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Elõszó
gazdasági gondolkodás története az általános mentalitás-történet egyik
sajátos ágazata. Azt kutatja, hogy különbözõ történelmi korokban a gazdaság, gazdasági élet milyen helyet foglalt el az egyéni, illetve a társadalom gondolkodásában. Tárgya jellege következtében ez a résztudomány interdiszciplináris természetû: szorosan összefügg a gazdaságtörténettel, a szociológiával, társadalmi antropológiával, gazdasági néprajzzal és földrajzzal. Ugyanis a
gondolkodásmódok kialakulása s változása sokféle tényezõ, ok eredménye. Ez
természetesen a gazdasági mentalitásra is vonatkozik.
A tudománytörténet nem kevés idõt fordított annak a kérdésnek a kutatására, hogy az emberi gondolkodásban a gazdasági szempont mikor s minek következtében nyomult elõtérbe. Azt már rég tudjuk, hogy csírája egyidõs az emberi
társadalommal, s felerõsödéséhez nagymértékben hozzájárult a csere és a magántulajdon megjelenése. A „homo oeconomicus”-nak nevezett embertípus viszont a piacgazdaság elterjedése után alakult ki.
A „homo oeconomicus” az a racionálisan mérlegelõ ember, akinek egyetlen
célja az, hogy minél kevesebb ráfordítással, minél nagyobb haszonra tegyen
szert. Ám ez az individualista, csak önös érdekeire, önmagára figyelõ ember célját csak társadalomban, társadalmi együttmûködéssel tudja megvalósítani. Terveibe tehát beleszól a „homo sociologus”, akit nem a legnagyobb haszon gondolata vezérel, hanem a társadalmi gondok, bajok foglalkoztatják. Persze tudjuk,
hogy mindkét említett embertípus csak feltételezés, ideáltípus, tiszta formájában
egyik sem fordul elõ. A valóságos ember a kettõ keveréke, amelyet a kutatás „homo socio-oeconomicus”-nak nevez. (Errõl a kérdésrõl többet tudhat meg az érdeklõdõ a nemrég elhunyt Andorka Rudolfnak, a Magyar Tudomány 1991.10-es
számában megjelent tanulmányából.) Ez semmiképpen sem jelenti azt, hogy
egyik ember gondolkodását ne a meggazdagodás vágya uralná, a másikét pedig
ne inkább a megélhetés problémái irányítanák. Ugyanez elmondható a különbözõ társadalmi rétegekrõl is. A gazdasági gondolkodás azonban minden ember s
társadalmi réteg mentalitásában jelen van valamilyen formában és arányban.
A XVIII. század második felében kialakult a klasszikus közgazdaságtan, képviselõi, közülük elsõsorban Adam Smith a szabad piac, szabad gazdaság szükségessége mellett azzal érvelt, hogy az a társadalom minden tagja számára kedvezõbb helyzetet teremt, mint az állami törvények keretei közé szorított gazdaság.

A
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Smith meghaladta mind a merkentilizmust, amely a kereskedelmet állította a
gazdasági élet középpontjába, mind a fiziokraták tanítását, amely a mezõgazdaságot tartotta az egyetlen hasznot hozó foglalkozásnak. Leegyszerûsítve a kérdést, Smith elmélete a gazdasági növekedésnek két alapvetõ forrását nevezte
meg: 1. a munkatermelékenység növekedését és 2. a tõkefelhalmozást. Eszerint
a gazdasági növekedés feltétele az, hogy szélesedjen a munkamegosztás, növelve
a munka termelékenységét, és a profitból való megtakarítás több legyen, mint
amennyi a meglevõ tõke fenntartásához szükséges. A klasszikus közgazdaságtan
születésekor a szabad piaci gazdálkodás megteremtése volt az angol és néhány
más nyugat-európai ország gazdaságpolitikájának (a gazdasági gondolkodásnak)
a legfõbb célja, ami a gazdasági fejlõdés soha nem tapasztalt eredményeit hozta
létre. Ám a klasszikus közgazdaságtannak az a feltételezése, hogy a szabad piaci
gazdaság a társadalom minden tagjának a legelõnyösebb helyzetet hozza létre,
nem igazolódott. Ez a felismerés siettette egy új tudományág, a szociológia megszületését, amely a klasszikus angol közgazdaságtan „homo oeconomicus”-ával
szembeállította a „homo sociologus”-t s kísérletet tett a kettõ összeboronálásárs.
A kísérlet azóta is tart…
A Max Weber és Émile Durkheim nevével fémjelzett társadalomtudomány a
XIX. század végén azzal a nem titkolt céllal alkotta meg társadalmi elméletét, hogy
általa orvosolni lehessen azokat a gondokat, amelyeket a gyors, szabad piaci fejlõdés, a rohamos iparosodás (ipari forradalom) okozott a társadalomban. Véglegesen bebizonyosodott ugyanis, hogy a gazdaság nem lehet független a társadalomtól. Azt is mondhatjuk, hogy Max Weber és társai arra törekedtek, hogy a kapitalizmus vadhajtásait lenyesegessék s a valóságos emberhez méltóbb, de ugyancsak
a polgári szabadságra alapozott világ kialakulását elõsegítsék. Közismert viszont,
hogy Marx az egész rendszer megszüntetésére dolgozott ki elméletet.
Az elõbbi rövid eszmefuttatást azért tartottuk szükségesnek, mert - amint a
tisztelt Olvasó tapasztalni fogja - kötetünk olyan korábban élt erdélyi elõdök írásait mutatja be, amelyekben jól felismerhetõk mind a merkantilizmus, mind fiziokrata vagy éppen a klasszikus gazdaságtan elemei, illetve azok hatása. Voltak,
akik a gazdasági fejlõdést mindenek fölé helyezték, mégpedig a fejlett Nyugat
modelljei szerint, ám nem kevesen inkább gondolkodtak a „homo socio-oeconomicus” fejével s korlátozni kívánták a szabadversenyen alapuló piaci gazdaságot, állami beavatkozást, sürgetve a gazdasági szektorban is a kistermelõk védelmére. Ezek közé sorolhatjuk a kötetünkben elemzettek közül Wesselényi Miklóst, Berde Áront, Mikó Imre grófot.
Hangsúlyozni szeretnénk, hogy az elõbb említettek a tudományos szociológia
megjelenése elõtti idõben éltek, szociális érzékenységük inkább vallási etika forrásaiból, erkölcsi tartásból eredt, amit kiegészíthetett a mindennapi társadalmi
érintkezés nyújtotta tapasztalat. Barabás Endre, már erõteljesebben támaszkod6
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Elõszó

hatott a tájainkon is terjedõ szociológia egyes tételeire. Brassai Sámuel, Bölöni
Farkas Sándor és Kõváry László inkább a klasszikus közgazdaságtan elméletéhez
állt közelebb, a szabad piaci gazdaság elkötelezettje volt, bár õk nem feledkeztek
meg a társadalom gondjairól sem. A felsoroltak kivétel nélkül koruk kiemelkedõ
személyiségei voltak, õket sokszor idézzük, róluk számos könyv, sok tanulmány,
emlékezés jelent meg, s alakjuk jelen van a magyar értelmiségi mentalitásban. De
azt a kérdést, hogy eme neves elõdök elõbbre vitték-e a gazdasági gondolkodást, s
ha igen, mennyiben, eddig nem tanulmányozta elmélyülten a magyar tudomány.
Következésképpen munkásságuknak ez az oldala nem csak az ifjúság, hanem a
felnõtt nemzedékek elõtt is ismeretlen maradt. Példaként legyen szabad Brassai
Sámuelre hivatkoznunk, akit szívesen nevezünk polihisztornak, de ebbõl a minõsítésbõl hiányzik az, hogy jelentõs közgazdasági gondolkodó (is) volt.
A gazdasági gondolkodás fejlettebb formáját képviselte Gaál Jenõ és Venczel
József, róluk is szól kötetünk.
Az erdélyi gazdasági gondolkodásban - mint általában - különálló kategóriát
alkottak azok, akik a szövetkezeti eszme hirdetõi s a szövetkezeti mozgalom szervezõi voltak. Szász Pál, Balázs Ferenc, Nagy Zoltán képviseli könyvünkben ezt a
kategóriát. A róluk szóló írások egyben azt is jelzik, hogy milyen göröngyös utat
jártak be az erdélyi magyar szövetkezetek az 1918-as impériumváltozás után, és
arra is választ kapunk, hogy miként semmisült meg az eredeti szövetkezeti gondolat a szocialista gazdaságpolitika erõszakos intézkedései következtében.
Helyet kaptak kötetünkben olyan elõdök is, akik a gazdasági gondolkodás
történetében nem hagytak maguk után számottevõ nyomot, viszont a gazdaságtörténetben kiemelt hely illeti meg õket. Debreczeni Mártonra és Rajka Péterre
gondolunk.
A XIX. és XX. századi gazdasági mentalitásokra jelentõs befolyással volt az
Erdélyben kialakult gazdasági szakoktatás, ami eléggé indokolta, hogy külön tanulmányban szóljunk az oktatási intézményekrõl.
Végül, három tanulmány vállalkozik arra, hogy összképet vázoljon fel az erdélyi
gazdasági gondolkodás és gazdaságtörténetrõl a kezdetektõl a XX. század végéig.
Természetesen nem törekedtünk, nem törekedhettünk valamiféle teljességre,
ehhez hiányoznak az elõtanulmányok. Emiatt nem közölhetünk elemzést olyan
jelentõs szerepet játszó elõdökrõl, mint például Kozma Ferenc, t. Nagy Péter,
Korparits Ede, Kovrig Béla.
Könyvünk elsõ, szerény kísérlet arra, hogy az erdélyi magyarság történetét új
fejezettel egészítsük ki. Ha sikerült némi figyelmet kelteni az erdélyi magyar gazdasági gondolkodás múltja iránt - munkánk elérte célját.
Egyed Ákos
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Az erdélyi gazdasági
gondolkodás elõzményeirõl a
XVIII. század végéig*
CSETRI ELEK
yugat-Európában a gazdaságtan létrejötte a XVIII. századra tehetõ, Magyarországon pedig, e század végére. Erdélyben e tekintetben is megkésettség mutatkozik s a tudományág megszületésének csak a következõ
század közepén vannak jelei. Ami addig történt, az az elõzmények birodalmába
tartozik. A jelen tanulmány az elõzményeket az önálló erdélyi fejedelemség megalakulásától 1800-ig kíséri figyelemmel. Mégpedig úgy, hogy a gazdasági irodalom
fogalmát kiterjeszti a gazdasági gondolkodás szélesebb területére. Olyan értelemben, hogy a gazdasági szakirodalom elõtt azt is megvizsgálja, ami a szépirodalomban, emlékiratokban, naplókban, tudományos munkákban, publicisztikában, kalendáriumokban, törvényhozásban, közületek, testületek, gazdasági szervezõdések
és intézmények keretében stb. gazdasági vonatkozású, de természetesen magánszemélyek gazdasági tervezetei, elõterjesztései és javaslatai is ide sorolhatók s
mindaz, aminek írásbeli nyoma van, ugyanakkor az írásos termékek vizsgálatát a
gazdasági fejlõdés és intézmények áttekintésével kapcsolja össze. A kérdést két
idõszakba tömörítve tárgyaljuk: 1.) az önálló erdélyi fejedelemség létrejöttétõl annak végsõ megszûnéséig (1541-1711), 2.) a felvilágosodás századában (1711-1800).

n

1.)
Ismeretes, hogy „Szulejmán szultán találmánya”-ként a középkori Magyarország
keleti felén az önálló erdélyi fejedelemség alakult ki. Az ország három részre szakadása (Magyar Királyság, Erdélyi Fejedelemség és Török Hódoltság) jelentõs akadályt gördített az árucsere, kereskedelem és egységes belsõ piac útjába. A fiatal erdélyi állam azonban, átörökítve a magyar királyság intézményeit, leküzdötte a kezdet nehézségeit és elindult az önállóság útján. A diéta és törvénycikkei, a kincstartóság (Thesaurariatus), a bányakamrák és tartozékaik, a fejedelmi monopóliumot
*

A kérdést részletesen tárgyalja e sorok írójának Az erdélyi magyar gazdasági gondolkodás
1800-ig (Kolozsvár 1999.) c. munkája. Mivel az alábbi munka ennek tömör összefoglalása, csak
a legszükségesebb esetben idézzük.

9

0emggm modositott.qxd

2005. 09. 14.

