Teleki Pál a harmincas években feldolgozta és térképen rögzítette az
európai mezőgazdaság színvonalának változásait a mult század közepétől

191ü-ig.
Magyarország mezőgazdáságának színvonala a mult század közepén e

térkép szerint jóval alacsonyabb volt, mint a tőle nyugatra elterülő országoké.
Ez a különbség a térképen élesen fejeződik ki, míntha éppen Magyarország
gal szünne meg a belterjes növény- és állattenyésztés. A Kis-Alföld és néhány
más kisebb területrész kivételével belterjes gazdálkodás sehol nincs.

1848-ig valóban alig segíthette elő valami mezőgazdaságunk színvonalá
nak emelkedését. Vasutak a váci és szolnoki vonal kivételével nem voltak,
mintahogy nem voltak nagyobb városok, vagy sűrűnlakott iparvidékek sem.
A termést nem volt mivel és hová szállítani. A főpiac még mindig Bécs, ahová
vagy lábon hajtották a jószágot, vagy részben víziúton szállították a termé
nyeket. Ennek megfelelően a hajtható háziállat és a gabona a mezőgazdaság

két termékfélesége, melyet önellátáson felül is érdemes volt termelni. Ez a
helyzet különösen megfelelt az akkori gazdasági-rendszernek. A politikai és tár
sadalmi tényezökön kívül hiányzott a gazdasági tényező is, mely a termelést
belterjesebb irányba terelte volna. Hogy mennyire hiányzott, sőt, bizonyos ter
melési ágakban valósággal ellentétes irányba hatott, az az egyes művelési ágak
1848-as állapotának vizsgálatánál tűnik ki.

A százéves fejlődés megítéléséhez, valamint a szomszéd országok fejlő

désével való összehasonlításhoz is csak azok az adatok irányadók elsősorban,

amelyek a mai ország területére vonatkoznak. Sajnos, ezek eddig részletesen
egyetlen gazdaságtörténeti munkában sem szerepelnek, a régi, járásonkénti sta
tisztikai anyag feldolgozásának nehézségei miatt. Az eddigi munkák 1918-ig a
régi magyar terület adatait vették. alapul; 1918-tól a mait. Ilyen összeállítás
a termelés fejlődésére vonatkozólag természetesen igazi képet nem adhat.
A mezőgazdasági kiállítás tudományos anyagának előkészítése alkalmával a
szerzőnek módjában állt a szántóföldi termények vetésterületének termésmeny
nyiségét 1868-tól, az állattenyésztés számszerű változásait 1849-től a mai hatá
rokon belüli területrészre feldolgozni. Ezeknek az adatoknak segítségével az
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alábbiakban sikerül talán a fejlődésnek az eddiginél pontosabb és összehason
lításra alkalmasabb képét adni.

l848-ban Magyarország területének középső része, pontosan a mai ország
terület müvelési ágak szerinti megoszlása a következő:

F'"""Li" I L".Jő I E"Jő I s,,,, T.='k.U,"
az összteriilet százalékában

3,1,2 I 8·? I 16·1 I 27·4 I 2·1 r'--1-2 -'2- -
1

Mindenütt még a háromnyomásos-rendszer uralkodik, melynek lényege
az, hogy évenként a község határának bizonyos részén csak őszi gabonát, másik
harmadán csak tavaszit (árpa, zab), a harmadik harmadát pedig az évben be
vetetlenül, ugaron kell hagyni. Ezen kívül még nagy legelő és egyéb rész is
tartozott a községhez. A hármas nyomású gazdálkodás célja egyrészt a nem
trágyázott földnek a kimerüléstől való megóvása, másrészt az aratás utáni tar
lónak és ugarnak a legeltetése volt. A kapásnövények: kukorica, burgonya stb.
termelése még csak inkább a községi kerthez tartozá belsőrségen folyt. Ezeket
a helyi, emberi fogyasztást meghaladó mértékben nem is volt érdemes ter
melni, mert az akkori szállítás mellett a felesleget nem lehetett értékesíteni. Az
állat pedig úgyszólván télen-nyáron legelőn volt, így takarmányként sem lát
szott gazdaságosnak termelésük.

