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Az „új gazdálkodás" fogalmát valószínűleg Angliában találták ki, majd a mezőgaz
daságban ez lett az etalon mindenütt, ha meg akarták különböztetni a piacozó termelést 
a hagyományos, az önellátás érdekeit előtérbe helyező rendszertől. Nyilvánvaló tehát, 
hogy maga a rendszer elsősorban ökonómiailag írható le. Csakhogy „az új gazdálkodás" 
eleinte nem a piaci stratégiáktól, hanem a kultúrnövények és a tenyészállatok fajtáinak, 
sőt fajainak a köztermesztésbe történt illesztésétől függött. Legalábbis eleinte. Bioló
giai tényezőktől lehetett remélni a nagyobb hozamokat, nem pedig az üzemi méretek 
optimalizálásától, profiljaik rugalmas változtatásától, a termékszerkezet alkalmazko
dóképességétől. Még az alkalmazott technológiáknál, a szerszámoknál, az energia- és 
munkagépek sokaságánál is korábban jelentkeztek ezek a növények és állatok, majd 
maguk után vonták a termelési módszerek átalakítását, egyszerűbben szólva azt, hogy 
többet, ám hatékonyabban kellett dolgozni a gazdaságokban. Aztán még sok minden 
következett. Rájöttek a talajerő pótlásának minden eddiginél több eredménnyel 
kecsegtető eljárásaira, a kémiai anyagok alkalmazására, mire eddigelé csak véletlensze
rűen került sor. Ezzel „az új gazdálkodás" spekulatívvá vált, a tudományos tervezés 
mind nagyobb szerepet játszott benne. 

Mindazonáltal az „új gazdálkodás" 17-18. századi angol gyakorlata spontánul 
keletkezett összetevőivel régebbi keletű, hiszen az angol példa gyökerei a kontinensre 
vezetnek és mélyen nyúlnak a gazdálkodás középkori rétegeibe. A jobb reményekre 
feljogosító kultúrnövények és háziállatok növekedésével kapcsolatos tapasztalatok 
Hollandiából, az Alpok tájairól, sőt délről, Itáliából származnak, másrészt az Újvilág
ból, tehát összehasonlíthatatlanul szélesebb körből, mint amekkora spontán alkalmazá
suk kísérleti terepe. Mindez határozottan figyelmeztet arra, hogy az „új gazdálkodás" 
révén változott meg a mezőgazdaság eddigelé érvényes regionalitása. Régebben, a 
hagyományos rendszerekben csaknem minden a természeti feltételekhez való alkalmaz
kodás sikerétől, azaz végeredményben biológiai tényezőktől függött. Az „új gazdálko
dás" révén azonban új távlatok nyíltak a gazdák előtt, hiszen a mezőgazdaság a benne 
létrehozott szaporulattól a beszerzés és értékesítés mechanizmusáig kezdett feloldódni 
a világgazdaság rendszerében. És a rendszer egyre jobban tágult, napjainkra minden
esetre behálózza már planétánkat. 

Ezzel egyszersmind a hagyományos gazdálkodás paraszti empíriája mind jobban 
háttérbe szorult, nem tűnt ugyan el, de csaknem minden részletkérdésben a nemzetközi 
hatásokra reagálni jobban képes majorok, nagyüzemek működésének utánzására kor
látozódik. Mindinkább a tőke és a tudomány határozza meg a dolgok alakulását. 

Viszont az európai hagyományos munkakultúra zömmel a mezőgazdaságban szer
zett tapasztalatokból alakult ki. Vegyes gazdaság ez, főként gabonatermesztésből és 
néhány haszonállat tartásából áll. Eredetileg nem is európai találmány. A vegyes gazda
ság délnyugat-ázsiai rendszer, gyökerei az i. e. 10. évezredig nyúlnak vissza, s kontinen-
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sünkön jóval később, csak az i. e. 7-6. évezred, illetve az i. sz. 1 évezred között zajlik 
le diffúziója, vagyis hozzávetőleg hét-nyolc évezredet tölt ki. Nem is zökkenőmentesen. 
Például a gabonatermesztés alapvető ellentmondását, azt, hogy a fűfélék a legkisebb 
hozamú növények közé tartoznak és emiatt a cereáliák termesztéséhez viszonylag nagy 
földterületekre, következésképpen aránylag sok élőmunka-ráfordításra van szük
ség, Európában sem sikerült feloldani, sőt a gazdálkodás „elgabonásodása" csak a 
16-19. században következett be. Maga a gabonatermesztés azonban mindenütt megha
tározó tényezője lett a gazdálkodásnak és a lakosság életmódjának. Elsősorban az 
ökológiai adottságoktól függött, hogy milyen mértékben. Tudniillik a közel-keleti dif
fúzió nyomán Európában terjedő gazdálkodási rendszer délen még sok vonásában 
emlékeztetett ázsiai előzményeire, de az Alpokon átjutva egyre jobban alkalmazkodott 
a kontinentális klímához és az erdős környezethez. Legnagyobb szerephez végül itt 
jutott. A szántóföldekre, a haszonállatok alkalmi legelőire (erdőre, mezőre, pihenő, 
vetetlen termőföldre) alapozott gazdálkodás vetésterületét, hozamait, a mezőgazdaság 
egyéb ágazataihoz viszonyított súlyát tekintve Északnyugat- és Közép-Európa hagyo
mányos gazdasági kultúrájában vált a legfontosabb élelmiszerbázissá. Meglehetős ké
séssel hódította meg azonban Kelet- és Észak-Európa tereit, voltaképpen csak az elmúlt 
három évezredben nyomult be ide, s a technológiában, a munkaszervezetben sehol sem 
mutatta fel a kontinens másik felének eredményeit. Viszonylag kedvező adottságai 
lehettek volna a Fekete-tengertől északra húzódó sík, sztyeppéi övezetben, ám itt a 
17. századig csaknem minden gazdasági haladást három évezreden át maga alá rendelt 
a nomád állattartók parazitizmusa, közelebbről az a tény, hogy ezek a törzsek az 
állattartásból nem tudván elegendő élelemhez jutni, szükségleteiket részben a nomádok 
között meghúzódó parasztközösségeket kizsákmányolva és gyakorta pusztítva fedezték. 

Az elmondottakból nyilvánvaló, hogy a gabonatermesztés súlya különféle okok 
következtében más és más volt a kontinens egyes részein, valamint az, hogy a gazdálko
dás egyéb ágazataihoz mért fajsúlya Északnyugat-Európában érte el a legmagasabb 
értékeket, tehát ott, ahol az elő-ázsiai előzményektől leginkább eltértek természeti és 
történelmi adottságai. 

Ami a kultúrnövényeket illeti: a búzát, az árpát, a lencsét, a lent, a bükkönyt és a 
borsót a pionír földművesek hozták magukkal Ázsiából, bár az is lehet, hogy vadala
nyokból nemesítettek is egyes fajtákat a Balkánon és a görög szigetvilágban. Például 
valószínű, hogy a Balkánon háziasítottak a kölest. Ezzel szemben a rozsot és a zabot 
(mivel ezek eredetileg gyomok voltak) csak Közép- és Nyugat-Európában nemesítet
ték, felismerve hidegtűrő tulajdonságaikat. Ennek már legalább négyezer esztendeje, 
de a rozs csak az elmúlt másfél évezredben, mindenekelőtt a klíma kedvezőtlenebbé 
válása miatt lett az első számú élelmiszernövény az Atlanti-Európában. A zab úgyszól
ván csak a középkorban illeszkedett be a vetésszerkezetbe, tehát abban az időben, 
amikor fogyóban volt a legelő. Ez idő tájt a növekvő szállítási szükségleteket kielégí
tendő mind több abraktakarmányt kellett betakarítaniuk. Csak ilyen előzmények után 
terjedt ez a két kultúra Keletre és Északra, a fenyőrégióba. 

Valamennyi kultúrnövény egynyári és néhány évi termés már kimeríti a talaj 
táperejét. A földműveseknek tehát új terepen kell mozogniuk, a szűz földet kell feltör
niük, gyakran távolabbra is költöznek, ami a legfőbb biztosítéka a gazdálkodás terjedé
sének, annak, hogy a földművelés meghódítsa Európát. Évelő növényeket ilyen körül
mények között egyáltalában nem lehet gondozni. A pionir (neolit) földművesek úgy
szólván alig termesztettek gyümölcsöt. Vad alanyokat gyűjtögettek, amivel szervesen 
kiegészítették az élelmiszerbázist. Ez a rendszer később sem ment feledésbe. Jelentős 
gyümölcstermesztés - a mediterrán övezet kivételével, ahol az elmúlt három-négy évez
red, tehát a civilizációk történetében teret nyert - csak a középkort követően alakult 
ki kontinensünk hagyományos gazdálkodásában. 
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Sajátos a tenyészállatok sorsa is. Túlnyomó többségüket Elő-Ázsiából hozták ma
gukkal a bevándorlók. A juhok, a kecskék eleinte alkalmazkodtak az erdős-mocsaras 
környezethez, noha ezek kifejezetten magas fennsíkokat, csaknem száraz, füves pusz
tákat kedvelnek. A neolit földművesek például a Duna völgyében reménytelen erőfe
szítéseket tettek, hogy megtartsák őseik juhászati és kecsketartási hagyományait. Ek
koriban a sertést (és a szarvasmarha ősét, a tulkot) még csak vadászható zsákmánynak 
tekintették. Csakhogy mindkét állat jóval több húst adott és jobban alkalmazkodott a 
környezethez, mint az eddig ismert tenyészállatok, hiszen vad alanyaik ebből a biotop-
ból származtak. Az i. e. 3. évezredben már visszájára fordult a helyzet és ekkor a sertés 
meg a marha jutott többségre a tenyészállományban. A juh (és a kecske) csak délen, 
ahol nem voltak kiterjedt erdőségek, őrizte meg tartásának ázsiai hagyományait, transz-
humáló tartása nomád emlékeket őrzött - itt-ott - napjainkig. Ezzel szemben Közép-
és Nyugat-Európában a prehistóriában csak ott tűnt fel a juh, ahol már jócskán kiirtot
ták az erdőt. Aztán később, a középkorban letarolt erdők helyén felszántott földekből 
- a munkaerő krízise miatt - füves mező lett, a fürtös bundájú muflon rokona újra 
tényezővé vált a gazdaságban. Ha valahol megnőtt a juhnyáj, a gazdasági krízisek 
kézzelfogható bizonyítékát szolgáltatta. 

Ezeknek a haszonállatoknak a tartása Európában egészen más feladat elé állítja 
az embereket, mint Ázsiában. Az eurázsiai nagy hegylánc két oldalán ugyanis eltérő 
kép tárul elénk. A déliek történetesen, Indiában és Kínában szarvasmarhát, szamarat, 
kecskét, juhot, sertést és kutyát tartanak. A kultivációba bevonják a szarvasmarhát és 
a szamarat. Valamennyi tenyészállatuk takarmányozásához kedvezőek a vegetációs 
periódusok. A száraz évszakban elegendő szalma áll rendelkezésükre, a juh és a kecske 
távoli legelőkre hajtható, ahol még talál a legelőn füvet. Tehát valamennyi állat ele
gendő takarmányhoz jut még télen is. Ebben a körzetben csak a sertés számára kevés 
az ennivaló, csak satnya fajták fejlődtek ki; a történelem sajátos teljesítménye, ha 
Kínában (elsősorban délen) a kevés mozgásigényű sertés lett a legfőbb haszonállat, 
miután minden talpalatnyi földet bevetettek az elmúlt másfél évezredben, miután az 
emberek minden más sarkához mérten a világnak nagyobb mértékben elszaporodtak. 
(Itt elfogyott a szarvasmarha is a középkorra, s a hagyományos kínai konyha a sertés 
mellett baromfiakat kínált.) 

Európában a helyzet másképpen alakult. Itt a kontinens nagy részén, így az Alpok
tól északra is, erdőkből irtott tisztásokon gazdálkodtak. Az állatok zöme a legtöbb 
település határában csak a középkort követően jutott füves mezőkhöz, addig az erdők 
aljnövényzetét legelte. A szarvasmarhák, a juhok, a kecskék testméretei jóval ennek 
előtte csökkentek - már a délnyugat-ázsiai tenyészkörzetekben. Végeredményben a 
küllemi jegyek Európában úgyszólván nem is módosultak. Az erdők aljnövényzete az 
Alpoktól északra és keletre még a rövid vegetációs periódus ellenére is elegendő táplá
lékot adott a jószágnak. Délnyugat-Európában és a sztyeppén minden évszakban új 
legelőkre terelték a nyájakat, tulajdonképpen utánozták a vadállatokat, hiszen azok is 
a vegetáció sarj adásához és elhalásához igazítják vonulásukat. 

A legelő, a természet által kínált takarmánybázis akkor bizonyult elégtelennek, 
amikor áttértek a tenyészállatok hasznosításában a specializációra. A marhák történe
tében ez egészen nyilvánvalóan felismerhető. Ezt a jószágot már Elő-Ázsiában igázták, 
fejték is, s ha elöregedett, levágták, megették, bőrét, csontját, szaruját felhasználták 
ipari célra. Ez így ment évezredeken keresztül Európában is. Aztán a középkorban 
ezen a gyakorlaton változtattak a városi piacok követelményei szerint. A városi ember 
mészárszékben húst vett, s ilyesmihez a paraszt úgyszólván sosem jutott hozzá. A 
marhák letaglózása és húsuk kimérése a földesúr joga volt mindenütt, a falusi fogyasz
tópiac pedig jóval kisebb volt annál, hogy a mészárszék gazdaságosan működjön. De 
a városokba csak síkságokban bővelkedő tartományokból hajthattak vágómarhákat, 
jobbára az Elbától keletre húzódó 300-400 km széles sávból az ettől nyugatabbra fekvő 
piacokra. Viszont a vidék népe megelégedett sátoros ünnepeken a borjúhússal és még 



inkább a füstölt disznóhússal, meg rendszeresen a baromfiakkal. A jólét csalóka prog
ramját, mely szerint „minden polgárnak tyúk főjön fazekában" aligha kínai példák 
nyomán fogalmazták meg. Mégis program lett, alighanem hasonló okok miatt: a fogyó 
legelők és a szaporodó tömegek ellentmondásában a legolcsóbb húsétel a baromfi. 

Persze szükségmegoldásokkal mindenki igyekezett úrrá lenni a nehézségeken. 
A marha igaereje mindenekelőtt való érték a nincs csapdájában. Csakhogy ott, ahol 
a marha télen nem, vagy alig talált legelőt, tavasszal már nem is tudta húzni az ekét, 
tejet pedig egy cseppet sem adott. A leromlott jószágnak az éhhalál küszöbén még a 
szalmatetőt is lebontották, aztán feletették vele, csakhogy lábra kapjon. Mások előre-
látóbbaknak bizonyultak: lombot meg szénát gyűjtöttek a jószágnak és télen etették 
fel a készleteket. Ezt talán az Alpokban kezdték el, mindenesetre a középkor végére 
már elég széles körben alkalmazták és napjainkig kitartanak mellette. Itt olyan felesle
gekkel rendelkeztek a proteingazdag fűtakarmányból, hogy a városi piacokra vajat és 
sajtot szállító gazdák tehenészeteinek egész hálózata fejlődött ki az elmúlt fél évezred
ben. De ez kivételszámba ment. A szokványos megoldás: a télen éhező marha látványa 
mindenütt. A helyzeten csak vetett takarmányokkal tudtak segíteni, fehérjedús pillan
gós virágúakkal és répával. Ezek azonban kultivációt igényelnek és elfoglalják a helyet 
az emberi tápláléknövények elől. Végeredményben csak a célszerű vetésforgók alkal
mazásával jutottak ki ebből a csapdából - az elmúlt hat-nyolc emberöltő alatt. 

Valamivel kedvezőbb sorsra jutottak a lovak, bár ezek is többet szenvedtek a 
kelleténél - takarmány hiány miatt. Elődeiket füves mezőkön, a Kaukázus előterében 
szelídítették meg - talán négyezer éve - mindenesetre Elő-Ázsia civilizációs forradal
mát követően. (Jobbára ekkor, vagy valamivel korábban tudták az elefántokat Indiá
ban és a tevét Közép-Ázsiában az embernek szolgálatába állítani.) A lovak hasznosítása 
azonban csak mérsékelten sikerült. Egészen addig, amíg Ázsiából az elmúlt évezredben 
nem jutott el kontinensünkre a nyereg és a hám, sem hátalni, sem fogatolni nem nagyon 
lehetett őket. Inkább díszelegtek velük. Temetési menetek, katonai parádék kellékei 
voltak. Minthogy a sztyeppékról származnak, a lovak csak vegetálnak az erdőkben. 
Már a prehistorikus csontvázak figyelmeztetnek a testméretek csökkenésére. Ennek 
ellenkezőjét kontinensünkön csak ott tapasztalni, ahol takarmánnyal töltötték ki a 
növénytermesztés és az állattartás kezdettől fogva jól felismerhető hézagát. Az egész 
problémát végül is csak a középkorban oldották meg. Ekkor vezették be az Alpoktól 
északra a vetésforgókat, ami elegendő takarmányt biztosított, de csak a majorokban. 
Az Atlanti-Európában az abrak csaknem minden gazdaságban beilleszkedett a közép
kori termelési rendszerekbe. De ettől keletebbre még a modern idők hajnalán is általá
nos volt az éjszakai legeltetés nyaranta, télen pedig a koplaló lovak sanyarú látványa. 

Az „új gazdaság" mindenesetre felszámolta ezeket a problémákat. Munkával he
lyettesítette azt, amit addig a természet ingyen kínált. Ebből nyilvánvalóan következik, 
hogy a gazdálkodás - az elmúlt fél évezred urbanizációját megelőzően - mindenekelőtt 
alkalmazkodás volt a természeti feltételekhez. Ennek messzemenő, sőt hosszan tartó 
következményei lettek. 