14:16

Page 10

Az erdélyi magyar gazdasági gondolkodás múltjából

képezõ birtokadományozások (donatiók) és pénzverés, az adórendszer, a harmincadok, a fiscalis (kincstári) birtokok adminisztrációja, az állami léthez szükséges
pénzalapok és a Portának fizetendõ adó elõteremtése éppúgy az önállósodó provincia gazdasági lüktetésének megnyilvánulásai voltak, mint az ipar és kereskedelem
elõmozdítása, külkereskedelmi szerzõdések kötése, városoknak, céheknek és magánosoknak biztosított kiváltságok és szabályzatok szerkesztése.
Az Erdélyi Fejedelemség hivatott vezetõi mindig nagy súlyt helyeztek a gazdasági alapra, a pénz, a „nervus rerum” elõteremtésére. Közülük elsõnek éppen
az államszervezés vezéralakja, a velencei õsöktõl származó Fráter György helytartó (locumtenens) és kincstárnok emelkedett ki. Erõfeszítéseit tükrözi haláláig
vezetett gazdasági leveleskönyve (Regestrum de nonnulis negotiis publicis et
privatis, 1535-1551). Maga a kincstartóság azonban lassan haladt a hivatallá válás útján, a bevételek kezelõje a kincstartó volt, de hivatali apparátusa nem volt
elég szervezett és szilárd. A kincstartóság kezelésére voltak bízva a fejedelemség
rendes és rendkívüli jövedelmei. A rendes jövedelmek közé tartoztak a regálék
(pl. harmincad és pénzverés) a só- és nemesércbányászatból, valamint a kincstári birtokokból befolyt bevételek. A római katolikus egyház javainak szekularizációja (1556) után a húsz fiscus-birtok, váruradalom jövedelme folyt be a
fejedelempénztárba, s mint jogutódot õt illette meg az egyháztized is. Ugyanoda
áramlott be a kezdetben rendkívülinek nevezett, de késõbb rendszeresített (portális) adó. Az erdélyi pénzügyi adminisztráció jellegzetessége, hogy a fejedelem
és állam jövedelmeinek kezelését nem választották külön.
Jóllehet a gazdasági gondolkodásra e korból szakmunkák nem születtek, rendelkezésünkre állanak viszont az állami gazdaságpolitikára vonatkozó olyan fontos kifejezésformák, mint a diétai határozatok. Abból kiindulva, hogy pénzügyi
alap nélkül elképzelhetetlen állami lét, mind a fejedelmi propozociók, mind az országgyûlési határozatok az adó megszavazásakor a „szegény haza állapotára„, gazdasági szükségeire hivatkoznak. Már sokkal ritkább eset volt az adó számbevétele
és elszámolása. Természetesen az országgyûlési határozatok között egyéb gazdasági ügyek is bõven szerepelnek (birtokügyek, kereskedelem, kincstári kérdések, fejedelmi jövedelmek, árszabályozás, pénzverés, mértékegységek, bányászat stb.).
Az ország gazdaságpolitikájára erõsen rányomta bélyegét, hogy területének
mintegy 15-20%-a a fejedelem kezében összpontosult. Egy része magánbirtokból,
más része kincstári birtokból tevõdött össze (az utóbbiakból különösen 1588 után
eladományoztak, elzálogosítottak). A fejedelem hatalma nagymértékben a rendelkezésére álló javak birtoklásával függött össze, de egyéni tulajdonságai, kormányzási-gazdálkodási képességei erõsen rányomták bélyegüket. Amennyiben a fejedelem jó gazda volt - vagy szakavatott kincstárnok állott mellette - vigyázott állama pénzügyeinek és külkereskedelmének egyensúlyára, óvta az eladósodástól.
Ami egyben azt is jelentette, hogy az állampolitikát a nemesi mentalitás fölé he10
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lyezte. Fontosnak tartotta a kereskedelem támogatását, amelynek képviselõit az
uralkodó osztály nagy többsége megvetette. Jellemzõ módon Verancsics Antal,
Szapolyai János híres diplomatája és titkára, Cicero nyomán azt vallotta, hogy az
„ily kereskedéssel foglalkozó emberek a világ nadályai. Miként ezek soha el nem
telnek a test nedveivel, úgy a kereskedõk sem pénzzel…”1
A Báthori István szolgálatába szegõdött kiváló humanista, Abafáji Gyulay Pál,
ha nem is becsmérléssel ír a gazdasági ügyekrõl, de azokat az élet természetes velejárójának tekinti és külön nem méltatja kommentárja.2 Az ugyancsak Báthoryt
külföldre is elkísérõ Kovacsóczy Farkas kancellár már észreveszi, hogy Lengyelországban milyen „navigációk és portusok vannak„ s milyen nagy a bõség, ugyanakkor Erdélyben sem hajózás, sem kikötõ, sem pénz nincsen, csak nyerstermékek s
minden egyéb használati cikket külföldrõl hozunk és vásárolunk.3 Az Itáliában
megfordult Szamosközy István az árkádiai állapotok miatt már a nemességet ostorozza, mikor a virágzó urbanizációról, „a város ékes voltáról”, „gyönyörû épületekrõl”, „szilárd védõbástyákról” és „mesterségek finomságáról” álmodik, szembeállítva azt az uralkodó osztály „falusi fészkeivel” és „paraszti elmaradottságával”.4
Baranyai Decsi János, az enciklopédikus mûveltségû humanista tudós
Commentarii de rebus Ungaricis címû munkájában (1592-1598) a politika mellett a gazdaságtan (oeconomia) is szóhoz jut, melynek célja megmutatni, „hogyan kell szervezni, fenntartani háztartást és családot”. Felfogásában azonban a
család, a mikrogazdaság szervezése jut szóhoz és nem az országos „háztartás”.5
A közgazdasági eszmék magyarországi történetérõl szóló összefoglalásában
Kautz Gyula rámutat a reformáció gazdaság-elmélet formáló szemléletére. Jóllehet Luther megvetette a gazdaságot és vagyont, Aquinói Szent Tamás nyomdokain elismerte a szorgalom, a tisztességes kereskedelem és hitel létjogosultságát
s Kálvinnal együtt elítélte az uzsorakamatot.6 Mikor a reformáció vezetõi a szorgalom, a munka fontosságát hangsúlyozták az ember s a közösség életében, sokban a benedek-rendiek Ora et labora felfogásából merítettek.
Az istenközpontú szemléletet fokozatosan az emrközpontú felfogás váltotta
fel, s Petrus Crescentius Opus ruralium commondorum-a (1305) után a XVIXVII. században az angol Antony Friztherbert, Thomas Tusser, a francia Charles
Estienne és Olivier de Serres, a német Conrad Heresbach és Johannes Coller és
a lengyel Anzelm Gostomski tollából már kimondottan agrárszakmunkák látnak
napvilágot.7 Az antik klasszikusokra alapozó Crescentius különösen népszerû
volt, munkáját Európa több nyelvére lefordították, sajnos magyarul nem jelent
meg. Ellenben könyvtárainkban a vallásos súlypont ellenére gazdasági-földrajzitermészettudományi munkák is képviselve voltak. Közöttük talán a legjelentõsebb Georg Bauer (Agricola) De re metalica címû mûve volt. A magyar alkotások
közül kiemelt fontosságúnak tekinthetjük a híres protestáns prédikátor, Melius
Juhász Péter Herbariumát (Kolozsvár, 1578), rengeteg botanikai és agrárvonat11
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kozásával. A fokozódó eltolódást a realisták fele a Magyar aritmetica (Kolozsvár, 1591) és Lencsés György Ars medicája képviseli.
A kalendáriumok sorát az 1792-es kolozsvári Cisio nyitja meg, hogy a benne
foglalt „Prognosticon tempestum, azaz paraszt embereknek regulái az idõ változásairól”, a földmûvelésrõl versben adjon tanácsokat, aztán a lóbetegségekrõl,
sokadalmakról, számvetésrõl informáljon. Minden valószínûség szerint elsõ erdélyi méhészkönyv is a XVI. század végén keletkezett babonákkal teletûzdelt. A
kor embere az apáról fiúra szálló birtokkal együtt örökítette az új nemzedékre a
gazdálkodás évszázados módját és égi erõktõl várta, hogy szokásos munkája után
gazdag termést nyerjen. Mentalitása kizárta, hogy a gazdálkodáshoz gazdasági
szakkönyvekbõl merítsen.
A XVII. század gazdasági irodalma már magasabb szintre emelkedett. A kontinensen megjelent a merkantilizmus irányzata (Thomas Munt, Antoine
Montcrétien), mely különösen J.B. Colbert franciaországi gazdaságpolitikájában
érvényesült. Nincs bizonyítékunk, hogy az elméletet ismerte volna, gyakorlati lépéseivel azonban sokban annak jegyében cselekedett (ösztönös merkantilizmus)
Bethlen Gábor fejedelem (1613-1629). Országegyesítõ és virágzó állam felépítésére törekedve Erdélyben, politikai konszolidációra alapozva fejedelmi abszolutizmust épített ki. Jóllehet Európa peremvidékén mûködött, korlátozott lehetõségek
között növelte az állam gazdasági erõforrásait (fiscusjószágok visszaszerzése, bányászat fejlesztése, ipari szakosodás elõsegítése, iparos- és bányásznépesség betelepítése stb.) Az ú.n. aerarium publicum (közpénztár) megalapításának felvetésével a rendek megadóztatását is megkísérelte, ezt azonban az uralkodó osztályok
nem vállalták. Nemcsak kedvezõ állami pénzügyi egyensúlyt valósított meg, hanem aktív külkereskedelmi mérleget is. Teljesítménye annál tiszteletreméltóbb,
mert az ország szinte kizárólag nyerstermékeket exportálhatott. A zavartalan kiviteli jövedelmek fokozása érdekében javarészük külhoni forgalmazására az országgyûléssel állami monopóliumot szavaztatott meg (szarvasmarha, ló, bõr, méz,
viasz, higany, vas, réz stb). A nemesérc országban történõ felhalmozásával, a magyarországival azonos értékû pénz veretésével, a monetáris rendszerrel Bethlen
erdélyi államának sikerült az európai gazdasági áramkörben felerõsödnie.8
Utóda, I. Rákóczi György sokban követte Bethlen gazdaságpolitikai elképzeléseit. Anélkül, hogy elõdje nagyvonalú koncepcióját képviselte volna, az állam
külkereskedelmi monopóliumát sóra, higany, kénesõre, mézre, viaszra maga is
megvalósította. „Tezaurálása” fõleg családi birtokrendszere nagyarányú kiterjesztésében mutatkozott meg. A II. Rákóczi György lengyelországi hadjáratával
kiváltott külpolitikai válság és az azt követõ súlyos pusztítások Erdélyt olyan válságba sodorták, melyet valójában sohasem tudott kiheverni. Utolsó ténylegesen
uralkodó fejedelme, I. Apafi Mihály (1662-1690) próbált úrrá lenni a helyzeten.
Gazdasági tekintetben a manufaktúra iparban, árucserében és technikai szinten
12
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mutatkozott haladás. Apafi kereskedelempolitikáját részben a monopóliumok
vagy részleges monopóliumok kézbentartása, másrészt a monopolrendszer kizárólagosságával szemben a bérletek, kereskedelmi kiváltságok és serkentõ intézkedések megtétele jellemezte. Mindezzel új elemeket, gazdálkodó birtokosokat
igyekezett bevonni az áruforgalomba.9
A fejlõdést a megfelelõ polgári réteg hiánya is akadályozta. Amellett mind
Bethlen Akadémiája, mind a külhon egyetemein tanuló peregrinánsok jórészt humán és teológiai irányulásúak voltak. Az általános képbõl az ismertebbek közül
csak az enciklopédista Apáczai Csere János és a két könyvnyomtató, Szenczi Kertész Ábrahám és Misztótfalusi Kis Miklós kivételek. Eredménynek könyvelhetõ el,
hogy megjelent a gyakorlati célokat szolgáló, szorzótáblákat tartalmazó Practica
aritmetica (Gyulafehérvár, 1632), míg külföldön tanuló diákjaink szorgalmából,
kartéziánus szellemben természettudományi disszertációk láttak napvilágot. Köztük Régeni Mihály, kolozsvári unitárius kollégiumi tanáré (Physica contracta,
1689) és Köpeczi Jánosé, aki, Apafi fejedelem udvari orvosa volt (De cometis,
1666). Kaposi Juhász Sámuel marosvásárhelyi református kollégiumi professzor
több kéziratban maradt matematikai és fizikai könyv szerzõje volt.10
A gyakorlat, a hétköznapok felé fordulás és a polgári foglalkozások megbecsülése jeleként értékelhetõ a mesterségdicsérõ oktató költészet megjelenése. Ismertebb képviselõi: Szentmártoni Bodó János (A vasról való ének, 1625, Az malom
és ács mesterségnek dicséretirõl való ének, 1644, A sónak dicséreti, 1645, A vadászás dicséretirõl való ének, 1683), Oroszhegyi Mihály (A fenyõfának hasznos
voltáról és az zsendelycsinálóknak kellemetes és hasznos munkájokról való história, 1656) és Felvinczi György (Az tisztes és nemes kalmároknak avagy árus
embereknek illendõ dicséreti, 1690).11 A munka értékteremtõ szerepének felismerése mellett a hasonló versek ellensúlyozni voltak hivatottak a nemességben élõ
lenézés szemléletét a mesterségek és kereskedések hordozói iránt.
Egyébként volens-nolens a rendeknek is foglalkozniuk kellett hasonló földi
dolgokkal nemcsak saját gazdaságuk vezetése miatt, hanem közügyek rendjén az
országgyûléseken is. A két nevezetes erdélyi törvénygyûjtemény, az Approbatae
constitutiones (1653) és a Compilatae constitutiones (1669) zsúfolva van gazdasági vonatkozású határozatokkal. Azokban az erdélyi állam pénzügyi, anyagi
alapjai (kincstári birtokok, donatiók, pénzverés, adók, bányák, tized, harmincad,
vámok stb.), közlekedés (utak, hidak), bel- és külkereskedelem (nemesség szabad kereskedése, fejedelmi monopóliumok, kalmárok, idegen kereskedõk), ipar
(céhek, limitációk), különbözõ jogállású városok (szabad királyi városok,
oppidumok, vásárhelyek, nemes városok) kérdéseit hatályos törvénybe foglalták
és ezzel a gazdasági gondolkodás erdélyi emlékeit alkották meg.
A Nyugattal való lépéstartás törekvéseit mutatja, hogy a XVII. században nálunk is megjelentek az államgazdasági irodalom nyomai. Nem a kutatott szakte13
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rület önálló termékeként, hanem államigazgatási-állampolitikai munkákba építve, nem eredeti alkotásként, hanem fordításban. Justus Lipsiusnak, az európai
polgári fejlõdésben élenjáró németalföldi ideológusnak számos nyelvre lefordított munkáját ültette át magyarra Laskai János, az iktári Bethlen család familiárisa és ösztöndíjasa A polgári társaságnak tudományáról írt hat könyvei címen
(Bártfa, 1641). A munka politikai töltetû ugyan, de jócskán akadnak benne államvezetõknek szóló gazdasági tanácsok is. A szerzõ nyilvánvalóan a szabad polgári tulajdon alapján áll és a pénzgazdálkodás híve („A pénz, lelke és része az embereknek”, „ki-ki tulajdon jószágocskáját szabadon és félelem nélkül bírhassa” hirdeti).12 Az igazságos és méltányos adófizetés rendszerére buzdítja az uralkodót, a polgárokat pedig a németalföldi felfogásnak megfelelõen a takarékos, puritán életformára.13 A munkában nem nehéz felfedezni tapadását az erdélyi valósághoz, a fejedelemhez és uralkodó osztályhoz, polgárokhoz szóló üzenetet.
Osztrák államigazgatási munka fordítása S. Pataki (Tóth) István írása (Ez világnak dolgainak igazgatásának mestersége, Kolozsvár, 1681). A szerzõ Németalföld
több egyetemén diákoskodott és élete végéig kolozsvári református kollégiumi professzorként mûködött. Könyve bevezetõjén átleng a descartes-i racionalizmus szelleme, elképzelése, hogy az állam legyen a „Ratio statussa”. Államigazgatási ajánlásai közül az elsõ, hogy annak a „közönséges jót” kell szolgálnia. Gazdasági tanács
már kevesebb van benne. Mikor azt írja le, hogy „A természet szülte a Mesterséget,
mint együgyû anya díszes magzatját” -– tisztelettel adózik a természet felett gyõzedelmeskedõ emberi munkának, a mesterségnek. S. Pataki István államigazgatási
munkáját id. Teleki Mihály fejedelmi tanácsúrnak ajánlotta. Nem véletlenül, hiszen a „birtokszerzõ” Teleki, családi gazdagságának megalapítójaként jeleskedett
és Apafi Mihály fejedelem teljhatalmú politikusa volt.14
Apafi fejedelem halála elõtti évben jelentette meg ifj. Teleki Mihály, kõvári fõkapitány, állampolitikai munkáját (Weber Ádám János: Fejedelmi lélek. Fordította Teleki Mihály, Kolozsvár, 1689). Kétségtelen, hogy a szerzõ Machiavellire
és Lipsiusra alapoz, de megállapításaiban ezeknél lényegesen továbbjut. Mintha
Bethlen Gábor szólalna meg, mikor azt írja: „Inkább jobb olyan mesterembereket ott táplálni és jutalommal odaédesgetni, akik az otthon termõ munkákbul
szükséges edgyetmásokat csináljanak: így a pénzt is az országbul ki nem hordanák, henem inkább másunnan bévinnék”. (79.l.) Mint vezéreszmét azt a véleményt is kifejti, hogy az állam alapja a pénz („kéntses tárház nélkül a fejedelem
csak könyörületességbõl él: sõt minden szomszédinak laptája” - írja a 16. lapon).
Óv az adósságtól, takarékosságra int, adómegállapításnál pedig méltányosságra
(79-82.1). Nem vitás, hogy a Fejedelmi lélekben a korszak abszolutista felfogása,
XIV. Lajosnak (aki „saját maga miniszterelnöke” volt) szelleme és példája lebeg
a szerzõ szeme elõtt, mikor azt a véleményt rögzíti, hogy a fejedelemnek munkásnak kell lennie (102.1). Gazdasági tekintetben pedig a Weber-fordító ifj. Teleki
14
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Mihály a merkantilizmusnak vált erdélyi propagátorává, amelynek Bethlen Gábor gyakorlati lépései után Apáczai volt tudományos képviselõje, késõbb pedig
Bethlen Miklós kancellár.
Az idézet „fejedelmi tükrök” az uralkodók feladatait, jogait és kötelességeit
foglalták össze. Arra a kérdésre kerestek választ, hogy milyen legyen az eszményi
uralkodó és államrendszer.
A korszak eszmevilága és idõszerû kérdései iránt annyira érzékeny Apáczai
Csere János Encyclopaediájában (Utrecht, 1655) maga is szembenézett az
országkormányzás kérdéseivel. Noha németalföldi ösztöndíja egyházi pályára
készítette fel, számára az isteni szikra a világiak, a tudományok és anyanyelv mûvelése irányába gyújtott világosságot. A kartéziánus és népe iránt elkötelezett fiatal értelmiségi a polgári forradalomban felemelkedett hollandusokban példát
látott, azért fájlalta, hogy idehaza „soha gyakorlati filozófiát, etikát, ökonómiát,
politikát és jogtudományt” nem adnak elõ és nem a mindenki számára érthetõ
anyanyelven oktatnak. Az erdélyi polgári átalakulás harcosaként a természettudományokat felkaroló gyakorlatias, sokoldalú képzettséget nyújtó iskoláért harcolt. Tárgyunk szempontjából különösen fontosak mûvének azon részei, amelyekben Apáczai a gazdasági életrõl, a teremtõ munkáról, mesterségekrõl, etikáról, jogról és polgári társadalomról szól. Igen találóan ír az államról és városokról, foglalkozási ágakról és üzletnemekrõl, a bányászatról, ipari termékekrõl
(„csinálmányokról”). A kereskedelem és hitelélet vonalán a haszon, örökség,
ajándékozás és nyereség külön tárgyalt kérdések munkájában. A cserének nálunk feltûnõ három válfaja közül (adásvétel, bérbeadás és zálogosítás) legrészletesebben a bérbe adást tárgyalja, mert szerinte ebbõl keletkezett a jobbágyság.
Colbert korában maga is a nemesérc, a pénz belsõ felhalmozása mellett kardoskodott, merkantilista vonalon haladt. Hasonló gondolatokat fogalmazott meg
például, mikor diákjaink méregdrága külföldi iskoláztatása ellenében takarékosabb hazai felsõfokú, sõt egyetemi oktatás kiépítésén fáradozott.
Abban a korszakban, mikor a gazdaságtudomány gyermekcipõben járt még,
Apáczai bátran a korszakváltást hirdette, a gazdasági-társadalmi és tudományos
élet harmonikus együttmûködésének fontosságát, mely az ország jólétének kiindulópontja. Jóllehet Nyugaton a legmodernebb politikai eszméket is alkalma volt
megismerni, a polgári demokrácia elemeivel is megismerkedett s az erdélyi valóság talaján állva, a hagyományos feudális rend uralma idején, puszta létében is fenyegettetve, puritánus nézetei ellenére a népfelség, a szuverenitás elvét csak az
uralkodó osztályra terjesztette ki és a monarchia rendszere mellett nyilatkozott.
A XVII. századi Erdélyben az agrárirodalom nyomai is felfedezhetõk. Elsõnek
Nadányi János Kerti dolgoknak leírása címû mûvét (Kolozsvár, 1669) idézhetjük. Nadányi munkája Mizáld Antal kertgazdasági könyvének fordítása Bornemissza Anna fejedelemasszony „kegyes parancsolattyából”. Alapvetõen botanikai
15
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munka, de az elsõ részben tárgyalt kert létesítése egyben mezõgazdasági kérdés,
szintúgy a másodikban szóba kerülõ gyógynövény-termesztés.15
A gazdálkodó erdélyi fejedelemasszonyok között is Bornemissza Anna elõkelõ
helyét mutatja, hogy a kéziratban maradt szakácskönyvet is neki ajánlotta a szerzõ. Témánk szempontjából azért fontos a könyv, mert függelékében Kulcsármesterség címen külön fejezet foglalkozik a borászattal. A borászat addig leszûrt tapasztalatait foglalta össze, tanácsokat közölt a borpince építésétõl az érett szõlõ
felismerésén át egészen a borkezelésig, hasonlóképpen a sör és ecet készítésérõl.16
A Kulcsármesterség annál fontosabb, mert a borvidékekben annyira gazdag Erdélyben szõlészet-borászati könyv hosszú idõn keresztül nem született. A magyarázat talán az lehet, hogy a mûvelés módja ebben a mezõgazdasági ágazatban is
hagyományosan folyt, apáról fiúra öröklõdött s annyira ismert volt, hogy lejegyzését feleslegesnek tartották.
Nem úgy az õstermelés másik hajtásában a méhészetben, amelynek mûfajában a szakirodalom két XVII. századi kiadványt tart számon: a Szilágycsehi méhészkönyvet és a Nagyváradi méhészkönyvet. Mindkettõ eredetije elveszett, viszont mindkettõnek számos kéziratos másolatát ismerjük. Ha ehhez hozzáteszszük, hogy a század végérõl kéziratban fennmaradt A méhek dajkaságáról és
gondviselésérõl való dolgok címû munka, megállapíthatjuk, hogy a méhészeti
irodalom az erdélyi agrárirodalom legkorábbi és legszívesebben mûvelt ágának
tekinthetõ. Nem véletlenül volt a hagyományos lugas, a méheskert az erdélyi nemesi kúriák urainak kedvenc tartózkodási helye. Az említett méhészkönyvekben
a méheskertre alkalmas hely kijelölése, a méhek kezelése, „dajkálása”, szaporítása, teleltetése, etetése, a méz pergetése és megõrzése, az antik szerzõkön
túlmenõleg, számos helyi szokást és babonát õrzött meg, így sajátos, érdekes
színt örökített az utókorra.17
Hogy agrárirodalmunk korai nyomairól alkotott képünk teljesebb legyen,
vissza kell kanyarodnunk Apáczaihoz, az Encyclopaedia ugyanis húsz oldalon
keresztül (De re rustica) foglalkozik a „paraszti munká”-val. Nemcsak a felszíni
formák és a termõföld minõsége érdeklik a szerzõt, hanem elsõsorban az, hogy
azokban milyen növényféleségek termeszthetõk. Külön szó van a szõlõs-, gyümölcs- és veteményes kertekrõl, a trágyázásról és öntözésrõl, az állattenyésztés
sorában a nagy- és kisállatokról, aztán a halászatról és a méhészetrõl. A kor szokásához híven a megfelelõfejezetet részletes „házi, paraszti és örökrevaló kalendárium”, prognózis egészíti ki, melyben az emberiség õskorába visszanyúló agrármítoszok lappanganak.
Mindössze ennyi, amit az erdélyi fejedelemség korában gazdasági gondolkodásunk írásos nyomairól elmondhatunk. A Habsburg-uralom kezdetétõl annak
megszilárdulásáig (1690-1711) sem dicsekedhetünk eredményekkel. Az osztrák
kameralizmus megszületése idején azonban feltûnik egy reménysugár, amely Er16
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délyországot árnyas gazdasági világából felderíteni lenne hivatott, mégpedig a
széles látkörû Bethlen Miklós kancellár, országgyûlésnek elõterjesztett, kereskedelmi tervezete (1703). A nemzetközi síkon mûködõ, jövedelmezõ kereskedelmi
társaságok és Bécs gazdaságpolitikája láttán, Bethlen Miklós elgondolkodott
azon, hogy országa milyen pénzhiánnyal küszködik: azon, hogy bõséges nyersanyagkincseit azok feldolgozása helyett külföldre exportálják és jórészt kész áru
formájában hozzák vissza. Mindezzel az ország nagy anyagi veszteséget szenved.
Azt tervezte tehát, hogy hazáját az Atlanticumtól a Közel-Keletig terjedõ árucsere-hálózatba kapcsolja bele, egy itt létesítendõ, monopóliummal rendelkezõ kereskedõ compania útján. Így nemcsak nyersanyagkincseit lehetne elõnyösebben
kiszállítani, hanem a tranzitkereskedelem is pénzt hozna az országnak, az árucsere pedig serkentené az ipari foglakozásokat és a szárazföldi és vízi közlekedést. A tradicionálisan gondolkodó erdélyi rendek egyrészt pénzhiányra másrészt kereskedési járatlanságukra hivatkozva utasították vissza a tervezetet, („azt
sem tudjuk, miben álljon a kereskedés” - érveltek).18 A tervezet visszautasítása
nemcsak a gazdasági lemaradást demonstrálta, hanem a felzárkózás lehetõségeinek is korlátokat szabott.
2.)
Erdély beolvasztása a Habsburg Birodalomba egybeesett a felvilágosodás századával, Közép- és Kelet-Európa megkésettsége miatt azonban az új ideológiai-politikai rendszer csak késõbb és korlátozottan érvényesült.
A mi régiónkban elõször a késõ barokk jegyei határozzák meg mûvelõdésünket. Politikailag a birodalmi centralizmus, Magyarország és Erdély politikai széttagoltsága volt a zsinórmérték, szellemiekben átmeneti jellege abban mutatkozott, hogy a katolicizmus új hulláma, a Regnum Marianum és a felvilágosodás
együttesen hatott.
Miközben Nyugaton Németalföld és Anglia kereskedelmével, gyarmatbirodalmával nagyon elõretört, a peremzónában elhelyezkedõ Erdély gazdaságilag jóformán „a legkisebb változtatás nélkül”, szinte teljesen hagyományos világban vergõdött, jóformán kizárólagos agrárjellege kidomborodott, városi lakossága jelentéktelennek mondható. Báró Apor Péternek, a Metamorphosis Transylvaniae írójának a nagyszombati egyetemen nyert magasfokú ismeretei teljesen élettelenek és
gyakorlatiatlanok voltak. Magasfokú iskoláink elsõsorban a jogismeretre alapoztak és nem a jószágkezeléshez szükséges gazdaságtan, vegytan, növény- és állattanra. Az általános helyzeten keveset változtatott, hogy a hatalmas iskolahálózattal rendelkezõ jezsuita rend jelentõs lépéseket tett a természettudományos oktatás irányába (fõleg Hell Miksa és Fridvalszky János mûködésére gondolunk a kolozsvári Akadémián). Iskoláztatásunknak korszerûtlenségét a francia földön meg17
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fordult Mikes Kelemen is észrevette, itthon pedig Huszti András azt ajánlotta,
hogy az egyoldalúságon „az állam jóléte” érdekében - a mûvelt népek példája nyomán - gyakorlati: jogi, politikai és gazdasági tudományok oktatásával segítsenek.
A Nyugaton járt, „két korszak határán” elhelyezkedõ gr. Teleki József fiának azt
ajánlotta, hogy utazásai során, tanulás végett, figyelje „a mezõgazdaság, a kereskedelem, a gyárak, a tudomány, a politikai rendszer és nemzetek állapotát”.19
Az erdélyi vezetõkörök elõrelépésére annál nagyobb szükség lett volna, mert a
Habsburg Birodalom egyre inkább az új gazdaságpolitikai irányzat a bécsi érdekeknek alárendelt kameralizmus (Ph. W. von Hörnigk) irányába cselekedett, ami
teljesen háttérbe szorította a tradicionálisan gondolkodó, Corpus Jurisra,
Approbatákra, Compilatákra és leopoldi diplomára építõ rendeket. A Habsburghatalom szinte korlátlan lehetõségeket biztosított kivételezett hívei és hitelezõi részére, akik nemcsak jelentõs birtokadományozásban részesültek, hanem más fontos kedvezményekben is. Az országgyûlés alig ül össze, határozatai nem hatékonyak, döntõ kérdésekben Bécs helyi hatalmi szerve, az Erdélyi Gubernium dönt.
Egyedül a nemesérckincsekkel kecsegtetõ bányászat érdekében történtek fontosabb befektetések, az agrártermelés frontján pedig a népszerûsítésre futotta.
Noha nagyfontosságú gazdasági koncepciók nem is születtek, az irányadó tényezõk felelõssége nem szûnt meg a bajok iránt. Figyelemre méltó az erdélyi rendek 1725. évi tervezete, amelyet Sándor Gergely ítélõmester szerkesztett meg. Az
ország fõ gazdasági baját a pénzhiányban látja, a pénzforgalom fõ akadályát meg
a külkereskedelem passzív voltában. Erdélynek a szarvasmarhán kívül nincsen
semmi kiszállítani való áruja, míg a behozott ipari áruknak magas az ára. Kifogásolja, hogy a kincstári jövedelmek hasznát nem a haza fiai élvezik. A fellendülés érdekében védõvámrendszert és iparfejlesztést ajánl. Mivel a tervezet elképzelései Bécs ellenállásába ütköztek, megvalósítására nem kerülhetett sor.20
Hogy a gondok nem szûntek meg, Daniel István 1744. évi diétai jelentése mutatja (De intestinis Transylvaniae malis et corum remediis curativis salutaris
meditatio). A jelentés Erdély gazdasági hanyatlásának és népe elszegényedésének
számbavétele után a pénzforgalom felgyorsítását, a kereskedelem kiterjesztését, a
mesterségek felkarolását javasolja. Új elemként veti fel manufaktúrák alapítását
és összpontosítását nagyobb központokba. Ugyanakkor a szerzõ a gazdasági életbe betörõ új elemekkel szemben a rendi kiváltságokért kardoskodik. Így keverednek Daniel jelentésében a hagyományos és elõremutató elemek.
1751-ben gr. Teleki László és Samuel Dobosi jóvoltából már egy átfogó reformtervezet is készült. Elsõ fejezete a mezõgazdasággal foglalkozik, melynek két fõ
gondolata a szakosítás és modernizálás. Javasolja a tenyészállatok behozatalát, az
istállózó állattenyésztést, a méhészet fellendítését mézbõ virágok termesztésével,
a selyemhernyó- tenyésztés meghonosítását, ipari növények termesztését és a
borkezelés megjavítását. A szerzõk az ország másik nagy értékének az ásványi kin18
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cseket tartják, az eddig ismertek mellett pedig a kõolajat és a borvizet is értékelik.
Másik fontos ágazatként az erdélyi iparfejlõdés gondjait veti fel. Másokkal
együtt az iparnak mezõgazdaságtól való különválasztásában lát megoldást s fejlesztésében a céhiparnak szán vezetõ szerepet, tagjai mesterségbeli tudását pedig egyrészt a külhoni vándorlással akarja tökéletesíteni, másrészt meg idegen
iparosok betelepítésével. A tervezet nem kerüli ki a manufaktúrák kérdését sem,
fejlesztésének olyan irányt szeretne szabni, hogy annak termékei a szomszédos
román fejedelemségek és a katonaság igényeit elégítsék ki.
A tervezet fontos fejezete a kereskedelem kérdése. 1725-ös elõdjéhez hasonlóan, a kedvezõtlen külkereskedelmi mérleget tartja alapvetõnek, azért eltiltaná
a luxuscikkek és az országban elõállítandó ipari termékek behozatalát. Korlátozná a kereskedõk számát és idegen kereskedõk tevékenységét, az Erdély és Magyarország közti vámvonalat megszüntetendõnek ítéli. A szükséges reformok
végrehajtására pénzalapot és kereskedelmi bizottság (Comissio comercialis) létrehozását javasolja.
A 1751. évi tervezet alapvonásaiban merkantilista irányulású, egyes vonatkozásaiban meg túlmutat azon. Életbe ültetését azonban a rendek és Bécs egyaránt
akadályozták. Maga az országgyûlés egészében elvetette. Jóllehet a tervezet nyíltan nem mert szembefordulni Béccsel, egyes tételeiben mégis ütközött annak gazdaságpolitikájával. Egyes intézkedések azonban történtek. A központi Ministerialkonferenz létrehozott egy bizottságot a manufaktúrák fejlesztésére. Annak mind
Teleki László, mind Dobosi tagjai lettek, s 1754-ben újabb tervezetükben summázták elõbbi javaslataikat. Azokból azonban jóformán semmi sem valósult meg.
A rendek utolsó reformtervezete 1761-ben készült. Mégpedig a kereskedelem
fellendítése érdekében új irányra, az elhanyagolt útépítésre és a folyók hajózhatóvá tételére összpontosított. Az elkészült, erõsen Királyföld-központú tervezet
megvalósítása ezúttal is elmaradt.21
A diétai tervezetekrõl a szélesebb közvélemény elég keveset tudott. Az iskolában tanultakon kívül a nemesség ismeretanyaga jórészt a kalendáriumokból
származott, melyeket a Biblia mellett legszívesebben olvasott. A könnyû mûfajnak tekinthetõ kalendáriumokban a rigmusok, aranymondások, tanköltemények, apró történetek mellett elmaradhatatlan az öröknaptár, idõ- és termésjóslás, majd „A föld gyümölcsei” és a „A földi termésrõl” címû rovatokkal, a veteményezésrõl, plántázásról, méhészkedésrõl, gyümölcstermesztésrõl, állatgyógyászatról szóló cikkekkel a kimondottan agrárismertetések is feltûnnek. A „Sokadalmas helyek”, „Postai táblácska” és az „Aranyaknak mostani járásá”-val közölt
pénzátváltási kimutatás tisztára gazdasági vonzatú. Így a kalendáriumok lapjain
feltûnõ gazdálkodási tanácsok az évszázados tapasztalatot és nemegyszer új
technikát közvetítenek, hogy a század végén a modern agrárkultúra bizonyos elemeit is propagálják. Ha mindezekhez hozzáadjuk, hogy az akkori naptárak üres
19
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lapjait a nemesek birtokkezelési feljegyzésekre is használták, vitathatatlan a mûfaj gazdasági jelentõsége.
Információs anyagában behatol a részletekbe s egyetlen ágazatról, a szarvasmarha-tenyésztésrõl szól, de felfogásában, irányulásában kalendáriumainkkal
egy úton halad a bécsi kezdeményezésre kiadott A marhák körül való ausztriai
rendtartás (Nagyszeben, 1763). Igaz, hogy a munkában a marhadög elleni védekezésen van a hangsúly, de ismerteti a korszerû marhatartás módozatait is.
Ugyancsak szakágazatot tárgyal a Kerti veteményekrõl írt könyv (Kolozsvár,
1733), mely mind a nemesi majorságokban, mind falusi és városi kisbirokokon
kezd meggyökeresedni. Mindkét munka a bécsi gazdaságpolitika jóvoltából jelent meg az Erdélynek szánt nyersanyagtermelõ, mezõgazdasági jellegû fejlesztés érdekében. Végül is az erdélyi mezõgazdasági irodalom a század elsõ felében
alig tud valamit felmutatni.