Belterjes gazdálkodás csak néhány nagybirtokon folyt. Ezeknek hatása
azonban mint példamutató és oktató tényezőknek, messze túlterjedt határai
kon. Ilyenek voltak pl. az Esterházy-család néhány nyugatmagyarországi bir
toka és különösen a szerzetes rendek birtokai, mint pl. a piaristák mernyei
gazdasága, valamint a bencések és cisztercita rend dunántúli birtokai.

A főtermény még sokáig a búza maradt, mert szállításra az akkori viszo
nyok között legmegfelelőbb volt. Legbiztosabban lehet értékesíteni, amellett a
magyar búza iránti keresletet növelte az éghajlat és egyéb tényezők hatására
a régi búzafajtákból kialakult kitűnő fajtának, Európa többi részének búzáinál
jobb minősége.

A kivitel iránya a Duna kikötőin keresztül Bécs és az osztrák tartomá
nyok. (Az Osztrák-Magyar Monarchia vámhatárain belül tulajdonképpen belső

kereskedelem. )
A búza vetésterülete l890-ig állandóan növekszik a mai határokon belüli

országrészen is:

1868.

1.034

1892. I 1900.

1.189 l 1.493 I 1.523 1.583 I 1.159 I 1.510

1947.

1.205

Avetésterületnek l890-ig történő nagy emelkedése jórészt a tiszai és
egyéb ármentesítési munkák eredményével függ össze. A felszabadult új terü
letet szántófölddé törték fel, éppen abban az időben, amikor a búza iránti keres
let növekvőben volt és éppen ott, ahol az éghajlati feltételek is kedveztek ter
melésének. Érthető tehát, hogy az új szántófölddé feltört terület főtennénye az
ország többi részénél is nagyobb arányban a búza lett. A vetésterület növeke
dése l8g0-ben hirtelen megáll (a mai országterületen) és lényegében azóta is
stagnáló jelleget mutat. Másfélmillió hektár körüli területe nem emelkedik
lényegesen, noha ugyanakkor az összterület szántóföldjeinek kiterjedése növe
kedett: szántóföld: 5,047 ezer ha, búzavetésterület: 1,493 ezer ha.
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Avetésterületnek l890-től mutatkozó állandóságával szemben a termés
mennyiség, tehát a termésátlag is emelkedett. A termésátlag emelkedése egy
részt a termelési módszerek javulásával, másrészt az ekkor elterjedő, bőveb

ben termő fajtákkal magyarázható.
Mindemellett a termésátlagok lassabban emelkednek, mint a legtöbb nyu

gateurópai állam termésátlaga ugyanezen idő alatt. Míg a búza vetésterülete
l890-ig emelkedik és azóta kb. állandó, addig a többi gabonafélék vetésterü
lete állandóan csökken.

A rozs vetésterülete:

1917.1868.

e z e r

819. I 848. \ 825. 1-~69~2~·---:-1-7-2-7-·""1-5~2~9-.-~~

Ha figyelembe vesszük, hogy ugyanezen idő alatt a szántóföld mennyi
vel növekedett, ez a visszaesés még feltűnőbb, Magyarázata ennek az, hogy a
búza ára egészen a legutóbbí időkig több, mint kétszerese volt a rozsénak,
tehát az utóbbit csak ott volt érdemes a helyi fogyasztást meghaladó mérték
ben termelni, ahol a természeti viszonyok a búzának nem kedveztek. (Hűvös

éghajlat, homokterület.) .
Az árpa termelése 19l0-ig emelkedik, ettől kezdve csökken. Vetésterü

lete és termésmennyisége a mai országterületen :

1868. I 1875. I 1892. I 1900. I 1910. I 1921. I 1937. I HH7.

e z e r hektárban

424. I 553. I 585. I 561. I 613. I 458. I 476·1 482.

A termelés változása egyedül a magtermés iránti kereslettel nem magya
rázható. Vetésterületének további emelkedése összefügg azzal a körülménnyel,
hogy ebben az időben szántóföldi takarmánytermesztésünk csekély volt. Az
állatok nagy részének tehát kevés szénán kívül árpa- és zabszalmán kellett
áttelelniök.

