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A magyar mezőgazdaságban a 15. századtól az állattenyésztésé 
lett a főszerep, ennek jelentős ágazatává vált a marhatenyész-
tés és -kereskedelem. A következő évszázadokban az export 
iránya Nyugat- és Dél-Európa volt, ahol a magyar marhának 
(„Ungarnochse”) komoly felvevő piaca alakult ki. Szerették a ma-
gyar szarvasmarhát nagyobb vágósúlya és minőségi húsa miatt, 
így a szürke színéről és magas árszintjéről ismert állatokat szí-
vesen vásárolták fel Bécs, Nürnberg vagy Augsburg piacain. A 
középkor végétől kezdve, az oszmán uralom magyarországi év-
századain át, egészen a 18. század közepéig a magyar nemesség 
és parasztság legfőbb jövedelme a szarvasmarha-tenyésztésből és 
-kereskedelemből származott. Ezen mit sem változtatott az, hogy 
az időszak egy jelentős részében az ország három részre szakadt 
állapotban volt. A tenyésztés javarészt Erdélyben és az Alföldön 
zajlott, míg a királyi Magyarország területén áthaladva hajtották 
az állatokat a vásárra. 

A parasztság jövedelmének ¾-e származott a szarvasmar-
hákból, míg az ország összjövedelmét tekintve 1500 és 1700 kö-
zött 50-60%-ot tett ki. Érdekes adat, hogy a 16-17. században a 
magyar területeken személyenként évi kb. 160 liter gabonát és 65 
kg húst, míg Európa más részein (átlagban) 250 liter gabonát és 
47,2 kg húst fogyasztottak.

A kereskedelem magyarországi koordinátorai a tőzsérek 
voltak, akik változó mértékű haszonkulccsal dolgoztak, majd az 
1770-es évektől 5-6 kereskedőtársaság bonyolította a forgalmat. 
A kereskedőlánc kétirányú volt: a marhák útja a tenyésztőktől a 
tőzsérekhez, innen az eladási hely húsigazgatóságához, majd a 
mészárosokhoz vezetett. A pénz útja visszafelé ugyanez volt, így 
a tenyésztők hosszabb idő elteltével jutottak csak bevételhez. 

Az állatokat a tenyésztés helyéről lábon hajtották az európai 
piacokra. A hosszú, 3-400 km-es úton a legnagyobb teher a hajtók 

számára a takarmányozás biztosítása volt, amit rendszerint az 
uradalmi készletekből oldottak meg. Az út során az állományban 
bekövetkező veszteség mintegy 1% körül mozgott. Később mar-
harakodó állomásokat hoztak létre, ahol a Magyar Királyi Állam-
vasutak szerelvényei szállították tovább az állatokat. 1897-ben 
Dunakeszin is volt ilyen állomáshely, és az itteni lakosok is fog-
lalkoztak marhakereskedelemmel, amit az is bizonyít, hogy az 
újpesti Ladányi állatorvos panasszal élt Sipos József dunakeszi 
marhakereskedő (kupec) ellen, amelynek azonban Blaskó Károly 
bíró nem adott helyt. 

Ahhoz, hogy ez a rendszer működőképes maradhasson, na-
gyon fontos volt az állatok egészsége. Sem a tenyésztők, sem a 
hajtási útvonal települései nem engedhették meg maguknak, 
hogy az állatok megfertőződjenek valamely betegséggel, mert ez 
az anyagi tönkremenetelüket, szélsőséges esetben a piacuk elve-
szítését jelenthette. Ennek megfelelően már a középkortól kezdve 
a települések és a vármegyék igyekeztek a határaikat védeni a jár-
ványoktól, akár vásárok is elmaradtak járványügyi vészhelyzet 
következtében. A 18. században Mária Terézia már rendelkezik 
arról, hogy az állatok hajtásához a lábasjószágoknak (szarvas-
marha, ló, sertés) passzust, mai fogalommal élve: útlevelet kell 
adni. Az írást a községi bíró és/vagy a főjegyző adta ki a minden-
napi közigazgatási ügyintézés keretében. 

A dunakesziek lábasjószágai is rendelkeztek ilyen passzussal. 
A Révész István Helytörténeti Gyűjteményben két marhalevelet 
őrzünk, amelyek közül az egyik az Ipolyságból származik, a má-
sik azonban Vörös András dunakeszi gazdáé volt, aki egy sző-
ke szőrű ártány (ivartalanított) sertést kívánt Újpestre szállítani. 
Az 1889. december 7-én kiállított okiratot a község elöljárójaként 
Acsay Kálmán írta alá. A hátoldalán feljegyezte azt is, hogy az 
állat „vészmentes helyről hajtatik Újpestre”.
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