Az egyetlen kivétel a méhészeti irodalom. Elõbb már láthattuk, hogy agrárirodalmunk elsõ megjelent darabjai a hagyományok megtestesítéseként a méhészkönyvekben kezdték szárnypróbálgatásukat a XVII. században. Azok másolatai,
vagy a tradicionális méhtartás szokásait tartalmazó munkák több tucatnyi menynyiségben meg is maradtak gyûjteményeinkben. Itt megint egy olyan gazdasági
ágazattal van dolgunk, amelynek fejlesztése Bécs érdekében állott, hiszen a gyarmatokról behozott nádcukor pénzt vont el a Birodalomtól és méregdrágán árulták,
a méz pedig jelentõsen pótolni és ellensúlyozni tudta a nádcukor fogyasztását.
A központi és a helyi érdeket egyaránt szolgálta az a két méhészeti könyv,
amely a hatvanas években megjelent. Közülük a népszerûbb Szigeti Gyula Méhész
könyvecskéje volt, mely negyedszázad alatt három kiadást ért meg (Nagyenyed,
1763, Kolozsvár, 1768 és 1785, elsõ kiadása megjelenési helyérõl nevezik Nagyenyedi méhészkönyvnek). A másik a Pálfi Lõrinc minoritától származó, ugyancsak
háromszor napvilágot látott Erdélyi méhecske (Kolozsvár, 1762, 1767 és 1785). A
könyvekben Szigeti 46, Pálfi 100 oldalon mutatja be mindazt, amit akkoriban Erdélyben a méhtenyésztésrõl tudtak. Pálfi elõször a méhet, aztán az anyakirálynõt,
végül a herét írja le. Külön rész szól a„méh kert”-rõl és a „méhkosár”-ról, a méhek
életmódjáról, a méhekkel való bánásmódról, azaz azok kirakásáról, rajzásáról és
téli gondviselésérõl. Pálfi munkájának becsét növeli, hogy csak egy csonka unikumpéldánya maradt fenn.22
A Habsburg Birodalomban és a keretében helyet foglaló Magyarországon és
Erdélyben 1765-tõl (II. József társuralkodásától) egy új fejlõdési szakaszról, a
felvilágosult abszolutizmus rendszerérõl beszélhetünk. Jellemzõje az, hogy a régi feudális és az Európában születõ polgári rend között feszülõ ellentéteket a központi hatalom a megreformált rendszerrel próbálja kiegyenlíteni. A Birodalom
nyitottabbá vált a felvilágosodás gondolkodói elõtt, szociális, jobbágyvédõ intézkedéseket hozott, gazdasági tekintetben is valamelyest modernizálódott.
20
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Ismeretes, hogy David Hume, Antonio Genovesi, A. R. J. Turgot, de különösen Adam Smith munkássága eredményeképpen megszületik a modern gazdaságtan tudománya. Megteremtõi közé kell sorolnunk a bécsi kameralisztikai tanszéken elõadó Johann Heinrich von Justit és Johann von Sonnenfelset is. Kiérlelt gazdasági téziseiben Justi fiziokratának bizonyult, aki a mezõgazdaság fejlesztésének útjában álló akadályokat nemcsak az elmaradott technikával magyarázta, hanem a hagyományos rendszer különösen olyan elemeivel, mint a robot,
nyomáskényszer, paraszti földek széttagoltsága, valamint a legelõk és erdõk közös használata.23 Sonnenfels fõmûvében (Grundzätze de Polizey, Handlung und
Finanzwissenschaft. I-II. Bécs, 1763-1767) ugyancsak a mezõgazdaság döntõ
szerepét emelte ki, a szántóterület kiterjesztését javasolta (lecsapolás,
ugartalanítás) és takarmánynövények termesztését. A parasztgazdaságok fejlesztésére az oktatás kibõvítésével, gazdasági könyvekkel akart fellépni, míg a robotot pénzjáradékkal akarta helyettesíteni. Õt tekintik az ausztriai nemzetgazdaságtan megalapítójának, aki nézeteit a Birodalom érdekeihez szabta. Munkáját
az erdélyi fõiskolákban is tankönyvként használták.
A bécsi gazdaságpolitika az 1754. évi vámszabállyal nagyon kedvezõtlenül
érintette Erdélyt, az innen kiszállítandó marha és viasz vámját jócskán megemelte. A tiltakozás leszerelésére a Birodalom keleti országrészeiben Bécs a mezõgazdaság - különösen az állattenyésztés - fejlesztésére tett lépéseket (szarvasmarhaés juhnemesítés és istállózás, lótenyésztés és méhtartás szakszerûsítése, takarmánynövények, valamint len és kender termesztése stb.).
Ugyanakkor a birodalmi politika nem kedvezett az erdélyi iparfejlõdésnek. A
bányászatot és kapcsolatos ágazatokat kivéve, Bécs mostohán bánt az itteni iparral, amelynek termékei nem bírtak versenyezni az örökös tartományok preferált
áruival; hátrányos megkülönböztetésben volt része a manufaktúráknak is. Erdély vezetõrétege és a központi kormányzat század végére kiélezõdött politikai
vitájának egyik oka éppen a mélyben rejtõzõ gazdasági ellentét volt.
A bécsi gazdaságpolitika érvényesítése érdekes példájának tekinthetõ az erdélyi Mezõgazdasági Egyesület mûködése (1769-1772). A nyugati és birodalmi
egyesületek mintájára létesült az agrárfejlõdés meggyorsítására. Számos találmányt, újítást mutattak be ülésein, díjakat osztottak ki megvalósítóinak. Sõt,
eredeti hivatását felülmúlva, az ipar és bányászat sem kerülte el az egyesület figyelmét. Így új bányagép és több bányalelõhely vált ismeretessé. Mezõgazdasági
bibliográfiát készíttetett és népszerû agrár szakkönyv kiadását tervezte. Legsikeresebb tagjaként Fridvaldszky Jánost, a kolozsvári jezsuita Akadémia professzorát tartjuk számon. Kellõ támogatottság hiányában az egyesület megszûnt.
A racionalizmus és illuminizmus hatása alatt az iskolázás is a gyakorlat irányába mozdult el. 1754-ben Gumpendorfban megalapították a Birodalom elsõ
hadmérnöki akadémiáját, 1762-ben számviteli, 1767-ben állatorvosi, 1768-ban
21
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gazdasági, majd 1770-ben méhészeti iskola nyílt Ausztriában s ugyanabban az
évben Bécsben kitárta kapuit a Kereskedelmi Reálakadémia. 1763-ban a bécsi és
prágai egyetemeken kameralisztikai tanszék alakult, ahol gazdasági tárgyakat
oktattak, 1777-tõl a budai egyetemen a kiváló Mitterpacher Lajos mezõgazdaságtant adott elõ.
A magyarországi Ratio educationis (1777) és erdélyi megfelelõje, a Norma
regia (1780) az elemitõl a felsõ iskolákig a gyakorlatban alkalmazható számtan,
természettan, mezõgazdaságtan, mértan, rajz oktatását hangsúlyozta. A fõiskolákban, kollégiumokban kötelezõ tárgy volt a „Politika”, melynek keretében
Sonnenfels könyvei alapján, államigazgatás mellett, gazdasági ismereteket nyújtottak (statisztika, számvitel), míg a „természethistória” tananyagában természetrajz (növénytan, állattan), geológia és mezõgazdasági tudás elnyerésére is alkalom
nyílott. Jellemzõ az is, hogy a kolozsvári Akadémián az erdélyi technikai értelmiség képzésére bányászati és kohászati tanszék felállítására is történt kísérlet
(1762). Kolozsváron 1788-ban Építészeti Igazgatóság (Directio Aedilis) létesült,
míg a vármegyék szolgálatára földmérésre, építészeti, hídépítési munkákra
geometrákat alkalmaztak. Az igazi mérnökképzés azonban a selmecbányai Bányászati Akadémián folyt, ahol erdélyi fiatalok is tanultak.
A külföldi peregrináció során fiataljaink közül a protestánsok német, holland,
svájci és angol egyetemekre is eljutottak, míg a katolikusok fõleg Bécset, Grazot,
Ingolstadtot és Rómát látogatták. Kétségtelen, hogy az erdélyi akadémiták döntõ
többsége egyházi ösztöndíjas volt, papnak és tanárnak készült, így leginkább humán mûveltséget szerzett. Akadtak azonban közöttük reál tantárgyakban doktorált fiatalok is. Így a németalföldi Franekerben tanult Fogarasi Pap József. Az új
szelek fuvallatára õ azt hirdette, hogy a lex naturae egyenrangú a lex evangelicaval, s Newton, Euler és Leibniz szellemében oktatott Marosvásárhelyen. A bécsi
egyetemen szakosodott Maximilian Höll (Hell Miksa) a matematika és csillagászat mûvelésében és oktatásában emelkedett ki, míg Fridvaldszky János a matematika, fizika, kémia és geológia tanításával s tanulmányaival jeleskedett. Európa
akkoriban legmodernebb szellemû, brit mintára szervezett egyetemén, Göttingenben (Göttinga) diákjainknak alkalma volt hallgatni a kameralisztikai tudományok (mezõgazdaságtan, technológia, bányászat) kiemelkedõ professzorát,
Johann Beckmannt s olyan tárgyú kurzusokat, mint az államismeret és statisztika. Mindezek szerencsésen egészítették ki azokat az eszmei hatásokat, amelyek
diákjainkat megérintették a német felvilágosodás e jelentõs fellegvárában.
Az európai mûvelõdésbe épülve eredmények születtek az erdélyi gazdasági tervezetekkel és államismereti alkotásokkal. A tervezetek sorában két koncepciós
munkával találkozunk: az egyik Hadik András jelentése Erdély gazdasági állapotáról (1768), a másik pedig Fridvaldszky János Projectum oeconomicuma (1770).
Ismeretes, hogy Hadik András Erdély katonai fõparancsnoka és guberniumi elnö22
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ke volt (1764-1768). Tapasztalatai és utazásai eredményeképpen készítette el említett jelentését. Ismertetése bevezetõjébõl a felvilágosult katona és politikus gazdasági eszmevilágára is fény derül, s az elmaradottságból kivezetõ utat is megjelöli. Szerinte a szövevényes erdélyi gondoknak egyetlen megoldása van: a jobbágyrendszer eltörlése (ismertetésére a mezõgazdasági gondolkodás kapcsán még
visszatérünk). A Projectum oeconomicum Fridvaldszkynak Erdély gazdasági fellendítésérõl vallott nézeteit foglalja össze. Az agrárium tekintetében a paraszti kisbirtokosok érdekeit védelmezi (irtásföldek, paraszti birtoklás kiterjesztése, jobbágyvédelem), az állattenyésztés vonalán különösen a juhtartás kiszélesítésétõl
remél sokat. Az ipar fellendítését elsõsorban a nyersanyag háttérrel rendelkezõ
manufaktúráktól várja, a céhes ipar tekintetében pedig a szakmai színvonal emelésétõl. Szerinte olyan iparágakra kellene a hangsúlyt helyezni, amelyek a pénz beáramlását elõsegítik. Kifejti a tervezet azt is, hogy az erdélyi kereskedelmet a belsõ vámok is gátolják, szintúgy a céhprivilégiumok. Végül a munkamegosztás és
pénzgazdálkodás fejlesztésére Fridvaldszky megtiltaná az iparosoknak az agrárfoglalkozást, a földmûveseknek pedig az iparûzést. A tudós gazdasági tervezetét
sem az érintett bécsi udvar, sem a nemesség nem fogadta szívesen s elsüllyesztette a bürokrácia mocsarába. Minden esetre mind Hadik jelentése, mind Fridvaldszky tervezete számos haladó gondolatával megelõzte korát.25
Itt szólunk az állatismereti vonatkozásokról. Közülük a rendszerességével,
szorgalmával, hozzáállásával és európai kitekintéssel egyaránt maradandó alkotás Benkõ József Transsilvaniajának két terjedelmes kötete. Erdélyt helységek
szerint bemutató munkája földrajzi, demográfiai, politikai, történeti, egyházi,
néprajzi és közigazgatási vonatkozások mellett a gazdasági kérdéseket is befogadja (mezõgazdaság, ipar, manufaktúrák, bányászat). Az átfogó, felvilágosult,
enciklopédikus arculatú, a provincia minden aspektusát ismertetõ munka egy kiváló megfigyelõ és alkotó mûve, mely ma is haszonnal forgatható. Korszerû kiadása nemrégiben jelent meg.26
A mezõgazdaság meghatározó jellege az ipari forradalom kezdeti stádiumában is érvényesült. Angliának és Németalföldnek hála, itt is forradalmi változásokról beszélhetünk: a rendszeres trágyázást és kertszerû gazdálkodást a szántóföldekre is kiterjesztették s mindez a pillangósok és répafélék termelési rendszerbe illesztésével járt együtt, a háromnyomásos mûvelési mód pedig átadta helyét a váltógazdaságnak (vetésforgó). A trágyázás egyben intenzív, belterjes állattenyésztést, istállózást kívánt s a fajták jobb kiválasztását. Egyszóval a mezõgazdaságban olyan új rendszer alakult ki, amely jóformán az egész ágazat megújulását jelentette.
A Habsburg Birodalomban a mezõgazdasági forradalom eredményei ismeretesek voltak ugyan, csakhogy a bécsi udvar mindössze annyiban volt hajlandó a
változtatásra, amennyiben az nem érintette a fennálló társadalmi rendszert. Az
23
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osztrák mezõgazdasági irodalom több képviselõje az istállózás elõsegítésén fáradozva a mesterséges rétek, takarmánynövények mellett kardoskodik és a szántó
vetésforgóját érinti (Johann Wiegand, Sonnenfels, J. Chr. Woelner). A bécsi felvilágosult abszolutizmus jó néhány olyan növénynek fogta pártját, amelyek ugarveteményként is számításba jöhettek (krumpli, len, kender, a Bánságban az egzotikus növények sorában a gyapot, indigó, más festõnövények), ezek termelése a
nagyüzemi gazdaságban kecsegtetett a legnagyobb hatékonysággal.
A bécsi uralkodókörök az élelmiszerként vagy iparilag hasznosítható áruk termelését népszerûsítõ kiadványokkal ajánlották a lakosságnak. Így jelentek meg
A lovaknak csitkó koruktól fogva vén korukig való tartások módja (Kolozsvár,
1781), vagy A selyem eresztésnek módja (Nagyszeben, 1754), mely az ágazatban
legsikerültebb. A másik idevágó füzet Gallarati János, Itáliából II. József által ide
telepített kapitány nevéhez fûzõdik (Oktatás vagy tanítás a selyem mívelésérõl,
Nagyszeben, 1786). A selyem elõállítása és a selyemhernyó táplálásához szükséges eperfa-telepítés a századvég és a következõ évszázad elejének egyik népszerû
ágazata volt Erdélyben.
Ipari növények meghonosítását szorgalmazza több eredeti munka. Eredeti
Fridvaldszky János könyvecskéje a szkumpia nevû festõnövényrõl (Dissertatio de
skumpia, Kolozsvár, 1773). Fordítás viszont két, Nagyszebenben 1771-ben megjelent munka (A juhtenyésztésrõl és dohánymivelésrõl és Gazdaságra és annak
gyakorlására utasító tudósítás a len vetésrõl és mivelésrõl). Az erdélyi területi
mértékegységek körüli zûrzavar megszüntetését szolgálta a Szám-tétele a földeknek felmérettetése által eredendõ quadrata öleknek (Nagykároly, 1786).
Az erdélyi gazdáknak régóta kedvenc foglalatossága volt a méhészkedés. Olyannyira, hogy a XVII. században nyomtatott méhészkönyvecskéket rongyossá olvasták s nem is maradt belõlük példány. Agrárirodalmunknak ezek a korai termései a XVIII. században is vezettek a népszerûségi listán, hiszen láthattuk, Szigeti
Gyula és Pálfi Lõrinc munkái 3-3 kiadást értek el. Új teljesítmény viszont Vesmás
Márton Erdélyi méhes kertje (Kolozsvár, 1774) és a váradi születésû Nagy Keresztély János verseskönyve (Méhi gazdaság, Gyõr, 1786).Külön is kiemeljük Vesmás
munkáját, amelyben a szerzõ kedvesen adja elõ a méhesgazda környezetét, a kor
hangulatát s akit melegség és ragaszkodás töltött el a „kis bogárkák” iránt. Természettudományi, biológiai szempontból is meghaladja elõdeit, technikai tekintetben
pedig az eddigi fatörzsbõl kászített és vesszõbõl font kasokon kívül ismerteti a
deszkakaptárt is. A könyv egyébként a méhtartás egész hagyományos rendjét részletesen bemutatja s néprajzilag is érdekes, sokszor pikáns, szinte naturalista módon ír és szemléltet, élénk színekkel, irigylésre méltóan szép magyar nyelven.
Fridvaldszky is írt egy kéziratban maradt munkát a gyergyói méhészkedésrõl.
A hagyományos szemlélet maradt uralkodó az átfogó mezõgazdasági munkákban. Közöttük foglal helyet a konzervatív és puritán szemléletû Edward Wood
24
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munkájának magyarra fordított változata (Gazda ember könyvecskéje, Nagyszeben, 1768) és Vanier Jakab versekbe foglalt könyvének (Paraszti major) két fordítása, az egyik Mihaltz Istvántól (Nagyszeben, 1779), a másik Baróti Szabó Dávidtól (Pozsony és Kassa, 1779-1780, illetve Kassa, 1794). Vaniert nem véletlenül nevezik „francia Vergilius”-nak, mezõgazdasági összefoglalója erõsen elmarad kora
eredményeitõl. Hiszen Bakewell az állattenyésztésben, Young a vetésforgóval,
Schubart mintagazdaságával, Duhamel pedig az elért eredmények és földmegmunkáló gépek bemutatásával népszerûsítette az „új mezõgazdaság”-ot. Ugyanakkor a göttingai J. Beckmann három évtized alatt öt kiadást megért könyvével
(Grundäetze der deutschen Landwirtschaft) azt hangoztatta, hogy a mezõgazdaságtannak csak segédtudományaira (mineralógia, kémia, fizika, botanika, állattan stb.) támaszkodva van reménye haladásra és gyakorlati eredményekre.
Beckmann egyike volt azoknak a tudósoknak, akik az elmélet és gyakorlat összekapcsolását hirdették (theoria cum praxi). A nyugati eredmények Kelet-KözépEurópába közvetítését nagyban szolgálja Johann Wiegand, aki maga is a váltógazdaság, takarmány- és ipari növények termesztésének híve volt. Munkája magyarul Az ausztriai parasztgazdaságot a jól rendelt mezei gazdaságra oktató könyvecske címen a bihari Szilágyi Sámuel fordításában jelent meg (Pozsony, 1774,
Kassa, 1776). A felvilágosító Szilágyi bevezetõjében a trágyázás alkalmazását, az
agrártechnika megújítását, a tudományos eredményeknek parasztnép közti népszerûsítését ajánlja az ágazat fejlesztésére. Wiegand könyvének magyar tartalmi
kivonatával a költõ Révai Miklós is kísérletezett.
A közgazdaság vonalán említett Hadik-féle jelentés (Erdély gazdasági állapota, 1768) agrárvonatkozásáról itt kiemeljük a következõket: elmarasztalja a gabonának pálinkafõzésre való felhasználását, az elmaradott módszerek alkalmazását
a gabona tárolásában és az állattartásban, a szántók szénafüvekké változtatását és
ami a legfontosabb, hogy kárhozatosnak tartja a jobbágyrendszert. Szerinte elõrelépést jelentene a kukorica- és krumplitermesztés kiterjesztése, az agrártechnika
javítása (annak rendjén a szélmalmok használata), vetõmag tisztítása és a gabona
célszerû tárolása, az istállózás és takarmányozás az állattenyésztésben s e célból
takarmánynövények termesztése, ésszerû erdõgazdálkodás. Jóllehet Hadik nem
volt szakember, az egész kérdéscsoport felvetése azt igazolja, hogy felvilágosult
gondolkodó lévén, gazdasági eszméiben tájainkon õ jutott el a legtovább.
Hadikhoz sok mindenben közel állott XVIII. századi gazdasági gondolkodásunk
másik jelentõs alakja: Fridvaldszky János. Sokoldalú és inventív tudósként emelkedett ki. Az említett erdélyi Mezõgazdasági Egyesület támogatójaként a kolozsvári Akadémián lévõ laboratóriumában számos találmányt kísérletezett ki (burgonyából sört, csicsókából kenyeret és törökbúzából pálinkát készített, gyékénybõl
pedig papírt), vászonfestésre alkalmas földet és fûtésre alkalmas turfát fedezett fel
a Mezõségen. Noha említett Projektum oeconomicuma már érinti a kérdést, az ag25
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rártudományban igazán értékeset és korszerût Dissertatio de agris fimandis et
arandis pro Magno Principatu Transilvaniae (Az Erdélyi Nagyfejedelemség szántóföldjeinek trágyázásáról és szántásáról szóló disszertáció) címû munkájával alkotott. Az erdélyi Mezõgazdasági Egyesület pályázatára 1771-ben állította össze.
A Dissertatio elsõ része a szántóföld termelõképességének fokozásáról értekezik, benne a földféleségek és állati eredetûek egyaránt helyet kapnak. Külön fejezetben boncolgatja, hogy az egyes trágyaféleségek milyen talajnemekben hatékonyak és milyen idõszakban. Munkája elsõ felét azzal a végkövetkeztetéssel zárja,
hogy a nép felvilágosításával arra kell törekednünk: hogyan lehet minél kisebb területen minél bõségesebb termést elérni.
Munkájának második felét a szántásnak szenteli. Ennek keretében elõször az
Erdélyben használatos hagyományos kerülõ- és váltóekét ismerteti, majd angol
minták után a föld megmunkálására alkalmas öt korszerû eszközt mutat be. Külön
szól egy angol találmányról, a kombinált szántó-vetõ-boronáló géprõl, melyet két
egymás után fogatolt ló húz. A szántási eljárások közül beszél a gépi sorosvetésrõl
és a hosszanti szántást követõen alkalmazható keresztbe szántás módszerérõl.
Noha a kézirat mindössze 36 sûrûn írt oldal és öt ábra terjedelmû, elsõ pillantásra kiválik szakszerû és modern voltával. Tudományosan leírja azt a folyamatot,
amelynek során a trágya mineralizálódik s nyomában nitrogén tartalmú sók és savak keletkeznek. Kapcsolatos megállapításai a korszak agrártudományának szintjén mozognak, sõt a talaj tápanyag-gazdálkodása tekintetében csaknem egy évszázaddal megelõzi a világhírûvé vált Justus von Liebiget. Ugyanis Liebignek máig érvényes „minimum-törvényét”, ha más formában is, de Fridvaldszky is kimondja. Láthattuk, hogy a szántási eljárások és földmegmunkálásra használatos
gépek tekintetében a legmodernebb nyugati minták és eredmények jelentkeznek
munkájában. Mind a trágyázás, mind a szántás vonatkozásában nem a korszerû
eredmények mechanikus átvételét szorgalmazza, hanem azoknak alkalmazását
mindig az erdélyi viszonyokhoz, lehetõségekhez szabja. Az is kiderül munkájából,
hogy a különbözõ vidékeken szerzett tapasztalatok és személyi kísérletek is szóhoz
jutnak leírásaiban és ajánlásaiban. Mindezeknek a tényezõknek tekintetbe vételével megállapíthatjuk, hogy Fridvaldszky az elsõ erdélyi agrártudományi szakírónak tekinthetõ. Alakja azonban nem mérhetõ a magyar agrártudomány olyan kiemelkedõ személyiségeihez, mint a három vaskos kötetet (Rei rustica. I-III, Buda
1779-1794) megalkotó Mitterparcher Lajos vagy az elméleti eredményeket gyakorlati munkássággal olyan sikeresen összekapcsoló Tessedik Sámuel.
A gazdasági mûvelõdésben a haladás a század végén továbbtart. A természettudományos gondolkodás a népszerûsítõ gazdasági irodalomban is utat tört magának. Az 1786. évi Új és Ó Kalendáriom elõdeinek két évszázad óta hangoztatott
mondanivalóját, az „aspektusok” és „plánéták” alapján történõ idõ- és termésjóslást „sületlen álmodozások”-nak nevezi. Hozzáteszi: a „sok tanult és tudományok
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által kipallérozott nemzeteknél az efféle jövendöléseket már azelõtt jó idõvel kihagyták a kalendáriumokból és azoknak helyébe más hasznos dolgokat tettenek
be. Ideje már, hogy mi is kövessük ezeknek jó példájokat…” Azért ígérik a szerkesztõk: a Toldalékban õk is írni fognak „a gazdaságról, orvosságról” is. Az 1788.
évi nagyszebeni Új és Ó Kalendáriom kifejti, hogy úgy hozhat eredményt a mezei
gazdaság, ha a „föld mûvelésében való tudományokat a jegyzések és jó könyvek
olvasása által neveljük”. A 90-es évek kalendáriumai a búzáról és konkolyról, a lovak betegségérõl közölnek cikket és a szántóvetõkhöz szólva a búza mészlében áztatását ajánlják vetés elõtt és a burgonya szakszerû termesztésére és más természetû gazdasági kérdésekben adnak tanácsokat.
A századvég periodikája, a Nagyszebenben 1790-tõl megjelenõ Erdélyi Magyar Hírvivõ hasábjain is érvényesül bizonyos érdeklõdés a gazdasági kérdések
iránt. Például az ifjúság nevelésérõl szólva egyik cikkíró kifejti, hogy mezõgazdasági, ipari, kereskedelmi és kincstári iskolákat kell felállítani Erdélyben. A gazdasági vonulat jelentkezik a Magyar Hírmondó és Magyar Kúrir lapjain is. Történt azonban egy úttörõ kezdeményezés is: 1796-ban Pethe Ferenc Bécsben megindított egy szaklapot Magyar Újság, mely Magyar és Erdélyországban a mezei gazdaságot és szorgalmatosságot erányozza címen. Pethe lapjában a hangsúly a mezõgazdaságon volt ugyan, de hasábjain helyet kapott az iparosodás és
kereskedelem is. A földmûvelés belterjessé tétele, váltógazdaság, takarmánytermesztés, talajjavítás, faiskolák telepítése és erdõsítés mellett szóba kerültek a
lapban az ipari forradalom olyan vívmányai, mint a tökéletesített eszközök és gépek, a papírgyártás, építõanyag ipar, szövetkészítés, az Alföldön szélmalmok felállítása, szélesebb értelemben pedig „más virágzó nemzetek”-hez hasonlóan a
kereskedelem kérdései.
Noha 1776-ban megjelenik Adam Smith alapvetõ közgazdasági mûve (Inquiri
into the natura and causes of the Wealth of Nations) s nyomdokaiban Magyarországon napvilágot lát Berzeviczy Gergelynek, a magyar gazdaságtan megalapítójának munkája (De commercio et industria Hungariae, Lõcse, 1797), Erdélyben a születõ mûfaj tekintetében nincs felmutatható eredmény. Egyszerûen a városok, az ipar és kereskedelem, a polgárság fejletlensége nem tette idõszerûvé a
gazdaságtan születését, másrészt olyan értelmiségi sem akadt, aki felkészültsége
révén formálásában dajkálkodott volna.
Mindössze azt vehetjük számba, hogy Éder József Károly munkásságában, és
az állatismereti iskola, a szatmári Kömlei János a paraszti kisgazdaság segítségére siet, Teleki Domokos útleírásában a bánsági új kultúrák mellett észreveszi a
manufaktúrákat és közlekedési megvalósításokat. Igaz, hogy 1793-ban Nagyváradon megjelenik egy munka a manufaktúrákról (Schaedium). Szerzõje személyét vitatja ugyan a szakirodalom, de a manufaktúrákat adatszerûen, statisztikailag regisztráló tartalma az ágazatnak a nemzetgazdaságban játszott szerepét ér27
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zékelteti. Ebben az összefüggésben Adam Smith közgazdasági eszméinek érvényesülése érzõdik a szerzõ gondolatmenetében. Az ország szegénységén, ipari elmaradottságán bánkódik, központi ipari osztály felállítását javasolja és külföldi
mesterek betelepítését. Az ipari létesítmények támogatására lelkesít, mely hasznos nemesre, polgárra nézve egyaránt.
Az 1790-es évek erdélyi országgyûlései politikai kérdésekre összpontosítottak, anélkül, hogy gazdasági kérdésekben elõrelépést hoztak volna. Annál inkább
a diéta által kiküldött bizottságok munkálatai. A közigazgatási bizottságoknak
például „országos összeírás tervezeté”-t kellett kidolgoznia, az adóügyinek pedig
„egy arányos adórendszer”-t.
Valamennyinél lényegesebb és újszerûbb azonban a kamarai és bányászati bizottság javaslata. Már a diéta utasításaiból is látszott, hogy reformokra készülõdik, a bizottsági munkálat aztán az aufklärista Joachim Bedeus vezetésével készült el és nyomtatásban is megjelent (Opinio, Kolozsvár, 1795). A gazdasági élet
mindhárom alapvetõ ágának kérdéseit átfogja. A mezõgazdaság terén a már említett tervezetek problematikája és a javítás gondolata jelentkezik benne (gabonatermesztés talajjavítással, ipari növények termesztése, az állattenyésztésben nemesítés, mégpedig a méneseké spanyol ménekkel, a juhállományé spanyol és
páduai juhokkal, méhtartás fejlesztése stb.). Az agrártermékek exportja érdekében az Olt hajózhatóvá tételét javasolja, hogy a szállítást a Dunáig biztosítsák. Az
ipar területén a manufakturális alapon szervezendõ vaskohászatban és üvegiparban látja a jövõt. Az árucsere tekintetében a régi elképzelés: külkereskedelmi mérleg aktívvá tétele a cél s ennek érdekében a bor, viasz, méz kivitelének fellendítése s olyan cikkek örökös tartományokból való behozatalának csökkentése, mint a
pamut, kender, gyapjú, melyeket itthon kellene feldolgozni. Kétségtelen, hogy javaslataival az Opinio Erdély érdekeit szolgálta, s mikor védõvám-politikát hirdetett, a bécsi kormányzat gazdaságpolitikájával találta magát szembe. A vallásügyi
és tanügyi bizottságban az elemitõl az egyetemig egyaránt hangsúlyt kapott a természettudományi és gazdasági oktatás, sõt legmagasabb szinten földmérõk, építészek, vízmérnökök kiképzése.
Az 1790-1791. évi pozsonyi országgyûlésen csíraformában a polgári átalakulás
kérdései is felmerültek. A kiküldött kilenc bizottsághoz egy sor érdekes javaslat,
tervezet, memorandum érkezett. Noha azokban sok a hagyományos elem, közülük többnek az írója-szerkesztõje érzékeli az ország függõségébõl és feudális rendszerébõl eredeztethetõ nehézségeket, és megoldásokat javasoltak. Külön kiemeljük Almásy Pál aradi fõispán nyomtatásban is megjelent munkáját (Considerationes, 1790), mely az ipari-kereskedelmi vállalkozások támogatását, a városi lakosság gyarapítását tartaná üdvösnek, olyan törvényt sürget, amely kiváltságokból mentes szabad kereskedelmet tesz lehetõvé és nemes foglalkozásnak nyilvánítja a kereskedelmet. Munkáját Göttingenben németül is közölték, maga pedig
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külön francia nyelvû dolgozattal fordult az ifjúsághoz a magyarországi polgárosodás gondolatának népszerûsítésére.
1790-ben terjedelmes beadvánnyal fordult a diétához Temesvár is, melyben
fõleg a vagyonos polgárság szemszögébõl arra tesz javaslatot, hogy az áruforgalom
milyen ágazatait lehetne növelni a fabrikák, közraktárak, városi rendtartás, kölcsönbank, váltórendszer, ipari és kereskedelmi törvénykezés alkotásával, vámügyi könnyítésekkel.
Az uralkodó osztály nem lépett a rendszer megreformálásának, a polgárság
támogatásának útjára, s az említett javaslatokat visszautasította, magát a kereskedelmet pedig - mint nagy többsége számára idegen foglalkozást - továbbra is
lenézte. Így élt és munkálkodott egyidejûleg a régi és az új, képezte az átmeneti
kor két alapvetõ elemét.
A századvég átmeneti kora agrárirodalmának van néhány érdekes emléke. Így
Ravazdy András Méhtolmácsa (Diószeg, 1791). A méhtartásról szólva felhasználja
a „paraszti szokás”-t, bõven elmond õsi babonákat, ellenben ismeri az ágazattal
kapcsolatos nyugati természettudományos eredményeket, technikát is. Az új mezõgazdasági kultúra kialakításának vonalán halad Blaskovits József könyvecskéje,
A selyemtenyésztésnek módjáról és használatáról címû (Nagyvárad, 1793). Ipari
növények termesztését, népszerûsítését szolgálja a botanikában is kiváló Benkõ József könyve, A közép-ajtai dohányról (Szeben és Kolozsvár, 1792) és Fridvaldszky
Jánosé (Dissertatio de skumpia, Kolozsvár, 1773), valamint egy ismeretlen szerzõtõl és kiadótól származó munka a textíliák festésérõl (Hasznos tanítás vagy útmutatás: a selyembõl, lenbõl, gyapotból font és szõtt matériák különbféle festése).
Kevéssé ismert, hogy az Aranka György szervezte Erdélyi Magyar
Nyelvmívelõ Társaság körében a humaniorák mellett természettudományos,
sõt bányászati témákat is megvitattak. Magának a társaságnak elsõ kiadványában A Szarvasi Igyekezetnek rövid által nézése címen Tessedik gyakorló munkáját és eredményeit is bemutatták és népszerûsítették.
Miközben tovább folytatódott a központból irányított oktató füzetek kiadása a
szarvasmarha-tenyésztésrõl, állatgyógyászatról és más agrárkérdésekrõl, egymás
után tûnnek fel a reformjavaslatok. Az, hogy Gyarmathi Sámuel az új technikát
népszerûsíti, a városok és hozzájuk csatlakozó erõk részérõl reformtörekvés jelentkezik - már a követendõ utat mutatja. Annak az elemeit tartalmazza, amely
politikailag, társadalmilag a változtatás irányába mutat, mégpedig a polgárság
elõretörését és a piacgazdaság kialakulását vetíti elõre. Az új rend aztán szükségszerûen egyértelmûen az annak megfelelõ gazdaságtudományt teremti meg.
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Gazdasági gondolkodás Erdélyben a
XIX. században
EGYED ÁKOS
A gazdaság helyzete a XIX. század elsõ felében
rdély úgyszólván változatlan gazdasági szerkezettel lépett át a XVIII.
századból a következõ évszázadba. Fennmaradt a mezõgazdaság és állattenyésztés túlnyomó jellege: a mintegy l 800 000 fõs lakosságának
több mint 90 százaléka a század közepén õstermelõ volt. Az ipart fõként a városi céhes kézmûvesipar képviselte, a manufaktúrák száma kevés volt, gyárakról
alig beszélhetünk.
A mezõgazdaságban a feudális viszonyok uralma még töretlen: a földbirtok-tulajdon továbbra is a nemesség kezében összpontosul, a föld használatáért a jobbágynép robot és dézsma szolgáltatással tartozik a földesúrnak. Erdély földmûvelõ népe két, közjogilag elkülönülõ kategóriára oszlott: a földesúri függõségben
élõk, illetve a szabadok kategóriájára. Az l847-es adólajstrom adatai szerint az
elõbbiekhez a parasztságnak valamivel több, mint 60%-a tartozott. Erdély társadalomtörténetének egyik sajátossága az volt, hogy a jobbágyrendszer csak a vármegyék területén vált uralkodó formává, a Székelyföldön viszont a földmûvelõknek kevesebb, mint a fele élt jobbágyi függõségben, a szász székekben ezek aránya
még a 20%-ot sem érte el. Következésképpen a székely társadalom nagyrészt szabad kategóriákból állt, még inkább a szász társadalom. Sajátossága volt Erdély társadalomtörténetének az is, hogy teljes társadalmi struktúrával: nemességgel, parasztsággal, városi polgársággal, értelmiséggel csak a magyar etnikum bírt, míg a
románok és a szászok társadalmából hiányzott a birtokos nemesség, mert a rendi
fejlõdés során mind a román, mind a szász vezetõ réteg beolvadt a magyar nemességbe, ami elõnyökkel járt számára. A nemesi földesúri rend erõteljes fejlettsége
által vált a magyar rendi-nemesi, a szász polgár-paraszti, a román pedig kimondottan paraszti társadalommá. Mindez nem jelenti azt, hogy a magyarság körébõl
hiányzott volna a jobbágyság, hiszen a vármegyei magyar földmûvelõ parasztság
éppúgy jobbágyi sorban élt, mint a román parasztság s 13 szász falut is teljesen
szász jobbágyok laktak Küküllõ vármegyében. Viszont voltak román szabadparasztok is a szász székek területén, s egyházas nemesek a vármegyékben.1 Erdély
165 439 fõs jobbágy családja 1 820 000 robotnapot szolgát évente. A székelyföldi