A zabtermelés az árpáéhoz hasonló képet mutat:

1868. I 1875. I 1892. 1900. I 1910. I 1921. ~37. I 1947.

ezer hektárban

307. I 402·1 347. I 345. I 380. I 323. l 237.~
Az árpával szemben a különbség az, hogy itt kezdetben nem emelkedik

avetésterület. Termelésénél ugyanúgy, mint az árpáénál, a magtermés mellett
fontos szerepe van a takarmányként hasznosított szalmájának. A zab egyéb
ként -míndíg a legkisebb területen termelt gabonafélénk volt, mert száraz ég-

.hajlatunk az összes gabonafélék közül legkevésbé kedvez termelésének.
A gabonafélék termelése egyéb, .főbb terményekhez (kapások, szántóföldi

takarmányok) viszonyítva legkevésbé fejlődött. Mégis, együttesen a szántó
föld 68'SOlo-át foglalták el. Termelésükhöz való ragaszkodást sok körülmény
magyarázza, mindenekelőtt gazdasági körűlmények, melyek egyéb belterjes
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művelésí ág terményének értékesitését, a búzáénál körülményesebbé tették.
Másik ok az, hogy természeti, különösen éghajlati viszonyaink termelésüknek
különösen kedveztek. Termelésük, még az akkori viszonyoknak megfelelő túl
nyomóan házi és igás művelés mellett sem igényelt sok munkanapot. Terme
lése tehát aránylag kevés befektetéssel és kevés kockázattal járt.

Az előbbiekből önként adódik a kérdés: ha a gabonafélék vetésterülete
nem növekedett, milyen módon hasznosult a szántóföldnek cca 1'9 millió hek
tárnyi új területe? A választ a kapás és szántóföldi takarmánynövények vetés
területének növekedése adja meg.

Az 1868-tól eltelt nyolcvan év alatt az összes kapásnövények termelése
hatalmasan megnövekedett. Egyik közülük, a kukorica, második legfontosabb
terményünk lett. Éghajlatunk a kukorica-termelés szempontjából nem eszményi,
korábbi fajtái sokkal több nyári csapadék mellett adnak biztos termést, mint
amennyire nálunk számítani lehet. Ezek, a korábbi, szárazságot nem bíró faj
ták kezdetben alacsonyabb termésátlagot adtak, ami egyik oka annak, hogy
ebben az időben aránylag kis területen termesztették. Másik ok a háromnyo
másos-rendszer, mely a termelés nagyfokú megkötöttségét jelentette.

A kukorica vetésterülete, össztermése és termésátlaga számokban:

Vetésterület Ossztermés Termésátlag
Év

ezer ha ez er q máz sa

1868. I 564 3.617

I
6·4

1875. 778 9.873 12·7
1892. 786 14.290 18·1
1900. 771

I
11.905 15·4

1910. 889 14.285

I
16·6

1924. 1.003 18.828 18·0
1937. 1.204 27.587 22·9

Jellemző az 1868. évi alacsony termésátlag, me ly a kezdetlegesebb műve

lésmódon kivül a régebbi, kishozamú, szárazságot nem bíró fajták következ
ménye. Jellemző még a termésátlagok nagy ingadozása, amí sajnos ezóta is
megmaradt.

A kukorica gyors térhódítása egy gabonafélével, például a rozzsal való
összevetés világítja meg leginkább. 1868-ban még több, mint másfélszer akkora
területen, másfélszer annyi rozsot arattak, mint kukoricát. Ma viszont kétszer
akkora területen jó évben három, sőt négyszer annyi kukoricát aratnak, mint
rozsot. Az 1945. évi földreform után vetésterületének .továbbí növekedésével
lehet számolni, mert a kisbirtok mindig nagyobb területhányadon termelte, mint
a nagybirtok. '.