Az európai mezőgazdaságban termesztett növények zöme a prehistória rétegeiben 
honosodott meg és aránylag kevés változáson ment keresztül. Bár a mediterrán tájakon 
megjelentek új növények is (a füge, az olaj, később a citrusfélék), de ezeknek egyikét 
sem művelték az i. e. III. évezred előtt, másrészt egyik sem terjedt el a kontinens 
belsejében. Az agrártáj kialakulásának döntően klimatikus okai voltak. Délen évelő 
növények mellett a szintén elő-ázsiai eredetű cereáliák és zöldségek biztosították a 
betevő falatot, az Alpoktól északra azonban már zömmel csak egynyári növények 
váltak az agrárcivilizáció alapjává. A vad alanyokból háziasított gyümölcsök és szőlőfaj
ták jelentősége meg sem közelítette soha a déli tájakon termettek hozamait. Ennek 
ismét az éghajlat volt a legfőbb oka. 
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Az állatállomány zöme szintén a prehistóriában került délről északra. A fajokat 
illetően később sem lehet tudni számottevő változásokról. Az a tény azonban, hogy a 
XIV-XV. századtól kezdve az állatok méretei kezdenek növekedni, a tartásviszonyok 
javulására enged következtetni, arra, hogy a legelőn és az ínségtakarmányon kívül 
egyre több élelmet is biztosítottak a jószágnak. Ám ez a gyakorlat csak a XVIII-XIX. 
században öltött nagyobb méreteket, amikor céltudatos nemesítéssel is növelték a 
háziállatfajták hasznos tulajdonságait. 

Ugyanakkor köztermesztésben gyorsan terjedtek az amerikai eredetű kultúrnövé
nyek. Ezek két évszázadon át dísznövények voltak csak, kuriózumok és hasznosítá
sukra csak akkor került sor, amikor a fogyasztás szükségletei nagy nyomást gyakoroltak 
a gazdálkodás régies szervezetére. Az új növények beiktatása a termelési ciklusba, 
gyorsan repesztette szét a hagyományos gazdálkodás kereteit.1 

Németországban például a búzán és a tönkölyön kívül árpát, rozsot és hajdinát 
termesztettek még mindenütt a középkor alkonyán. Északnyugat-Németországban 
- a hideg és az esők miatt - különösen kedvelték a hajdinát. Ez a régies vetésszerkezet 
még két évszázad múltán is sokfelé háborítatlan maradt. Nem így Angliában, ahol már 
a XVII. század második felének változásai miatt a búza jobb fajtáinak termesztése 
érdekében tett próbálkozások eredményesnek bizonyultak. Az angolok aztán a kikötő
városokból gabonát exportáltak az Északi-tenger mellékének városaiba, tehát abba a 
piaci övezetbe, amelynek lakossága leginkább megérezte az árforradalom fogyasztási 
szokásokat módosító hatását. Angliát ekkoriban „a fehér kenyér boldog honának" 
nevezték, Franciaországban pedig még nem volt közmondásosán fehér a kenyér 
(Auverne-ben például hajdinából sütötték, Dél- és Közép-Franciaországban kukoricá
ból stb.). A lisztet mindenütt keverték a forradalom előtt és csak a XIX. század jelentős 
erőfeszítéseinek köszönhetjük a most már majdnem mindig a franciákhoz társított 
fehér búzakenyeret. 

Ennek előtte azonban nagyon sokfelé vetették a kétszerest, a búza és rozs elegyét 
(méteil, mixtellum). De nemcsak a franciák. Brabant szántóvetői vagy Flandria bérlői 
még a XVIII. században is megtartották őseik szokását és a termelés biztonsága érde
kében a különféle időjáráshoz alkalmazkodó keveréket vetették földjeikbe. Hollan
diában is, ahol a gazdálkodás a legnagyobb előrehaladást érte el ebben az időben, 
Zealand és Dél-Hollandia gazdái körében még nem ment feledésbe a régi módszer. 
Területenként változtak ennek a vegyes keveréknek arányai. Flandriában egy 1352-beli 
feljegyzés szerint fele-fele arányban kell a búzához a rozsot keverni. Angliában pedig 
valamivel később a 3:1 aránya is előfordult és ebben a rozs volt a túlsúlyban. Elzászban 
sikerrel próbálkoztak az árpa és zab keverésével (neve angolul mancor, franciául mani-
pulum). Franciaországban ehhez még búzát is elegyítettek (terceil, bladum tercio-
narium) vagy egyharmad búzához kétharmad árpát adtak. Hollandiában rozsot kever
tek három az egyhez arányban zabbal (mancksaet), vagy fele-fele arányban elegyítették 

1. Bloch, 1939:7-16.; Farain, 1941/1:125-79.; Jones, 1941/1: 342-232.; Grand-Delatouche, 1950: 
passim.; Bloch, 19522: passim.; Lindemans, 1952/1—II: passim.; Slicher van Bath, 1955: 169-
203. ; Slicher van Bath, 1960:130-53. Sereni, 1961: passim. ;Abel, 1962:288-90.; Duby, 1962/1: 
232-36.; Slicher van Bath, 1963/a: 262. skk.; Verhulst, 1963: 63-80.; Jones, 1965: 69-86.; 
Kulischer, 1965VII: 38-98.; Ábel, 1966: 161-82.; Duby, 1966: 267-84.; Jones, 1966: 57-92.; 
Verhulst, 1966: 77-116.; Thirsk, 1967/IV: 1-112.; Verhulst, 1968:174. skk.; Fussel, 1969:1-9.; 
Duby, 1973: 240-52.; Grigg, 1974: 145-75.; Vries, 1974: passim.; Duby-Wallon, 1975/11: 
passim.; Jones, 1975: 327-60.; Vries, 1976: passim.; Ennen-Janssen, 1979: 145-63., 169-77., 
222-24.; Vandenbroek-Bublot, 1980: passim.; Cipolla, 19812: passim.; Haliam, 1981: passim.; 
Tits-Dieside, 1981: 362-81.; Tits-Dieside, 1984: 590-64.; Zumthor, 1985: passim.; Butlin, 
1987: 87-103.; Wolff, é. n.: 95-116. 
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a rozsot árpával (spilkoren). Ezt sikerrel próbálták ki Franciaországban is. Viszont 
Angliában az árpa és a zab elegyével (drage) érték el ugyanazt az eredményt. A rozs 
és a búza keverését Magyarországon mindenütt elvégezték - még a XIX. század végén 
is - olyan falvakban, ahol a gabonakonjunktúrák nem éreztették termelési szerkezetet 
átalakító hatásukat.2 

Ezek a módszerek alkalmasint nagyon régi tapasztalatokat konzerváltak. Mint
hogy minden esetben a termelés biztonságossá tétele volt a céljuk, tulajdonképpen csak 
kiegészítették azt a gabonatermesztők körében majdnem mindenütt szokásos gyakorla
tot, hogy az azonos fajú magvakból is különböző tenyészidejű fajtákat termesztenek, 
ily módon is széthúzva a termelési szakaszt, az érésidőt, csökkentve a szem veszteséget. 

Mindazonáltal még ez is kevésnek bizonyult. A kultiváció alacsony foka miatt még 
a XVIII. században is köztermesztésben volt Európa valamennyi táján a hajdina, ez a 
homályos eredetű gabonaféle, melynek neve a neolatin nyelvekben észak-afrikai erede
tet sejtet. (Francia: blé sarassin, olasz: grano saracino, spanyol: trigo morisco). Más 
források szerint a XV. század végén hozták be a Szentföldről.3 

Mindenesetre a XV. századi adatok azt bizonyítják, hogy Flandriában, Brabant-
ban, Mecklenburgban, Normandiában, Hollandia északi részén és Angliában meglehe
tősen általánosságban vetették. Flamand neve: boekweit (amelyben a weit búzát jelent) 
arra utal, hogy a növény északról vagy keletről jött, mert Flandriában ennek előtte nem 
mondták weitnak a búzát. Viszont Németország nagy részén Heidekorn a neve, s ez a 
származás délkeleti eredetének vagy kontinentális útvonalának valószínűségét látszik 
igazolni. 

Mindent egybevetve, a hajdina abban az időben került be Közép- és Atlanti-
Európa gazdálkodásába, amikor a kontinensnek ezen a részén sok új szántóföldet 
törtek fel, a talajok még egyáltalában nem voltak kellően átalakítva, s az ellenállóbb 
gabonafélék termesztése jövedelmezőbbnek bizonyult, mint a megszokott és sok tekin
tetben már a környezethez idomult fajoké. 

Jellemző erre a gazdálkodásra mindaz, amit Nyugat-Poroszországból 1820-ban egy 
erdőmester ír: szerinte a parasztok itt falvaik és házaik szerint birtokolt szántókon 
gazdálkodnak, trágyázzák azokat és művelik lehetőségeik szerint, de a távol fekvő és 
többnyire homokos talajú földecskéiken hagyják a fákat felnőni, 12,15,20 éves koruk
ban azonban a nagyobbakat már kivágják, felgyújtják az így letarolt erdőcske maradvá
nyait, majd a hamuval borított földön három éven át rozsot és hajdinát termesztenek. 

A megoldás régi hagyományokra tekint vissza. Lengyelországban is, ahol a közép
korban még előtte álltak a termelés belső arányai lassú változásának, az egyes régészeti 
feltárások magleleteinek elemzése arra enged következtetni, hogy itt a köles nagyon 
jelentős gabonanövény volt mindenütt és a búzának sokfelé vetették az egyszerűbb 
alakváltozatait, mindenekelőtt a tönkölyt és a kopaszbúzát. 

Ebben a régies termelési rendben úgyszólván minden egyes parcella mással van 
bevetve, tapasztalat irányítja az embereket: mit vessenek hova, hiszen alkalmazkod
niuk kell az anyatermészethez, egyáltalában nincsenek még abban a helyzetben, hogy 
érdekeiknek engedelmeskedjen minden, és a határ képe egyöntetű legyen. Másrészt a 
gazdálkodókat úgyszólván semmi sem kényszeríti arra, hogy a termelés egységes szer
vezetét alakítsák ki. A prehistória erdei tisztásain húzódó szántók jószerével magányos 
tanyákhoz tartoztak, ekkoriban még ritka volt a zárt faluszerű település. Ezt a rendszert 

2. Riemann, 1953: 12-13.; Dieck, 1954: 26-29.; Bath, 1963/a: 262-64.; Willerding, 1969: 188-
233.; Vandenbroek, 1975: 75-138.; Bentzien, 1980: 22-23., 46., 80-82., 117., 119-20., 226.; 
Sandgruber, 1982/a: 134-45. 

3. Lindemans, 1952/11: 117.; Mager, 1960/1: 343.; Slicher van Bath, 1963/a: 264-65. 
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hozták magukkal délről is, ahol - a mediterrán tájakon Európában és Fehér-Afriká
ban - mindmáig meg is maradt. Azonfelül fennmaradt Északnyugat-Európában is, 
másrészt Skandináviában és Keleten, a fenyőövben. Persze a földek mindenütt gyorsan 
kimerültek, hét-tízévi művelés után már sehol sem takarítottak be valamivel többet az 
elvetett magnál. Ekkor tehát újra pihentették a földet és egy távolabbi tisztást törtek 
fel, olykor pedig az erdő egy darabját irtották ki, hogy legyen mit művelniük. Ez a 
történet kényszerpályán zajlik és az a következménye, hogy egy-egy parasztgazdaság 
földjei szanaszét fekszenek, tőlük tarkáilik a táj és egy idő után már senki sem ismeri 
ki magát, kinek, hol van a birtoka, melyik földdarab melyik gazdaság tartozéka. Skan
dináviában a középkorban úgy segítettek magukon, hogy időnként újraosztották egy
más között a földeket (ezt a rendszert „hammarskift"-nek nevezték), beleértve még a 
ház telkét is, tehát a „topt"-ot. 

Gabonaleletek különböző lengyel településekről:4 
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Hordeum tetrastichum X X X X X X X X X 

Avena sativa X X X X X X 
Triticum vulgare 7 X X 7 X X X X X X 

Triticum compactum X X X X X X 

Triticum diccocum X X X 

Secaée cereale X X X X X X X X X X X X 

Panicum Miliaceum X X X X X X X X X X X X 

Persze azokon a nagyobb tisztásokon, ahol a toptok elszaporodtak (hiszen minden 
egyes parasztcsaládból egy-két fiú az apai ház mellett építette fel a sajátját és természe
tesen a ház mellett szántotta, vetette a földjét, csak azután terjeszkedett, művelt egy
idejűleg távolabbi tisztásokat is!), ott új szabályozás lépett életbe: a „solskift", melyben a 
házak mellett fekvő földek állandó birtoklásúak, de a távolabbiak még időnként, az 
újraosztás miatt, gazdát cserélnek. A rendszer a 14-15. századi Svédországból, Anglia 
nyugati grófságaiból jól ismert és jelzi a falusodás, a csoportos települések kialakulását. 
Ennek a rendszernek első kísérletei a Rajna és a Szajna között már a kelta időkben 
működtek, hogy a római korszak után átadják helyüket, a majorok szervezése révén a 
munkaerő-gazdálkodás és a termelés szabályozása új szolgáltatásokon alapuló rendjé
nek. Noha a zárt falvak kertjeihez dűlők csatlakoztak, a külső földek mégis megmarad
tak. Úgyhogy a birtoklás, a művelés, a munkaszervezet és maguknak a kultúráknak a 
tömege kétféle rendszerbe tartozott. (Ezeket az állapotokat egyébként az angolok írták 
először le a szakirodalomban, ezért „infield - outfield" szisztémáról szokás beszélni az 
agrártörténeti feldolgozásokban.) Minthogy azonban a bővebben termő övezetekben, 
ahol nagyobb volt a népsűrűség, mindenütt megindult a falusodás, elkerülhetetlen lett, 
hogy az eddig különálló parcellák közeit is felszántsák, végül a veteményeskertek 
folytatásában húzódó szántókból táblák, dűlők keletkeztek. A határ képe a „nyílt 
mező" látványa lett (open field system). Itt azonban a munkálatokat ugyanúgy koordi
nálni kellett, mint a kultúrákat. A gabona művelése immár kényszerű szabályozás 
nélkül elképzelhetetlennek bizonyult. Persze a legfőbb koordinátor a földesúr volt, 

4. Hensel-Lowmianski, 1964/1: 217. 
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akinek jól felfogott érdeke, hogy minél gazdagabb aratást takarítsanak be a parasztok. 
A telepített falvak gazdálkodási rendje már eleve a „nyílt mezőkön" zajlott le, olykor 
még a földek nagyobb tábláit is felosztották, hogy az egyikbe őszit, a másikba tavaszit 
vessenek, és ismét egy harmadik táblát ugarként legeltessenek. Mindazonáltal a nyílt 
mezők peremén mindig volt néhány erdei tisztás, amit meg lehetett művelni. A közép
kori szabályozás tehát nem maradt örök életű. Annál is inkább, mert a családi művelésű 
kis parcellák termelése, a műveléskényszer és a kollektív ellenőrzés alá nem eső birtok
testek gazdálkodása jövedelmezőbbnek bizonyult, mint a nyílt mezőké, és ez eldöntöt
te, hogyan haladjanak tovább. Fontos, hogy a családi parcellákon (amilyeneket a föl
desúr is szívesen műveltetett meg saját cselédségével, nem is egyszer a közlegelőkből 
kerítve el) igyekeztek olyan kultúrát előállítani, amelynek szaporulata haszonnal érté
kesíthető. A majorgazdaság rendszere tehát jótékonyan hatott a kultúrák fajtatisztasá
gára, s elősegítette a vegyes gazdaság ősrégi hagyományainak felszámolását. 

Mindazonáltal ez az egész folyamat nagyon vontatottan haladt előre. Majd másfél 
évezred kellett ahhoz, hogy mindhárom formáció meghaladja egymást, miközben itt-ott 
még mindig felismerhető volt a múlt hagyatéka, az új nem váltotta fel a régit. Ami a 
növényeket illeti, bevezették a vetésforgót. Ezzel a talajerő-gazdálkodás új korszaka 
kezdődött el. A nyomásos művelés (őszi + tavaszi + ugar) helyett legalább négyféle 
kultúrnövényt termesztettek (pl. Norfolki-négyes), de voltak más kombinációk is. 
A dolog lényege az, hogy a termőterületet minden évben megművelték és bevetették, 
áttértek az örökszántó rendszerre, s ezzel megszűnt az ugar meg a parlag. A 17-19. 
század agrártörténete ennek a folyamatnak a jegyében zajlott le az Alpoktól északra. 

A szántóművelés és a gabonatermesztés konzervativizmusa 

A gabonatermesztés, melynek meg kellett oldania Európa csaknem minden részé
ben az élelmezés és bizonyos mértékig a takarmányozás gondjait, voltaképp nagyon 
csekély sikerekkel kecsegtette a termesztőket. A „sötét középkor" földesúri gazdaságá
nak adatai valamelyest tájékoztatnak a terméseredményekről. Később az adólajstro
mok adatszolgáltatásai nyomán tárul elénk az a nagyon lassú és szívós igyekezet, amely-
lyel valamit sikerült javítani a hozamokon. A hatékonyabb agrotechnikának és a neme-
sítők - ma még kiderítetlen - fáradozásainak egyaránt szerepe volt ebben. 