e

33

11emggm modositott.qxd

2005. 09. 14.

16:57

Page 34

Az erdélyi magyar gazdasági gondolkodás múltjából

s szászföldi szabad rétegek saját tulajdonban bírták földjüket l848 elõtt is, amelyet
nagyrészt családi erõvel mûveltek meg. Mind a jobbágyparasztság, mind a szabad
kategóriák önellátásra törekedtek, árutermelésük esetleges volt. Pénzbeli kiadásaikat a legtöbb esetben egy-két állat eladásából, fuvarozásból, idõnként napszámmunkából szerzett jövedelmükbõl fedezték. A szászok árutermelése fejlettebb volt,
mint általában az erdélyi. A gazdálkodás módja hagyományos, az ugartartás általános, a falvak többsége áttért a háromnyomásos rendszerre, de gyakori volt a kétfordulós határhasználat is. A haladás korszerû formáját jelentõ váltógazdaság
Kõváry László szerint tán „az egy zsibóit kivéve egy sincs”.2 A mezõgazdaság alacsony termelékenységének szintjét mi sem mutatja jobban, mint az a tény, hogy
egy elvetett búzaszem alig termett 5-10 szemet s nagyon ritkán 10-14 szemet.3 Az
állattenyésztés helyzetét az állatlétszám alapján lehetne ugyan kedvezõnek is mondani, ha azonban a minõséget is tekintetbe vesszük, a kép módosul: az állatállomány általában a kevésbé termelékeny régi fajtákhoz tartozott, bár ezek elõnyeirõl
sem lehet megfeledkezni (szívósság, igázásbírás stb). A takarmányozás is megrekedt a hagyományosságnál, a Nyugaton elterjedt takarmányféléket csak néhány
nagygazdaságban termesztették.
Az ipar és kereskedelem, valamint a közlekedés terén Erdély a Habsburg-monarchia elmaradott országai közé tartozott. „Hogy Erdélyben igen sok gyáros, kereskedõ és kézmûves nincs, azt igen könnyen megfoghatom. Földmíves és baromtartó ország csak olyanokat készít, mik a mindennapi szükségre elkerülhetetlenek”4- állapította meg Erdély egyetlen magyar statisztikusa, Kõváry László.
A gyárak kategóriájához három cukorfabrika, hét üvegcsûr, két edénygyár, 18
papírmalom és két fonógyár tartozott, ezek azonban a legjobb esetben is csak
manufaktúrák lehettek. Viszont Kõváryval szemben a mesteremberek számát jelentõsnek tartjuk: 52 981 iparûzõrõl szólnak adataink.
A gazdaság ilyen szerkezete mellett érthetõ, hogy a városodás is késett. A város fogalmán a kortársak a jogilag annak nyilvánított, valamiféle privilégiummal
rendelkezõ településeket értették. Erdélyben a városi rangsor élén a 11 királyi város állt, aztán három nemesváros, 13 ún. taxásváros következett. A sort 50 mezõváros zárta. Ha azonban a városi funkciókat nézzük, kiderül, hogy csak a ll királyi város, a három nemesváros üthette meg a kívánt mértéket, az 50 mezõváros viszont egyszerûen vásártartó falunak minõsül.
Bár kétségtelen, hogy Erdély gazdasága s társadalma jóval a balkáni típus fölött állt, a fejlettebb nyugati régiókhoz viszonyítva, s a Habsburg-monarchia központi területeihez mérten is lemaradásról kell beszélnünk. A modernizáció, a
polgárosodás tehát az idõszerû feladatok közé tartozott. Vizsgáljuk meg, hogy a
korabeli gazdasági gondolkodás felismerte-e ezt a feladatot s ha igen, mennyiben, s próbáljuk nyomon követni a fejlett gazdasági eszmék elterjedését Erdélyben, elõször a XIX. század elsõ, aztán a második felében.
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A gazdasági gondolkodás a XIX. század elsõ felében
A gazdasági gondolkodást mindig is a gyakorlati életben mutatkozó gazdasági s társadalmi kérdések alakították. Érthetõ, hogy a fejlõdésben lemaradt Magyarországon és a még inkább leszakadt Erdélyben az érdeklõdés ébredése a közgazdasági eszmék iránt szintén késett. A közgazdaság tudománya pedig csak a
XIX. században született meg. Természetesen, amint Csetri Eleknek kötetünkben közölt tanulmányában olvasható, a gazdasági gondolkodás csírái már sok
századdal korábban megjelentek, mégha nem is álltak össze rendszerré. Késõbb
születtek elképzelések egy-egy gazdasági, vagy akár termelõi ágazatról, de ezek is
megrekedtek a részleteknél. Közép-Kelet-Európa társadalmai még a XVIII. században, sõt a XIX. század elsõ felében is az örökölt szokásokhoz, a hagyományokhoz igazodtak. A gazdasági élet központjai a néhány falut s mezõvárost öszszekötõ vásárok voltak. Ezeken az egyéni termelõk és vásárlók egymással léptek
kapcsolatba, cserélték ki termékeiket s gondolkodásuk általában nem haladta
meg saját érdekeiket. Ennek ellenére a számtalan egyéni érdek mégis kifejezett
egy rendkívül lényeges dolgot, azt, hogy az egyének csak akkor érhetik el céljukat, ha betartják a kereskedelem kialakult szabályait. Paul Heyne A gazdasági
gondolkodás alapjai címû könyvében errõl a következõket írta: „Csak a XVIII.
század végétõl kezdtek elgondolkodni a filozófusok azon, hogy mitõl is mûködik
az a társadalom, amelyben az egyének a saját érdekeiket követik és mégis rendkívül kevés információ alapján képesek arra, hogy ne káoszt, hanem figyelemre
méltó rendezett társadalmat teremtsenek”6.
Érthetõ, hogy a gazdaságtan tudománya csak ott születhetett meg, ahol a társadalom termelõi szerkezete bonyolultabbá vált, s olyan viszonyok alakultak ki,
amelyek a korábban önellátó gazdaságokat „társadalomgazdasággá”, azaz közgazdasággá egyesítették.7 Adam Smith érdeme, hogy összegezte az addigi gazdasági irodalom megállapításait s azokat a maga kutatásaival kiegészítve megírta a
Nemzetek Gazdagsága címû alapvetõ mûvét, amelytõl a közgazdaság-tudomány
keletkezését számítják.
Erdélybe a nyugati közgazdasági eszmék nagyrészt Magyarországról terjedtek el. Széchenyi István l830-ban megjelent Hitel címû könyvének eszméi az
egész XIX. század folyamán hatottak az erdélyi gazdasági gondolkodásra. Széchenyi saját gazdasági problémáiból kiindulva a nyugat-európai gazdasági eszmék ismeretében fogalmazta meg gondolatait. A merkantilizmus híve volt, de
annak tanítását a magyar valósághoz alkalmazta s rámutatott arra, hogy a társadalom feudális megkötöttségei akadályozzák a kereskedelem fejlõdését. Egyszerre volt társadalmi és gazdasági reformer, aki Magyarország modernizációját Bécs segítségével vélte megvalósíthatónak.8 Széchenyi a szabadkereskedelem mellett érvelt.
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A reformkor másik nagy alakja, Kossuth Lajos viszont Franz List német közgazdász védvámos irányzatától várta a magyar ipar felvirágzását, s inkább az ország önerejére támaszkodott volna, semmint az osztrák kormány közremûködésére. Széchenyi és Kossuth nézetei jól ismertek, ezért felesleges volna itt részletezni azokat.9 Arra kell inkább felhívni a figyelmet, hogy mindketten a fejlõdésre, fejlesztésre tették a hangsúlyt s eszméik ennek köszönhették gyors elterjedésüket. Az l830-l840-es évek jelszava: „haza és haladás” nemcsak Magyarországon, de Erdélyben is rendkívül népszerû volt a szabadelvû gondolkodás körében,
sõt a fejlõdés, változtatás szükségességét még a mérsékelt konzervatív gondolkodók sem vetették el teljesen. Hangsúlyozzuk: a magyar gazdasági gondolkodás
Erdélyben Széchenyi és mások nyomán a gazdaságot a társadalom egyik oldalának tartotta s nem valamiféle független, önálló entitásnak. Ezért a gazdaságfejlesztés számukra a társadalom boldogulásának eszközeként jelent meg.
A közgazdasági gondolat, a társadalmi-gazdasági modernizáció apostola Erdélyben ifj. báró Wesselényi Miklós volt.
Wesselényi az l820-as években kötött barátságot Széchenyi Istvánnal s együtt
gondolták ki reformelképzeléseiket. Széchenyi eredetibb s átfogóbb eszmerendszert dolgozott ki, mint erdélyi barátja, de ez semmit sem von le utóbbi érdemeibõl. Annál inkább nem, mert az erdélyi viszonyokat õ ismerte igazán, tehát a
nyugati eszmeáramlatokból csak Wesselényi szûrhette ki azokat, amelyek az erdélyi viszonyokra alkalmazhatók lehettek. Errõl gyõz meg az 1833-ban megjelent
Balítéletekrõl címû könyve. Kötetünk egyik tanulmánya bõvebben foglalkozik
Wesselényi Miklós jelentõségével,10 ezért itt inkább az említett könyvében
kifejtett néhány elméleti jellegû koncepciójára figyelünk.
Témánk szempontjából rendkívül fontos annak megemlítése, hogy Wesselényi éppen a megrögzött elõítéletekkel tele erdélyi gondolkodásmódot próbálta
megváltoztatni. Nem véletlenül terelte erkölcsi-filozófiai síkra gondolatait még
akkor is, amikor tisztán anyagi kérdéseket tárgyal. „Réginek és megszokottnak
kedves birtokában a változás ellenségesen háborít” - írta említett könyvében.11 Az
újítás és a régi elfogadása, illetve megtartása kérdésében mindig a körülményekbõl kell kiindulni. A döntõ tényezõ nem lehet más, csak a szükségesség, hasznosság. Aztán - és ebben a fiziokraták hatását észleljük - állást foglal a nemesi privilégiumok fokozatos megszüntetése, illetve a polgári szabadságjogok bevezetése
mellett. Ez volt akkor a legsürgetõbb társadalmi reform, amelynek gazdasági
vonzatára is sietett rámutatni. A jobbágymunka kényszerjellegû, nem jó minõségû s lehetetlenné teszi, hogy a jobbágy saját gazdaságát kellõen gondozza. Wesselényi szerint a nyugati civilizációhoz való felzárkózás nem pusztán közjogi vagy
anyagi természetû kérdés. Akárcsak Széchenyi, Wesselényi is nélkülözhetetlennek tartotta a mûveltség terjesztését. „Csak erkölcsi míveltség, az ész tehetségének kifejtése s ezek által az akarat és munkásság erõssé, helyessé és sükeressé té36
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tele fejti ki a nemzet erejét”. A „nemzeti gazdagság” csak a mûveltség és szabadság körülményei között gyarapszik.12 Wesselényi nem csatlakozott sem a merkantilistákhoz, sem a fiziokratákhoz, hanem mindkettõbõl átvett gondolatokat, bár a
földbirtokkal többet foglalkozott, mint a gazdaság más szektoraival. Mert úgy látta, hogy a döntõen mezõgazdasági jellegû Erdélyben a gazdálkodás korszerûsítése, a kereskedelem fellendítése által lehet a fejlõdést biztosítani.
A hogyan kérdésében Albrecht Thaer munkássága a racionális mezõgazdaság
megteremtésének lehetõségeirõl kétségkívül hatott rá.13 De hatottak rá a nyugati országokban tapasztaltak is, hiszen látogatása idején Angliában, Belgiumban,
Hollandiában már kialakultak a racionális, fejlett mezõgazdaság körvonalai.14
Wesselényi Zsibón számos újítást vezetett be, de a gondolkodása nem rekedt
meg Zsibónál, sem az ésszerû mezõgazdaságnál, õ nemzetben s országban gondolkozott s a modernizáció alapjának a már említett mûveltség és szabadság
mellett a tulajdonjog kiterjesztését s biztonságát nevezte meg. „A tüstént eltörlendõk közül csak kettõt, de a legnevezetesebbeket említék: 1. Hogy a paraszt
másnak önkényétõl függ, 2. hogy jószágot örök jussal nem bírhat”15.
Wesselényi az l830-as években írta a fentieket, de a Habsburg-hatalom gazdaságpolitikája s a hazai konzervatív nemesi gondolkodás miatt még majdnem
két évtizednek kellett eltelnie, amíg az l848-as forradalomban eszméi megvalósulhattak. Nagy elégtétel lesz számára, hogy a változásokat maga jelentheti majd
be az utolsó erdélyi rendi országgyûlésen.
Wesselényi mellett a polgári haladás másik nagy erdélyi alakja Bölöni Farkas
Sándor volt. Jogász, szépíró, mûvelõdéspolitikus és reformer.16 Legnevezetesebb
munkája, az Utazás Észak-Amerikában egy évvel Wesselényi elõbb említett
könyve után jelent meg Kolozsvárt. Nem volt közgazdász, de mélyen érdekelték a
fejlõdés és a demokrácia kérdései s mivel az említett könyvét nagy érdeklõdéssel
fogadta az érintett közvélemény, sokan olvasták Magyarországon is.17 Bölöni Farkas a polgári rendszert s a demokráciát messze a feudalizmus és rendi világ fölé
helyezte. Sokan féltették a demokráciát attól - írta -, hogy az amerikai polgárok
az európai arisztokrácia életmódját fogják követni, de szerinte csak „akkor lehetne félteni a népet, ha ezen gazdagság a feudalizmus s az elnyomott jobbágy verejtéke, vagy a monopóliumok s a törvény megkülönböztetésénél fogva örökség szerint járó, mást kirekesztõ jussok gyümölcsei lennének. De Amerikában e gazdagság s vagyonosodás a szabadság leányának, a szorgalom és igyekezetnek igaz keresménye, s csak e személyes szorgalom s igyekezet arisztokráciája fogja megint
fenntartani a keresõ maradéknak.”18 Bölöni Farkas állást foglalt a feudalizmus ellen, amely hazájában még állt, s öröklött jogok tartották fenn - és a szabadság mellett, amelyet Észak-Amerikában tapasztalt, ahol a vagyon a „szabadság leánya”.
Bölöni Farkas Sándor - akárcsak Széchenyi és Wesselényi - felfogása a gazdaságot (gazdagságot) nemzeti keretekben vizsgálja, ahogy a XVIII. századi nagy
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elõd, Adam Smith is erkölcsfilozófiai szempontok szerint ítélte meg. Elítélendõnek tartotta azt a gazdagságot, amelyhez „az elnyomott jobbágy verejtéke” tapadt, viszont teljesen elfogadhatónak vélte azt a vagyonosodást és gazdagodást,
amely „személyes szorgalom és igyekezet eredménye”.
Írásunk bevezetõjében említettük, hogy a XIX. századi Erdélyben még mind
együtt hatottak a merkantilista és fiziokrata szerzõk eszméi. Mint ismeretes, a fiziokraták inkább a mezõgazdaság korszerûsítését szorgalmazták, természetesen
Magyarországon és Erdélyben is. Nem véletlen, hogy már a reformkorban megalakult mindkét országban a mezõgazdák érdek- és szakmai képviselete. Erdélyben 1844-ben tartotta alakuló ülését az Erdélyi Gazdasági Egyesület. Ez arra mutat, hogy a modernizáció ügyét már nemcsak egyesek képviselték, hanem egyesülések is. És a haladó sajtó, például a Brassai Sámuel által szerkesztett Vasárnapi Újság, amelyet Bölöni Farkas alapított.
A polihisztor Brassai Sámuel korának jeles közgazdásza volt, amint az kötetünkben Somai József tanulmányában olvasható.19 Egyébként Brassai esete világosan mutatja, hogy miként lehetett egyidõben merkantilista és fiziokrata jellegû érdekeket képviselni a korabeli Erdélyben. Brassai ugyanis a gazdaság egészére figyelt s a modernizálást a gazdaság és társadalom minden oldalára ki szerette volna terjeszteni. Ime néhány cím a Vasárnapi Újság - ban, az általa szerkesztett lapban közölt írásokból: „Néhány szó a váltógazdasági rendszerrõl”, „Rövid
pillantás a földmívelési rendszerekre”. Ezek a jövedelmezõ gazdálkodás lehetõségeit feszegetik. A népesedés és az ipar kérdései is mind gyakrabban szerepeltek a lap hasábjain. Elemzõ írásként is értékelhetõ az l844-ben közölt „A hazai
mûipar s kézi mesterségek akadályairól Erdélyben és a szomszédságban” címû
cikk és a felsorolást lehetne folytatni. Kár, hogy a legtöbb közlemény szerzõje ismeretlen, bár valószínû, hogy többet ezek közül maga Brassai írt.20 Brassainak
nem kis érdeme volt abban is, hogy a modern hitelélet és bankrendszer megismerése és meghonosítása kérdéseit is napirenden tartotta.
Állandó témája volt a gazdaság és társadalom korszerûbbé alakítása az erdélyi magyar értelmiség lapjának, a Nemzeti Társalkodó - nak is, amely Kolozsvárt
jelent meg l830 és l848 között. Elsõ szerkesztõjét, kisszántói Pethe Ferencet a
magyar gazdasági gondolkodás elõfutárának tartják. Már az elsõ számban ilyen
írást jelentetett meg: „A kultúra elõmozdítását gátló rossz gazdaság”, vagy ez:
„Gazdaság, okos magaviselet és erkölcs régulái”. A lap egyik kiváló munkatársa
téglási Ercsei József tordai erdõmérnök, a magyar nyelvû természettudományos
irodalom terjesztõje, l836-ban írta: „Erdélyt gyárak országának formálta a természet”, majd kifejtette, hogy a sok erdõ nyersanyagot biztosít a faiparnak, a juhászat a gyapjúiparnak, a sok állat pedig a bõriparnak. Szerinte Gyergyó, Csík területe és Torda megye havasalji része alkalmas volna a lentermesztés felkarolására, ami pedig a vászoniparnak kedvezõ feltételeket biztosítana.
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Talán nem érdektelen megemlíteni, hogy Ercsei kitért arra a vitára, amely az
ipar, illetve a mezõgazdaság elsõsége körül hol lappangva, hol nyíltabban zajlott.
Szerzõnk a merkantilisták közé tartozott, szemben a „mezei gazdasághoz szokott
erdélyi magyarokkal”.21 Az iparosítás hívei egyre szaporodtak s már Franz List
védvámos irányzatának is voltak követõi, akik szemben a klasszikus közgazdaságtan szabadkereskedelmet hirdetõ tanaival, védeni szerették volna a hazai ipart.
Nyilvánvaló, hogy ebben közrejátszott Kossuth Védegyleté - nek a hatása is. Úgy
tûnik, hogy a védvámos elképzelések felbukkanásában szerepe lehetett a vasútépítési terveknek is, hiszen a vasútról már közismert volt versenynövelõ szerepe.
Legalább ennyire foglalkoztatta az erdélyieket a bécsi kormányzat politikája,
de azt bírálni nem nagyon engedte a cenzúra. Bécs magyarországi s erdélyi gazdaságpolitikája a kameralizmus néven ismert irányzatban jutott kifejezésre. A kameralizmus kedvezett az osztrák és cseh gazdaságnak, különösen iparának, szemben Magyarországgal és Erdéllyel, amelyeket mezõgazdasági országoknak szerettek volna továbbra is megtartani a kameralisták. A bányászatot viszont Bécs fejlesztette, mert jelentõs hasznot remélt attól.
Összefoglalásként elmondhatjuk, hogy az erdélyi magyar gazdasági gondolkodásban a XIX. század elsõ felében a modernizációs elvek kerekedtek felül, legalábbis elméletileg. A gyakorlatban azonban vajmi kevés valósult meg az elképzelésekbõl. Tény viszont, hogy a feudalizmus intézményi válságát sokan felismerték s más kiutat nem láttak, mint a nyugat-európai fejlett országok modelljének követését. A reformkori magyar ellenzéki liberális politika a változtatás
szükségességének állandó hangoztatásával elõkészítette a társadalmat arra, hogy
a nagy változásokat meghirdetõ 1848-as forradalom eszméi ne legyenek ismeretlenek. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy az utolsó erdélyi országgyûlés, miután l848.
május 30-án kimondta Erdély egyesülését Magyarországgal, június 6-án törvényt fogadott el a jobbágyfelszabadításról. Ezáltal olyan családi gazdasági rendszer jött létre Erdélyben, amely az l960-as évekig, az ún. kollektivizálásig fennmaradt. A jobbágytörvény ugyanis tulajdonosokká tette az addigi jobbágyokat,
akik ezután földjüket eladhatták, átörökíthették, megmûvelésérõl maguk döntöttek. A forradalom törvényhozása ugyanakkor megszüntette a nemesi privilégiumokat, s ezek helyett a polgári egyenlõség olyan törvényeit tette meg az alkotmány alapelemeivé, mint a törvények elõtti egyenlõség, a közös teherviselés és
sajtószabadság és más hasonló szellemû törvényeket.22 Az ipar terén fennmaradtak a céhek, de létezésük nem gátolta lényegesen a vállalkozói szabadságot, csupán a céhes kisipar érdekeit próbálta védeni.
A Habsburg-hatalom a magyar szabadságharc leverése után igyekezett a forradalom idején bekövetkezett politikai jellegû változtatásokat eltörölni, de a gazdasági-társadalmi jellegû átalakulásokat elfogadta, s csak módosításukra vállalkozott. De mindennek az volt a célja, hogy összmonarchiai szempontokat való39
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sítson meg. A vámhatárok eltörlése jelentette a legfontosabb változtatást, amelyen az osztrák- magyar kiegyezés sem változtatott, vagyis Erdély gazdasága a
Monarchia fennállásáig, 1918-ig olyan nagy piac része volt, amely az ipari forradalom és tõkés viszonyok hatása alatt állt.