A kukorica után második legfontosabb kapásnövényünk a burgonya, ha
sonlóan hatalmas előretörést mutat:

1868. I 1875. I 1892. I 1909. I 1910. I 1924. I 1937. l 1947.

e z e r hektár

129 I 205 I 196 I 214 I 270 I 251 I 296 I 280

A termésátlagok nagy emelkedése mellett is, még mindig messze elmarad
nak a tőlünk nyugatra eső államok, így Csehszlovákia termésátlaga mögött.
A nagy különbséget csak részben indokolja a szárazabb éghajlatunk.

A harmadik kapásnövénynek, a cukorrépanak termelése egészen az 1945.
évi földreformig majdnem kizárólag a nagybirtokhoz kapcsolódott. Ennek elle-
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nére (és az ezekből levont következtetések ellenére) 1945 után vetésterülete
tovább növekedett.

A cukorrépa vetésterülete és termésmennyisége:

1868. I 1875. I 1892. I 1900. I 1910. I 1\l:H. I1\1~
e z e r h c k t d r b a n,

I I27 I 29 I 31 I 42 47 I 68 ·17 I 9,1

Kapásnövényekhez és szántóföldi takarmányfélékhez egyaránt sorolható
a takarmányrépa, melynek vetésterülete 1878-tól majdnem négyszeresére
emelkedett.

Szántóföldi takarmányok:

lV1 e g n e v c z é s I 1875. I 18\12. 1900. 1910. l!J:24. I l!n7.

Takarmányrépa ..... bev. ter. ha. 38.7\10 91.580 103.7:;4 177.752 !)7.82JI 13\1.769
term. q. 7,425.514 18,451.327 27,062.:127 50,742.31'1 17, 7f)ü.17H :t~,07:~.~~25

-~~-----------------
Lóhere, lucerna . . . . . bev. ter. ha. 200.%6 297.661 367.787 528.825 297.498 a:35.732

term. q. 7,293.689 11,778.896 15,060.388 21,583.486 10,135.512 :!O,S:~7.7i~H

-~~~-- -~----

269~4931-308.591

1----------
Bükköny, mohar bev. tcr. ha. 188.5·16 ,127.352 445.1181 lfi2.081...

term. q. 6,086.5\12 9,157.41\111,446.000 13,368.000 4,1\11.122 5,1\13.712

(A fenti adatok közül a két utóbbi termény a régi országterületre vonat
koznak.)

A szántóföldi takarmányfélék óriási, még a kapásnövényeket is meg
haladó előretörése, az állattenyésztés részbeni átalakulásával függ össze. A régi
leg-eltető, külterjes állattenyésztést ebben az időben kezdi felváltani a belter
jesebb istállózó állattartás.

A fenti terményeken kívül rohamosan emelkedett a gyümölcs, szőlő, zöld
ségfélék, ipari növények vetésterülete. Ezek közül legfontosabb a szőlő.

Az utóbbi száz év gazdaságtörténeti fejlődése az állattenyésztés terüle
tén talán még nagyobb változásokat hozott, mint a növénytermelésben. Meg
változott állattenyésztésünk egész jellege, megváltoztak a tenyésztett fajták, de
alapvetően megváltozott az állattenyésztésnek a növénytermeléshez való vi
szonya ís, Mezőgazdálkodásunk strukturális átalakulása szempontjából talán ez
utóbbi a legjellemzőbb. A kornak elején az állattenyésztés még önálló terme
lési ág, később mindjobban összefonódik a növénytermeléssel, míg végül ki
alakul a mai, nagyrészt istállózó, szántóföldi takarmánytermelésre alapozott
állattenyésztés.