Az ezredforduló táján Atlanti-Európa legjobb földesúri gazdaságaiban is csak az 
elvetett mag két-háromszorosát takarították be, s egészen kivételesen ritka esetben 
aratták le a XIII. században az elvetett mag négyszeresét. Az esetek többségében a 
parasztok elmaradtak még ettől az átlagtól is, be kellett érniük kétszeres hozammal, 
kivételesen jó termés esetén háromszorossal. A XIV. század nyugati teljesítményei 
határozott emelkedést mutatnak, különösen az egyházak önkezelésű gazdaságaiban. 
A falvakban négy-ötszörös termésre lehetett már számítani, a majorokban pedig ennek 
két-háromszorosára is.5 

5. Slicher van Bath, 1963/a: 54. skk.; Slicher van Bath, 1963/b: 30-41. 
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D 

A gabonaneműek hozamainak alakulása a XIII-XVIII. századi Európában6 

szakasz átlaghozam 3,0-3,7 
I. csoport (Anglia) 

II. csoport (Franciaország) 
szakasz átlaghozam 4,1-4,7 

I. csoport (Anglia) 
II. csoport (Franciaország) 

III. csoport (Németország, Skandinávia) 
IV. csoport (Kelet-Európa) 
szakasz átlaghozam 6,3-7,0 

I. csoport (Anglia, Németalföld) 
II. csoport (Franciaország, Spanyolország, Olaszország) 

III. csoport (Németország, Skandinávia) 
szakasz átlaghozam 10,8 felett 

I. csoport (Anglia, Írország, Belgium, Hollandia) 

1200-1249 
1200 előtt 

3,7 
3,0 

1250-1499 
1300-1499 
1500-1699 
1550-1820 

4,7 
4,3 
4,2 
4,1 

1500-1699 
1500-1820 
1700-1820 

7,0 
6,3 
6,4 

1750-1820 10,6 

Végeredményben ez a kettősség konzerválódott, és a rákövetkező századokban is 
mindenütt kimutatható Európában a nagybirtok üzemeinek gazdasági fölénye a pa
rasztok gazdaságaival szemben. Talán csak Hollandia kivételével és a fejlődésnek az 
ott (XVI-XVII. században) előállt intenzív útjához hasonló változata állítható párhu
zamba a holland példával, de ez Európának csak néhány urbanizáltabb vidékén tapasz
talható. Ezek tehát elszigetelt esetek és noha tizenkét-tizenötszörös hozamok sem 
mennek ritkaságszámba, a parasztok igyekezetéből mindössze a három-négyszeres ter
mésmennyiségre futotta csaknem mindenütt még a XVIII-XIX. századi Kelet-
Európában. 

A tradicionális teljesítményű területeken tehát az imént leírt biztonságos megoldá
sokra törekedett a szántógazdaság. Csaknem mindenütt megelégedtek azzal, hogy a 
barázdát szántó eke fogatolását ökrökkel oldják meg és sehol sem támadt igényük a 
takarmánygazdálkodásra. Bár nagyon valószínű, hogy a háromnyomásos rendszer, ami 
a karoling kori földesúri gazdaságokban tűnt fel először az Alpoktól északra húzódó 
tájakon, lehetővé tette a zab termesztését és ezzel biztosította a lótartás abraktakarmá
nyát. (Enélkül nem vitézkedett a lovag, nem szállított árut a kereskedő, és a kedvezőt
len talaj adottságú Északnyugat-Európában nem szántott a paraszt.) 

Jellemző példa erre Eszak-Franciaországból a királyi birtokok összeírása nyomán 
kibontakozó kép 810-ben.7 

Annappes Vity Cysoing 
Lille 

Somáin 
Lille Douai 

Cysoing 
Lille Douai-tól 

közelében 

Cysoing 
Lille keletre 

Az összes birtokterület 
(erdővel és parlaggal) 2850 1855 1867 1360 
Hozam (52 vagy 63 liter) 
Tönköly 2040 1080 360 372 
Búza 160 - -
Rozs 196 260 -
Árpa 2900 1900 750 1200 
Zab 430 400 -
Bab 1 - -
Borsó 12 - -

6. Slicher van Bath, 1963/b: 16. 
7. Slicher van Bath, 1963/a: 66. 
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A vetésszerkezet lényegesen módosult néhány évszázad múlva, miként ezt a 
XIII-XV. századi angliai példák illusztrálják.8 

Birtok Év 
Összes 
terület 
ha-ban Búza 

Hányad 
Árpa Zab Rozs 

Hüvelyesek, 
bükköny Egyéb 

Winchester 1200 1392 39,4 14,8 45,3 - _ _ 
- 1449 447 42,0 28,0 30,0 - - -

Westerham (1297-
1302) 48+ 36,0 - 40,0 9,6 0,6 13,8 

- 1345-50 48"1- 37,5 - 36,0 9,0 10,0 7,5 
Merton 
College 1333/4 506 42,2 22,0 26,0 4,2 5,6 -

- 1335/6 522 38,8 26,7 20,8 3,4 9,1 1,2 
Sherborn 
Manor 1425/6 160-180 40,6 41,5 12,9 - 5,0 -

- 1435/6 - 34,2 50,5 9,9 - 5,4 -
- 1445/6 - 25,5 70,5 4,0 - - -
- 1452/3 - 20,0 66,7 10,0 - 3,3 -
- 1462/3 - 29,1 59,1 11,8 - - -

Végeredményben a hozamok lassan emelkedtek és bővült a vetésszerkezet is, 
holott egyidejűleg mind kevesebb föld maradt vetetlen. Tulajdonképpen az igazi válto
zás a talajok táperejének célszerű felhasználásán múlott, a folyamatos művelésen, ami 
ugyan sokáig nélkülözte a trágyázást, de mégsem zsarolta ki a termőréteget. 

Ez a gazdálkodási rendszer jellegzetesen európai teljesítmény volt és híven tük
rözte azokat a változásokat, amelyek az Alpoktól északra végbementek a középkorban. 
A parasztok azonban éhínségek nélkül csak az ipari forradalom óta boldogulnak föld
jükön. A bajok abból adódtak, hogy ez a gazdálkodási rendszer nagyon konzervatív 
volt, a természettől függött minden és az új lassan terjedt kelet felé, csak Amerika 
felfedezésének idején érte el Kelet-Európa földrajzi határát. 

Eredendő nehézsége valószínűleg abban rejlett, hogy a gabonaféléken kívül úgy
szólván mást nem is termeltek benne. A szarvasmarhákat főleg vonóállatnak tartották 
és tejet alig nyertek tőlük - megfelelő takarmányozás hiányában. (Ezzel egyszersmind 
elodázták az istállózást és a trágyatermelést.) Húsáért sertéseket neveltek, ezek azon
ban az erdőkben nőttek fel. Végül tenyésztettek lovakat is, de ezeket a jószágokat már 
takarmányozniuk is kellett. Szinte luxusszámba mentek: utazni lehetett rajtuk vagy 
harcolni. (Ennek lehetőségével a középkor földesurai szívesen éltek, még akkor is, ha 
nélkülözniük kellett a hőn szeretett háborút.) A lovakat csak jelentős takarmánykész
letek birtokában foghatták hámba, előbb a fuvarosok, majd a szántó-vető parasztok. 
De a ló nem javította trágyájával a földeket és abraktakarmányt kívánt. A zabot nem 
szívesen ették meg mindenütt az emberek, noha jelentős részt foglalt el a vetéste
rületből. 

Ebből következően a kontinentális Európában folytatott gazdálkodás egyrészt 
nagyarányú beruházásokat igényelt (ezt eleve csak a földesurak valósíthatták meg 
majorjaikban), másrészt rendkívül munkaigényes volt. Minthogy a falvakban mindkét 
tekintetben hiányok mutatkoztak, a parasztok gazdálkodására a biztonságosságra tö
rekvés említett tényei nyomták rá bélyegüket. Ebben a helyzetben nehéz meghatározni 
a fejlődés ismérveit. A jobb termés, amit a hozamok rendkívül lassú emelkedése leg
alább olyan mértékben támasztott alá, mint ahogyan véletlenszerűen lehetővé tett a 

8. Slichervan Bath, 1963/a: 171. 
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kedvező időjárás, a legfőbb eredménye ennek a mechanizmusnak, de részleteiben 
- megfelelő botanikai tények és elemzésük hiányában - egyelőre még felderítet
len marad. 

Egészen bizonyos: ebben a homályos ügyben megkülönböztetett fontosságot kell 
tulajdonítani annak, hogy milyen beosztásban művelik a földeket. A kora középkorban 
még két részre osztották a termőterületet: az egyiken téli vagy tavaszi búzát vetettek, 
míg a másik felét pihenni hagyták és - főleg a földesurak - azon voltak, hogy a parasztok 
kiirtsák a gyomokat is. Ettől a gyakorlattól a karoling korban kezdtek eltérni egyes 
földesúri gazdaságokban, midőn bevezették a háromnyomásos rendszert. Itt a föld 
egyik részét téli búzával vetették, a másikat tavaszi vetésű gabonafélének szánták 
(búzának vagy árpának, később zabnak) és a harmadik parcellát pihenni hagyták. 
Annak ellenére, hogy ezzel a módszerrel már hat év alatt négyszer lehetett aratni 
egy-egy parcellán (szemben a kétnyomásos művelésmódban szokásos háromszori ara
tással), a gazdálkodás új módja nagyon lassan terjedt. Bár a Rajna és Szajna közén, 
ahol először alkalmazták, még a középkorban is akadt sok olyan falu, ahol nem tértek 
át a háromnyomásos rendszerre, de a Loire-tól északra fekvő területeken mind több 
nagybirtok vezette be, s innen átterjedt Belgiumba, Hollandiába, Angliába, másfelől 
Németországba és Dániába. Csehország és Magyarország területén a XII-XIII. század
ban még csak kolostorok és más önkezelésű földesúri gazdaságok földjén dolgoztak ily 
módon, később azonban, a XIV-XV. században néhány faluba is bevezették. A kelet
európai tájakon csak jelentős késéssel került sor alkalmazására, a kolostorok elszórt 
középkor végi kísérletei után a XVII-XVIII. században tapasztalható nagyobb lendü
let, de ez sem alakította át mindenütt a falvak határát. Az egész szervezet nehézkességét 
jól mutatja az a tény, hogy a háromnyomásos rendszer sose jutott el Nyugat-Angliába, 
Észak-Skandináviába vagy Dél-Franciaországba.9 

Nagyon valószínű, hogy ennek okait nemcsak az éghajlatban kell keresni. Kétség
telenül hátráltatta az egész folyamat előrehaladását csaknem mindenütt az a tény, hogy 
majdnem mindig találtak még kiirtható erdőt és olyan tartalék földet, amire kiterjeszt
hették a gazdálkodást és elhalaszthatták az intenzív gazdálkodás bevezetését. Közép-
Európában, Észak-Franciaországban és Angliában nagyon sok erdőt "irtottak ki. 
Az újonnan elfoglalt földekre eleve megszabott feltételek közé telepítették a paraszto
kat. Ám annak ellenére, hogy a falvak többsége tervszerű módon jött létre, a gazdálko
dás módszereiben még nem alkalmaztak optimális megoldásokat, inkább olyanokat, 
amelyek aránylag kevés munkaráfordítást kívánnak. A technológiai haladást tehát a 
racionális munkaszervezés, végeredményben a parasztcsalád munkaerőhiányának té
nyei támasztották alá. 

A faluszervezetben összefogott parasztok kollektív teljesítményei intenzívebb ta
lajművelést biztosítottak és lerövidítették a betakarításra fordított időt, annak ellenére, 
hogy gazdaságonként aránylag kisebb állatszámot és eszközlekötést igényeltek, mint a 
feudális falu előtti szabadparaszti gazdálkodás. 

9. Grand-Delatouche, 1950: 269-90.; Bloch, 19522: 26-34.; Kirbis, 1952.; Orwin, 1954.; Schrö-
der-Lembke, 1954: 123-33.; Mortensen, 1950: 17-36.; Ábel, 1962: 16-19., 34-39., 70-76., 
199-202.; Withe, 1962: 69-72.; Duby, 1962/1: 57-85., 170-202.; Ábel, 1966: 161-82.; Duby, 
1966: 267-84.; Schröder-Lembke, 1966: 285-305.; Confino, 1969.; Lambert, 1971: 19-72.; 
Wailes, 1972: 154-79.; Baker-Butlin, 1973.; Steinbach, 1974: 42-65.; Hoffmann, 1975:23-72.; 
Clouth, 1977: 413-87.; Bradley, 1978:265-80.; Derville, 1978:1-10.; Dodgshon, 1978: 49-63.; 
Ennen-Janssen, 1979: 152-54., 168-78.; Smith, 1979:117-97'.; Bentzien, 1980: 21-22., 61-65., 
94., 144.; Dodgshon, 1980: 43-79.; Irsigler, 1982: 173-95.; Irsigler, 1983/a: 216-33.; Irsigler, 
1983/b/I: 295-311.; Kremlin, 1983: 206-89.; Sereno, 1983: 307-16.; Budin, 1987: 87-103.; 
Matzat, 1987: 129-36. 

425 



A lombhullató erdők övében a X-XV. század között bekövetkezett változások 
eredményeként (amelyek nagyon kevés technikai újítást kényszerítettek ki), csaknem 
mindenütt kétszeresére nőttek a hozamok. Ezzel a gabonatermesztés el is érte azokat 
a határokat, amiken túl már nem léphetnek át, ha az emberek ragaszkodnak a hagyo
mányos termelési feltételekhez. Ragaszkodtak! 

A gazdaság krízise tehát nagyon széles felületen bontakozott ki Nyugat-Európában 
a XIII-XV. században és később fokozatosan tolódott keleti irányba. Az éhínség, a 
parasztlázadás voltaképpen a már megmerevedett régi termelési rend csődjét és alkal
matlanságát bizonyította. A gazdálkodás fejlődésképtelensége volt a legfőbb oka, hogy 
Északnyugat-Európában újra megjelent az éhínség, stagnált a mezőgazdaság, a pa
rasztok pedig - a növekvő adók elől - kedvezőbb ajánlatokkal kecsegtető földesurakhoz 
menekültek vagy a városokba igyekeztek. De a termelés bajait a munkaerő fluktuáció
jával aligha lehetett orvosolni.10 

A megoldást a termelés egész rendszerének átalakítása adta. Ez még a középkor
ban kezdődött el az iparosodott körzetekben az addig is termesztett kultúrák arányai
nak jelentős mértékű megváltoztatásával, részben pedig azoknak az új növényeknek a 
bevezetésével, amelyek a távoli földrészek, elsősorban Amerika felfedezése révén ke
rültek kontinensünkre és nagyobb termőképességükkel fedezték az itt jócskán megnö
vekedett szükségleteket. 

A hagyományos gazdálkodás és az új kultúrák 

Az Alpoktól északra húzódó területek gazdálkodása meglehetősen sok részletében 
különbözik a dél-európaitól vagy az elő-ázsiaitól. A közgondolkodás és a tudományos 
fogalomhasználat közkeletű módon ezt szokta többnyire „sajátosan európai" gazdálko
dásnak tekinteni. A legtöbb falu itt arról volt nevezetes, hogy határában aránylag 
sokféle növényt termesztettek és egyidejűleg az állatokból is több faj egyedeit nevelték. 
Ez az elsősorban szántóföldekre telepített gazdálkodás nélkülözte mindenütt az öntöző
műveket és hozamait is mérsékelték a száraz gazdálkodás lehetőségei. Döntően legel
tetéssel fenntartott állattartás biztosította működését egészen a XII-XIII. századi nagy 
gazdasági fellendülésig. A szántóföldi növénytermesztés csak a középkori jobbágyfalu
ban vette át vezető szerepét a népesség élelmiszer-ellátásában, döntő szerephez pedig 
csak a 16. században jutott. A szántógazdaságban tehát - a modern idők előtt - semmi
féle szakosodás nem ment végbe. A kertgazdaság jelentősége alárendelt volt, ennél
fogva minden igyekezet arra irányult, hogy a szántóföldeket miként lehet egyrészt 
többféle gabona termesztésére felhasználni, másrészt e területeken hogyan tudnak 
állatokat legeltetni a vegetációs ciklusok szüneteiben. 

Az a vegyes gazdaság, amit ennek az övezetnek legsajátosabb teljesítményeként 
tartunk számon, jóval kevesebb növénykultúrát termesztett, mint a mediterrán agri-
kultúra, de ezek (a szántóföldek kalászosai: a búza, az árpa, a rozs, a zab és a konyha
kertek régi kultúrái: a hüvelyesek és a zöldségfélék) együttesen mind megtalálhatók 
voltak valamennyi családi gazdaságban, úgyszólván a prehisztóriától csaknem a modern 
időkig. A kontinentális övezetben lényegesen kisebb szerepet játszottak a gyümölcs
kultúrák, és eltekintve a szőlő néhány közép-európai urbanizált övezetben a középkor
ban bekövetkezett térhódításától, a gazdálkodásban az a szakosodás, ami délen az antik 
piacok hatására átalakította a mezőgazdaságot, úgyszólván teljesen ismeretlen maradt. 

10. Slicher van Bath, 1963/a: 160-70.; Ábel, 1966: 55-96.; Braudel, 1967: 78-133.; Ábel, 1974: 
70-98.; Bois, 1976: passim.; Wolff, é. n.: 15-94. 
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Az Alpoktól északra tehát nem határolódtak el egymástól az agrártájak nagy regionális 
övezetei, s a fejlődés útvonala alkalmasint nem a táji szakosodás tartományaiba veze
tett, hanem egy-egy település határának intenzívebb kihasználását eredményezte. 