Gazdaságfejlesztési törekvések Erdélyben
az osztrák önkényuralom korában
Magyarország és Erdély gazdasági helyzete a szabadságharc leverését követõ
években a lehetõ legsúlyosabb volt. Erdélyben az l848 õszén kirobbant polgárháború a földesúri nagygazdaságok felszerelését nagyrészt elpusztította, s emellett
a gyõztes Habsburg-hatalom nagy hadiadókkal sújtotta a magyar városokat, a
forradalom idején kibocsátott pénzt (Kossuth-bankók) értéktelenítették. A jelentõs emberveszteség is nagy gondot okozott. Mivel a Monarchia más területein is
gazdasági pangás következett be, a bécsi vezetésnek lépnie kellett s valóban intézkedéseket fogadott el a gazdasági élet felélénkítésére. Elrendelte például a kereskedelmi és iparkamarák felállítását olyan területeken is, ahol eddig nem voltak.23 A kamarák feladata az volt, hogy felmérjék az illetõ vidék gazdasági helyzetét s az adatokat a bécsi kormányzat rendelkezésére bocsássák, összegyûjtsék
a javaslatokat s maguk is javaslatokat tegyenek.
Erdélyben két kamara létesült, az egyik Brassóban, a másik Kolozsvárt. Az
elõbbi hatáskörébe Dél-Erdély s részben a Székelyföld, utóbbiéhoz Észak-Erdély
tartozott. A kolozsvári kereskedelmi és iparkamara l851. január 11-én tartotta
alakuló ülését, elnökének Dietrich Sámuel nagykereskedõt, másodelnökének
Rajka Péter gépgyártót24 választották meg.
A kamarai törvény a szabadverseny elvére épült, amire viszont Erdély céhes
ipara nem lehetett, nem is volt felkészülve. Ezért a kolozsvári kamara egyik fõ
feladatának tartotta a kisipar védelmét, miközben a gazdaság korszerûsítéséért
is küzdenie kellett. Már megalakulásakor a modernizáció érdekében fogadta el a
következõ pontokat: 1. A vasutak kiépítése Erdélyben; 2. hitelintézet létesítése
Kolozsvárt a „kereskedés, ipar és mezõgazdaságtól igényelt hitel kielégítésére” és
3. a kereskedelmi és ipari szakoktatás számára megfelelõ intézmények
alapítása.25 A kolozsvári kamara összefogott a magyar politikusok képviselõivel,
gróf Mikó Imrével, Toldalagi Ferenccel s két bizottságot szerveztek, egyiket Bécsben, a másikat Kolozsvárt a vasútépítési engedélyek megszerzéséért. Bár a bizottságok mindent megtettek az ügy érdekében, Bécs nem járult hozzá az engedélyek kiadásához, így Erdély csak a kiegyezés után juthatott vasutakhoz. A huzavonához az erdélyi régiók, különösen Kolozsvár és Nagyszeben, valamint Torda és a Székelyföld között felmerült nézeteltérések is okot szolgáltattak.26 Eredményesebbnek bizonyult a pénzintézeti terv, amennyiben megalakult helyi tõké40
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vel az elsõ újszerû hitelintézet, a „Kolozsvári kisegítõ egylet”, amely takarékpénztárként mûködött s a korábbi Gondoskodó Társaság - nál27 a hitelezés fejlettebb
formáját képviselte. Nem felesleges megemlíteni azt sem, hogy a kolozsvári kereskedelmi kamara már az abszolutizmus korában egy erdélyi földhitelintézet
felállítását is tervezte, ami azonban nem valósult meg. Az ipari és kereskedelmi
szakoktatás terén történt némi elõrelépés, de igazi eredmény csak l867 után következett be.
A kereskedelmi és iparkamarák elsõsorban ipari érdekképviseletként mûködtek, viszont az l854-ben újjászervezett Erdélyi Gazdasági Egyesület (EGE) elsõsorban mezõgazdasági intézmény volt. Elsõ elnöke, gróf Mikó Imre arra szólította fel a gazdatársadalmat, hogy a fejlett nyugati országok mintájára szervezzék át
a mezõgazdaságot és állattenyésztést, ne idegenítsék el a földtulajdonukat, mert
az az erdélyi magyarság számára létkérdés.28 Az Erdélyi Gazdasági Egyesület egész története során a korszerû mezõgazdaság érdekében mûködött.

Erdély gazdasága a dualizmus korában
Az l867-ben kötött osztrák-magyar kiegyezés létrehozása új történelmi korszak kezdetét jelentette Erdély számára is. A kiegyezés értelmében életbe lépett az
l848. évi unió s így Erdély az Osztrák-Magyar Monarchiában Magyarország részeként élte meg az l867-1918-as korszakot. Ez azonban semmiképpen sem jelentette azt, hogy a gazdaság és társadalom erdélyi sajátosságai is eltûntek volna, hiszen
azok gyökerei a messze történelmi múltban fogantak. De az is vitathatatlan tény,
hogy a kiegyezés korában Erdély nagy lépést tett elõre a gazdaság és társadalom
korszerûsítése terén. Tennivaló sok volt, mert a Monarchia nyugati s központi részeihez mérten a történeti Erdély jóval hátrább állt a modernizációban.
Mindenek elõtt Erdély kommunikációs elszigeteltségét kellett megszüntetni a
vasúti hálózat kiépítése által. Segítette ezt a régóta megszületett törekvést az,
hogy az Andrássy Gyula gróf miniszterelnöksége alatti kormányban Mikó Imrének jutott a közmunka és közlekedésügyi tárca, aki - mint már többször esett szó
róla - az erdélyi haladás ügyének elkötelezett politikusa volt. Alatta egymásután
fogadta el a parlament az erdélyi vasutak építésérõl szóló törvényeket s gyorsan
folytatódtak a már megkezdett munkálatok az „Elsõ Erdélyi Vasút” Arad-Gyulafehérvár szakaszának építésénél, valamint a „Magyar Keleti Vasút” Nagyvárad-Kolozsvár szakaszán is elkezdõdtek a munkák. Az l867-l873 közötti kedvezõ gazdasági ciklus idején nem kevesebb, mint 1106 km olyan vasutat adtak át a forgalomnak, amely Erdélyt összekötötte Magyarország vasúthálózatával. Ekkor épült ki az
Arad-Gyulafehérvár-Piski-Petrozsény, valamint a Nagyvárad-Kolozsvár-Brassó
vonal.29 A következõ idõszakban, vagyis l874-1880 között újabb 326 km, 1881l900 között 2174 km vasút készült el Erdélyben és a közvetlen környezetében.
41
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A vasúti közlekedés kiépítése hozzájárult a vidéki gazdaság fejlõdéséhez, az
iparosodást is elõmozdította, segítette a munkamegosztást, oldotta az egyes vidékek zártságát, felgyorsította a modern európai civilizáció elterjedését. Meg kell
azonban említenünk, hogy a vasúthálózat elkerülte a Székelyföldet, amely jóval
késõbb jutott vasúthoz. Ez természetesen elégedetlenséget váltott ki a székelységben, hiszen sokféle hátrányt jelentett. Egy másik sikerágazat a hitelrendszer volt.
1867-l910 között Erdély városaiban mintegy 62 bank és takarékpénztár jött létre,
s az így kialakult hitelhálózat a hitelmûveletek minden ágazatával foglalkozott.
Bizonyos, hogy a kapitalizmus elterjedésének legfõbb mutatója és eszköze a
bankrendszer volt. Adataink tanúsága szerint a fejlõdésben élen járt a történeti
Erdélyhez nem tartozó Bánság, különösen Temesvár, aztán Arad és Nagyvárad.
Az erdélyi kapitalizmus sajátosságai között az is feltûnõ, hogy a bank- és hitelrendszer nemzetiségek szerint szervezõdött: saját hitelhálózata volt a magyar, román és szász közösségnek. A szász és a román hitelintézmények zártkörûek voltak, a részvények eladása és vásárlása nem a pénzpiac szabályai szerint történt,
hanem elõzetes „kiszûréssel” tették a tulajdoncseréket lehetõvé, hogy a nemzeti
jelleg fennmaradjon.
Az iparfejlõdés élén az élelmiszeripar haladt, elsõsorban a malom- és szeszipar.
Jelentõs haladást ért el a gépesítés és a minõségi áru elõállítása terén a szászföldi gyapjúipar, nagy számú gyár keletkezett a faiparban, amelyek azonban nagyrészt csak a fûrészáru gyártására szakosodtak. Az iparfejlõdés eredményeirõl tájékoztatást nyújt a nagyobb városok vállalati statisztikája. Eszerint Kolozsvárt
1900-ban 27, 1910-ben 42 olyan ipari létesítményt írtak össze, amelyek egyenként
több mint 20 munkást foglalkoztattak. Marosvásárhelyt 6, illetve 19 ilyen nagyobbszerû ipari vállalatot találtak az említett években. Brassó az iparfödésben is
az élen haladt: itt 1900-ban 21, 1910-ben 46 gyárszerû vállalat mûködött, Nagyszeben 17, illetve 30 vállalattal követte a sort. Az összehasonlítás kedvéért: Temesvárt 1910-ben 62 gyár, Aradon 54, Nagyváradon 49 olyan ipari létesítmény volt,
amelyeket a korabeli statisztika a nagyipar köréhez sorolt.30
Itt említjük meg, hogy a bányászat és kohászat korszerûsödése talán minden
más iparágat felülmúlt, a Zsíl-völgyi szénbányászat, illetve a vajdahunyadi vasgyártás technikai színvonala sokat fejlõdött.31
A fentiekbõl levonhatjuk azt a következtetést, hogy az ipari forradalom korszaka nem hagyta érintetlenül Erdélyt.
Az iparosodás és városfejlõdés ugyan eredményeket ért el, de a mezõgazdaság
továbbra is megõrizte túlsúlyát Erdélyben. Nem kevesebb mint 405 000 gazdaságot tartottak nyilván 1895-ben, ebbõl 401 526 kisgazdaság s 3 514 nagygazdaság
volt.32 Erdély tehát a tipikusan kisgazdaságok hazája maradt 1848 után is. A gazdaságok nagyobb része hagyományos módon gazdálkodott, de tévedés lenne ebbõl arra következtetni, hogy semmiféle fejlõdésrõl nem lehet beszélni. A változá42
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sokra kézenfekvõ adatként hozható fel, hogy az addigi kézi cséplést teljesen kiszorította a gépi cséplés, de talán ennél is fontosabb volt, hogy jelentõs mértékben lecsökkent az ugarföld aránya, illetve, hogy a megmûvelt terület folyamatosan növekedett. 1870 körül az ugarnak hagyott föld aránya az egész mûvelés alatt lévõ
területnek mintegy 30%-át tette ki, amely 1900 táján ennek a fele volt. Egyes vidékeken természetesen az arányok eltérõen alakultak: Udvarhely megyében például 1900 körül is 26,5%-os, Csíkban pedig 40,6%-os arányt jegyeztek fel, ami
egyébként a hagyományos, rendkívül sok legelõterületet igénylõ állattartással lehetett összefüggésben. Általában véve a termésféleségek szerkezete is hagyományos volt, de az ipari növények (cukorrépa, dohány, len) térhódítása is megfigyelhetõ a korabeli forrásokban, valamint az új takarmánynövények (lóhere, lucerna)
vetésterülete is növekedett. Megemlítendõ még a városok menti zöldségtermesztés folyamatos fejlõdése is. A modernizációban persze a nagygazdaságok jártak az
élen, s ezekben terjedt gyorsabban a nyugati fajtájú állatok tartása is.

A közgazdasági gondolkodásról
Az elõbbiekben ízelítõt adtunk a dualizmuskori Erdély gazdaságtörténetébõl s
rámutattunk a gazdasági változások irányaira, amelyek a modernizáció felé haladtak. Erdélyben ugyanaz a tendencia volt megfigyelhetõ, mint Magyarország más
részein. A gazdasági gondolkodást illetõen ugyanez mondható el.33 A közgazdasági oktatás, amelyrõl Kerekes Jenõ és Somai József tanulmánya tájékoztat34 , természetesen jelentõs mértékben befolyásolta a társadalom gondolkodásmódját is.
Ami a közgazdasági kutatómunkát és irodalmat illeti, azt Földes Béla, Kautz Gyula, Varga Gyula, Jékelfassy József, Thirring Gusztáv, valamint Gál Jenõ35 nézetei
irányították. A helyi sajátos kérdésekkel azonban nagyrészt erdélyiek foglalkoztak. Továbbra sem volt mentes az erdélyi közgazdasági irodalom azoktól a nézeteltérésektõl, amelyek már a XIX. század elsõ felében vagy talán már korábban is
megjelentek a merkantilista, azaz iparosítást sürgetõ, illetve a fiziokrata, azaz a
mezõgazdaság fejlesztését és támogatását javasló közgazdászok között.
A magyar kormányok nem folytathattak teljesen önálló vámpolitikát az ipar
védelmére, mert az 1867-es kiegyezési törvények közös vámterület fenntartását
írták elõ. Ezért iparpártolási törvényekkel (1881, 1890, 1907) igyekeztek kedvezményeket nyújtani a hazai iparnak. Az 1881-es törvény 15 évre szóló adókedvezményt biztosított az új iparágakat meghonosító vállalkozóknak. Az 1890-es az
adómentesség mellett pénzkölcsönök folyósítását is lehetõvé tette olcsó kamatokkal. Erre a célra hozták létre a Magyar Ipar és Kereskedelmi Bankot. Az iparpártolás eszköze volt a közszállítás kedvezményessé tétele, amit Baross Gábor
közlekedésügyi majd kereskedelmi miniszter alkalmazott sikeresen.
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Lényegében véve a kiegyezés korában az iparszabadság elve érvényesült az
Osztrák-Magyar Monarchia egész területén. Ez a helyzet az iparilag elmaradottabb területek számára nem mindig volt kedvezõ hatású. A Kolozsvári Kereskedelmi és Iparkamara az l878-as jelentésében visszatekintve a kiegyezés óta eltelt
évtizedre azt írta, hogy az iparszabadságot kinyilvánító 1872-es ipartörvény,
amely az l859-es osztrák törvény szövegén és szellemén alig módosított valamit,
az erdélyi iparos osztályt felkészületlenül találta. A céhek helyébe lépõ ipartársulatok nem váltották be a hozzájuk fûzött reményeket, mert nem tudták biztosítani a tanonc- és segédképzés megfelelõ rendszerét és színvonalát. Ezért a kamara
elnöke, Finály Henrik és titkára, Gámán József felterjesztést intézett a minisztériumhoz, kérve az ipartörvény módosítását, úgy, hogy az ipar fejlõdésének feltételeit a „szabadipar különben fenntartandó elvével összhangba hozzák”.36 Konkrétabban: elméleti és szakiskolák alapítását szorgalmazták, hogy az iparral foglalkozók
behozhassák a fejlettebb országokhoz mérten felgyülemlett lemaradásukat.
Ugyanis „midõn Franciaország és Nyugat-Európa példáját követtük, elfeledkeztünk arról, hogy amikor ott a munka szabad lett, annak nem kelle más országok
fejlettebb iparával versenyeznie, mert övék volt a vezérszerep, s mindamellett az
állam minden segédeszközt megadott, amivel az iparfejlõdést elõmozdíthatta. Nekünk a mulasztást kell utánpótolnunk.”37
Csakhogy a dualizmus korának elsõ kormányai inkább az agrárérdekeket tartották fontosabbaknak, mint az iparét. A már említett elsõ ipartámogató törvény
elfogadásával azonban a magyar gazdaságpolitika kiegyensúlyozottabb lett. Ennek egyik jeleként a magyar gazdaságpolitika felfigyelt a gazdaságilag elmaradottabb vidékek helyzetére, Baross Gábor a Székelyföldre is, és ennek eredményeként elrendelte a Marosvásárhelyi Kereskedelmi és Iparkamara felállítását, hogy
Csík, Háromszék, Udvarhely és Maros-Torda megye gazdaságának problémáit
felmérje s a helyzet javítását elõmozdítsa.
A Marosvásárhelyi Kereskedelmi és Iparkamara elsõrendû feladatának tartotta a Székelyföld iparának és kereskedelmének fejlesztését anélkül, hogy a gazdaság más ágazatait elhanyagolta volna. Mûködésének elsõ évében a következõkben jelölte meg a legfõbb teendõket: 1. A vasutak megépítése a Székelyföldön,
és összeköttetés létesítése nemcsak az erdélyi s ezáltal a magyarországi vasúthálózattal, hanem a romániai vasutakkal is. 2. Mûegyetem alapítása Erdélyben. 3.
Az ipartestületi intézmény továbbfejlesztése. 4. Az ipari szakoktatás hálózatának
megszervezése. 5. A székely kivándorlás csökkentése. 6. Ipari szövetkezetek létesítése. A posta- és telefonhálózat továbbfejlesztése.38
A fenti célok gyakorlati megvalósítása terén is eredményekrõl tudósítanak a
korabeli források: kiépültek a székelyföldi vasutak, (bár késéssel s nem mindenben a kívánt módon),39 szakoktatási intézmények létesültek a nagyobb városokban, fokozódott a mezõgazdaság és állattenyésztés korszerûsítése, különösen
44
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Darányi Ingnác földmûvelésügyi miniszter alatt.40 Mindez azonban kevés volt
ahhoz, hogy a Székelyföld lemaradását megszüntethette volna, mert a világháború kitörése gátat vetett az ún. székely akció folytatásának.
A székely kivándorlás méreteinek növekedése és a „túlnépesedés” kérdése
nagymértékben foglalkoztatta a korabeli magyar közvéleményt s számos tanulmány s könyv született errõl a valóban súlyos szociális kérdésrõl. A legismertebb
szerzõk közé tartozott Barabás Endre, aki több megyei gazdasági monográfiát
írt,41 valamint Bartalis Ágost, Kozma Ferenc, T. Nagy Imre, Sebess Dénes, Szentkirályi Zsigmond és néhányan mások.
Bartalis Ágost jogi végzettségû csíki fõszolgabíró volt, aki jól ismerte a székelykérdést. A Csíkmenaság székelyei címû 1901-ben közölt tanulmánya a hagyományos székely gazdálkodás és a kapitalizmus ellentmondásait elemzi s meggyõzõ
érvekkel bizonyítja például a magas kamatozású bankkölcsönök romboló hatását
a családi kisgazdaságokra. T. Nagy Imre a hagyományos életmód bomlásának és
az új igényeknek a jelentkezésérõl értekezett a A székely kisgazda címû írásában.
Szerinte a növekvõ anyagi gondoknak az volt a legfõbb oka, hogy „a kisbirtokos
most sem tud több jövedelmet kiszorítani, mint évtizedekkel ezelõtt. Igényei s ezzel járó mindennapi kiadásai pedig oly magasra emelkedtek, hogy azokat fedezni
teljesen képtelen”.42 Emiatt eladósodik s süllyedni kezd. Kozma Ferencnek a Székelyföld közgazdasági és közmûvelõdési állapota címû könyvét a korabeli közvélemény reális helyzetértékelésnek tartotta. Ez a könyv keresztmetszetet nyújtott a
székely gazdaság átalakulásairól és változatlanságairól a jobbágyfelszabadítástól
az l870-es évekig és a modernizáció folytatását ajánlotta, hogy a közgazdaságnak
a népeltartó ereje növekedjen. Sebess Dénes kiváló agrárpolitikai író volt, aki észrevette, hogy a székelyföldi nagy kiterjedésû legelõk és erdõk, amelyek közbirtokosságok kezében találhatók milyen jó lehetõségeket kínálnak a Székelyföld kisgazdaságainak, ha azokat mint valódi szövetkezeteket mûködtetik majd.43
A gazdasági gondolkodás térhódításának jelét kell látnunk abban is, hogy a
XIX. és XX. század fordulóján, az erdélyi agrártörténeti-gazdaságtörténeti irodalom értékes munkákkal gazdagodott. Ugyanis a Magyar Tudományos Akadémia
és az 1894-ben alakult Közgazdasági Társulat közös kezdeményezésére több megyei gazdasági monográfiája készült el: 1900 és 1910 között hat ilyen monográfia hagyta el a nyomdát. Ezekben köz- és mezõgazdasági írók „a helyi viszonyok
szemléletébõl kiindulva” arra vállalkoztak, hogy az országos statisztikákból már
ismert általános jelenségeket feltáró adatsorokat helyszíni tanulmányok alapján,
az illetõ megye sajátosságaival kiegészítsék. Barabás Endre három megyei gazdasági monográfiát írt: Udvarhely megye (1904), Maros-Torda megye és Marosvásárhely (1902), Kolozs megye és Kolozsvár (1910); T. Nagy Imre Csík megye
(1902); Téglás Gábor Hunyad megye (1903); Nyegre László Máramaros megye
(1900) közgazdasági jellegû monográfiáját készítette el.
45
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A megyei közgazdasági monográfiák kitértek a megyék földrajzi és népességi
állapotára, a földmûvelés helyzetére és jövedelmezõségének kérdéseire, a bányászatra és a háziiparra, a nép helyzetére. Nyilvánvaló, hogy ezekben már nem
pusztán megfigyelésen alapuló egyszerû leírásokról volt szó, hanem egy születõben lévõ tudományos szakirodalomról. A szerzõk némelyike nemcsak a kutatás
módszerében hozott újat, hanem gyakorlati következtetések levonásával is a kor
közgazdasági gondolkodásának színvonalán állt. Hangsúlyozták a kisgazdaságok
elavult gazdálkodási módszereit s a modernizálás szükségességét.
A fent említett közgazdasági jellegû monográfiák nem tévesztendõk össze a
XIX. század és a XX. század fordulóján elkészült történeti monográfiákkal (Tagányi Károly: Szolnok-Doboka vármegye monográfiája, I-VII. Dés, 1900-1913;
Petri Mór: Szilágy vármegye monográfiája, I-VI. Zilah, 1901-1904; Alsó-Fehér
vármegye monográfiája, I-III. Nagyenyed 1896-1901). Ezeknek a történeti monográfiáknak a tematikája szélesebb témakört ölelt fel, de kisebb-nagyobb mértékben a gazdaság kérdései is helyet kaptak bennük.
A XIX. század második felét Erdélyben is alapvetõen a tõkés viszonyok térhódítása jellemezte. A közgazdasági gondolkodás egyrészt a nyugat-európai civilizáció gyors fejlõdésére figyelt, másrészt azt vizsgálta, hogy milyen hatást vált ki
a társadalomban a gazdaság nehézkes átalakulása. A legtisztábban látók, például Kõváry László, az új civilizációs vívmányok gyors átvételére hívta fel a közvélemény figyelmét.44 Mások viszont a kisiparosság és kisparasztság pusztulására
figyelmeztették a társadalmat, s az állam segítségét kérték a folyamat ellensúlyozása érdekében. Tény, hogy a polgári átalakulás, a piaci viszonyok térhódítása és
a szabadverseny együtt járt a közgazdasági gondolkodás terjedésével. A megyékben az évnegyedi alispáni jelentések egyik kiemelt tárgyát képezte a gazdasági
élet jelenségeinek alakulása, a napisajtó pedig rendszeresen közölte az ipar, közlekedés, pénzügy s mezõgazdaság helyzetére vonatkozó híreket, adatokat. Ezek
részletes feltárása még ezután elvégzendõ feladata a gazdaságtörténet-írásnak.
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Wesselényi Miklós,
a gazdasági reformer
CSETRI ELEK
zéchenyi István és Kossuth Lajos mellett történettudományunkban eddig
igaztalanul háttérbe szorult a reformkor harmadik nagy személyisége:
Wesselényi Miklós. Mikor szóba került, fõleg politikai gondolkodása és
tevékenysége került a figyelem központjába, jóformán feledésbe merült a gazdasági reformer elméleti és gyakorlati munkássága. Azért az alábbiakban arra törekszünk, hogy Wesselényi mintegy negyedszázadra sûrûsödõ tevékenységének erre
az aspektusára: a közgazdasági gondolkodó és gazda eszmevilágára világítsunk rá.
Többen rámutattak már a magyar polgári átalakulást kezdeményezõ Széchenyi és Wesselényi gazdasági eszmevilága közötti rokon vonásokra1. Számos magyarországi munkáról és tanulmányról, e kötetben foglalt írásokról itt nem is beszélve, csak két nemrégiben megjelent erdélyi füzetre utalunk, mégpedig az Emlékezés Széchenyi Istvánra Erdélyben 1991-ben címûben. A kettõjüket összefûzõ barátság, szellemi kapcsolat és közös tapasztalat-élményanyag ezt természetessé teszi. Noha közgazdasági felkészülése nem is mérhetõ a Széchenyiéhez,