Az állattenyésztés számszerű változására és fajtamegoszlására már 1850-től

sikerült adatokat összeállítani, a mai országterületre.
Ebben az időben még a mai országterület legtöbb részén, a legkülterje

sebb legelőgazdálkodásfolyik. Az állat majdnem kizárólagos tápláléka a legelő,

melyet télen némi árpa- és zabszalma egészít ki. A két legfontosabb állat a
szarvasmarha és a juh. A szarvasmarha 980f0-ban a lassú fejlődésű, tejet alig
adó, nem hízékony fehér, magyar-erdélyi (podóliai) fajta. Ennek a fajtának
tenyésztéséhez mai szemmel nézett súlyos hátrányai ellenére sokáig ragaszkod
nak, mert akkori viszonyok által támasztott követelményeknek sokkal jobban
megfelelt, mint az igényesebb nyugati fajták; a kizárólagos legeltetest jól bír
ták, a telet némi árpaszalmán áthúzták, egészséges, edzett fajta volt és ami
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talán mindezeknél is fontosabb, kitűnően birta a lábon való hajtást. Még a
vasútépités első időszakában is sokáig lábon hajtották a marhát a nyugati
piacokra. (Nem ritkán az Alföld keleti részétől Passauig, sőt, Augsburgig.) Az
utóbbi időkig legfőképpen kitünő igásökreiért tenyésztették egyes helyeken
(Hortobágy, Bugac stb.). Szarvasmarhaállományunk száma 1850 és 1895 között
megkétszereződött, azóta azonban nem emelkedett, sőt, kissé visszaesett. Szám
beli visszaesésével szemben fajtaösszetétele teljesen megváltozott, és végered
ményben ugyanazon létszám' mellett tejben és húsban sokkal nagyobb érté
ket termel.

Szarvasmarhaállományunk:

185!).

~(i1 I 1523 1532 I 1680 I 2035

1937. I 1947.

1440

Ugyanezen idő alatt a nyugati (főleg a svájci, simmentáli eredetű) marha
teljesen háttérbe szorította a régi, magyar fajtát.

A nyugati marha térhódítása Magyarországon:

1850. 1903.

50%
50%

1918.

10·5% magyar marha
89·5 (~~ nyugati marha

A háború következtében az előbbi állománynak cca 40%-a elpusztult.
Azóta azonban a természetes szaporulattal (a vágást korlátozó intézkedések
eredményeképpen) számuk újra elérte a másfélmilliót.

Szarvasmarhatenyésztésünknél is ismertebb volt külföldön lótenyészté
sünk. Régi kisebb termetű, de amellett acélos, edzett lóállományunkat később

angolo, arab- és más kiváló fajtákkal nemesitettük. A nemesitest részben a
nagy állami ménesbirtokok végezték. (A mezőgazdasági érdek mellett katonai
szempontok érvényesültek, bár egyik legértékesebb és legelterjedtebb fajtánk
a nonius, elsősorban a mezőgazdaságot szolgálja.) A fenti, ú. n. melegvérű faj
ták mellett mindjobban terjednek a nehéz, hidegvérű lovak. (Muraközi,
belga stb.)

Lóállományunk:

l~W•. I tssn. I 1870. I 1884. I 1895. I 1900. I 1910. I 1\125. I 1937. I 1947.

e z e r darab

687 I 725 I 842 I 765 I 873 I 825 I 9:18 I 875 r 7~8 l 464

Legkülterjesebb állattenyésztési águnk, a juhtenyésztés, 1870 körül érte
el tetőfokát (a mai területen azonban állandóan hanyatlik). A számbeli emel
kedéssel együttjár a nyugati fajták, elsősorban a merinók elterjedése. A juhá
szat hanyatlása elsősorban a legelők visszaszorulásával függ össze. A régebben
Magvarországon tenyésztett fajták, mint a racka és cigája mellett, legfontosabb
a íésűs merinó, de jelentős értéket képviseltek a kisebb számban tenyésztett
egyéb fajták is (húsmerinó, posztógyapjas merinó, friz, karakül, Ile de
France stb.).
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Juhállományunk:

1849. I 1859. I 1870. I 1884. I 1895. I 1900. I 1910. I 1925. I 1937. I 1947.

e z e r d a r a b

3362 I 4927 I 6757 I 4999 I 3100 I 2873 I 2358 I18~1 488

A háború az összes állatfajták körül a juhállományt pusztította el leg
nagyobb százalékban. (800/0 pusztult el.)