Az Alpoktól északra a prehisztória óta ismerték ugyan a szarvasmarhát és a sertést, 
de alig tartottak - megfelelő legelők hiányában -juhot, kecskét, és a lovat is tulajdon
képpen csak a középkorban sikerült a termelés szolgálatába állítaniuk. A dél-európai 
gyakorlattól eltérően ez az ágazat mindenütt szoros kapcsolatban maradt a földművelés
sel; az állattenyésztés színtere a szántóföld és a vele szomszédos legelő maradt, s az 
állatok úgyszólván nem is hagyták el a falu határát (kivéve, ha a városi vágóhídra 
hajtották őket). Míg délen a vándorpásztorkodás a mélyen fekvő síkok és a hegyoldalak 
eltérő vegetációs ciklusaihoz igazodott és ezért eredendően nomád gazdaságot valósí
tott meg; az erdőkből irtott szántók és elhagyott parlagok legelőin kifejezetten korláto
zott az állatállomány mozgása. Környezeti adottságok szolgálnak magyarázattal arra, 
hogy a parasztok (akik az erdőből irtott tisztásokon elsősorban földet műveltek) miért 
panaszkodtak mindig a legelők hiánya miatt. A haszonállatok csaknem mindenütt 
erdőben, zsombékos réteken keresték táplálékukat, egészen ritka volt, ha jóízű lege
lőre leltek, vagy szénát kaszáltak nekik. Lombardiában, Németalföldön, a Rajna alsó 
folyása mellékén kezdődött el a takarmánygazdálkodás és az állatok testméreteinek 
növekedése. A Pó-völgy lecsapolásával öntözött rétekhez jutottak, ahol a XV-XVII. 
században évente 5-6 alkalommal is kaszálhattak szénát." De az Alpoktól északra 
majdnem mindenütt stagnált az állattartás. Itt egy évezreddel korábban még őserdő 
volt, úgyhogy a római és a középkori gazdálkodás még csaknem mindenütt alkalmaz
kodni volt kénytelen a természeti feltételekhez és nem is tudta meghaladni azokat. 
A klímaromlásra hidegtűrő növények termesztésével válaszoltak, Északnyugat-Euró
pában a középkorban gátakat emeltek a tengerár ellen és csaknem mindenütt megsok
szorozták a gazdálkodó falvakat. A melegebb periódusokban a szőlő határát észa
kabbra tolták már a római idők óta, ám a XIII. század után már csak importtal tudták 
fedezni szükségleteiket. Bár az alkalmazkodás kényszere diktálta teendőiket, ám ennek 
ellenére megindult a gazdaság penetrációja is, miáltal hatékonyabb agrotechnikát ter
jesztettek el Nyugat- és Közép-Európa peremvidékein.12 A középkori „agrárforra
dalom" (ahogyan gyakran emlegetik) legfőbb ismérve az volt, hogy több élőmunkát 
fordítottak a gazdaságra. Mindez elsősorban a földesúri gazdaságok íratlan szabályai 
szerint és a kizsákmányolás fokozásával járt, de stabilizálta a gazdálkodás magasabb 
teljesítményeit és javította eltartóképességét. A fejlődés lendületét eleve fékezte, hogy 
a változások mindenütt egy önfogyasztó rendszer keretén belül következtek be, s ezért 
tulajdonképpen minden egyes újítást szinte falvanként újra fel kellett találni vagy 
legalábbis be kellett vezetni a gazdálkodás mechanizmusába. 

De a mondott nehézségek ellenére az Alpoktól északra kifejlődött száraz gazdálko
dásnak - a középkorban - voltak letagadhatatlan előnyei is. Az az igyekezet, ami rendet 
akart teremteni a vegyes gazdaságban, elkerülhetetlenül vezetett a termelés szabályozá
sához, a szántóföldeken alkalmazott nyomáskényszer bevezetéséhez és a vele kapcsola
tos kollektív szorgalmak érvényesítéséhez. Elsősorban a Rajna és a Szajna között, 
továbbá Dél-Angliában már sok falu határában osztották fel a földeket őszi és tavaszi 

11. Cipolla, 1950: 182-283.; Cipolla, 1959: 15. skk.; Miani, 1964: 569-88.; May, 1969/1: 234-62.; 
Dowd, 1978: 143-60.; Jager, 1987: 129-36.; Matzat, 1987: 129-36. 

12. Mortensen, 1958: 17-36. Jones, 1966: 57-92.;Fussel, 1969: l-8.;Hams, 1969:133-42.; Titow, 
1972: 24. skk.; Wailes, 1972: 154-79.; Mayhew, 1973: 22. skk.; Hoffmann, 1975: 23-72.; 
Clouth, 1977: 184-94.; Withe, 1978/a: passim.; Hoffmann, 1979: 289-318.; Smith, 1979: 177-
83., 388-90.; Irsinger, 1983/a: 214-33.; Irsinger, 1983/b: 295. skk.; Greene, 1986: 67-141.; 
Hoffmann, 1986: 368-78. 
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vetésű szántókra, sőt olyan dűlőkre is, amiket ugaron hagynak. Ezzel a XIII-XIV. 
században - mindenekelőtt a Rajnától nyugatra, Elzászban, Normandiában, Osna-
brückben, Basse-Auvergne-ben, Lorraine-ban, Würtenbergben, Sussex-ben és Kent-
ben stb. - mélyenható változásokon ment keresztül a gazdálkodás egész szervezete, 
s bizonyos mértékben alkalmazott technológiája is. Mivel a „nyílt mezők", a dűlőkké 
csoportosult parcellák művelését több élőmunka-ráfordítással tudták elvégezni, mint a 
szétszórt földek kultivációját, hatékonyabban dolgoztak, kevesebb megszakítással. 
A termelés új szervezete bizonyos mértékben egységesebbé tette nemcsak a kultúrák 
művelését, hanem - botanikailag - magukat a kultúrákat is. Jóllehet a racionalizáltabb 
gazdálkodás és a növekvő munkaráfordítás nyomán előállított élelmiszer-mennyiség 
alátámasztotta a demográfiai fellendülést, a rendszernek megvoltak a korlátai is. 
A termelésre még mindig a kollektív szabályozás nyomta rá bélyegét, ami egyáltalában 
nem kedvezett a gazdaság- és háztartásvezetés rugalmasságának, esetleges alkalmazko
dóképessége kifejlődésének, annak, hogy a piac követelményei szerint alakítsa terme
lési szerkezetét. 

Erre voltaképpen csak az individuális gazdálkodás volt képes, a földesúr elkerített 
majorja és azok a parasztgazdaságok, amelyek, ha tagosították a falu határában a 
szántóföldeket, függetleníteni tudták magukat a közösségi gazdálkodás termelési kö
töttségeitől. Az új termelési szervezet azonban nagyon nehezen született meg. A föl
desúr majorja, amit rendszerint valamilyen közlegelőből kerítettek el, noha számos 
panaszra adott okot, eleinte még nem veszélyeztette a kollektív gazdálkodásban részt 
vevők érdekeit. Előnye viszont abban rejlett, hogy a nyílt mezőkön folyó gazdálkodás
tól függetleníthette magát a birtokos. Azokban a zűrzavaros századokban, amikor a 
munkaerő - jobb kondíciók reményében - elhagyta faluját és idegen földesurakhoz, 
idegen vidékre távozott, tehát a XIII-XV. században már megkezdődött Atlanti-
Európa falvaiban a határ tagosítása, s a földek egy tagban való kimérése tovább is folyt 
a XVI-XVIII. század alatt. Hollandiában, Brabantban vagy Rajna-Westfáliában, 
Közép-Angliában, ahol kisméretű, csupán néhány gazdaságból álló falvak voltak, ez 
az átalakulás aránylag gyorsabban ment végbe, mint azokon a vidékeken, ahol a közép
kor vég nagyra duzzadt falusi agglomerációi eleve határt szabtak a rendezésnek. 

Ezekben a gazdaságokban még a korábbi „nyílt mezők" termelési vívmányait is 
sikerrel lehetett alkalmazni. Csaknem mindenütt szívesen tartottak például lovat, mint
hogy a vetésszerkezetbe beiktathatták a zabot és az átlagosnál több árpát vetettek - ta
karmányozás céljára. Ennek viszont előnyös következményei mutatkoztak meg a fuva
rozásban, az áruszállításban, másrészt csaknem valamennyi mezőgazdasági munkában. 
A takarmánygazdálkodás, a lótartás, az istállók igénybevétele, s mindenekelőtt a fuva
rozás hovatovább arra az útra terelte a parasztokat, ami a városba visz. Ez az új rend 
tehát rászoktatta őket arra, hogy termékeiket a városi piacra szállítsák és ott érté
kesítsék. 

A megoldás merőben különbözött mindattól, ami a Földközi-tenger mellékén 
szokásos volt az ókorban és délen helyenként még később sem ment ki a divatból. 
A Balkánon például még a múlt században is a legtöbb parasztot a felvásárló kereskedő 
uzsorázta ki, mivel a kereskedő és nem a paraszt értékesítette a mezőgazdasági termé
keket a piacokon. Ezzel szemben a középkor alkonyán városi piacra igyekvő paraszt 
maga árulta gabonáját vagy még gyakrabban tejgazdaságának termékeit (vajat, sajtot 
stb.), s nagyon gyakran olyan háziipari készítményeket (főleg textíliákat), amiket a 
mezőgazdaság holt idényében a család le nem kötött, elsősorban női munkaereje állí
tott elő. 

Ezzel a vázlatosan érzékeltetett átalakulással az Alpoktól északra húzódó tájak 
gazdálkodásában egészen alapvető fordulat ment végbe. Javultak a hozamok és növe
kedett az eltartóképesség. A nyílt mezőkön gazdálkodó parasztok népesedési görbéje 
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is emelkedett. Jóllehet a piacokért vívott küzdelem nemcsak a parasztokat állította 
szembe a majorok tulajdonosaival és általában a földesurakkal, de a parasztok egyes 
rétegei között is ellentéteket támasztott, a parasztok közül sokan szakadtak ki a kollek
tivizmus kötöttségeiből, kockázatot vállaltak és letagadhatatlanul többet dolgoztak, 
mint őseik. A középkor alkonyán voltak körzetek kontinensünkön (elsősorban mélyen 
fekvő alföldek Itáliában és az atlanti Európában), ahol már felszámolták az ugart, majd 
ugyanitt két évszázad múlva a termőföld felén már nem termett gabona, helyét ipari és 
takarmánynövények foglalták el. 

De még a hagyományos takarmánygazdaság is növelte a tej hozamokat. Közép- és 
Észak-Olaszországban a középkor végén már árucikk lett a parmezán sajt, Edam sajt
piaca szintén ekkor lett híres és néhány emberöltő múltán a normandiai Camambert is 
márka lett.13 

Ezzel szemben Dél-Európa megszenvedte a fókusz északra tolódását. Kalabria, 
Szicília még demográfiai értelemben is hanyatlott. Az Adriai-tenger partvidéke, a 
Liguriai-tenger öblének hegyvonulatai, a Lioni- és a Valenciai-öböl felett húzódó ma
gaslatok gyér ligeteiket ekkor vesztették végleg el. Úgyszólván mindenütt csak kopár 
sziklák maradtak. A szociális helyzet is romlott, noha a kultúra városi befolyása délen 
mindenütt megerősödött. Ez teljesen új ideológiákat közvetített, jobbára polgári maga
tartásformákat kanonizált, de ez teljesen ellentétes irányú mozgás volt a munka kultú
rájában tapasztaltakhoz képest, ahol végeredményben tovább konzerválódott a múlt.14 

Az Alpoktól északra viszont, ahol a középkor megteremtette és általánossá tette a 
kollektív szolgalmak és a munkakooperációk faluközösségi szervezetét és azt a gazda
sági teljesítményt, ami eleve a környezethez való igazodást tette legfőbb eredménnyé, 
átadta helyét az individuális gazdálkodásnak, mivel itt már a középkor alkonyán kezdett 
felbomlani a gazdálkodás régi szövete. A szakadásokból piaci stratégiákkal küszködő 
emberek emelkedtek ki, akik áruikkal, vagy ha ilyen nem volt, munkaerejükkel a 
városba igyekeztek.15 

A kézműipar vidéki háttere - új gazdálkodási stratégiák -
a parasztok új munkakultúrája 

Amerika felfedezése óta meggyorsult a XIII. században lendületbe jutott városfej
lődés; a polgárokat élelmezni kellett és ez teljesen másként zajlott le, mint az ókori 
városokban. A középkori városok többsége távol esett a tengertől, élelmiszer-ellátói 

13. Festy, 1947: passim.; Cipolla, 1950: 182-203.; Miani, 1964: 569-88.; Titow, 1965: 86-102.; 
Ábel, 19662: 27-95.; Jones, 1966: 57-92.; Beckwict, 1967: 108-112.; Verhulst, 1968: 174-75.; 
Stouff, 1970: passim.; Titow, 1972: passim.; Wailes, 1972: 154-79.; Duby, 1973: 240-52.; 
Higounet, 1975: 171-76.; Hoffmann, 1975: 23-72.; Jones, 1975: 327-60.; Grass, 1980: 229-86.; 
Irsigler, 1983/b: 295-311.; Sereno, 1983: 307-16.; Langdon, 1986: passim.; Butlin, 1987: 
87-103. 

14. Emberger, 1930: 461-62., 705-21.; Mickwith, 1941/1: 323-43.; Darby, 1956: 186-88.; Cipolla, 
1959: 256. skk.; Kayser, 1961: passim.; Judson, 1963/a: 898-99.; Judson, 1963/b: 287-89.; 
Herlihy, 1965: 225-44.; Klapisch-Zuber-Day, 1965: 419-59.; Ábel, 18662: 561-96.; Le Roy 
Ladurie, 1966: 223-30.; Grigg, 1974: 135-39.; Hoffmann, 1929: 289-318.; Smith, 1979: 4-10., 
275-325. 
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főként parasztok voltak, mígnem az ókorban a majorok tulajdonosai, akik többnyire 
kereskedőből váltak földbirtokossá. A középkori arisztokrácia a pénzt kincsnek és nem 
tőkének hasznosította. A középkori városok jóval kisebbek voltak, mint ókori elődjeik, 
de összehasonlíthatatlanul nagyobb számban borították be a térképet. Lakóik egy része 
soha sem szakadt el a mezőgazdaságtól. Kertje, szőleje csaknem minden polgárnak 
volt, sokan ingatlanokba fektették tőkéjüket, ingatlanokkal spekuláltak és nem kis 
számban maguk is gazdálkodtak. 

Emellett azonban kereskedtek és űzték az ipart. Fémeket dolgoztak fel, megmun
kálták a fát, átalakították az agyagot kerámiának, mindenféle munkaeszközt és tartós 
használati cikket állítottak elő. Aztán számtalan - a mezőgazdaságban megtermett 
- alapanyagot dolgoztak fel iparcikké. Takácsműhelyek működtek, tímárok készítették 
ki bőráruikat, a rostos növényeket textiliparban dolgozták fel. Ruházati iparágak egész 
sora működött kicsiny műhelyekben. Nyersanyagra és élelemre volt szükségük. 

A technológiák java része már ismert volt. Ezek részint az ókor kézműveseinek 
üzemeiből, részint a középkori majorok iparcsarnokaiból hagyományozódtak át a 
céhek érdekvédelmével szabályozott műhelyekbe. A lényeges különbség abból adó
dott, hogy a céhes iparosoknak meg kellett vásárolniuk a nyersanyagot is és a munka
erőért (ha az idegen és nem családtag volt) jóval magasabb árat kellett fizetni, mint 
előképeiknek. Ennek ellenére jelentős ipari övezetek jöttek létre. A középkor végi 
Milánóban már vagy 15 000 textilipari munkás dolgozott, egy-egy flamand városban 
pedig két-háromezer takács stb. koncentrálódott. 

Bár a gazdálkodás súlya a szántóföldön volt, sőt a falusiak kalóriaszükségletét 
egyre inkább a gabonafogyasztással fedezték, az állattartás haszna új lehetőségekkel 
kecsegtetett. Az istállóban tartott marha drága nyersanyagot, trágyát biztosított. Meg 
tudták javítani a földeket. A XVI-XVII. században Angliában, Franciaországban és 
Németországban ezért írtak olyan sokat a trágyázás hasznáról. A fejtegetésekből nyil
vánvaló, hogy a kontinens egyharmadában a mezőgazdaság intenzív szakaszához érke
zett. A gazdálkodók számára ebben a helyzetben már semmilyen lehetőség nem ma
radt, mint javítani a talaj termőképességét, növelni a hozamokat, hatékonyabb techno
lógiát alkalmazva. Nem úgy, mint annak előtte, a középkorban történt, amikor új, szűz
földekre kiterjesztve a művelést, megnagyobbították a kultivációt, de ezzel még sehol 
sem értek el magasabb hozamokat.16 

A célszerűbb talajerő-gazdálkodás ugyanis végeredményben elvezet az okszerűbb 
vetésforgók bevezetéséhez. Ennek első lépései az urbanizált középkori övezetekből 
indulnak el, Észak- és Közép-Itáliából. A lucernát például - a német Konrád Heresbach 
szerint 1570-ben - főleg olaszok termesztik és latin szóval medicanak nevezik vagy 
trifoglionak, de a franciák is ismerik, akik grand trefle-nek mondják. Mások - írja 
szerzőnk - közönségesen csak „szénának" ismerik vagy „burgundi szénának", mivel
hogy ezt Burgundiából hozták be északra. Németországban nemrégiben termesztik és 
neve „velscher Klee". Ez a növény valamivel nagyobb növésű, mint amit a klasszikus 
római írók ismertetnek műveikben. 

A legegyszerűbb megoldás az volt, hogy bevetették vele az ugart. Ezt már Itáliában 
is így tették és még inkább a XIV. századi Hollandiában, Flandriában és Brabantban. 