s
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maga Wesselényi is törekedett ilyenirányú ismeretszerzésre és uradalmának
megbecsült korszerûsítõjeként ismert. Barátja és kortársa, irodalmunk legmonumentálisabb, 140 kötetes naplójának írója, Gyulay Lajos azt írja Wesselényirõl,
hogy „nagy gazda”2 volt. A zsibói kastélyt, gazdaságot és annak urait legélénkebb
színekkel megörökítõ Újfalvy Sándor pedig arról emlékezik meg, hogy az ottani
híres vadászatok együttlétének egy részét „közügyekrõl és okszerü gazdászatróli
tüzetes vitatkozások vették igénybe.”3 Wesselényi esetében olyan személyiség áll
elõttünk, akinek munkájában a politikai és gazdasági reform gondolata között
teljes az összhang. Nála az ország polgári átalakulásáért folyó politikai tevékenység teljesen egybeesik a gazdasági reformok megvalósítása eszméjével és a zsibói
uradalma modernizálásával. Azért hangsúlyozzuk ezt, mert ellenpéldaként ott
van Jósika Jánosné, Csáky Rozália, az erdélyi kormányszéki elnök felesége, aki
konzervatív családi légkörben élt s maga is csillagkeresztes hölgy volt ugyan,
mégis modern gazdasági létesítmények, a csákigorbói cukorfabrika és a kolozsvári selyemfonoda alapításában jeleskedett. Nemzetközi párhuzamként említhetõ, hogy az angol toryk közül nem egy konzervatív nézetei ellenére a gazdasági
modernizáció híveként és tõkés vállalkozóként is kitûnt.
Az alábbiakban elõször Wesselényi felkészülésérõl, majd politikai nézeteirõl
szólunk, aztán közgazdasági nézeteit részletezzük, végül pedig azt vizsgáljuk: ismereteit miként hasznosította a gyakorlatban.

Tanulmányok
Wesselényinek a fennálló feudális rendbõl a polgári gondolkodásig és intézményekig kellett eljutnia. És amíg belátta, hogy „lassanként elkopott az õsi intézmények gépe”4 és „a modern nemzeti mozgalom politikai törekvéseinek nagy
szervezõ egyénisége” és a „polgári nemzetteremtés stratégája”5 rangjára emelkedett, hosszú folyamat játszódott le szellemiségében. Éppen azért a gazdasági gondolkodó és gyakorló gazda összefüggõ, egységes képének felvázolására törekedve,
nem árt elõször a gyökerekre, felkészülésére kitérnünk. Édesapja, a „zsibói bölény”, a Habsburg-ellenes kurucság folytatója, a kufsteini várbörtön rabja, az erdélyi színészet mecénása, a korai nemesi reformmozgalom vezéregyénisége és az
elsõ magyar köztársasági mozgalom gyanúsítottja volt, akinek udvarában a magyar mûvelõdés számos személyiségével együtt megfordult Kazinczy Ferenc is.
Hõsünk édesanyja, Cserei Heléna maga is irodalom- és mûvészetpártolóként ismert, aki saját keserû példáján keresztül jutott el a tolerancia eszméjéhez.
Noha a közösségi, társadalmi-politikai kérdések felé irányulás családjában
hagyományosnak számított, egyik nevelõje, Pataky Mózes, inkább a „széptudományok” szerepét állította a zsibói udvar és tanítványa szellemiségének középpontjába. Id. Wesselényi Miklósnak a gazdasági kérdések és gyakorlati élet iránt
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nem sok érzéke volt s azért férjének hosszas börtönévei és közéleti szereplése
idején, ezt a szerepet, kénytelen-kelletlen, Cserei Helénának kellett betöltenie.
Az is kétségtelen viszont, hogy az id.Wesselényi Miklós vezérsége alatt megszervezett Diana Társaságnak, a rejtett politikai szerepen kívül, bevallottan a gazdasági ismeretterjesztés is a feladatai közé tartozott. Azt persze principálisa nem
sejtette, hogy pártfogoltja, a németországi peregrinációra, Marburgba küldött
Tõkés János, fia nevelõje, nyugati tartózkodását arra használja fel, hogy Párizsba látogasson és a Code napoléonról hallgasson egyetemi kurzust.6 Mindennek
fontossága annál nagyobb volt, mert ekkorra tanítványa édesapja politikailag
megtorpant, Tõkéssel szakított és - ha fenntartásokkal is, de alapvetõen - a bécsi
udvar szabta vonalon tevékenykedett.
Szerencsére a kezdeti nemesi reformmozgalom háttérbe szorítása idején Erdély nagy mûvelõdési forrongásban van. Nagyszebenben szász, Kolozsváron pedig magyar színház létesül, gr. Batthyány Ignác Gyulafehérváron, br. Brukenthal
Sámuel Nagyszebenben, gr. Teleki Sámuel Marosvásárhelyt alapít nagyhírû
könyvtárat. Nem lehetett közömbös az ifjú Wesselényi Miklós formálódására a
zsibói udvar könyvtárának olvasmányanyaga sem. Ugyanis a Brassai Sámuel által 1822-ben készített 100 oldalas lajstrom az elengedhetetlen görög-római klaskusok, magyar irodalom és nyelvészet, teológia, filozófia és történelem mellett
mintegy ötödrészében politikai, jog- és államtudományi, természettudományi és
ökonómiai anyagot tartalmazott. A természettudományok keretében a fizikán,
kémián, természethistórián és orvostudományon kívül ott találjuk az Ökonomia
és technológiát, az ökonomián belül pedig külön a gazdasági rendszerek könyvanyagát, beleértve a tudományág legfontosabb kézikönyveit. Ugyancsak külön
tételben szerepelnek a kertészet, az erdészet és vadászat, a lónevelés és lovaglás
szellemi termékei.7
A vezetõ arisztokrata családokban kialakult szokásrend szerint Wesselényi
nem részesült intézményes iskolai nevelésben, késõbb viszont a kolozsvári Akadémia jogi karán alkalma volt nemcsak az állam- és jogtudományban s a politika
szakjaiban elmélyedni, hanem a lassacskán érvényesülõ új szellemnek megfelelõen ott bizonyos gazdasági, statisztikai és közgazdasági alapismereteket is szerezni.
Magatartásában azonban a meghatározó egyelõre a régi rendhez való kötõdés
maradt. Tevékenységében egy ideig a hagyományos világ kap szerepet: 1809ben tizenhárom évesen a középszolnoki inszurgensek fõhadnagyaként és más
kezdeti közéleti szerepléséért nyeri el Kazinczytól a „princeps iuventutis
Hungariae” kitüntetõ címet, 1819-20-ban pedig a megyei nemesség híveként a
Cziráky-összeírás és az urbárium bevezetése ellen száll síkra. A Szentszövetség,
a „reakció korá”-nak fiataljaként, Metternich kancellár Habsburg Birodalmában,
a szellemi és politikai béklyóban tartott és Corpus iuris igézetében élõ Magyarországon nyilván nehezen találja meg helyét.
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Fejlõdésében a fordulatot Széchenyi István megismerése hozta meg. Megismerkedésük 1820 nyarán Debrecenben történt. Széchenyi itt állomásozó huszárezredénél tartózkodott, Wesselényi meg átutazóban járt itt. Fõnemesi származásúak ugyan mindketten, helyzetük között azonban jelentõsek a különbségek.
Széchenyi hatalmas vagyon ura, Cenken kastéllyal, Bécsben palotával rendelkezik, kapcsolatban van az udvari körökkel. Széchenyi Ferencnek, a Magyar Nemzeti Múzeum alapítójának fia, a lipcsei csatában kitûnt huszárkapitány. Német
mûveltségû, több nyugati nyelvet beszél, de nemcsak magyar tudománya jár
gyermekcipõben, hanem ismeretei is a hazai valóságról. Wesselényi ellenben tele van alacsonyrendûségi érzéssel, hiszen õ erdélyi viszonylatban gazdag és jócsengésû fõrangú család sarja ugyan, de Széchenyihez képest szegény, mûveltségben és nyelvtudásban is barátja mögött marad. Kisebb hazája, Erdély szokásai
szerint magyar mûveltséget szerzett, de jól tud németül és latinul is. Barátságuk
zálogául sokat tanultak egymástól. A fiatalkorában nemzettudatában olykor ingadozó Széchenyirõl Wesselényi azt írja: „A hazaszeretet lángját én tápláltam
lelkében”8, Wesselényit meg erdélyi elszigeteltségébõl Széchenyi emelte magasabb régiókba (errõl tréfásan Széchenyi azt mondta barátjának, hogy „mint vad
csikót a hegyek között” kifogta)9.
Azt mindketten tudták, hogy sokat kell még tanulniok, látniok, tapasztalniok. Fõrangú elõdeik és peregrinációs diákjaink példájától is sarkalva határozták el közös nyugati utazásukat (1821-1822). Nem feledkezve meg a politikai tanulmányokról és tapasztalatszerzéstõl, közelebbi úticéljuk: „öconomiai esméretek szerzése Franciaországban s Angliában”, azon belül lóvásárlás saját ménesük nemesbítésére.10
Anélkül, hogy az utazás részleteibe belemennénk, szükséges annak egyes eredményeire és tanulságaira utalnunk. A virágzó Nagy-Britannia és az angol alkotmányos rend, az ahhoz felzárkózni igyekvõ Franciaország, a törvényhozás és kormányzás módja, mindkét országban a világvárosok, nagyipari létesítmények, forgalmas tengeri kikötõk, kiváló vízi és szárazföldi úthálózat, virágzó mezõk, leleményes találmányok és gépek, rendezett ménesek, gondozott szõlõk, hatalmas borpincék és pezsgõkészítõ birtokok, de egyáltalában a fejlett nyugati civilizáció látványa lelkük mélyéig megragadta mindkettõjüket. Angliai lóverseny után jegyezte be
naplójába, de szélesebb értelemben, egész élményanyagára is helytálló Wesselényi
gondolata: „Gyönyörûséggel eltelve, de egészen elkábulva térék haza.”11
A rengeteg élmény, a fejlettebb országok látványa elhintette mindkettõjükben
a hazai változtatás szükségességének magvait. Ezután kezdte Széchenyi intenzíven tanulmányozni Smith, Ricardo és Bentham közgazdasági tanait12 és ekkor fogant meg lelkében az angol modell magyarországi követésének gondolata. A politikai tanulságokat nyilván Wesselényi is levonta, de gazdaságiakban fõleg elméleti következtetése és zsibói uradalmának modernizációja vált egyik központi
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gondolatává és halaszthatatlan feladatává. „Más nemzetek követése”, az adott
helyzetre alkalmazott gazdasági elõrelépés éppúgy meggyõzõdésévé vált, mint
az, hogy a birtokai fejlõdéséhez tökéletesebb mezõgazdasági gépekre, eszközökre, módszerekre és szakosításra van szükség.

Politikai nézetek
A továbbiakban arról kell szólnunk, hogy Wesselényi meddig jutott el politikai
síkon? Ismeretes, hogy az elmúlt évtizedek történetírása a korszak alapvetõ kérdésének a gazdasági-társadalmi reformokat, elsõsorban a jobbágyfelszabadítást s
a nemzeti függetlenség kivívását tekintette. Már utaltunk arra, hogy Erdély Nyugat és Kelet, Észak és Dél között, a nemzetközi erõvonalak ütközõpontján, KözépKelet-Európa provinciájaként és a Habsburg Birodalom részeként, politikai függetlenségétõl megfosztva és feudális politikai-társadalmi rendszer hordozójaként
érte meg korszakunkat. A szentszövetségi és feudális-abszolutista bécsi kormányzat éppúgy akadályozta a polgári rendre való áttérést, mint a megkövesedett felfogású erdélyi uralkodóosztály, amely nem volt képes a feszülõ társadalmi kérdésekkel megbirkózni, mint ahogyan egész Európával együtt maga is eléggé értetlenül állott a jelentkezõ nemzeti mozgalmakkal szemben.
Wesselényi történelmi szerepe éppen abban áll, hogy Széchenyi magyarországi fellépésével párhuzamosan Erdélyben úttörõ és vezetõ szerepet vállalt az
átalakulás politikai programjának kialakításában és az ellenzéki mozgalom megszervezésében. Különösen nyugati utazását követõleg, gyakorlatilag az l825-i évi
pozsony országgyûlés után, Széchenyivel karöltve alakítja ki politikai nézeteit.
Miután Szatmár megyében is birtokot szerzett, nemcsak az erdélyi, hanem a magyarországi politikai küzdelmekben is aktív részt vállalhatott13, míglen egész reformprogramját csíraformában belefoglalja az 1833-ban Lipcsében kinyomtatott
és illegálisan az országba juttatott Balitéletek címû munkájába. A továbbiakban
pedig diétai beszédei, naplósorai, cikkei és más írásai tanúskodnak azok továbbfejlõdésérõl. A Balitéletek elõtt azonban könyvet írt a zsibói ménesrõl, 1843-ban
pedig Szózatjában kutatta-kereste az utat hazája számára Európa, de különösen
Közép-Kelet-Európa együttesében.
Ez az útkeresés nem volt zökkenõktõl, buktatóktól és megtorpanásoktól mentes, de egyértelmûen a születõ polgári rendbe torkollott. Széchenyi angol modellje a magyarországi változást a nagybirtokos osztály vezetõ szerepével képzelte el,
Wesselényi Erdélyben elsõsorban az átalakulásban érdekelt köznemességre
igyekezett építeni. Sõt ezen túljutva, a függetlenség megvalósítására széles politikai frontot akart kialakítani és több kortársával együtt az összes változtatásra
törekvõ erõk „érdekegyesítésé”-ben látta a megoldást.
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Ennek sine qua non-ja azonban csak a feudális tulajdonviszonyok megváltoztatása és a jobbágyság felszámolása lehetett. Mint annyi más reformgondolatában, itt is politikai és gazdasági kérdések fonódnak össze. A nemesség földmonopóliuma ellenében Wesselényi meghirdette tehát a nem-nemes osztályok tulajdon
bírhatási jogának törvénybe iktatását, a függõ parasztság mindenfajta elnyomatásának felszámolására pedig elõször az önkéntes, majd a kötelezõ örökváltság
követelését.14 A jobbágyfelszabadítás gondolata mindenekelõtt az európai fejlõdéshez való igazodás, a modernizáció, a polgári államrend feltétele volt, ugyanakkor a feudális válságból kiutat ígért; az árutermelésben érdekelt nemesség felzárkózását, szubjektíve pedig az elembertelenedett rendszer felszámolását, a társadalomhoz méltóbb, humánusabb berendezkedést feltételezett. A gondolat elfogadtatását azzal is elõmozdítani vélte, hogy a Magyar Tudományos Akadémián
pályázati tervet akart meghirdettetni a parasztság történetének megíratására,
hogy egyetemes példákkal is igazolja a régi rendszer elkerülhetetlen végét15. Késõbb még érinteni fogjuk a jobbágyfelszabadítás és az általános polgári reformok,
köztük a nemzeti kérdés összefonódásának felvetését Wesselényi koncepciójában.
A nemesi demokráciából a liberális polgári demokráciába, az új rend felé vezetõ reformok sorába tartozott a közteherviselés, a személyi szabadság, a törvény
elõtti egyenlõség és a politikai jogok biztosítása a nem-nemes rétegek számára is,
más követelményekrõl itt nem is beszélve. Hasonló átfogó és radikális program
meghirdetése a kiváltságos helyzetéhez ragaszkodó nemesség és arisztokrácia
elõtt rövidtávon kudarcra ítélte volna a reformfolyamat ügyét, ezért Wesselényi
és társai taktikai okokból lépésrõl lépésre hintették el a változtatás magvait.
A politikai mentalitás megváltoztatása nem ment egyszerûen. Erdély irányadó és nézeteiben jórészt megkövesedett nemességének hatalmához, önös érdekeihez való görcsös ragaszkodásának szomorú jele volt, hogy az 1846-47. évi diéta olyan úrbéri törvényt hozott, amelynek alkalmazása a jobbágyság jelentõs részét fosztotta volna meg telke egy részétõl. Nem véletlenül idézte fel a törvény
Wesselényiben a parasztság megmozdulása, a „csép és kasza” rémképét.
Közben a bécsi, a „német” elnyomás, a nemesi szabadságjogokat sértõ cenzúra hangsúlyozásával, a szabad sajtó hirdetésével és megvalósításával, a diétán, de
különösen a megyei-széki gyûléseken való fellépéssel, ahol az ellezéki-liberális politikusok „vándorpatrióták” gyanánt jelentek meg, végsõ fokon a nemzeti függetlenség gondolatát táplálták és jelentõs ellenzéki tábort gyûjtöttek maguk köré. Ismeretes, hogy a Kossuth Országgyûlési Tudósításai mintájára Wesselényi kezdeményezésére és részvételével megszületett erdélyi kõnyomatos szabad sajtó
milyen nagy hullámokat kavart és más vádakkal egyetemben a kezdeményezõ
perbefogásával és bebörtönzésével végzõdött. Alkalom volt ez, hogy a bécsi vezetõ körök nagy erdélyi ellenfelükkel, Wesselényivel leszámoljanak.
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A függetlenség gondolata mozgósítani tudta a politikailag számbajöhetõ magyar társadalmi rétegeket. Mögötte a nemesi vezetõ réteg régi törekvése állott,
de a liberálisok arra törekedtek, hogy a jobbágyfelszabadítás és polgári szabadságjogok jelszavával maguk mellé állítsák a paraszti és városi tömegeket is.
Ugyanakkor a magyar reformerek a polgári-nemzeti fejlõdés biztosítékát az unióban jelölték meg, ami szemükben nemcsak a magyar politikai és mûvelõdési
egységet jelentette volna s erõsebb reformer pozíciókat, hanem a közös vámhatárt, a szorosabb gazdasági együttmûködést, egységes piacot. Az erdélyi nemzetiségek, a szászok és románok azonban Erdélynek Magyarországgal való uniójában saját nemzeti létüket látták veszélyeztetve. Ismeretes, hogy a nemzeti törekvések és ellentétek 1848-49-ben tetõztek.