Tekintettel arra, hogy ez volt az egyetlen állatfajta, melynek tenyész
tése elsősorban a nagybirtokon folyt, és a belterjesebbé való mezőgazdálkodás

sallétfeltételei is mindjobban visszaszorulnak, még a háború előtti állomány
visszaállítására sem lehet 'számítani. (A háború előtti másfélmilliós állomány
is csak egyharmadát fedezte gyapjúszükségletünknek.)

Az utolsó száz évben sertéstenyésztésünk is teljesen átalakult. A mult
század második feléig a sertéstartásnak a maitól teljesen eltérő módja ural
kodott mindenütt. Az állatokat hatalmas kondákban legelőkön, ugarokon tar
tották felnövekedésükig (ami az akkori fajtáknál két évet is igénybevett).
A felnőtt állatokat őszkor tölgyerdőkbe hajtották, ahol bő makktermés eseté
ben némi zsírréteget vettek fel és igy kerültek piacra. Az ily módon hizott
sertés nem közelítette meg ugyan a mai, tengerin, zárt helyen hizlalt sertés
súlyméreteit, de minősége kiváló lehetett, mert a magyar sertésnek a nyugati
nagyvárosok piacain jó híre volt. A makkoltatás volt a tölgyerdőknek fő haszon
vétele, birtokosaik ennek alapján adták bérbe. Elterjedt sertésfajták ebben az
időben a bakonyi és a téglavörös színű (a mai Tamworth-hoz hasonló) szalontai
sertés. Mindkettő lassú fejlődésü, kevéssé hízékony, de rendkívül edzett és a
lábon való hajtást jól bíró fajta volt. A kukorica termelés rohamos előretöré

sével azonban a sertéstartásnak ez a külterjes módja nem volt többé jövedel
mező. Ekkor terjedtek el a takarmányt jobban értékesítő hízékony fajták, mínt
a mai mangalica és még újabban néhány angol hússertés-fajta (Yorkshire,
Cornwall, Berkshire stb.)

Sertésállományunk:

2119

1947.

ezer darab

1464 l' 1616 I 2539 I 3071 I 2611 \3-3-3-3-,-----.----.----1

1859.

A mult század közepén Magyarország mezőgazdaságának színvonala
Európa többi országaihoz viszonyítva nem volt különösen alacsony. Európa
különbözö országainak mezőgazdaságára vonatkozó 1855-65 körüli adatok
alapján összeállítható a földrész mezőgazdasági intenzításának térképe. Az in
tenzitás meghatározása a következő tények figyelembevételével történt: a műve

lésbe be nem vett terület aránya az összterülethez, szántóföld aránya és a
nyomásos rendszer elterjedésének foka, termésátlagok, kapásnövények része
sedése a szántóterületből, a termesztett és tenyésztett növény- és állatfajok stb.
tehát kb. ugyanazon tényezőknek figyelembevételével, melyeknek alapján az
ismert Teleki-Koch-féle Európa intenzitási térkép készült, az 1880-as és a
későbbi évekből.

. Az ily módra szerkesztett térképen Magyarországnak majdnem egész terü
lete az Ú. n. középterjes gazdálkodás övébe esett, kivéve a Kis-Alföldet és
Bácska-Baranya vidékét, melyek a belterjes gazdaság övébe tartoztak és a
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Duna-Tisza-köz, Hajdúság-Nyírség, Bihar nagy foltj ait, ahol a külterjes állat-
tartás uralkodott. .