16. Fussel, 1937: 96-116., 189-214.; Festy, 1947: passim.; Festy, 1950: passim.; Cipolla, 1950: 
182-203.; Hoek, 1952: passim.; Gelder, 1953: passim.; Slicher van Bath, 1955: 169-203.; 
Fussel, 1959:615-17. ;Mingay, 1963:123-33.; Miani, 1964:569-88.; Chambers-Mingay, 1966.; 
La Roy Ladurie, 1966: 223-30.; Jones, 1968: 58-71.; Jones, 1970: 24-57.; Havinden, 1974: 
104-34.; Vries, 191 A: passim.; Jones, 1975: 327-60.; Vries, 1976: passim.; Mendels, 1984: 
977-1008.; Tits-Dieuaide, 1984: 590-610.; Budin, 1987: 87-103.; Matzat, 1987: 129-36.; 
Rennes, 1987: 49-60.; Verhulst, é. n.: 89-100. 
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Később ugyanígy termesztettek karórépát is a német síkságon. Végeredményben vala
mennyi területen intenzívebb talajmunkával csökkentették a gyomosodást és több ta
karmányhoz jutva növelték a tejhozamokat. Észak-Olaszországban lóherét kezdtek 
vetni ugyané célból és hasonló eredményre jutottak. Ugyanezekben a körzetekben a 
falvak határának egyik részén lent és kendert is termesztettek, amit ugyan eleinte sehol 
sem tudtak a vetésforgóba illeszteni, de a szokványos méreteknél jóval nagyobb terüle
tet foglaltak el, részben a legelők, részben a gabonaföldek rovására. 

Egy másik módszer szerint (amit először Hollandiában alkalmaztak és innen vittek 
a XVII. századi Angliába) új vetésforgókat kísérleteztek ki. Például két évig gabonát 
termesztettek, majd egy évig ugaroltak, majd három éven át pázsitfüveket vetettek 
vagy lóherét, miáltal sikerült meggátolni a hozamok zuhanását. Rájöttek ugyanis arra, 
hogy ezzel a vetésforgóval regenerálhatják a talaj nitrogénkészletét. Bár a módszer 
továbbra is a gabonatermesztést részesítette előnyben, és a takarmány csak alárendelt 
szerepet játszott benne, fontos vonása volt viszont az, hogy jóval több élőmunkát 
kívánt, mint a hagyományos paraszti gazdálkodás vagy a robotoló földesúri major. 
A termelés új szervezete jellegzetesen paraszti lelemény, tehát olyan vidékekről való, 
ahol egyrészt megszűnt a kollektív ellenőrzés a termelés felett, másrészt, ahol a városok 
élelmiszer-szükségletei serkentőleg hatottak a falusi gazdálkodásra. Másoldalról nézve 
a vidék és a mezőgazdaság a népesedés nyomásától alakult. Németalföldön a XVI. szá
zad elején már 100-125 fő/km2 laksűrűségben éltek és minden második ember városlakó 
volt. Mindemellett az új rendszer nem egyszerűen a gabonatermesztés növelését céloz
ta. Több takarmányhoz juttatta a gazdákat, mint korábban az erdő vagy a gyakran csak 
savanyú szénát adó rét, ráadásul még az ipar részére is sikerült téréiről nyersanyagot 
szállítani. Flandriában és Brabantban már a XIV. században ipari növényekkel egészí
tették ki a gabonatermesztést. Az ugarba lent vetettek, festő csüllenget vagy kendert, 
másutt komlót, olajat adó répamagot, esetleg arra törekedtek, hogy karórépa és lóhere 
termesztésével növeljék takarmánykészleteiket. Valamennyi esetben olyan vetésforgót 
alkalmaztak, ami jótékony hatást gyakorolt a gabona terméseredményeire. A flandriai 
városokban még a pöcegödröket is kimerték és a szállítmányokat szétterítették a 
földeken. 

De a mezőgazdaság még így sem fedezte a szükségleteket. A Hanza-városok 
övezete volt a legnagyobb gabonafogyasztó, s nagyon korán behozatalra szorult. 
Amsterdam volt a kontinens legnagyobb gabonapiaca. Miután a helyi felhozatal kevés
nek bizonyult, már a XV. század során és később búzát importáltak hajórakomány
számra a Keleti-tenger mellékéről meg a Baltikumból, sőt Angliából is. 

Anglia, miközben gabonát exportált, behozatalra szorult (a XVIII. század óta 
Amerikából is!). 

E változások mögött a gazdálkodás stratégiájának egészen új módja bontakozott 
ki, a piac követelményeihez igazodó farmeré, aki természetesen igyekezett szabadulni 
minden olyan kötöttségtől, ami a hagyományos gazdálkodás kollektív ellenőrzésének 
korlátai közé szorította vissza. Ebbeni igyekezetükben természetesen megint a földes
urak bizonyultak elsősorban sikeresnek, akik - különösen Angliában - a leggátlástala-
nabb módszerekkel teremtették meg (főleg a XVII. században és azt követően) a 
jövedelmezőbb és racionálisabb gazdálkodás valamennyi feltételét. De a gazdálkodás
nak is voltak új vonásai. A majorokban azon voltak, hogy megjavítsák a talaj termőké
pességét, ha már kimerítették a hagyományos módszerek adta lehetőségeket. Norfóik
ban, Suffolkban és Kentben a trágyázás, a vetésforgók, a meszezés és a márgázás 
segítségével - a XVII-XVIII. században -jóval annak előtte átalakították már a gazdál
kodás egész rendszerét, hogy - a múlt században - azt tudományosan is eligazgassák. 
Ekkortájt, a kész helyzetben alapozták meg a talajkémiát és néhány új művelési mód
szert is eredményesen próbáltak ki a gyakorlatban. Ezzel egyszersmind a műtrágya 
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bevonult a mezőgazdaság eszközkészletébe. A változás jelentősége mégsem ebben 
rejlett. A forradalom abból állt elő, hogy a mezőgazdaság hosszú fejlődése során először 
fordult elő, hogy a szerszámok, munkaeszközök, a hatékonyabb technológiák vagy a 
célszerűbb gazdálkodási módszerek alkalmazása helyett a talaj termőképességén az 
iparban előállított anyagokkal igyekeztek változtatni. 

Hovatovább erre csaknem mindenütt szükség is volt Nyugat- és Közép-Európa 
falvaiban. A parasztok védekezése, hogy tudniillik a növekvő demográfiai nyomástól 
serkentve a szűzföldekre terjesszék ki a gazdálkodást, a jelek szerint a XVIII. századot 
követően már elérkezett lehetőségeink véges határához. Minthogy a jól bevált megol
dástól már semmit sem lehetett remélni, az elmúlt kétszáz év alatt a mondott területe
ken csaknem mindenütt arra törekedtek, hogy a művelt területeket minél intenzíveb
ben hasznosítva, megszüntessék az ugart és bevessenek minden talpalatnyi földet. 

Hollandiában és Angliában kezdték a fehér marharépával és folytatták a múlt 
század első felében Dániában, majd a század derekán és második felében csaknem 
egész Közép- és Nyugat-Európa valamennyi vidékén.17 Ebben a históriában talán még 
ennél is nagyobb szerepet játszott a cukorrépa. 

Ezt a növényt a XVIII. században nemesítették és a kontinentális zárlat után 
(amikor Európába nem tudtak importálni cukornádat vagy abból főzött cukorsűrít
ményt) új édességforráshoz jutottak. A mediterrán területektől eltekintve egész 
Európa eddig mézzel édesítette ételeit, a nádcukor tehát a XVII. században már sokfelé 
kezdte felváltani a hagyományos édesítőszert. A répacukor mégis újabb fejezet a törté
netben. Németországban, Észak-Franciaországban és Sziléziában jelentős cukorrépa
termesztő övezetek alakultak ki és a legtöbb helyen a parasztok nagyon rövid idő alatt 
meggazdagodtak konjunktúráján. A cukorrépa ipari feldolgozása azonban jelentős 
beruházásokat tett szükségessé. Cukorgyárak építéséhez csak nagybirtokosok és bank
emberek rendelkeztek tőkével. A cukorgyártás következésképpen csak kivételesen (pl. 
Németország néhány tartományában) vált paraszti vagy falusi hagyománnyá. A paraszti 
alternatívát gátolta az is, hogy a cukorrépa ipari feldolgozása monopólium volt - akár 
a dohány. 

Az ugar felszámolására irányuló kísérletek harmadik csoportjába tartoznak azok 
a törekvések, amelyek a takarmányul felhasználható fűfélék nemesítését eredményez
ték. Ezek révén szüntették meg az Atlanti-Európa nagy részén a XIX. században a 
vetetlenül heverő földek látványát. Ezzel egyszersmind az állattenyésztés gazdasági 
növekedésének újabb korszakát indították el. A változás legkorábbi jelei a XVIII. 
századi Angliában és Hollandiában mutatkoztak. 

Már a XIX. századi Nyugat-Európában sok tényezőből lehetett arra következtetni, 
hogy a gazdálkodás szerkezetének átalakulása mögött az ipar termelőerejének emelke
dése húzódik meg. A város - a műtrágyától kezdve a munkagépekig - új anyagokat és 
eszközöket juttatott a mezőgazdaságba, másfelől soha nem ismert méretű piacot jelen
tett a mezőgazdasági termeivények számára. Az átalakulás irányát jól érzékeltetik az 
állattenyésztés terén bekövetkezett változások is. Az eleddig vegyes hasznosítású 
szarvasmarhát most már nem munkaerőként s alkalmilag kevés tejet adó jószágként 
tartották, hanem kizárólag teje és szaporulata miatt tenyésztették.18 Ezt azonban csak 
a növényi fehérjékben dús takarmányok termesztésével érhették el. 

17. Festy, 1950: passim.; Slicher van Bath, 1955: 169-203.; Slichervan Bath, 1960:130-33.; Jones, 
1967: 37 skk.; Thirsk, 1967: 1-112.; Fussel, 1970: 268-80.; Huntemann, 1970: passim.; Havin-
den, 1974: 104-34.; Vries, 1974: passim.; Vandenbroek, 1975: 76-138., 290-367.; Ennen-
Janssen, 1979: 221. skk.; Dahlman, 1980: U6-99.;Sandgruber, 1982/a: 134-45.; Wagner, 1984: 
208. skk.; Fischer, 1985: 76-184. Jacobeit, 1985:42-50., 124-50.; Budin, 1987: 87-103. Renes, 
1987: 49-60. 

18. Slichervan Bath, 1963: 239-309.; Grigg, 1974: 164-71.; Bentzien, 1980: 141-235. 

432 



Az Újvilág kultúrái Európában 

A véletlen vagy szándékos nemesítés és a művelésrendszer alapvető átalakítása 
ugyan forradalmi újításokat eredményezett, de a teljesítmény mégis lokális érvényű 
események sorozata a világ mezőgazdaság-történetében. Ezzel szemben a kukorica, a 
burgonya vagy a dohány európai meghonosítása és penetrációja - interkontinentális 
távlataival - teljesen új korszakot nyit agrikultúránk történetében. 

Ezeket a kultúrákat hajósok és kereskedők révén ismerték meg Európában, terje
désük legrégibb körzetei a kikötővárosok és a kereskedelmi útvonalak mentén húzódó 
övezetek. Távoli világrészek botanikai ritkaságai voltak ezek a növények és idővel 
- a szaporodó népesség szükségleteinek megoldatlan problémái nyomására - tömegfo
gyasztásba kerültek. 

Az Alpoktól északra valamennyi gazdálkodó rétegre és fogyasztóra kiterjedő je
lentőséggel a burgonya bírt, miután pótolni tudta a vetésszerkezet átalakulása révén 
csökkent gabona elveszett tápanyagait, sőt sokszorta nagyobb hozamaival felül is múlta 
Európában már évezredek óta termesztett magfélék terméseredményét. A burgonya 
ugyan a XVI. században került be Amerikából kontinensünkre, de tömegesen csak a 
XVIII. század derekától termesztették. A burgonya európai útjának első szakaszát 
kétféle törekvés határozta meg. Egyrészt a növény meghonosításában nagy szerepet 
játszottak a botanikuskertek kertészei. Az új dísznövényt a XVI. század második 
felében és a XVII. század elején honosították meg és egy darabig haszon reménye 
nélkül termesztették. 

A másik irányt azok a termesztők képviselik, akik egyáltalában nem törekedtek 
arra, hogy teljes mértékben különbözzenek az amerikai gyakorlattól. A burgonya ter
mesztésének legrégibb hagyományai Bolívia és Kolumbia, valamint Peru magasfenn
síkjain alakultak ki. Kolumbiából 1536-ban expedíciójáról visszatérő Jiminez 
de Quesanda kíséretében levő Jüan de Castellanos adott hírt először erről a növényről 
és a gumókkal nemsokára megismerkedtek az európai botanikusok is. Az angol John 
Gerard herbáriuma tartalmazza először adatait az európai botanikai irodalomban 
(1597-ben), minthogy közel száz éven át kísérleteztek botanikus kertekben honosításá
val. Miután Leidenben, Monsban, Kasselben, Frankfurt am Mainban, Drezdában, 
Prágában, Boroszlóban, Bécsben, Ulmban stb. kialakították a szapora gumók konti
nensünk ökológiai adottságaihoz alkalmazkodó vonásait, a XVII. században új kísérle
tekre kerülhetett sor: növelni akarták ugyanis a burgonya gumóinak számát. Ez kifeje
zetten a célszerű hasznosításra utaló törekvés. Ennek előtte csak Sevilla kórházának 
kertészetében értek el sikert (1573-ban), ahol ugyan fogyasztási célból termesztették, 
de széles körben itt mégsem terjedt el. 

A botanikai ritkaság penetrációja tehát végeredményben tudományos kísérletek 
nyomán jutott el a szántóföldekre, de nem Hispániában, hanem azokon a vidékeken, 
ahol már nem volt mit ennie a lakosságnak. Angliában és a Skót-felföldön például 1756 
után nagyon gyorsan terjedt a burgonya kultivációja, mivel itt rendkívüli ütemben 
növekedett a népesség és az élelmezést nem tudták fedezni az eddig ismert gabona
félékkel. 

Angliában, Skóciában és Walesben a XVIII. század második felében iparosodó 
körzetekben terjedt el a burgonya. Ugyanitt 1770 és 1860 között, tehát gyakorlatilag 
addig, amíg Amerikából és Oroszországból nem importáltak kenyérnek valót, a gabo
naárak soha nem ismert rekordokat értek el. Németországban (elsősorban az északnyu
gati övezetben) a XVIII. század utolsó harmadában terjedt kultivációja, vagyis akkor, 
amikor átalakultak a művelésrendszerek, mert már elfogytak a termelésbe még bevon
ható szűzföldek és a gabonatermés hozamait nem lehetett a kívánt mértékben növelni. 
Ennek az átalakulásnak egyes szakaszait jól érzékeltetik a hollandiai Klundert adatai. 
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Itt 1739 előtt még nem tartozott bele a rotációba a burgonya vetése és mindössze 
0,65 ha-nyi területet foglalt le. Csak 1741-től tapasztaljuk a növekedést, amikor is a 
vetésterület megháromszorozódott és 1756-ra a kilencszerese lett a másfél évtizeddel 
korábbinak. 

Németországban 1771-72 ínséges éve szolgáltatta a legtöbb okot arra, hogy a 
parasztok meg is fogadják azok tanácsait, akik korábban hasztalan sürgették termesz
tésének széles körű terjesztését. Kurmark adatai reprezentálják a történteket. 

Itt 1756-ban 5 200 tonnát termesztettek, majd 
1773-ban 19 000 tonnát, végül 
1801-ben 103 000 tonnát takarítottak be. 

A növény - mint neve is mutatja - rendszertani hovatartozását vagy művelésigé
nyét tekintve teljesen félreismert volt hosszú évtizedeken át. A „potato", ahogyan az 
angolok nevezték (talán a Francis Drake és mások által meghonosított kifejezéssel) 
eltér a kontinensen szokásos elnevezésektől. Hollandiában (aardappel), Németország
ban (Erdapfel, Erdbirne, Grundbirne), Franciaországban (pomme de térre) meglehe
tősen egységes képzetekre utaló elnevezések terjedtek el. 

A burgonya a múlt században ugarveteményként vonult be az egész Atlanti-
Európa területén és Németországban a parasztgazdaságok tábláira. A legtöbb helyen 
fejlettebb rotációk kialakulását gyorsította meg és csak a Baltikumban, valamint Kelet-
Európában tartott sokáig (csaknem mindenütt az I. világháború alatti évekig) a hagyo
mányos nyomáskényszerbe beillesztett termesztésének konzervatív gyakorlata. Ezeken 
a módszereken szinte sehol sem változtattak, kivéve Írországot, hol egyes körzetekben 
az egyetlen élelmiszernövény lett. Mivel itt még olyan vidékeken is termesztették, ahol 
korábban sohasem művelték a talajokat, a burgonyatermesztés technológiáját a kézi
munka szerszámaival oldották meg (a földet ásták és ugyanígy ápolták a növényt), azaz 
úgyszólván semmit sem hasznosítottak a szántóföldi gabonatermesztés technológiáinak 
évezredes hagyományaiból. Kétségtelen, hogy a burgonya termesztésével kapcsolatos 
átalakulás legjobban Írország paraszti gazdálkodását érintette. Itt már a múlt század 
derekán a gazdaságok közel fele 1-5 acre területen ültetett burgonyát, amivel sikerült 
is elhárítaniuk az éhínséggel fenyegető katasztrófát. 

A helyzet ettől alig különbözött a kontinensen. Klee, a jeles német agrártudós azt 
írta (1793-ban), hogy a „burgonyát meg lehet főzni, hámozni, sóval, maradék vajjal, 
pecsenyezsírral megpirítani, valamilyen mártással leönteni, vajban megsütni, tojással 
összekeverve és köménymaggal meghintve vajon megpirítani, a legfinomabb piskóta
vagy mandulatortát lehet vele készíteni, s még számtalan elkészítési módja lehetséges, 
pálinkát is lehet belőle főzni, lisztnek is jó, sőt kenyérhez önmagában vagy árpával 
keverve alkalmas." Ezenfelül a burgonya „kedvelt elesége a szarvasmarhának, a birká
nak, a sertésnek, libának, a kacsának, a tyúkoknak és hasonlóknak". 