Politikai és gazdasági reformer
Az ország gazdasági hátramaradása a mûvelt és világlátott Wesselényi elõtt
világos volt. Sajátos viszonyaink között csak a változtatás és az elõhaladás útjának-módjának megtalálása került sok fejtörésébe és idejébe az egész reformnemzedéknek és Wesselényinek személy szerint is. Az úttörést Széchenyi vállalta magára. A múlt tanulságait, az adott helyzetet és az ígéretes jövõt hármas piramisában (Hitel, Világ, Stadium) vázolta fel.16 A Hitel azonban sok mindenben
a Széchenyi és Wesselényi közötti hosszas beszélgetések és együttgondolkodás
közös terméke volt. Azért írhatta Wesselényi a Hitel megjelenése után szerzõ-barátjának: „Amirõl Te és én gondolkozom - egy ! s így nincs természetesebb, mint
hogy észbeli magzatink meglepõ hasonlatossággal bírjanak”.17 Más formában
Wesselényi így fogalmazott:” Érzésink s látásunk egyformasága oly nagy…18
Minthogy kettõjük élete azonos korszakban zajlott s formálódásukban is sok a
rokon vonás, párhuzamosság, szinte verseny jelentkezik Széchenyi és Wesselényi
írói munkásságában is. Egy évvel azután, hogy 1828-ban Széchenyitõl megjelenik
a Lovakrul, Wesselényi az angliai lótenyésztés és lóversenyek tapasztalataiból levonja a hazai tanulságokat és megjelenteti A régi hires ménesek egyike megszünésének okairól (Pest 1829) címû munkácskáját. Wesselényi ugyanis a régi zsibói lóállományt eladta, pótlására pedig angol és keleti lovakkal új ménest alapított.
A reformer Wesselényi célja azonban messzebb mutat: a lótenyésztés erkölcsi
hasznának bizonyítása és a hazai lovassport fejlesztésének igénye. Munkája nemcsak a szakma kiváló terméke volt, hanem kifejezésmódjában is figyelemre méltó.
Mondatainak stiláris erejére Kazinczy is felfigyelt: „mely velõs nyelv az oly embertõl, s mily grammatikai precizióval, ki a nyelvet nem tette stúdiumává” - írta.
Wesselényi legjelentõsebb mûve, a Balitéletekrõl címû, a Hitel után három
évvel, 1833-ban került nyilvánosságra. Két nagy reformerünk minden gondolatrokonsága sem feledtetheti a különbségeket. Míg ugyanis Széchenyi elsõsorban
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a hazai valóságon túlmenõleg az angol szakírók és tapasztalatok tárházából merít és mûvei erõsen közgazdasági megközelítésükkel tûnnek ki, Wesselényi munkája az országos nézõponton belül a reformer politikus gondolatgazdagságával
jeleskedik s kisebb mértékben a közgazdászéval. Kapcsolatai és befolyása révén
Széchenyi egész sor gyakorlati megvalósítással dicsekedhet (Lánchíd, Tisza és
Al-Duna szabályozása, Gyáralapító Társaság, pesti Hengermalom, dunai és balatoni hajózás stb.). Ellenben,ha lettek volna is elgondolásai, a szegény, nagy tõkehiánnyal küzdõ és periférikus Erdélyben Wesselényi hasonló nagyarányú tervek
megvalósítására nem nagyon gondolhatott. Azért a politikai célok mellett elsõsorban a mezõgazdaság átalakítására, modernizálására összpontosított. Hazája
szegénysége és lemaradása érthetõvé teszik, hogy a gazdasági vonulat, a kapcsolatos országos gondok, megoldásra váró feladatok, ha nem is programszerûen
rendszerezve, de az egész Balitéletekrõl címû mûvén végigvonuljanak. Bármenynyire szépen is csomagolja gondolatait Wesselényi: a „balítéletek” lényegében az
avítt nézeteket, az idejétmúlt mentalitást jelentik, melyeknek kizárása elõkészíti
szellemi és gyakorlati téren a megújhodást, a reformokat. Ami Széchenyinél a
„kimûvelt emberfõ”, az Wesselényinél az emberi haladás szolgálatába állított lelki mûveltség, emberi alkotóerõ és szorgalom. A szürkeállomány nála is elsõ helyen áll, melyet a polgári szabadság bontakoztat ki és vezet országos virágzáshoz.
„Együgyû pásztorok voltak Helvetiának lakosai, - gyáva halászokból állott Hollandiának elsõ népessége, s ész és velõ hatalmat és gazdagságot nyujtott neki:
amazoknak jégfedte hegyein virágoztatta az arany szabadságot, s ezeknek kincsekkel terhelt gályáit büszkén vezérelte a világ minden tengerein” - írja.19 A siker másik titka az ország belsõ rendje és az emberi tehetség közötti összhang:
„Bizonyosan azon haza legboldogabb, melynek minden fijai sükeres törvény által vannak lekötelezve használni: hol minden hazafi idejének minél nagyobb részét s testi és lelki erejébõl legtöbbet tartozik s kész a haza szolgálatjára fordítani, s melyben minden polgárnak élete egy nagy kamatokat fizetõ tõkepénze a
köztársaságnak” - vélekedik.20
Az egész régió felépítésébõl természetszerûen következik, hogy Wesselényi
gazdasági vélekedéseinek javarészét a mezõgazdaság, a falu, a földesúr-jobbágy
viszony elemzése alkotja. Idevágó nézeteire politikai, társadalmi reformkoncepciója kapcsán már kitértünk, az alábbiakban mindössze a kérdéscsoport egyes,
szigorúbban vett közgazdasági vonatkozásait szeretnénk érinteni. Annál idõszerûbb ez a feladat, mert Wesselényi alapvetõ munkáját kimondottan gazdasági
szempontból ezideig elég mélyen nem elemezték.
Közülük a legfontosabb, az egész gazdasági fejlõdés kulcskérdése a feudális
földtulajdon, a nemesi földmonopólium kérdése. A magyar és az erdélyi törvénykönyvek, a Corpus Juris, az Approbaták és Compiláták mindenikébe belefoglalt
tétel a nemesség kizárólagos földtulajdona, amit ilyenformán az uralkodóosztály
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kiváltságai alappillérének tekintett és ahhoz körömszakadtáig ragaszkodott. A
jobbágyfelszabadítást közelebbi vagy távolabbi célnak tekintõ reformerek a függõ parasztság, elsõsorban jobbágyság számára törvényesen biztosítani akarták a
„birtoklás”, „bírhatás” jogát, azaz olyan törvényt, amely számukra az általuk addig is használt jobbágytelek feletti tulajdonjogot, szabad rendelkezést, használatot és öröklõdést lehetõvé teszi. Wesselényi ezzel kapcsolatban azon a véleményen volt, hogy: „Monopolium, azaz adás-vevés-használás természetes - vagy
készítésbeli kirekesztõ jus, társaságban mindig veszedelmes: fojtja az ipart és sokakat sért.” Azt javasolta tehát, hogy enyhíttessék a „kirekesztõ birtok meglétének vagy jussának terhe” s „bírván és bírhatván, a megszerezni kívánók szabadságában vagyon azoktól szerezni meg, kiktõl könnyebben kaphatják...”21
Míg a fentiekben a birtokjogot általában vetette fel, kitért külön a jobbágyok
tulajdonjogára:„Szíves óhajtásom azért, hogy bár minél elõbb lenne az egész nemzet hajlandó, a most parasztok kezében lévõ colonicalis földeket nekik adni s bizonyos, de nagyon egyszerû feltételek alatt tulajdonokká tenni.”22 A reformerek
programja az örökváltság ügyében ennek a kérdésnek a megoldását célozta. Felmerült Wesselényiben az a Poroszországban testet öltött gondolat is, hogy telke
megváltása, tulajdonba vétele fejében a jobbágy telke egy részérõl mondjon le a
birtokos javára.23 Hasonlóképpen az is, hogy telke használata fejében a felszabadult paraszt haszonbért fizessen a földbirtokosnak.24 .De természetesen birtokjogot óhajtott adni azoknak a hitelezõknek is, akik a földbirtokosoknak adott hitelnyújtás fejében tõkéjük után hiába várták a fizetésképtelen nemesi birtokosok tulajdonából õket megilletõ részt. Az adott helyzet bénítólag hatott a hiteléletre, a
fejlesztést pedig a tõkebefektetésre kész birtokosok számára erõsen akadályozta.
Noha a nemesi birtokosoknak volt korlátozott számú fizetett alkalmazottja is,
földjük mûveltetésének alapja a jobbágy kényszermunkája, ingyenes robotja
volt. A saját keserû tapasztalataira építõ, nyugati mezõgazdaságot ismerõ Wesselényinek joggal volt lesújtó véleménye a robotról: „szegénység, restség, butulás
jelen ott meg, hol a munkának fõrugója a kényszerítés, az erõszak: hol az nem
önmagát, hanem csak mást boldogít” - írta.25 Ugyanakkor a robottal szemben a
szabad munkaerõ elõnyeit, rentábilis voltát hangsúlyozta: „A mezei gazdaság, ki
lévén a kényszerítés s elõítéletes szokások zsibbasztó terhe alól mentve, gyümölcsözve gyarapszik: mert a munkás ész s az ön hasznáért iparkodó igyekezet a dolgozó erõket, karokat kettõztetni, sokszorozni képes.”. Erre példaképpen az ipart
és kereskedést hozza fel.26
A nyilván klasszikus angol közgazdaságból merített haszonelmélet, a profit
kérdése Wesselényiben jóval a Balitéletek megírása elõtt megfogamzott. Hiszen a
zsibói ménesrõl 1829-ben megjelent könyvecskéjének egyik alapgondolata is az,
hogy a ménes tartásának, a lónevelésnek egyik központi célja a haszon szerzése.
Minthogy általában az az emberi cselekvés egyik mozgatója: „A Haszon az a hatal57
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mas rugó, mely eleitõl fogva a világon az emberek lelki s testi erejét leginkább kifejtette” - írja munkájában.27 Majd annak megállapításával folytatja, hogy egyedül
a haszon„ tartja fenn a kereskedést, ez állított s tart fenn minden fabrikákat s a
gazdaságnak se gyarapodhatik egy ága is, melyben haszon nincs vagy nem lehet.28
Részben humanitárius, részben politikai, részben meg gazdasági motivációja
volt, hogy a közteherviselés kérdését felvetette. Azt vallotta: az adófizetés csak a
misera plebs contribuens tömegét sújtja, mely így kénytelen szegénységben élni,
nincs pénze befektetésekre, nem vásárlóképes.
A fennálló rendszer ezen második alappillérét, a nemesi adómentességet
Wesselényi igazságtalannak és károsnak tekintette, amin feltétlenül változtatni
szükséges. Ezt annál idõszerûbbnek ítélte, mert a nemesi adómentesség indoklása, hogy az uralkodóosztály „vérével adózik”, az 1809. évi utolsó nemesi inszurrekció csõdjével végleg szertefoszlott. Az uralkodóosztályt az a szemrehányás éri,
hogy „a nemesi rend minden tehertõl ment, semmi közköltséghez nem járul, s
csak ingyen bírja szabadságát.”29 A kérdést az az anakronisztikus helyzet is idõszerûvé tette, hogy anyagiakon kívül a parasztság maga adózott vérével, hiszen
fiaiból fogták kötéllel a császári-királyi sorezredekbe kényszerített katonákat.
Amíg a távolabbi célnak tekintett közteherviselés valósággá válna, Wesselényi
azt szorgalmazta, hogy a terhek egy részét a nemesség vegye saját vállaira.30
„Nyilván mondom és vallom - írta - hogy nekünk magyar nemeseknek adót kell
fizetnünk.”31 Ilyenformán enyhítenének „a születési elõítéletek barbarusi” gyakorlatán, a kiváltságosak és nép közötti feszültségeken, az együttélésre kedvezõbb légkört teremtetének s javítanának a nép, a parasztság helyzetén.32
A „születési kiváltság” balvélekedésével szemben rokonszenvvel tekintett az
alkotmány sáncaiból kizárt parasztságra, felismerte és felkarolta a városi népességet, a mesterembereket és kereskedõket is, világosan látta a különbséget a hatszázezres nagyságrendû London és a tizenötezer lakójú, részben falusias jellegû
Kolozsvár között, felismerte, hogy hazájában milyen sok a teendõ a városiasodás,
iparosodás, technikai fejlõdés, polgárosodás, civilizáció terén. Kiindulópontja a
szomorú valóság képe: „Kereskedés nemléte - gazdasági csonkaságok - sok természeti kincsek nem használhatása - iparbeli hiány - szegénység - sok adósság falka sequestrumok - gyakori éhség - csekély termesztmények - rosz kézmívek kevés s ügyetlen mesteremberek - gyárak nemléte...”33. Kortársa, Gyulay Lajos írja naplójában, hogy 1848 táján minden 24. ember mesterember és minden 32dik nemes.34 Nemcsak, hogy aránytalan a népesség foglalkozási és társadalmi
megoszlása, de a technikai-szervezési csúcsról, a gyáriparról nem is beszélhetünk a korabeli Erdélyben, magának a céhes iparnak több ágazata sem volt
megfelelõ színvonalú és versenyképes.
Wesselényi nagyon helyesen vette észre, hogy a nemesség egy történetén végigvonuló mentalitás rabjaként lenézi a mesterembert és kereskedõt: „a polgáro58
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kat s azoknak foglalatosságait sokan pöffedt kevélységgel méltóságok s
tekintetök alattinak tartják: felejtik, hogy fõként a közép rend az, melly a világon
legtöbb míveltséget terjeszt s bír: azt sem gondolják meg, hogy zavarba jött
értékök s halmozott adósságaik miatt annyian egészen vannak kezei közt ezeknek, kik országunkban ma legtöbb tiszta s rendbeszedett vagyonnal bírnak” írja
fõmûvében.35 A réteg társadalmi szerepérõl megállapítja: „A polgárság más részit
a nemesség büszkén vargának titulálja: sok megvetéssel néz ön tudatlanságában
a munkás mester-emberre, ki bajjal s fáradsággal tanult kézi mívével szerzi érdemlett kenyerét s gyarapítja vagyonát: - van, a ki inkább sanyarog, gyakran éhezik, hogy sem mesterségre adja magát... lesz rossz pap, bárdolatlan kántor vagy
pervesztõ prokátor, kiknek úgy is az elégen sokkal túl vagyon nálunk felesleges
száma.”36 Noha a korabeli erdélyi városi népesség messze állott Sieyes abbé „harmadik rendjé”-tõl, Wesselényi joggal utalt e réteg jövendõbeli szerepére és elhívatottságára.
Hogy mennyire tisztában volt a kérdés jelentõségével, tanúsítja, hogy a Balitéletek „V-dik Ellenvetés”-ében azt boncolgatja, „hogy polgári alkotmányunk
okozza hazánkban az ipar (industria), kereskedés, pénz s hitel hijányát.”37 Wesselényi szerint az erdélyi alkotmányban ezek érvényesítésére lehetõségek rejlenek, csakhogy ezeket nem használták ki, sõt inkább eltorzították. A három gazdasági ágazat szerinte egységes egész: „Ipar nélkül kereskedés nincs: de hol ipar
van, ott kereskedésnek kell lennie, valamint hol kereskedés van, csak ott lehet s
lesz ipar is. E kettõt a pénz tartja életben, ezt pedig viszont amazok szülik: ha
mind a három van (mert csak együtt lehet vagy mind a három, vagy egy sem)
úgy hitel is lehet. Ennek pedig ama három bizonyos gyümölcse.”38 Végkövetkezetése e tekintetben az, hogy a bírhatás törvényesítését biztosítani kell, mert a
birtokszerzés, a birtok„bírásának még többekre nézve bizonytalansága elölik az
ipart: kirekesztések, tilalmak, a hozás és vevés elzárása vagy meg nehezítése a
kereskedést szintúgy mint az ipart ... felette zsibbasztják, s a perek hosszas és terhes folytával együtt elrekesztik a pénznek bé s széllyel folyási csatornáit.”39
A Hitel szerzõjének általa is emlegetett gondolatkörében elmélkedve Wesselényi részletesen foglalkozik a kölcsön nyújtásának kérdésével. Szerinte ezt a
Hármaskönyv biztosította, de késõbbi törvények az adósok, földbirtokosok javára módosították elõírásait és garanciáit s tették így bizonytalanná a hitelt. „A legfényesebb házak, legnagyobb nemzetségek nyakig vervén magokat adósságba,
hatalmokat s nagy befolyásokat arra használtõk (!), hogy az adósság felvehetése
pörét az ügyészek, s bírák által eredeti rövidségébõl kivéve mind hosszabbá, s tekervényesebbé tegyék” - állapítja meg Wesselényi.40 Hasonló célból született
meg 1687-ben a majoratus intézménye, mely a hasonló birtok elidegeníthetetlenségét hozta s a hitelezõket a legkárosabb bizonytalanságba kergette, a hitelt
meg jóformán kiküszöbölte a gazdasági életbõl, s szülõanyja lett az uzsorának.
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Márpedig igaz az a közmondás, hogy „csak pénzzel lehet pénzt csinálni”. A hitel
pedig a mezõgazdasági, ipari és kereskedelmi vállalkozások, befektetések, újítások nélkülözhetetlen eszköze. De még hitelezés esetén sincsen biztosítva a kamat
pontos visszafizetése, ami teljesen bizonytalanná teszi a hitelezõ gazdálkodását,
üzleteit, befektetéseit.41
Vitathatatlan tehát, hogy Wesselényinek az egységes belsõ piac kialakítása,
a feudális korlátoktól, privilégiumoktól, vámoktól, révpénzektõl és vásárjogoktól mentes ipar, szabad kereskedelem az elképzelése, az ahhoz szükséges, mûködõképes hitelnyújtáshoz és felhasználáshoz pedig törvényes garanciákat
akar nyújtatni.
Példaértékû Wesselényi munkájának befejezõ mondata és végsõ kicsengése:
„Vannak jussok, mellyekre ember mindég meg van érve, azért, mert ember, s
mellyeket tõle csak vad önkény vonhat meg. - Illyen jussok: hogy senki más önkényétõl ne függjön - hogy törvény elõtt mindenki egyenlõ legyen, hogy iparkodása után boldogulhasson - hogy vagyont bírhasson s annak birtokával bátorságban s bizonyosságban éljen.”42 Koncepciójában tehát a polgári szabadságjogok
sorában található a vagyonszerzés és vagyonbiztonság is, s nyilvánvaló, hogy
mindkettõ az új, születõ tõkés rend talpkövei közé tartozik. Természetesen a reformok, a megoldandó kérdések sokkal sokrétûbbek, átfogják az egész társadalmat, a falutól a kormányzati szervekig, a jobbágytól a fõrangúakig, az egész mûvelõdési életet az óvodától a fõiskoláig és a tudomány mûveléséig, a szabadság
érvényesítésének eszméjét a politikumtól a vallásig, az egyént megilletõtõl a közösségi jellegûekig és a sajtó megnyilvánulásáig.
Ha munkájában hangsúlyosan nem is foglalkozik az értelmiséggel, baráti köre, a korabeli Erdély minden jelentõs szellemi tényezõjéhez fûzõdõ kapcsolata,
tisztelete a mûvelõdés, tudomány, egyház, iskola és anyagi termelés iránt világosan elárulja, hogy mély megbecsüléssel viseltetett azok irányításában részesülõ
szellem emberei iránt. Széchenyivel rokon lélekként vallotta: „Hol valódi lelki
míveltség van, s az ész világít, oszlani kell ott az elõítélet homályának.”43
Ismeretes, hogy a magyarországi és erdélyi rendek kedvezõtlennek tartották
a bécsi udvar vámpolitikájának országukra vonatkozó rendszabályait. A kérdés
körüli vita a történetírásban napjainkig tart. Wesselényi álláspontja, éppúgy
mint a jobbágykérdésben az önállóság, függetlenség felfogásában is pályája során nemegyszer módosult. A Balitéletekben még az az álláspontja, hogy a Habsburg Birodalom országai érdekeinek összeegyeztetése nem könnyü s a köztük lévõ egyensúly, érdekegyeztetés úgy válik lehetõvé, ha mindenikük „az egy más
iránti visszás érzést, irigységet, féltékenységet” mellõzni tudja.44 Szerinte a bajok
„két kútforrása”„értelmi míveltségünk hijánya: második pedig polgári alkotmányunk némelly hibás intézetei.”45 Az elsõ hiányosság egyenes következménye az
ipar és kereskedés gyengesége és a hitel nemléte. „Utak nemléte, vízcsatornák
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meg nem nyilhatása bizonyítják, hogy nincs közköltség” - írja,45 ami jórészt a
pénzhiányból és a nemesi adómentességbõl származik.
Amikor a kivitel kapcsán nemegyszer az erdélyi ipar elmaradottságát emlegette, Wesselényi tisztában volt azzal, hogy a mezõgazdasági termékek kivitele
szempontjából a rossz közlekedési hálózat, a vendégmarasztaló sár és gyenge hidak, a nagy távolságok miatt csak jó minõségû, munkaigényes, értékes és minél
kisebb volumenû árukat lehet külföldre juttatni. Ennek kapcsán Wesselényit sokat foglalkoztatta a bor exportja. Számára - aki saját szemével látta a francia borok és pezsgõ körültekintõ és gondos készítését és kezelését,47 - világos volt, hogy
nemcsak a közlekedési nehézségek miatt súlyos gond a hazai bor külföldre juttatása, hanem a bor minõsége, nem megfelelõ kezelése miatt is.48 Ez annál fájdalmasabb volt számára, mert Erdély olyan történelmi borvidékekkel rendelkezett,
mint az erdélyi Hegyalja, a Küküllõ- és Marosmente, Bihar és Közép-Szolnok
egyes körzetei.
A késõbbiekben, fõleg Friedrich List védõvámos közgazdasági eszméi és Kossuth hatása alatt Wesselényi felfogása az önállóság-függetlenség kérdésében jelentõs mértékben megváltozik.49 A hazai külkereskedelem erõtlenségének okai
között hangsúlyt kap a bécsi udvar felelõssége, az önálló magyar ipar és külforgalom kifejlesztése, a Védegyleti mozgalom, Kereskedelmi Társaság és a tengerre vezetõ Vukovár-Fiume közötti vasútvonal felépítésének támogatása. Részletesen kitérünk majd arra, hogy közgazdasági nézeteivel teljes összhangban, rentabilitásra, haszonra, annak érdekében pedig eladásra és exportra törekedve, szakosítja uradalmát, ipari és kereskedelmi vállalkozásokba kezd és minden eszközzel igyekszik bekapcsolódni a gazdasági vérkeringésbe.