Magyarországtól nyugatra a belterjes gazdálkodás már míndenütt nagyobb
területeken uralkodott, mint a külterjes vagy középterjes forma (úgy a növény
termelés, mint az állattenyésztés terén). Kivételek: a cseh medence egy kisebb
része, Münster, Mecklenburg-Pomeránia vidéke, Közép- és Kelet-Franciaország,
majdnem kétharmad részben, Olaszország déli része, majdnem egész Ibéria
félszigete, végül Dánia és Irországnak nagy hányada, ahol közép-, illetve kül
terjes gazdálkodás folyt még ezekben az időkben.

Magyarországtól keletre és délkeletre viszont élesen határolódott el a kül
terjes szántóföldi művelés és állattenyésztés területe, a közepes intenzitású gaz
dálkodást mutató Közép-DunamedencétőLA két fokozat határa a Száva-Morva
alsó folyása, az erdélyi Medence és Bukovina keleti határa mentén húzódik,
északkeleti irányban. Ettől a vonaltól keletre a külterjes mezőgazdálkodás és
állattenyésztés uralma már kizárólagos. A gazdálkodás külterjességét mutatja
ezen a területen még a művelés alá nem vett területnek az összterülethez mért
nagy hányada, valamint az alacsony termésátlagok.

Románia művelés alá nem vont területe 43%, szántóföldje pedig csak
34'8010 (az összterület százalékában) volt ebben az időben.

Ugyanakkor Magyarország 15'2010 volt a művelés alá nem vont terület,
ennek is nagy része a Tisza árterületére esett.

Európai Törökország művelés alá nem vont ter. 29'0%
Cseh-Morvaország ««««« 4·6 %

szántóföld 28,4% I
« 47,5%

Ugyanezekben az államokban az állattenyésztés hasonlóképpen elmaradt.
Annak ellenére, hogy négy területen (Szerbia, Bosznia, Bulgária nagyrésze) az
uralkodó, sőt egyetlen jövedelmi forrása volt'a népnek, a területegységreszá
mitott állatállomány rendkívül alacsony volt.

Ország

Románia .
Európai Törökország .
Szerhia .

I Magyarország .

marha I
112·0

80·9
72·0

103·7

16

23·3
20·2
14·5
36·5

juh

220·1
171·8
145·0
229·8

sertés

49·6
26·0
72·0
82·0

1862-ben
1000 kat.
h-ra jut

drb.

Emellett az állomány mmosege is alacsony, mindenütt primitív, lassú
fejlődésűfajtákat tenyésztettek.

A fentiek összegezese szerint Magyarország mezőgazdaságának színvonala
1848 körül nagyjából úgy viszonylott a szomszédos területek és Nyugat-Európa
mezőgazdaságának színvonalához, mint ma. Az az óriási fejlődés, mely ezt a
korszakat jellemzi, lépést tartott a szomszédos területek fejlődésével, anélkül
azonban, hogy attól ütemében bármelyik korszakban lényegesen eltért volna.
Ez egyébként nagyjából jellemző egész Európa mezőgazdaságifejlődésére, mely
a Teleki-Koch-rendszerű térképen kifejezve, 1850-1880 és 1930 körüli idők

ben nagyjából hasonló fokozatokat mutat,
Magyarország mezőgazdaságának fejlődése az utolsó száz évben tehát

egész jellegében és ütemében az általános európai fejlődéshez alkalmazkodott
és azzal nagyjából lépést tartott. A fejlődésnek eddigi irányából és látszólagos
törvényszerűségeibőlma a jövőre nézve következtetést levonni mégsem lehet,
mert a II. világháború után végrehajtott földreform olyan strukturális változást
hozott, melyhez hasonló nem történt a jobbágyfelszabadítás óta Magyarorszá
gon. A feudális jellegű nagybirtokrendszert - az erdőgazdálkodást kivéve 
kizárólagos kisbirtokrendszer váltotta fel, mely a gazdálkodás egész jellegét az
eddigi fejlődési menettől eltérően, alapjaiban fogja átformálni.
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