Bár felcsillant a remény: a burgonya teljes mértékben fedezi a hiányzó élelmiszer
mennyiségeket, az optimista jóslatok nem mindenütt váltak be. Írországban 1845-46-
ban és 1848-ban burgonyavész (Phytopthora infestans) pusztított, nyomában pedig a 
tömeges éhínség sokakat arra kényszerített, hogy a biztos koplalás helyett válasszák a 
bizonytalan jövőt: hajóra szállva vitorlázzanak az Újvilágba. Az Egyesült Államokba 
1846-50 között 873 264 ír bevándorló érkezett és 1851-60 között is csak ennél valamivel 
kevesebb (649 583 fő). A burgonyavésznek tehát jelentős szerepe lehetett a történtek
ben. Mindenesetre Atlanti-Európa e legendásan szegény országában 1841-ben még 
8 175 000 lakost tartottak nyilván, de nem egészen két emberöltő múlva, 1911-ben már 
ennek csak a felét, 4 400 000 főt. 

Németországban, ahol a tudomány, az uralkodók és a háborúk nyomán járó éhín
ségek együttesen szolgáltattak érveket ahhoz, hogy a gazdálkodók meggyőződjenek a 
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burgonya hasznosságáról, a XVIII. század utolsó harmadában a hegyvidékeken már 
csaknem mindenütt elvetették gumóit az ugarba. 

Persze ezeket nemcsak emberi tápláléknak termesztették. Hollandiában kezdet
től fogva szeszt is főztek belőle vagy feletették a sertésekkel. A szász síkságon, Szilézi
ában, Mecklenburgban, Pomerániában és Poroszországban, ahol Közép-Európa legna
gyobb burgonyatermesztő övezetei kialakultak a XVIII. század második felében, sok 
szeszfőzde is működött. Egyedül Poroszországban 23 000 ilyen üzem dolgozott 1831-
ben. A változás elsősorban a majorokban érzékelhető, mivel ezekben a burgonya ipari 
feldolgozását is meg tudták oldani, a parasztok itt lassabban reagáltak a változásokra. 
A burgonyatermesztés terén elért sikerek arra ösztönözték a termesztőket, hogy mind 
nagyobb mennyiségben vessék olyan területeken, ahol a gabona gyengén termett. Wes-
terwald, Soling és a Harz hegyi falvaiban a vetésterület 80-100%-át foglalta el a XIX. 
század elejére. Ezzel szemben a Fichtelgebirge, vagy Berlin környékén csak a vetéste
rület 25-30%-án termesztettek burgonyát. Legkevésbé a mély alföldeket hódította 
meg, itt 2-5%-nyi vetésterületet foglalt le. A XIX. század első felében csaknem minden 
területen tájfajták alakultak ki, tehát siker koronázta a nemesítők fáradozásait és 
megalapozta a burgonya további terjedésének feltételeit. Ezek a változások mind az 
innovációk körébe utalhatók. Valamennyien a parasztok aktív részvételét látszanak 
igazolni önfenntartásuk gondjainak és a piaci szállításoknak megoldásában. 

Annak következtében, hogy Kelet-Európában (a cári Oroszországban és Lengyel
országban) az ugargazdaság felszámolása megközelítőleg egy-másfél évszázadot késett 
a közép-európai fejlődés tényeihez mérten, a burgonyatermesztés fellendülése a 
XIX. század második felére és a XX. századra esett. A változások méreteit jól érzékel
teti, hogy 1935-ben a világ burgonyatermesztésének 4/5 részét Európában takarították 
be, s ennek több, mint hatvan százaléka Kelet-Európában termett meg; Németország, 
Anglia és Írország, valamint Franciaország pedig az európai termésnek csak az 1/3-át 
biztosította már.19 

A kukorica (Zea mays) viszont a portugálok hódításai révén jutott Európába és 
elsősorban a kontinens déli felén terjedt el. Amerikából érkezett Európába; más véle
mények szerint viszont Indiából hozták be Nyugat- és Dél-Európába. Mindenesetre a 
portugálok elsők voltak meghonosításában. Az Ibériai-félszigeten termesztették legko
rábban és később innen Franciaországba is átterjedt. A XVI. század végére már ismer
ték Tirolban, Burgundiában és Franche-Comté területén, sőt a Balkán-félszigeten, 
valamint Erdélyben. Ebben az időben azonban még jobbára csak kuriózumnak tekin
tették. Az élelmezésben és a takarmányozásban játszott jelentős szerepe csak a 
XVIII. században alakult ki, s ez később csak növekedett az ipari forradalom előtti 
termelési szerkezet átalakulása következtében. 

Ennek oka elsősorban nagy termőképességében rejlett. Azokon a vidékeken, ahol 
a XVIII. században elterjedt, korábban csak gabonaféléket termesztettek. A kalászo
sok legfeljebb ötször-tízszer annyi magot adtak az elvetetthez képest. A kukoricacsövek 
százszoros termése tehát sokszorosan felülmúlta a hagyományos kultúrákat. Dél
nyugat-Franciaországban a búzával váltakozva vetették az ugarba, tehát a kétnyomásos 
rendszer teljesítményeit sokszorozták meg penetrációja révén. Észak-Itáliában még 

19. Roze, 1898: 162-79.;Febvre, 1940:135^0.; Salaman, 1949. ;Fesíy, 1950: 91-95.; Vooys, 1954: 
1-5.; Gray, 1955: 357-68.; Bergman, 1967: 391-407.; Vanderbroek, 1971.; Hauser, 1973: 
95-104.; Teutenberg, 1975.; Vanderbroek, 1975: 235-89.; England, 1976: 144-48.; Pirotte, 
1976: passim.; Kleinschmidt, 1978: 208-27.; Teutenberg, 1979: 149-54.; Sandgruber, 1982/a: 
145-53.; Sandgruber, 1982/b: 163. skk.; Marinval, 1986: 247. skk. 
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öntözést is alkalmaztak, ami jótékonyan befolyásolta egyébként is magas termő
képességét. 

Európában a kukorica termesztése végül is elérte a XX. században felismerhető 
határait. Közép-Franciaországon át halad és kettészeli Elzász-Lotaringiát, a déli német 
területeket, Csehszlovákiát, Dél-Lengyelországból egy kis darabot, végül Ukrajna 
északi övezetét határolja. Ettől északra csak zöldtakarmánynak termesztik, ami nem 
régibb a múlt századnál és a mintagazdaságok tudományos felismerései nyomán terjedt 
el. Dél-Európában főleg a lapályok kedveznek ennek a növénynek, de a dombvidéke
ken is jól terem (pl. Dél-Franciaországban vagy Spanyolországban stb.). Ezekben a 
körzetekben, továbbá Magyarországon és Romániában termesztik a kontinens kukori
catermésének 4/5 részét. 

A kukorica legáltalánosabban használt nevét Kolombusz fia említi már naplójá
ban, azt állítva, hogy Haiti szigetén és Kubában a „gabonának egy maize nevű nemét" 
művelik, „megszárítják, pörkölik és lisztet csinálnak belőle". 

Európában azonban a legkülönfélébb neveken ismerték meg az Újvilág egyik 
hírnökét. Lorraine-ben blé de Rhodes lett a neve, tehát gabonának hitték. A kukorica 
származásának útvonalát illetően a Pireneusokban pontosabban ismerték a penetráció 
tényeit, mert itt blé d'Espagne a neve. Toszkánában is a déli eredet adott nevet: szicíliai 
gabona - mondták, Provanszban pedig barbárok gabonájának emlegették. Az olaszok 
viszont sokfelé törökbúzának mondták. Az oroszok is a törökből átvett névvel illették 
(Kyxypy3a), míg a törökök maguk román gabonáról beszéltek, viszont Franche-Comté 
lakói szerint .. .ez a növény a turky. 

Számos nyelvben - miként a magyarban is - neve kukorica (illetve ennek alakvál
tozata) török közvetítésre vall, vagy ahogyan a magyar nyelvjárások egy részében 
nevezik: törökbúza. Másrészt ugyancsak az erdélyi magyar nyelvjárásokban és a román
ban málé (illetve ennek román eredetije), ami a kölest jelentette eredetileg, ezzel 
bizonyítva, hogy a kukorica kásanövény, továbbá, hogy a nagy termőképességű, igény
telen és rövid tenyészidejű magnövényt váltotta fel. 

Ezek a nyelvi tények azonban még térhódításának első szakaszához tartoznak. 
Ekkor a kukoricát még kertekben művelték és sehol sem jelent meg a szántóföldeken. 
A gazdálkodásban betöltött igazi szerepe csak akkor bontakozott ki, amikor - miként 
Toulouse környékén a XVI. század vége óta megfigyelhető volt, majd az Atlanti-
Európa déli övezetében a XVIII. század derekától fogva több helyütt is tapasztalták -
a kukoricát ugarveteményként kezdték művelni. Ezeken a vidékeken emberek is fo
gyasztották, aminthogy a szarvasmarhának is adták téli takarmányul. Az a gyakorlat, 
hogy sertésekkel etessék fel, miként ez a XIX. század második felében Magyarországon 
széles méreteket öltött, Dél-Európa neolatin nyelvű népeinek gazdaságában tulajdon
képpen sehol sem honosodott meg, mivel itt a sertéstartás nem jutott jelentősebb 
szerephez. 

Viszont Észak-Olaszországban, ahol a középkor végi urbanizáció következménye
ként sűrűn lakott mezőgazdasági ellátóövezet jött létre, a kukorica aránylag gyorsan 
elfoglalta a helyét a termelés új szerkezetében. A XVI. század közepén még csak 
herbáriumokban őrizték a kukorica ritka példányait, de 1560 körül a Pó deltájában már 
elkezdődött a növény tömeges termesztése. 1571-ben a kukoricát Lombardiában már 
széltében-hosszában ismerték, szántóföldeken díszlett, és a parasztok polentát főztek 
belőle. A velencei kereskedők el is terjesztették ezt a növényt Görögországban, Cipru
son és más szigeteken a Földközi-tenger medencéjének keleti részében, ahonnan görög 
kalmárok vitték tovább a magokat Törökországba meg a Balkán-félszigetre. Ezeken a 
területeken azonban a gazdálkodás aránylag fejletlen volt, a lakosság nagy része csak 
kerteket művelt vagy olyan kis szántóföldeket, ahol megőrizték az ekés gazdaság antik 
hagyományait. A kukorica itt tehát nem a vetésforgókba illeszkedett be, hanem a 
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csekély gabonatermést pótolta vagy váltotta fel sokszorta nagyobb hozamai révén. 
Másrészt Velence és mezőgazdasági háttere, a Pó völgye északi irányba is terjesztette 
a kukoricát. Az olasz-svájci határövezetben a XVI-XVII. század fordulóján jelent meg 
a növény és innen vitték tovább Németországba, Ausztriába, sőt Magyarország nyugati, 
északi részébe is.20 

Hasonló példával szolgál a dohány európai pályafutása. Ez a növény szintén ame
rikai eredetű, Matthias de Lobel Herbáriuma (1576) bizonyítja első ízben, hogy tudnak 
róla kontinensünkön. Bár európaiak kezdték termeszteni nagyobb tömegben, alkalma
sint azonban nem Európában, hanem az angolok Virginiában. Európában állami és 
egyházi tiltások akadályozták terjedését (aminthogy előállítása még ma is mindenütt 
állami monopólium), de végül is a termesztés a XVII. századi Hollandiában - megta
pasztalt jövedelmezősége révén - terjedni kezdett. Aztán a dohány kultivációja Utrecht 
körzetéből eljutott Belgiumba, majd később (a XVIII. században) Délnyugat-Német
országba. De a dohány terjedésének volt egy déli útvonala is. A mediterrán területeken 
és főleg Elő-Ázsián át jutott el ez a növény a Balkánra, majd onnan a Duna alföldjére. 
Az utóbbi területeken majdnem mindenütt török eredetű névvel illetik (ilyen a 
„dohány" is), de nagyobb arányú kultivációja időben elmarad a kontinens nyugati 
sávjának teljesítményei mögött. 

Az Alpoktól északra csaknem minden nyelven a tabak szóval jelölik a dohányt, 
ami eredetileg a nyugat-indiai Tobago-szigetről kapta nevét. (Bár ezt többen tagadják 
és amellett érvelnek, hogy a dohánylevél szívására szolgáló csövet, a nyugat-indiai 
bennszülött nyelven tobagonak nevezett alkalmatosságot vitték át az európai hajósok 
és kereskedők a számukra ismeretlen növényre.) 

Lehet, hogy szintén a kereskedők, a hajósok és utóbb a katonák (mindháromból 
bőség volt a XVII. században) voltak a dohány tömegfogyasztásának legfőbb propagá-
torai. Bár eleinte majdnem mindenütt tiltották és legfeljebb gyógyászati hasznosítását 
engedték meg a narkotikumnak, ám a termesztésével és értékesítésével járó tetemes 
haszon végül felszabadította tilalmait. A XVIII. század végére már mindenütt polgár
jogot nyert a vele való foglalatoskodás. 

Végeredményben a XIX. században kialakultak jellegzetes termesztési körzetei, 
de a megoldást, hogy miként illesszék be a meglevő termelési rendszerekbe, már koráb
ban kikísérletezték. A Balkánon például, ahol a legjobb minőségű dohányokat termesz
tik, tulajdonképpen a szétszórt parcellák kertkultúrája lett ez a növény, azaz belekap
csolták abba a régi termelési rendszerbe, mely a prehisztória mélyen fekvő rétegei óta 
húzódott a félszigeten. Ennek ellenkezőjét nyújtja Hollandia példája, ahol ugyan szin
tén sokfelé kertekben termesztették, de művelői már specializált kertészek voltak 
(hasonlók a virágkertészekhez vagy más olyan növény kultivátoraihoz, akik már nem 
élelmiszernövényeket állítottak elő kis gazdaságokban). A hollandok (főleg a tengeré
szek) már a XVIII. században a legnyíltabban pöfékeltek és bagóztak is, ami biztos 
piacot jelentett a kertészeknek. Később a XIX. század második felében az itt szerzett 
termelési szakismeretet tovább kamatoztatták a gyarmatokon. A Délkelet-Ázsiába és 
a szigetekre kitelepülő holland ültetvényesek nagyon rövid idő alatt felvirágoztatták e 
narkotikum tömeges termesztését. 

Voltak viszont olyan területek is, ahol a dohány ugarveteményként illeszkedett be 
a szántóföldi kultivációba - miként ez Magyarországon is történt a XIX. század első 
felében. Ennek ellenére itt is az volt a leggyakoribb, ha speciális monokultúra lett, 
átmentve a kertművelés régi és sokszor megújuló hagyományait olyan gazdálkodási 

20. Emberger, 1930: 461-62., 705-21.; Stoianovich, 1951: 190-93.; Slicher van Bath, 1963/a: 
266-71.; Hemardinquer, 1973/1: 227-44.; Bonnet, 1983: 412-39. 
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rendszert valósítva meg, amely már nagyon kevés szállal kötődött történelmi előzmé
nyéhez: az önellátáshoz.21 

Ipari növények és az új művelési rendszer 

Mindazonáltal a kontinensen termesztett növények összetételében és főleg a kulti-
váció módjában a változás visszafordíthatatlan folyamatai indultak meg. Lent például 
korábban (tulajdonképpen a neolitikum óta) csak csekély mennyiségben termesztettek, 
rendszerint beérték azzal, hogy a település határában egy kis kertet jelöljenek ki számá
ra. A középkor alkonyán azonban Észak-Itáliában változtattak ezen az évezredes gya
korlaton. Egyiptomból, Észak-Afrikából és Dél-Olaszországból ekkortájt már megle
hetősen sok gyapotot hoztak ugyan be a városi szövőműhelyek számára, de a lenter
mesztés olcsóbb konkurenciát ígért; a számítások be is váltak nemcsak Itáliában. 
A textilipar igényei Flandriában is átalakították a vetésszerkezetet, sőt arra ösztönözték 
ennek a középkor végi urbanizált övezetnek gazdaságát, hogy a Baltikumból importál
janak kenyérgabonát. Itt először a háromnyomásos művelésbe kényszerítették a len 
vetését, majd fejlettebb rendszereket alakítottak ki. A lényeg az, hogy a növény a 
kertből a szántóföldre került. Ez azonban kivételes teljesítménynek számított; a leg
több európai parasztgazdaság még a XIX. század végén is, amikor az Európán kívüli 
termelés fedezte az importszükségletek zömét, még mindig makacsul ragaszkodott a 
len és a kenderföldekhez, tulajdonképpen a régi kertekhez. Egyáltalában nem valószí
nűtlen, hogy a kertben még akkor is fenntartották a technológia régi hagyományait 
(például kézzel tépték, nyűtték a növényt, ahelyett, hogy valamilyen szerszámmal 
vágták volna), amikor a szántóföldek gazdálkodása már a modernizálódás jeleit 
mutatta.22 

A festőnövény ék (buzér, indigó, rezeda) jóllehet csak kis körzetekben változtatták 
meg a termesztett növények összetételét (mindenekelőtt Dél-Hollandiában, Dél-Né
metországban, tehát ott, ahol a textilipar eredményesen működött), szántóföldi kultú
rákká váltak. A legrégibb nyomok a XIV. századba vezetnek, Flandriába és Zealandba, 
de később Brabant nyugati részén és Hollandia déli övezetében is terjedt ezeknek - az 
emberek és állatok által egyaránt el nem fogyasztható - kultúráknak termesztése. 
Franciaországban a Rhone-völgyben vált be a kultiváció (elsősorban bűzért termesztet
tek), Németországban pedig Szilézia volt a középpontja a mondott változásoknak. 
A XVIII-XIX. században Zierikzee lett a festőnövények legjelentősebb európai piac
központja. Hollandiában 1861-70 között az évi termelés már meghaladta a 7,5 millió 
kg-ot. Később azonban a tengeren túli termelés olcsóbbnak bizonyult és a kultiváció 
mindenütt gyors hanyatlásnak indult. Zealandban, ahol Hollandia legjelentősebb ipari 
növénytermesztő körzete alakult ki, a festő buzér helyét cukorrépa foglalta el. 

Zealand művelt területe 
p (ha-ban kifejezve) 

Festőbuzér Cukorrépa 
1870 2,185 2,541 
1880 91 6,149 

21. Stahl, 1927: 145-52.; Croesen, 1940: 1-59.; Bőse, 1957: 35. skk.; Takács, 1964: 9-14.; Thirsk, 
1974: 76-105.; Vanderbroek, 1975: 451-71.; Roessingh, 1978.; Sandgruber, 1985: 210-17.; 
Trost-Trumler, 1984: 26-181. 

22. Lindemans, 1952/11: 214-46.; Slicher van Bath, 1963/a: 271.; Noilhan, 1965: 267-68. 
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Egy másik festőnövényt, az indigót eredetileg főleg Picardiában és Normandiában 
termesztették, a középkorban már exportáltak belőle Angliába, de ennek véget vetett 
a százéves háború. Ekkor Németországból importáltak az angolok, főleg Erfurt és 
Jülich környékéről. Másrészt Hollandiában és Észak-Itáliában is termesztettek belőle, 
sőt a középkor vége felé már jelentős termőkörzete alakult ki Toulouse, Albi és Mon-
tauban környékén. A XVII. században azonban ezeken a területeken majdnem minde
nütt beszüntették a kultivációt, mivel a gyarmatokról importált festőanyagok jóval 
olcsóbbnak és használhatóbbnak bizonyultak.23 

A középkorban már termesztették a repcét (Brassica rapa), hogy belőle világító-
és étolajat nyerjenek. Flandriában 1358 óta bizonyítható művelése; az olajat antwer
peni kereskedők is forgalmazták ez idő tájt. Valószínűleg Hollandiából származtak ide 
hagyományai, s az több feltevésnél, hogy a XVI. században Hollandia északi részéből 
terjedt ez a növény Flandria, Brabant, Artois és Picardia tájaira. A század második 
felében a Raj na-vidék, Közép-Németország, Schleswig-Holstein, Lauenburg és Meck-
lenburg parasztjai kedvelték meg. Kelet-Közép-Európában azonban a XIX. század 
derekáig csak elvétve lehetett találkozni művelésével, s a paraszti gazdaságok csak a 
század második felében kezdték - konjunktúrájának áldásait élvezve - nagyobb meny-
nyiségben termeszteni. 

Erre a célra Hollandiában (ahonnan már a XVI. században nagyobb mennyiséget 
exportáltak Angliába is) kezdték bevetni a poldereket. E sikereken felbuzdulva fla
mand és holland agronómusok később sokat írtak a növény kultivációjának előnyeiről 
és azokról a módszerekről, amiket eredetileg a parasztok kísérleteztek ki.24 

A komló szintén Hollandiából indult hódító útjára. Bár ennek a növénynek kulti-
vációját már ismerték a karoling kori Európában, a komlóval főzött sör csak a közép
korban lett holland specialitás és csak ekkor alakult ki termesztésének az a széles körű 
paraszti gyakorlata, ami jelentőségében meghaladta a korábbi idők kolostori próbálko
zásait. Heusden, Altén, Barony (Breda közelében) voltak a holland komlótermesztés 
legrégibb paraszti központjai. A XVI. században a módszereket és a növényt bevezet
ték Flandriába és Angliába, ahol délen el is terjedt: Kent-ben, Essex-ben és Surrey-ben. 
Németországban a harmincéves háború korában lendült csak fel kultivációja. Végül is 
Közép-Európában a Cseh-medence és a frankok lakta tájak váltak a komlótermesztés 
jellegzetes körzeteivé. 

A komlótermesztés jó példa arra nézve, hogy az új növények teljes mértékben 
megváltoztatják a vetésszerkezetet és a kultiváció szokványos módszereit. A komlót 
ugyanis nem vetik ugarba, ezt a kultúrát az ugar után, istállótrágyával megjavított 
földön termesztették, ahol sorrendben megelőzte a búzát, a legfontosabbnak tartott 
kenyérnövényt.25 

Takarmánygazdálkodás, tejtermelés a vegyes gazdaságokban 

A tejtermelés, amely sajátos gazdasági ágazattá, sőt övezetté változtatta Európa 
egyes részeinek vegyes mezőgazdaságát, olyan jelentőségre tett szert, hogy napjaink
ban az Atlanti-Európa ipari civilizációja mezőgazdaságában termelt érték 1/5-ét teszi 

23. Slichervan Bath, 1963/a: 272-73.; Kriedte-Medick-Schlumbohm, 1977: 205. skk. 
24. Ábel, 1962: 208-11.; Slicher van Bath, 1963/a: 270-74.; Vandenbroek, 1975: 414-50. 
25. Mathias, 1952:249-57.; Huntemann, 1970:148-97.; Corran, 1975.;Sandgruber, 1982:181-92.; 

Wiegelmann, 1982: 149. skk.; Wagner, 1984: 27-135.; Fischer, 1985: 17. skk.; Jacobeit, 1985: 
42-50., 124-50., 186-212.; Plümer, 1985/III: 303-14.; Teutenberg-Wiegelmann, 1986: 
151. skk. 
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ki, s Svájcban ennél is többet, meghaladja a termelt értékek 1/3-át. Az intenzív tehené
szet, a sajt- és vaj készítés tulajdonképpen a városokban és néhány nagybirtokon kezdő
dött el, ott, ahol jelentős takarmánykészlet, például sörtörköly állt rendelkezésre. 
Tulajdonképpen a hagyományos mezőgazdaság és a paraszti lét epilógusa a tejgazda
ság, mert megvalósításához jelentős mennyiségű tőkére van szükség. A takarmány ter
mesztést mindenütt gépesíteni kell (ezt a XIX. század második felében kifundált talál
mányokkal oldották meg) és a tej fejesét is a gépekre bízni. Egyszóval a mezőgazdasági 
termelés valamennyi munkaigényes folyamatát fel kell váltani iparszerű termelési mód
szerekkel. 

A tejgazdaság legfőbb jellemvonása, hogy a szarvasmarhák koncentrált tartásán 
alapul. Talán ez az oka annak, hogy Dél-Európában sohasem fejlődtek ki a létrejötté
hez szükséges feltételek. Az antikvitásban a görögök és a rómaiak úgyszólván nem is 
ismerték a tej vagy a vaj fogyasztásának előnyeit, és a tapasztalatok szerint a mediterrán 
Európában ennek később is csak alárendelt maradt a jelentősége, mivel itt mindig a 
juh és a kecske volt a jellemző haszonállat, marhát pedig csak igázás céljára tartottak. 
De még az Alpoktól északra is vékonyan csordogált a szarvasmarha teje, egészen addig, 
amíg jelentősebb takarmánymennyiséghez nem jutott. A marhát itt is igavonóként 
tartották és ha kiöregedett, levágták, tej haszna tehát minimális lehetett. A friss tejet a 
középkori Európában alig fogyasztották; nyaranta, amikor tejhez jutottak, sajtot és 
vajat készítettek belőle. Egyáltalában a mezőgazdaság növekedésének normális iránya 
mindenütt a gabonatermesztés kiterjesztését részesítette előnyben. Ezért a tejgazdaság 
fellendülése csak olyan területeken volt tapasztalható, ahol kedvezőtlenek a termelési 
adottságok, másrészt ahol a termék értékesítésének biztos piacai vannak, tehát a váro
sok övezetében. Hollandiában például a poldereket tekintették olyan földeknek, ahová 
tejgazdaságokat telepíthetnek, Svájcban és az Alpokban pedig (ahol a völgyeket művel
ték) a magasabban fekvő hegyoldalakon termett jó minőségű széna, ezt etették fel. 
Ennek ellenére a piackörzetekben még mindig kevés volt az évi tej hozam, s valamit 
tenniük kellett a változás érdekében. A középkori Angliában például számítások sze
rint az 540-680 litert sem igen haladta meg egy-egy tehén átlagos hozama. A középkor 
végén azonban a helyzet kezdett megváltozni. A városi piacok szomszédságában a 
parasztok vajat és sajtot készítettek, egyelőre anélkül, hogy változtattak volna a takar
mányozás módján vagy a több tejet adó fajtákkal cserélték volna le állományukat. Bár 
Olaszországban a pillangós virágú, fehérjedús takarmánynövények termesztésével már 
a XIV-XV. században elkezdődött egy új fejezet történetünkben, ám északabbra, az 
Alpokban, elsősorban Svájcban még évszázadok múlva, helyenként napjainkban is 
beérik azzal, hogy állataiknak szénát kaszálnak és a korábban hasznosítatlan hegyolda
lak termését télen feletetik a jószággal. Északnyugat-Európában csaknem mindenütt a 
lótartás középkorban megszerzett - takarmányozással és az istállózással kapcsolatos -
tapasztalatait hasznosították az elmúlt három évszázadban a marhák tejhozamának 
növelése érdekében. Ám még itt is csak egy kicsiny hatósugarú körben lehetett felhasz
nálni a múlt értékeit. A városi piacoktól távol eső körzetek tanyáin - Dániától Alsó-
Szászországig és Brandenburgig - beérték a vágóhídra hajtható marhák tartásával, 
amelyeket tudniillik aligha kellett takarmányozni. Hasonló volt a helyzet Ukrajna, 
Lengyelország, a mai Románia és a magyar Alföld lapályain nevelt gulyákkal: ezeket 
szintén lábon hajtották a közép-európai városok állatvásáraira, hogy ott eladva le
taglózzák őket. A marhaexport úgyszólván semmiféle beruházást nem kívánt, az állat 
a legelőn, szabad ég alatt nőtt fel és csak a vágóhídra hajtva javították fel karámokban 
- telente - szénával, amikor természetes legelőt amúgy sem talált volna. Ezt még a 
középkorban szokták meg és úgyszólván az ipari forradalomig ragaszkodtak hozzá. 

Mindazonáltal a középkor alkonyán a városok környékén és a városokat összekötő 
utak mentén a mezei szorgalom terén is lassú erjedésnek indult a gazdálkodás. 
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A természetes takarmányok növelték a testméreteket is, nemcsak a laktációt javították 
meg. Az Alpokban, ahol a fű valamennyi európai legelőnél több proteint tartalmaz, 
kifejezetten nagy testű kérődzők fejlődtek ki. A szarvasmarhák természetesen nemcsak 
testméreteikkel, de takarmányigényükkel is kiemelkednek a sorból. A hegyoldalakon 
viszont megtermett a széna és ezt végre valaki hasznosította is. Ámbár a történet 
kezdeteit egyelőre nem ismerjük még. Annyi bizonyos, hogy kolostorok és nemesi 
majorok után polgárok építettek tehenészeteket, hogy végül az elmúlt három évszázad
ban a parasztok is tömegesen bekapcsolódjanak ebbe a jövedelmező vállalkozásba. 
De az nem világos, hogy a piaci értékesítés lehetőségén túl mi késztette őket? Elképzel
hető, hogy a XVI. század után, amikor beköszöntött a „kis jégkorszak", azaz lehűlt az 
éghajlat és kevesebb lett a napsütés, a parasztok csak a mélyen fekvő völgyekben tudtak 
szántani és aratni. Felhagytak a hegyoldalak művelésével, de a kaszálók és a legelők 
között megtartották istállóikat. Lehet, hogy így volt, lehet, hogy nem. A részletek még 
egyáltalában nem világosak. Annyi azonban bizonyos, hogy az állattartás új módszerei 
sehol sem ismerhetőek fel délen, a Földközi-tenger mellékén, ahol a gazdálkodás soha
sem lépett ki az ókorban kialakított kereteiből, sőt ez utóbbiak a középkor alkonyától 
kezdve mindinkább össze is zsugorodtak. 

Ahogyan a gazdálkodás súlypontja áttevődött Északnyugat-Európába, a tejelő 
marhák tartásában meglehetősen tarka, változatos kép alakult ki. Angliában szinté-
grófságonként más eredményeket értek el. A Hanza-városok környékén működött a 
piacérdekű parasztgazdaság, de a német síkság mögöttes terein lecsapolatlan mocsarak, 
savanyú szénát termő fenyérek csaknem a modern időkig akadályozták a jövedelmező 
gazdálkodás kialakítását. Ez egyelőre abban mutatkozott meg, hogy a XVII-XVIII. 
században úgyszólván csak a gabona ára emelkedett, az állatok kelendősége nem nőtt 
a piacokon. Hollandiában, ahol a városi lakosság aránya magas volt ekkor, majdnem 
meghaladta a vidéken élők tömegét, lassan, ám feltartózhatatlanul emelkedett a húsfo
gyasztás. A déli tartományokban 1750 körül már évi 15 kg körül lehetett fejenként, de 
egyebütt 7-9,5 kg-ot nem haladta meg. A kása és a sör ekkoriban alakította át a 
hétköznapi étrendet, ekkor vált cereáliafogyasztóvá a vidék az Alpoktól északra. Min
denesetre a XIX. század elején a flamand városokban (Gént, Brugge, Ostende stb.) a 
húsfogyasztás évi 50 kg-ot is elérte már, de a vidék 15-30 kg-mal alul maradt. Ennek 
80-90%-a még ezekben a körzetekben is sertés volt. Már a XVII. század végén felje
gyezték a flamand parasztokról, hogy barna kenyeret esznek, hozzá vajat, zöldséget és 
sózott sertéshúst. A vajfogyasztás a múlt század első negyedében elérte már a 22 kg-ot. 
Ezzel szemben Észak-Franciaországban nem emelkedett ilyen látványosan. A XVII. 
század végén az évi 5-9 kg-ot sehol sem haladta meg és még a múlt század elején is 
alatta maradt a 15 kg-nak. 

A forradalmi átalakulás színtere Anglia volt. Itt vidékenként nagyon változatos 
kép fogadja a szemlélőt. A teljesítmények azonban alacsonyak, akár a kontinensen. 
De már a XVII. századi Londonban működnek lefejő tehenészetek, ahol csaknem 
megkétszerezték a hozamokat. Ezek a változások csaknem mindenütt, így itt is átalakí
tották a parasztságot. Londont a XVIII. században a legelők és a tehenészetek gyűrűje 
vette már körül, a gazdaságok ugyanis nem kenyérnek valóval vagy zöldséggel, hanem 
tejjel látták el a lakosságot. Nemcsak szénát adtak a jószágnak, hanem télen marharé
pát és sörtörkölyt is, miáltal tulajdonképpen a tehenészek indították meg a gazdálkodás 
szerkezeti átalakulásának előbb jelzett folyamatát. A XVIII. század végére Angliában 
átlagosan már 1300 liter tejet adtak a tehenek, de a történtek ellenére a tejgazdaságra 
való áttérés Nyugat-Európa nagy részén még mindig lassan haladt előre. Bár a fűféléket 
és a takarmányrépa különböző változatait már Normandiától Mecklenburgig és Dániáig 
elég széles körben ismerték, a XVIII-XIX. század fordulóján új, jól tejelő fajtákra is 
szükség volt. Azonkívül a tejgazdaságra való áttérésnek nemcsak termelési akadályai 
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voltak, hiszen maga a termék, a tej sem volt tökéletes. Megromlott. Tehát nemcsak a 
vetésszerkezet átalakítása ütközött nehézségekbe, minthogy ezeket az akadályokat 
lassan mégiscsak el tudták hárítani. A tejet azonban egyelőre még nem tudták tartósí
tani, többnyire csak vajat és sajtot hozhattak forgalomba. 

Angliában 1865-ben az egy főre jutó tejfogyasztás csak napi 1 dl volt, s ez az átlag 
a korabeli Európában a legmagasabbnak számított. A XIX. század utolsó évtizedeiben 
azután a vasúti szállítás és a hűtőházak ezen a téren is alapvető változásokat hoztak. 
Egyidejűleg mindenütt ki kellett cserélni a fajtákat olyan, télen tejelő és a takarmányt 
jól értékesítő egyedekre, amelyeket Európának néhány körzetében, mindenekelőtt 
Svájcban vagy a Fríz területeken és Hollandiában nemesítettek ki az elmúlt évszázadok 
spontán kísérletező gazdái.26 

A múlt századi Németországban a szarvasmarhák átlagsúlya csaknem megkétsze
reződött, miközben a tejhozamuk is megközelítőleg a duplájára nőtt. 

A szarvasmarha átlagsúlya és tej hozama Németországban, 1800-190021 

Ökör Tehén 
sovány kg hizlalt súly kg tej/év 

275 400 100 1100 
325 450 170 1200 
425 600 210 2000 

A számok mögött a gazdálkodás egész rendszerének mélyreható változása húzó
dott meg. A fajtaváltozás, a hozamok növekedése, a takarmányozás módja és a tartás
viszonyok mellett a növénytermesztés egész technológiája a parasztok anyagi érdekelt
sége alakult át annak következtében, hogy az a régi gazdálkodási mód, amely ereden
dően az önellátásra rendezkedett be, átlépett legrégibb hagyományainak korlátain, a 
mezőgazdasági termékek piaci kereslete szerint, tehát a város fogyasztási igényeihez 
igazodva kezdett működni. Még a parasztházak építési hagyományai is megváltoztak. 
Az Atlanti-Európa vidéki építészete már a XVII-XVIII. század táján kiegészült a 
„tejház"-nak nevezett házikóval, amit néha különállóan, néha pedig a lakóházhoz 
illesztve építettek meg. Európa más részein sehol sem építkeztek hasonló módon. 
Az Alpokban, illetve Skandináviában, ahol az intenzív tejgazdaság szintén beilleszke
dett a gazdálkodásba, a tejjel való foglalatosságot a nagyméretű házakban elrekesztett 
helyiségre korlátozták. 

A juhtartás - a krízis haszonélvezői 

A gazdaság átalakulásának leglátványosabb ténye a juhtartás térnyerése, maga a 
gyapjúkonjunktúra. A juhok legfőbb haszna ugyanis nem tejük vagy húsuk, hanem a 
gyapjúk, ezek az állatok akkor válnak jövedelmezővé, ha a textilipar növekvő meny-
nyiségben képes feldolgozni a gyapjút. Ehhez azonban mindenekelőtt legelőre van 
szükség. 

26. Fussel, 1929: 160-89.; Fussel, 1937/a: 96-116.; Finberg, 1954:12-14.; Donkin, 1962-3:31-53.; 
Grigg, 1974: 164-71., 192-96.; Vries, 1974: 119-73., 214-35.; Vries, 1975: 205-66.; Grass-
Maier- Bottcher, 1980: 229-80.; Sandgruber, 1982/a: 171-81. 

27. Brunskill, 1970: 90-99., 101-03., 107.; Eurowyn, 1982: 24-25., 65-77., 79-120. 
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A juhok Délnyugat-Ázsia hegyvidékeiről származnak, tehát a természetes biotóp-
juk fátlan legelő; kontinensünkön eredetileg csak délen, a mediterrán Európában talál
hatók meg a juhtenyésztés feltételei. A prehisztorikus leletek tanúsága szerint az 
Alpoktól északra csak ott tartottak juhot nagyobb nyájakban, ahol eredetileg sem volt 
erdő vagy már jelentős mértékben kiirtották azt. A tőzegjuh leletei és leszármazottai-
nak táji változatai sík, ligetekkel ritkán tarkított tájakról valók. A német síkság savanyú 
legelőin még a múlt században is ennek a fajtának a nyájait terelték a pásztorok. 
A Lüneburgi-síkság természetvédelmi körzeteiben napjainkban idegenforgalmi látvá
nyosság a fürtös bundájú juhnyáj. Ezeknek a juhoknak gyapja vastag szálú és meglehe
tősen magas zsírtartalmú, melyből nem lehet finom szövetet előállítani. Az alacsony 
zsírtartalmú gyapjút növesztő juhok Észak-Afrikából származnak és ezeknek ősei Kis-
Ázsiából. Az aranygyapjú legendája minden bizonnyal ezekkel kapcsolatos. Annyi 
mindenesetre bizonyos, hogy a rómaiak a legjobb gyapjút Miletoszból meg Szmirnából 
vagy Efezoszból importálták. A fehér-afrikai juhokat pedig az arabok vitték el Hispá
niába, ahol a középkor gazdaságában - a mesta révén - korszakalkotó szerepet játszot
tak. Ennél tovább azonban egyelőre nem jutottak. Aztán a XVII. században néhány 
példányt elvittek Angliába, Franciaországba és valamivel később Németországba. 
A kontinentális Európa gazdaságtörténetében a juhnyájak terjedése a középkor óta krí
ziseket jeleztek, azt, hogy a parasztok nem művelik a földet, a szántók helyén legelők 
terpeszkednek, ott, ahol a parasztok nemrég még látástól vakulásig túrták a földet, 
békés juhnyájak legelőin pásztorok furulyáznak. Az eladott gyapjú azonban soha nem 
remélt jövedelmet hozott. A közlegelőkből, kaszálókból, majd szántóföldekből elkerí
tett juhlegelőkön (elsősorban Angliában) majortulajdonosok nyájai sokasodtak, a pa
rasztok pedig (mint ez Angliában a XVII. század óta mind több helyen megtörtént), 
föld nélkül maradtak. Az „elkerítés" története az ibériai juhok története. A magyarok 
ezt a fajtát később „selyem birkának" nevezték, megkülönböztetve a zsíros fürtű juhtól, 
amit régebben tartottak. 

A „selyem birka", a merino voltaképpen végigvonult kontinensünkön. A gyapjú
konjunktúrát ez a fajta tette lehetővé. Angliából és Walesből aztán elkerült egy-egy 
tenyészállomány az Újvilágba, Ausztráliába és Új-Zélandra, úgyhogy a mai fogalmaink 
szerinti „angol gyapjúszövet", „ausztrál gyapjú" stb. egyugyanazon fajta világkarrierjé
nek néhány állomására utal. Persze mindehhez kedvező legelőviszonyokra és klímára 
volt szükség. Másrészt szükség volt textiliparra, többek között elszegényedett paraszt
családokra, nemcsak férfiakra, de nőkre és gyermekekre is, akik a gyapjút fonják, 
szövik és persze szükség volt arra a szállítókapacitásra is, melynek révén az áru egyre 
nagyobb távolságokra jut el. Maga a birkatartás csupán új lehetőségeket kínált a lege
lőterületek megszerzésére. 

Németországban a XVIII. században már a legjövedelmezőbb állattenyésztési ága
zat volt és ennek megfelelően számos üzemi formája létezett. 1. Délen és nyugaton még 
élt a transzhumációhoz hasonló ősi gyakorlat. 2. A földesúri birtokokon a parasztok 
közösségi juhtartásának különféle változatát működtették. 3. Középső terein Németor
szágnak, valamint az Elbától keletre majorokban nevelkedtek a nyájak, mintegy része
ként a majorsági gazdaságnak. 4. Északon a parasztok a saját birtokaikon tartották 
nyájaikat. 5. Végül sok helyütt megpróbálkozott egy-egy paraszt (olykor bérlőként) a 
földesúri legelőkön juhnyájat tartani. Valamennyien kizárólag legelőre alapozták mű
ködésüket és elsősorban a gyapjú ipari felhasználásának reményében vállalkoztak. 
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A hozamok növekedése ugyancsak mérsékeltnek bizonyult. A sziléziai Bersdorf 
majorságának 1751-1840 közötti adatsora jól illusztrálja a folyamatot: 

Hozam, kg Hozam, k: 
1751-60 0,77 1801-10 0,81 
1761-70 0,75 1811-20 0,68 
1771-80 0,80 1821-32 0,69 
1781-90 0,86 1833-40 0,76 
1791-1800 0,76 1841-50 0,90 

Manapság megközelítőleg ezeknek az értékeknek a kétszeresét érik el ezen a tájon. 
Ennél persze voltak jobb eredmények is. Angliában 1610-20 táján még csak 0,58 kg 
értéket nyírtak le egy-egy állatról. De volt már a XVII. századi Szászországban olyan 
gazdaság is, ahol 1,3 kg-os átlagot értek el. A XVIII. századi Picardiában (Franciaor
szágban) 1,5 kg-os évi hozammal számoltak. Magyarországon 1846-ban a keszthelyi 
Georgikonban (tehát egy mintagazdaságban) a kos 1,68 kg, az anya 0,85, az ürü pedig 
1,12 kg gyapjút adott. A gödöllői Grassalkovich uradalomban 1812-ben a nyírósúly 
átlagosan 1,12 kg lehetett. Mindezek az adatok már az új birkafajták hasznát igazolják. 
Ezeknek téli tartása mindenütt épületek védelmét kívánta meg, és néha szálastakar
mányt is kaptak. 

Mindazonáltal a nyájnak mindenütt legelőre volt szüksége, de ott mindössze legel
tetni lehet, hiszen kultúrnövény kultiváció nélkül sehol sem terem. A gyapjú pedig a 
mezőgazdaságból az iparba vándorol, aztán a végtermék sokszoros értékkel kerül végül 
a fogyasztóhoz - olykor magához a paraszthoz, ugyancsak magas áron. Ez a folyamat 
egészen egyedi természetű a mezei szorgalom terén és alig emlékeztet az agrárkultúra 
ősi hagyományaira.28 

Mindent egybevetve az Alpoktól északra az elmúlt fél évezredben a gazdálkodás 
alapvetően megváltozott. A folyamat kezdetei még a középkorból erednek és zömük 
Észak-Olaszországból való. Hollandia, ez a java részében mesterséges agrártáj volt 
a központja és legsikeresebb gyakorlótere az új gazdálkodásnak. Ennek alkalmasint az 
volt a legfontosabb vonása, hogy minden téren növelték az élőmunka-ráfordítást, kiik
tatták a vetetlenül pihenő földeket és a prehisztória óta ismert élelmiszernövények 
vetésterületét (miközben ezeknek a gabonaféléknek a hozamait megtöbbszörözték!) a 
felére csökkentve, helyükön amerikai eredetű haszonnövényeket vagy más - zömmel 
az iparban felhasználható - kultúrákat termesztettek. Az állattartás takarmánybázisát 
is emberi munkával biztosították: szántóföldekről betakarított pillangósok, répa, vagy 
a falvaktól és a szántóföldektől távoli kaszálókról való széna (az Alpokban és a XVIII. 
század óta mind több helyen Skandináviában). A gazdálkodás tehát modern, piacra 
forduló módszereivel csaknem teljesen szakított hagyományaival, hovatovább minden 
részletében eltért dél-európai vagy kelet-európai gyakorlatától. Míg az agrárkultúrát 
még a középkor technikai forradalmának eredményeképpen is az ökológiai adottságok
hoz való tökéletesebb alkalmazkodás, a helyi feltételekhez való sikeresebb idomulás, 
az ezáltal megvalósított több termelés jellemezte (mely döntően a parasztok teljesítmé
nye volt), a modern kor városoktól irányított piaci gazdasága a majorokat már konku
rensként állította szembe a parasztgazdaságokkal. Az innovációk zömét ez idő tájt már 
nem a parasztok kezdeményezték. 

28. Fussel, 1936: 178.; Goubert, 1957: 24-40.; Jacobeit, 1961.; Gaál, 1966: 305.; Grígg, 1966: 
63-64., 118., 183-85. 
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Tehenenkénti tejhozam egy laktációs periódusban (literekben) 

1750 Anglia 765 
XVIII. sz. Németország 1000-1400 
XVIII. sz. Furne, D.-Németalföld 6000 
XVIII. sz. Flandria 2600 
XVIII. sz. Frízföld 1600-1700 
1800 Flandria 2400 
1800 Anglia 1300-1500 
1800 Hollandia 1000-1800 
1800 Lille, Franciaország 4400 
1800 Dánia 500- 700 
1800 Norvégia 500 
1800 Franciaország 1500-1800 
1800 Svájc 2000-2200 
1810 Antwerpen 4000 
1810 Meuse alsó folyásának melléke 4000 
1810-15 Szajna alsó folyásának melléke 1000-1500 
1810-15 Loire alsó folyásának melléke 1000 
1810-15 Mört 900-1400 
1810-15 Calais környéke 1400-1500 
1810-15 Manche 2500-3500 
1810-15 Rhone torkolatvidéke 900 
1810-15 Eure és Loire melléke 800-1000 
1813 Emelgem, Ny.-Flandria 1000 
1813 Gént környéke 3900 
1813 Termonde környéke 2500 
1813 Audenarde környéke 1900 
1815 K.-Flandria 5000 
1820 K.-Flandira 6000 
(Vandenbroek, 1975. 338) 

Azokon a tájakon, ahol a középkorban a közösségi gazdálkodás átalakította a 
határ szerkezetét, létrehozta a nehezen változó birtokviszonyokat, úgyszólván sehol 
sem rendelkeztek jelentős földtartalékokkal. A gazdálkodás megváltozott gyakorlatát 
tehát itt sehol sem lehetett szűzföldeken alkalmazni. A hagyományoktól megkötött 
közösségben élő parasztok életstratégiája - jobb híján - a védekezés lett. A modern 
gazdálkodásban részt vevő parasztok kénytelenek voltak megélni a gazdaság nagyará
nyú tektonikus mozgását. Számottevő tömegek rendültek meg. A gazdaság meg
megújuló kríziseiben és a fellendüléssel együtt járó hullámzásban sokan mentek tönkre. 
A modernizáció - alternatíva hiányában - a parasztok többségét elűzte ősei földjéről. 
Azok azonban, akik megmaradtak, minden tekintetben megváltoztak. Szaktudásuk-
aminthogy gazdaságuk - átalakult. A vegyes gazdaság néhány emberöltő alatt szakoso
dott gazdasággá lett, itt azt állították elő, amit el is lehetett adni. Sőt, idővel arra kellett 
törekedniük (a túlkínálat miatt), hogy először tisztázzák az értékesítés piaci lehetősé
geit, ami botanikai és zoológiai tudásukat kiegészítette közgazdasági ismeretekkel is. 
Átalakult tehát szakműveltségük összetétele, miáltal megváltozott életstratégiájuk is. 
Korunk modern embere nemcsak a városban látta meg a napvilágot, mert megszületett 
falun is. Specialista lett belőle, aminthogy városban élő kortársaikra is ez a szakmásodás 
lett jellemző. 
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„DIE NEUE WIRTSCHAFT" 
KULTURPFLANZEN UND NUTZTIERE NÖRDLICH DER ALPEN 

Der im Titel gebrauchte Begriff tauchte erstmals im Englischen auf, und bis auf 
den heutigen Tag versteht man darunter die für den Markt organisierte Landwirtschaft. 
Ursprünglich handelte es sich dabei jedoch nicht um eine ökonomische Kategorie, und 
die mittelbaren und unmittelbaren Vorausgänge für ihre Herausbildung waren auch 
nicht in England zu finden. 
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Die Art und Weise Nutzpflanzen zu züchten und Zuchttiere zu halten hatte sich 
geändert. Die neue Ökonomie bedeutete also die Folge von Veränderungen in der 
Artenzusammensetzung. Daher verändert sich die Betriebsstruktur der Wirtschaft und 
nicht die in ihr angewendeten Technologien. All dies ist die Folge dessen, dass immer, 
weniger die Produkte hergestellt wurden, die man selber verbrauchte, sondern die, für 
die eine Nachfrage auf dem Markt bestand. 

Dieser Prozess nahm seinen Anfang schon zu Beginn des Mittelalters, und zwar 
zuerst in Norditalien, in dem Gebiet zwischen Rhein und Seine sowie im heutigen 
Belgien und Holland, um dann mit einigen sich als nützlich erwiesenen Details auch in 
England Ein zug zu halten. Im Laufe des 18-19. Jahrhunderts wurde er-hier zu einem 
epocheformenden System, immer wieder in Ergänzung durch die ertragreiche Hervor
hebung der einen oder anderen Kultur aus der Neuen Welt. Von hier aus nahm „die 
neue Wirtschaft" ihren Weg zu den verschiedenen Kontinenten, vor allem aber zu den 
zurückgebliebenen Teilen Europas. 

Zur Vorgeschichte ist zu sagen, dass sich im kontinentalen Europa die Arten der 
Kulturpflanzen und Zuchttiere sowie der Umgang mit diesen seit prähistorischen Zei
ten in vielen Aspekten von der südlich der Alpen gewohnten Praxis unterschieden. 
Dort hingegen hatte man noch viele Traditionen der südwestlich-asiatischen Wiege der 
europäischen Wirtschaft beibehalten. Der Umgang mit Kulturpflanzen und Nutztieren 
im kontinentalen und im atlantischen Europa stellte bis hin zum Ende des Mittelalters 
(und stellenweise in den weniger entwickelten Landschaften) eine Anpassung an die 
natürlichen Gegebenheiten dar. In dem Zwiespalt von Bevölkerungsdruck und Mark
tansprüchen wurde diese Anpassung (die gleichzeitig das Bemühen um eine sichere 
Produktion zur Geltung brachte) durch eine Wirtschaft nach Nutzprinzip, das er
folgreiche Bemühen, den grösseren Nutzen zu ziehen, abgelöst. Veränderungen traten 
im Saatsystem ein, die Skala an Getreideprodukten erweiterte sich, die Erträge erhöh
ten sich, und zu den ausgesäten Pflanzen gesellten sich Futtersowie Industriepflanzen. 
Von ganz besonderer Bedeutung wurden hier die aus Amerika stammenden Kultur
pflanzen. Unter den Zuchttieren wurde die Artenauswahl von Rindern und Schweinen, 
die seinerzeit in einem natürlichen Waldbiotop gelebt hatten, verbessert, und schon im 
Mittelalter begann man mit der Zucht von Pferden. Die Krisen während der vergange
nen drei Jahrhunderte begünstigten den Fortschritt in der Schafhaltung sowie die Ten
denz, die obengenannten Nutztiere nicht auf natürlichen Weiden, sondern unter künst
lichen Bedingungen, das heisst, auf Futterbasis zu halten. Neben der Zucht von Zugvi
eh, Milchkühen und den industrielle Rohstoffe spendenden Schafen (Wolle) traten die 
Mastschweine immer mehr an die Stelle der bislang extensiv gehaltenen Arten. 

Durch Einfluss des Marktes spezialisierte sich die Landwirtschaft und hörte 
schliesslich auf, als gemischte Landwirtschaft zu fungieren. Während man in früheren 
Zeiten so ziemlich alle Neuerungen den Landwirten zu verdanken hatte, sind es seit 
dem Übergang zur Marktwirtschaft nicht mehr die bäuerlichen Innovationen, die den 
Fortschritt bestimmen. Diese wurden mehr und mehr an die Peripherie gedrängt. Die 
stärksten Initiatoren waren die Meiereien und im allgemeinen die Grossbetriebe, die 
sich Investitionen leisten konnten und wissenschaftliche Ergebnisse sowie industrielle 
Neuerungen anwenden konnten. 

Tamás Hoffmann 
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