A modernizált zsibói uradalom
Az erdélyi mezõgazdaság terjedelmes parlagán a zsibói uradalom a virágzó
mezõk közé tartozott. Modernizálása akkor kezdõdött, mikor a birtok irányítása
édesanyjától Wesselényi Miklós kezébe került. Joggal állapítja meg Újfalvy Sándor, hogy a korabeli közéletet a politika mellett „a második új világhatalom, az
ipar” (azaz a gazdasági élet Cs.E.) uralja. Wesselényi pedig az Erdély számára az
„egyedül lehetõ ipart: a földmûvelés iparát” igyekezett elõmozdítani.50
Az országos gazdasági reformokon túlmenõleg Wesselényi saját zsibói uradalma modernizálásával akart példát mutatni birtokos társainak. Noha a zsibói
birtok modernizálása más tanulmányok tárgya volt51, mint Wesselényi közgazdasági nézeteinek gyakorlati alkalmazására, röviden erre a kérdésre is ki kell térnünk. A fiatal báró birtokai élére jó érzékkel, jószágigazgatói minõségben Kelemen Benjámint állította (1817), ezt a „fáradhatatlan szorgalmú, példa nélküli béketûrõ, nagyon bátor ifjat”52. Kettõjük nézetazonossága, Kelemen hozzáértése és
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hûsége volt a biztosítéka, hogy a nagy terv valósággá váljék. Külföldi utazásaiból
hazajövén, „kiváló lényéhez mért hévvel fogott zsibói gazdasága kezeléséhez” írja Wesselényirõl kortársa és barátja, Újfalvy Sándor.53 A változtatásra annál nagyobb szükség volt, mert édesapja Zsibón hagyományos gazdálkodást folytatott.
Noha id. Wesselényi Miklós vitathatatlan érdemeket szerzett a politikai küzdelmekben, színpártolásban, a kastély, lovarda és lóistálló felépítésében - a gazdaság jövedelmezõségére nem fordított kellõ gondot. Mikor a gazdaságot az ifjú
Wesselényi átvette és élére Kelemen Benjámint állította, még nem nyílt számára
politikai tér, így Wesselényi a gazdaságiakra összpontosított.54 Mikor az erdélyi
elõkelõ nemesifjak és arisztokraták közigazgatási pályára csábítják, Wesselényi
nem hallgat rájuk és „gazdaságával menti magát.”55.
A változás mellett szólottak a nyugaton látottak és a magyarországi korszerûsített uradalmak. A nyugatiak után Magyarországon is fejlett, racionalizált biroktestek alakultak ki (Magyaróvár, Keszthely), ahol az agrár szakirodalom nemzetközi nagyságainak (Johann Beckmann, Albrecht Thaer) tanításai alapján a jól
szervezett, profitorientált, szakosított, vetésforgót alkalmazó, korszerûbb gépekkel mûködõ nagyüzemi elvek érvényesültek. Annál inkább, mert Mitterpacher
Lajos és Tessedik Sámuel után a 19. század elején kiváló agrárszakemberek léptek fel Magyarországon is, mint Pethe Ferenc és Nagyváthy János.
Az elõzõ idõszak, a felvilágosodás és természettudományok százada agrár
szakembereinek jelszava már az elmélet és gyakorlat összekapcsolása volt (theoria cum praxi). Most Zsibó irányítói elõtt tág tér nyílt a bizonyításra. Az uradalom
központja Zsibó volt gyönyörû barokk kastélyával, lóistállókkal, lovardával s más
gazdasági épületekkel. Körülötte a Wesselényiek többi birtokai, szántók, kaszálók,
legelõk, hatalmas erdõségek. Ezekben a falvakban az uradalomnak 1809-ben 512
colonusa volt, ami családtagokkal együtt kb.2000-2500 embert jelentett.56
Az irányítást átvevõ Wesselényi Miklós fellépésével a zsibói uradalomban új
világ köszöntött be. A modernizálás nyilvánvalóan a földesúr kezelésében lévõ
allodiumra összpontosult. A korabeli feudális uradalmak önellátó jellege a mezõgazdasági termelés széles skáláját jelentette, ezt a változatosságot az adott
helyzetben fenn kellett tartani, mert a kastély és a birtok személyzetének fizetése, illetve eltartása jelentõs mennyiségû gabonát és állati terméket igényelt. Az
árutermelés megkívánta korszerûsítéshez azonban mindenképpen a specializálódás szükségeltetett, természetesen olyan arányban, amelyet a rendelkezésre álló tõke lehetõvé tett.
Wesselényi figyelme kezdettõl fogva a Zsibón nagy hagyományokkal rendelkezõ, de nagyon ráfizetéses ágazat, a lótenyésztés felé irányult. A ménest akkoriban pro decore familiae gyanánt is tartották a fõrangúak. A híres zsibói ménes
Wesselényi édesapjának is a büszkesége volt, sok pénzt és nagy személyzetet igényelt, szõrféreg is pusztította. Wesselényi a régi helyébe korszerû és jövedelme62
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zõ ménest alapított. De Széchenyivel együtt addig is mindent elkövettek uradalmaik lóállományának nemesítésére és hasznosítására, azért Angliában végül is
egy kitûnõ mént, az Erdélyben híressé vált Catot vásárolta meg két kancával
együtt, amelyeket szakképzett angol lovásszal hozatott haza57. Ménese felújításával egyidejûleg 1825-ben a lóállományban selejtezést végzett58. Az alapvetõen
keleti fajtákra alapozott zsibói ménest az angol fajtákon kívül székelyföldi lovakkal is gyarapította, a ménes állományának csikós kertben tartásáról, istállózásáról és takarmányozásáról messzemenõen gondoskodott.
A zsibói uradalomban folyó állattenyésztésnek másik alapvetõen fontos ágazata a juhgazdaság volt. Elsõsorban a juhászat minõségi javítására törekedett, ez
volt a fõcélja az élére állított Nagy Lázár juhinspektornak. Nemes fajtájú juhokat
hozatott, illetve tenyésztetett ki birtokain, mindenüvé aklokat, juhistállókat
építtetett, szakszerûen mosatta juhai bundáját és nyíratta azokat, gondot viselt a
gyapjú bálázására és szállítására. Nem csoda, hogy a gyapjút Wesselényi a
jónevû bécsi Wodianer cégnél értékesítette.
Árutermelésre, ipari nyersanyag elõállítására törekedve, a gyapjú mellett
Wesselényi a nálunk még második gyermekkorát élõ selyemfonal elõállítására is
gondolt. A selyemgubókból évi 8-9 bécsi mázsa selymet állítottak elõ, de az elültetett és elültetendõ eperfák a termelés megtízszerezésével biztattak.59
A nagymértékben árutermelésre áthangolt állattartás jelentõsége nagy volt
ugyan, az uradalom erõinek nagyobb részét mégis hagyományosan a földmûvelés kötötte le. A gabonaféleségeket részint az allodium, másrészt a jobbágyok
szolgáltatták. Az uradalom raktáraiban több tízezer véka nagyságrendû gabonát
(búzát, árpát, rozsot, alakort), szemeskukoricát, zabot, haricskát, lencsét, paszulyt, ledneket, aszalt gyümölcsöt tároltak60. A kimutatásból azonban olyan fontos növények termései hiányoznak, mint például a len és a kender, valamint takarmányféleségek (lucerna, lóhere, repce). És akkor még nem is említettük a
zöldségféléket (krumpli, sárgarépa, cékla, ugorka stb.).
A „pallérozott mezei gazdaság”, a modernizálódás azonban elengedhetetlenné tette a földmûvelés folytatásának megváltoztatását. A legkézenfekvõbbnek a
fentebb emlegetett új növényféleségek bevezetése mutatkozott, ezek sorában a
takarmányfélék és zöldségek vezettek. A takarmányfélék termelését a nagyarányú lótenyésztés indokolta, a zöldségfélék közül az új, viszonylag könnyen mûvelhetõ és tápláló krumpli fontossága nõttön-nõtt.
Az igazán modern vonulatot azonban az erdélyi földmûvelés a nyugati - fõleg
angol és holland példára - Zsibón is meghonosított váltógazdaság képezte. Lényege a növények táblák szerinti idõszakos változtatása a gabonafélék mellett a
takarmánynövények beiktatásával, mégpedig a talaj termõképességének ésszerû
kihasználása révén. Zsibón az alsófordulóban létesített váltógazdaság („nagy
tag”) 12 kisebb-nagyobb táblából állott, a táblák szélén gyümölcs- és eperfákkkal
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szegélyezett utak húzódtak, amelyek rendezett, civilizált vidék sétányaira emlékeztettek. A zsibói felsõfordulóban lévõ váltógazdaság kisebb volt, hét 9 holdas
táblából tevõdött össze. A váltógazdaságokban tiszta búza, törökbúza, tavaszárpa, zab, alakor, kléh, kaszáló és legelõ idõnkénti cseréje jelentették a vetésforgó
alkalmazását és így a nagyobb terméseredményt.61 Az ésszerû termelés, a hely
jobb kihasználása azonban szükségessé tette a szántók állandó jellegû felosztását
a földesúr és jobbágyok között, azaz a határosztályt. Wesselényi Miklós a határosztályt Zsibón az 1830-as években már végrehajtotta, ami a hagyományos formákhoz ragaszkodó parasztok részérõl elégedetlenséget szült62. A korabeli feudális birtok folytatásának alapfeltétele a jobbágy robotmunkája volt, melynek
kényszerítõ jellegén kivül az volt a hátránya, hogy nagyon alacsony volt a technikai színvonala, maga a robotmunka meg nagyon nehézkes, lassú, csekély hatékonyságú volt. A modernizálás azt az elengedhetetlen követelményt rótta a birtokosokra, hogy a jobbágymunkát új technikával, gépekkel és korszerû mezõgazdasági eszközökkel, képzettebb munkaerõvel helyettesítse.
Irányítóinak hála, Zsibó ebben a tekintetben is jó példával járt elöl. Wesselényi nyugati útja során a bécsi Burg gépgyárból, sõt Angliából rendelt gépeket, a
látottakat alkalmazás céljából lerajzolta és leírta, a jószágigazgató Kelemen pedig
székely õseitõl örökölt ezermester hajlamait követve maga is tervezett gépeket.
Így aztán a zsibói uradalomban az 1820-as évektõl kezdve új ekefajtákat, lineátort, vetõgépeket és exstirpátort használtak a föld megmunkálására és növénygondozásra. A legnagyobb eredményt az jelentette, hogy nagy nehézségek után
az uradalomban mûködni kezdett a korszak nagy technikai vívmánya: az állatmeghajtású, járgányos „cséplõgépely” is. A zsibói bevezetése körüli zûrzavarok
világosan mutatják, hogy mi mindennel kellett megküzdeniök azoknak, akik az
új technika mellett kötelezték el magukat63.
Az új mezõgazdasági kultúra tájformáló jellege sehol sem érvényesült erõteljesebben, mint a szõlészetben és gyümölcskertészetben. Wesselényi ausztriai és
bajorországi minták alapján valóságos kertvidékké akarta átalakítani szilágysági
birtokait. Magyarországról és Ausztriából, Franciaországból és Itáliából, sõt
Amerikából is hozatott eper- barack-, szilva- és szõlõmagokat és fõleg
óltoványokat. A rengeteg eperfa a selyemhernyó-tenyésztéssel, a szilvatermelés
a pálinkafõzéssel függött össze, de sok gyümölcsöt aszalással tartósítottak. Zsibó
uradalmának olyan elhíresedett gyümölcsösei voltak, hogy az oltoványok moldvai kiszállítására is gondolatok.64
Wesselényi gazdasági érdeklõdésének egyik központi gondját a bortermelésben jelölhetjük meg. Uradalma több falujában hagyományosan mûveltek szõlõt,
saját kezelésében is voltak szõlõtáblák, hatalmas borpincéinek hordóiban többezer
vedernyi elfért a „hegy levébõl”, természetesen vincelléreket és pincemestert is alkalmazott. A tárolóiba évente befolyó bor mennyisége meghaladta a 2000 vedret.
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Különösen rónai és szamosudvarhelyi borai voltak nevezetesek. Wesselényi azonban a távolabbi jövõre is gondolt: a szakosítást és nemesítést, új szõlõfajták meghonosítását elengedhetetlennek tartotta ahhoz, hogy a piacra versenyképes bort
szállítson és pezsgõt készíttessen. Annál inkább, mert nemcsak a hazai eladásra
gondolt, hanem külföldre, sõt Amerikába is szándékozott bort szállítani.65
A többi fõrangú kastéllyal együtt Zsibóhoz is az uradalmat kiszolgáló ipari
háttér tartozott. Kõmûvesek, ácsok, asztalosok, kádárok, kovácsok és más mesteremberek segítettek az uradalom nagyüzemében. Wesselényi azonban a hagyományos ipari ágazatokhoz árutermelés céljából újakat csatolt. A régóta üzemelõ sütödéhez és pálinkafõzõhöz sörgyártás és hamuzsírégetés járult, az utóbbi az üveggyártás fontos nyersanyagaként. A hamuzsírkészítés az utóbbi évtizedekben erõsen fellendült, virágzását a Szilágyság kiterjedt erdõségei biztosították. A sokezer mázsányi hamuzsír rakományai a Wodianer-cég és a Magyar Kereskedelmi Társaság útján kerültek értékesítésre.
Mióta Széchenyivel kapcsolatban állott és megjárta a kapitalizmus útjára lépett Nyugat-Európát, Wesselényi elõtt nyilvánvalóvá vált a tõke, a hitel és a kereskedelem elsõrendû fontossága. A birtokostársaival együtt õt is sújtó kóros tõkehiányon Wesselényi eladásokkal és hitel felvételével igyekezett segíteni. Nyugati utazásai idején Széchenyi adott neki mintegy 15 000 forintnyi kölcsönt, késõbb pedig kereskedelmi cégek nyújtottak szállítandó árui fejében elõleget, s
egyéb lehetõségeket is felhasznált hitel szerzésére. A hiteléletbe való bekapcsolódást és modernizálódást az is jelzi, hogy az 1840-es évektõl Wesselényinek a
Wodianer cégnél folyószámlája volt. Emellett Wesselényi a reformkor számos
gazdasági vállalkozásába bekapcsolódott, a Védegyletnek, Magyar Kereskedelmi
Társaságnak, a Vukovár-Fiume Vasútra Egyesült Társaságnak egyaránt részvényese volt. Az annakidején édesanyja által sajátkezûleg vezetett bevételek és kiadások jegyzéke helyébe Wesselényi tisztjeitõl korszerû elszámolást kívánt meg;
pénztári naplók, fizetési jegyzékek, pontos leltárak és nyilvántartások jelezték a
modern mezõgazdasági nagyüzem pénzügyi lélegzését.
Pénzre nagy szüksége volt, mert a zsibói uradalomnak 1843-ban 103 fizetett
alkalmazottja volt, legnagyobb részük a termelõmunkában és adminisztrációban
dolgozott. Noha jelentõs számú alkalmazottat, bérmunkást, napszámost foglalkoztatott, az uradalom munkálatainak nagyobb részét a jobbágyok robotja szolgáltatta. Mindezekkel együtt a zsibói uradalom Erdély mezõgazdasági mintaüzemévé nõtte ki magát. Olyannyira, hogy erdélyi mezõgazdasági szakiskola hiányában itt indult meg a gazdatiszti képzés. Míg a keszthelyi Georgikon keretében
rendszeres mezõgazdasági oktatás folyt, Erdélyben hasonló intézmény híján
Wesselényi kezdeményezésére Zsibón évente 10 gyakornokot láttak ingyenesen
vendégül, hogy az itteni korszerûsödött mezõgazdasági nagyüzemben gyakorlati
képzést nyerjenek és a tanultakat Erdély-szerte alkalmazzák.
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Wesselényi nagyvonalú terveire mi sem jellemzõbb, mint az, hogy hazatérte
után a börtönbõl szabadult Kossuth Lajost akarta megnyerni birtokai jószágkormányzójául. Kossuthra azonban nagyobb feladatok vártak a poltikai életben, az
ellenzék újjászervezésében és irányításában. A felkérés mégsem volt alkalomszerû, hiszen Kossuthban, éppúgy, mint Wesselényi személyében, megtestesült a
politikai és anyagi alap átalakításának egész koncepciója, a reform és gazdaság
szoros egysége és harmóniája. A gazdaság és politika intézményeinek összhangját aztán hosszas vajúdás után 1848 hozta meg.
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IMREH ISTVÁN
z erdélyi reformkor jelentõs személyiségeinek krónikáján munkáló historikusok Bölöni Farkas Sándor történeti szerepét sokra értékelték,
nagyra becsülték.1 Mi magunk is írtunk „közhasznú” életérõl.2 Ez alkalommal gazdaságtörténeti jelentõségû mûködését szeretnõk hangsúlyosabbá
tenni, a „közgazdász” Farkas Sándort megidézni.

a
I.

1842-ben, fiatalon (47 éves korában) hunyt el. Földi létét alig féltucat esztendõ választotta el a nagy társadalom átrendezõ ‘48-as forradalmi esztendõtõl,
amelynek egyik elõkészítõje, életre keltõje volt. Bölöni Farkas Sándor székely határõrkatona õsöktõl származott. A „Gränz-Militz” tagjai a szabadság viszonylag
kis köreit megõrizhették, magukat õsi, nemesi szabadságjogaik örököseinek tekinthették. „Atyáink szabad emberek voltak, s hol van a mi örökségünk? Nem
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adtuk el, nem ajándékoztuk el, hanem majd ravaszsággal, majd erõszakkal tõlünk kicsikartatott, álmunkban lopatott el tõlünk, nagy jajgatásunk s fájdalmaink felkiáltásai közt facsartatott ki kezünkbõl” - írja Bölöni Farkas Sándor plebejus elõdeire emlékezve.3 A XIX. század elsõ felében - mint ismeretes - az 1764. évi
madéfalvi vérengzést követõen, a gyalogos, lovas és egytelkes nemes székelyeket
zászló alá seregeltették, megalakítva az apáról-fiúra szálló, tizennyolcévestõl
mondhatni halálukig szolgálatra kötelezettek rendjét.
A fegyverviselõ székely szabadokra súlyos teherként nehezedett a katonai parancsnokságnak, a General Commando-nak a társas élet legrejtettebb, legmeghittebb zugaiba is behatoló beavatkozása. Így egyebek között Bécs szigorú rendelkezésekkel tiltotta meg a határõrök gyermekeinek a felsõbb tanítóintézetek
látogatását, a katonasorból értelmiségi státusba való menekülését. Bölöni Farkas
Sándor fiatalon megtapasztalhatta a születés rendjén kiosztott jogok és kötelezettségek világát, a Habsburg birodalom abszolutista zsarnokságának rendszerét. A General Commando õt is, miként annyi más tehetséges, a középfokú tanintézetekben kimûvelt társát, a felsõfokú oktatás áldásaiban korlátozta, s állandó hadi szolgálatra kötelezte. Hosszas volna akár csak vázlatosan is beszámolni
arról a küzdelemrõl, amely számára végül is sikeresen fejezõdött be, szemléletének kialakulásában azonban egy életre szólóan nyomot hagyott.
1815-ben vetette papírra ezeket a keserû szavakat: „...csak azért, hogy nekem
itt kelle születnem, ne legyen már szabad egyébre születettnek néznem magam!”
Majd Kazinczy Ferencnek háborog: „Engem a sors katonafiúvá szült... mélyen
érzem mit teszen nem szabadnak lennem...”4 Végül mégis sikerült (1815-ben) az
unitáriusok kolozsvári nevezetes iskolájának elvégzése után ugyanott jogot is tanulnia, majd Marosvásárhelyre kerülnie, ahol joggyakornokként, a királyi táblán
dolgozva Wesselényi Miklóssal is meleg barátságot kötött.
A jogászi végzettséget szerzõ fiatalember, hogy munkátlanul ne lézengjen, az
erdélyi fõkormányszék (a „Gubernium”) írnokává szegõdik el, hogy kancellistaként robotolhasson. Kevés pénzért unalmas munkát végez, de nem határõr, Kolozsváron lehet, s megismerheti az államigazgatás mechanizmusát. Ugyanakkor
rövidesen a reformkori értelmiség legjobbjaihoz tartozik, és a szabadelvû, ellenzéki, laza politikai tömörülés ismert vezéregyénisége.
Meg kell vallanunk, nem idegen tõlünk a szándék, hogy olvasóinknak a sokoldalú Bölöni Farkas Sándort mutassuk be. Nos, ebbéli igyekezetünk nem tûnik
nehezen megvalósíthatónak, hiszen a kötelezettségeket rárovó, választott munkaterületei a társadalom egésze iránti érdeklõdésének tükrözõi.
Életének elsõ, zsenge ifjúi szakaszában, eszméi, gondolatai számára - miként
több barátja esetében is -, elsõsorban a vers, a dráma, általában a szépirodalom
tûnik kedvezõ kifejezési formának. Azonban Döbrentei Gábor jóslata, hogy e fiúban „Schillerünk nevelkedik”, nem teljesedett be. Himnuszai, ódái, dalai nem
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emelkedtek a zseniálisnak mondható költõi szintre. Bölöni Farkas Sándornak volt
ereje az írói ambíciókról való lemondáshoz. Élete alkonyán írott naplójában azonban újra elénk lép a mûvészi, az irodalmi értéket is teremtõ, alkotó ember. A tudós akadémikus, a politikus, a jogász, a társadalomszervezõ, a történetíró vagy éppen közgazdász Farkas, nem fejlõdésükben egymást váltó személyiségek. Egységbe forrottak. Együtt feszülnek szembe a rendiség avítt, elkorhadt világával, s kínálják a valóban áhított és kellõ szép, új világot. Naplója méltán ismeretessé váló
oldalain5, 1835 február elején leírja a bécsi abszolutizmus kemény fellépését, az
országgyûlés feloszlatását, a teljhatalmú királyi biztos kinevezését. Számos félõs,
meghódoló politikus, közéleti férfi magamentése láttán felveti a kérdést, miben
hisz õ, s vétkes-e ezekért a gondolatokért, eszmékért? „Vétkem-e - kérdi -, hogy
sok esztendei elmélkedéseim és más nemzeteknél tett tapasztalataim után, a józan észen s a természet törvényein alapuló constitutionális kormányt óhajtottam,
hol a király is csak elsõ tisztviselõ s nem népe zsarnoka legyen, hol a törvény minden lakost egyformán védjen s hibájában egyformán büntessen...”6 Politikai hitvallása kátéjában megfogalmazódik a polgári társadalom nagy álmának, s az érte
való tenni vágyásnak minden lényeges építõeleme. „Igenis - írja -, gyermekkorom
óta örökös vágyam, törekvésem, álmom, minden érzetem s gondolatom csak az
volt, hogy e nemzet felemelkedjék. - Utáltam minden privilégiumot, monopóliumot és megkülönböztetést. Utáltam az arisztokrácia cudar gõgjét, s ahol lehetett,
nevetségessé tettem. Gyûlöltem a büreaucratia pedantságát, tisztviselõk kevély
zsarnokságát, s azt felfedeztem, s ellene szitkozódtam. Tettel, szóval s írásimban
terjesztettem minden demokratiai elvet. Elszórtam a külföldrõl hozott minden
szabad intézetek magvait... harcoltam a feudalizmus ellen, s az egész nemzetet kivétel nélkül egyforma szabadnak óhajtottam.”7

II.
Anélkül, hogy feladnók azt a módszertani síkon eléggé késõn kiharcolt vívmányt, amely a közgazdaságnak a tudományok rendszerében különállást, önállóságot biztosított, azt sem feledhetjük, hogy a holothetikus látásmód, a társadalom egységben szemlélése az igazán szilárd talapzata a megismerésnek. A politikai, jogi, szociális, gazdasági tények, ismérvek, Bölöni Farkas Sándor hitvallása
az alkotmányos jogállamról, a szabadságról és egyenlõségrõl mondott szavai, külön a gazdaságpolitika, közgazdaságtan címszavak alá is besorolhatók. Gyakorlatilag ez történt meg Wesselényi Miklós, Kossuth Lajos, Széchenyi István és mások életmûve összetevõ elemeinek historikusi vizsgálata során is, hiszen nézeteik gazdasági vetületeivel sok kötetnyi irodalom külön foglalkozik.
Bölöni Farkas Sándor a szépirodalomnak áldozva alkotta meg útleírását, naplóját, politikusként küzdött szabadelvû nézetei diadaláért, szociológusként ele71
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mezte a polgári társadalmat, szervezte Erdély mûvelõdési egyesületeit, jogászként írta a társulások alapszabályait, miközben a rendszerelméleti különvalóságában egyre erõteljesebbé váló közgazdaság-tudományt is gazdagította.
„A céhet és a monopóliumot minden nemben utálom...” -vallotta. Valójában
tehát azt a gazdasági rendszert vetette el, amely a kötöttségek, elõjogok jegyében
a rendiséget, a feudális rétegzettségû világot teremtette meg. Miért hangsúlyozzuk mindezt? Nos, aki a polgári társadalom erdélyi kikristályosodásának útját,
módját kívánja felderíteni, annak ugyanúgy el kell mélyülnie Bölöni Farkas Sándor gondolatati, vélekedései elemzésében, mint annak, aki a gazdasági eszmék
történetét a kor legnagyobbjainak mûveiben kutatja.
Észak-amerikai útirajzát olvasva óhatatlanul Max Weber ideáltípusokról írott
fejtegetései jutnak az eszünkbe.8 Õ, aki „felfedezte a demokráciát”, meg is festette annak mintául szolgáló képét.9 Vonzónak, követni valónak látta és mutatta fel,
mondván: ilyennek kellene lennie annak a társadalomgazdasági rendnek, mely
az erdélyi embert jól szolgálja. Különben Bölöni Farkasnak nem kenyere a teoretizálás. A hajdanvolt szabadságától megfosztott székely igyekszik minden népelemet szabad polgárrá tenni, és olyan ökonómiai rendet, struktúrát éltetni, amely az individuumot azonos módon részelteti a szabadság, a birtokjog, a törvények elõtti egyenlõség, az autonómia, az önkéntes cselekvés örömében. Könyve
lapjain sokszor ismétlõdõ fogalmak ezek.
Hangsúlyoznunk kell, hogy mindaz, amit ezek az eszmék a társas lét normáiként megkövetelnek, közgazdasági arculatú is. Ahogyan kis életkört besugárzóan
szolgál a múló idõben a falutörvény, úgy kell közhasznúnak lennie az országos alkotmánynak, és éltetõ napsugárként növeszteni, mûködtetni a gazdaságot.
Példaként New Hampshire 1784-béli alkotmányát mutatja be, amelyhez „hasonlók a több státuséi is a fõ elvekben”.10 Ez az alaptörvény az elsõ részben, az elsõ paragrafusokban a nép jussait sorakoztatja fel. Bölöni Farkas Sándor idézi is
a legjelentõsebbek egyikét: „Minden ember egyformán szabadnak és függetlennek születik, következõleg minden igazgatóság (government) a néptõl ered, a
nép köz megegyezése által alapíttatik és a közjóért intéztetik.”
A természeti jussok Franciaországbeli meggyökereztetését szintén hozzáférhetõvé, tanulmányozhatóvá teszi. Rendkívül jelentõs az, hogy az amerikai államok alkotmányának szövegét, közjogát, alaptörvényeit elõször szólaltatja meg
magyar nyelven. A polgári demokráciát dicsõíti, szembeállítva a feudális rendi
társadalommal, az abszolutizmussal. Rousseau-i ihletésû szavakkal szól a természet törvényeirõl, majd újjáélesztve mindenütt egyedüli gyógyírként kínálja a beteg Erdélyország fiainak a szabadnak született emberek egyenlõségét.
A reformkori eszméket tudatosító, új társadalomgazdasági struktúra teremtését szorgalmazó, annak modelljét felmutató Bölöni Farkas Sándor gondolkodásának gyökerei a felvilágosodás korának mélyébe nyúlnak vissza és onnan szívnak
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éltetõ nedveket. Nem véletlen, hogy míg annyi székelyföldi, erdélyi kortársa, elõdje II. József-ellenes, õ túl korán érkezettnek, korát megelõzõ uralkodónak tekinti
a felvilágosult abszolutizmus valóban rendhagyó urát, a filozófusokat tanulmányozó és a „jóért”, a „köz javáért” munkálkodó II. Józsefet. Halálakor a székelyek
is égették rendeleteit, ünnepelték a hagyományokat erõszakkal reformokra cserélõ állami beavatkozás megszûntét. Bölöni Farkas Sándor Naplójában tiszteleg
elõtte: „Szegény József - írja -. Korán éltél te a magyar nemzetnek! Most a sírból
is kiásnók kezeinkkel elveidet.”11 Ez viszont még nem jelenti a központi hatalom
jobbító, népboldogító törekvéseivel való megelégedettséget. Adam Smith liberális
eszméi azonban idõ múltával föléje kerekednek a fiziokrata gazdaságpolitikai vezérelveknek. Bölöni Farkas Sándor rokonszenvvel emlékezik azokra a kísérletekre, amelyek rendjén a központi hatalom segítségével reformok törték volna meg a
nemesi, rendi konzervativizmust, de igazából a szabadverseny tiszta, teljes formáinak eljövetelét várja. A fiziokratizmusból is azt emeli ki: a szabadságból születõ
természetes rend szükségességét idézi. Az amerikai közigazgatásról szólva könyvében ezek a sorok olvashatók: „Az igazgatás minden egyes tag munkálkodásának
a legszélesebb mezõt engedi és csak gyümölcsét õrzi, de a tagokra hagyja ezen
gyümölcsöket tetszésük szerint használni.” Majd így folytatja: „Midõn XIV.Lajos
minisztere Colbert által kérdést tett a francia kereskedõséghez, mely módokat
gondolnak õk, hogy az igazgatás elkövessen a kereskedés elõmozdítására, a kereskedõk ezen ismeretes feleletet adták: <Sire, laissez nous faire>(Engedje felséged,
hogy mi gondoskodjunk arról.)”12 Ahhoz, hogy az ember „nagyot és szépet” tehessen, Bölöni Farkas Sándor a szabadság teljességét igényeli tehát. (Megjegyeznõk,
hogy vannak, akik e máig használt nevezetes jelszót: „Hagyjátok az embereket
szabadon cselekedni, hagyjátok a dolgokat folyni, magától megyen a világ.”
D’Argenson márkinak tulajdonítják.)
Említettük, hogy Bölöni Farkas Sándor nem teoretikus alkat. Nem is társdalomgazdasági elvek, gondolatrendszerek funkcionálását, nem a közgazdaságtan és a politika egymásra hatásainak mechanizmusát figyeli, hanem az eredményességet. Azt, hogy miért él nyíltabb, örömtelibb arccal az, akit az amerikai utazásra vállalkozó kolozsvári kancellista az újvilágban felkeres. Massachusetts lakóiról írja: „itt szorgalom és jólétre s a szabadság érzetei közt mívelõdött emberre találni mindenütt.”13
Érdekes és igen-igen jellemzõ, hogy Bölöni Farkas e szabadságért rajongó
szemléletmódjával hogyan ítéli meg az alattvalók - egyebek között a katonai, honvédelmi - kötelességét. Elöljáróban már említettük a székely határõr-katonaság
intézményét. Szükséges volt, hiszen a Gränz-Militz jelképezte Bölöni Farkas számára az önkényt, az emberi jogoktól való megfosztottságot, a kiszolgáltatottságot.
Az amerikai állami jövedelem és költségtételek bemutatása és elemzése rendjén ír
az Utazásban a nemzeti õrségrõl. Megállapítja helyesen, hogy Európa nemzetei
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legtöbbet a katonaságra költenek, míg Amerikában a kevés számú állandó katonaságon kívül hatalmas katonai erõ mozgósítható: a nemzetõrség. Az adózó polgár itt önköltségén katona. Fegyverét, öltözékét maga szerzi be. És döbbenetes az
a mód is, ahogyan meghatározott napokon gyakorlatoznak, május elsõ keddjén
pedig a székelyekhez hasonló módon õk is lustrára sereglenek. Az intézmény hasonlatos, az elv, amire épül analóg, mégis míg az itthoninak rabbá tevõ láncaiból
kellett neki kitörnie, kiszabadulnia, az amerikai önkéntesen vállalt szolgálatban
szabadságban megelégedett emberekre talál. Ez is helyeselhetõ elve tehát az alkotmánynak, hiszen a polgári szabadságot tisztelve született meg és élt.
Bölöni Farkas Sándor az egyenlõség elvének diadalmaskodását ugyancsak tények szakszerû felsorolásával teszi szeretni valóbbá. Nem hiányzik azonban az
Utazás lapjairól az indiánok sorsának rajza, és még kevésbé a néger lakosság
rabszolgai státusa feletti töprenkedés és annak elítélése sem. Szemügyre veszi a
változást kívánók mozgalmait, szektáit. Meglátogatja az utópista szocializmus telepeit is. „A shakerek, a Rapp és Owen társaságai - írja a Rappal való találkozás
után - tudom, új, különös jelenetek az emberiség históriájában.” A róluk való vélekedéseket taglalva számol be arról, hogy vannak, akik a rappisták érdeméül
tudják be azt, hogy a tökéletes egyenlõségre törekszenek. Mások ámítást gyanítanak, s vannak, akik a demokrácia elveivel ellentétben álló, az egyes ember szabadságát korlátozó eszmeáramlatnak minõsítik.
Fenntartás nélkül dicséretet érdemlõnek õ azonban az észak-amerikai államok alkotmányát tekinti, amelyben „a lélek elágazó minden munkálatinak szabadon idõ és próbamezõ engedtetik, anélkül, hogy a konstitució s igazgatási
rendszer veszedelmeztetését félteni lehetne.”14

III.
Bölöni Farkas Sándornak elhunytakor, 1842-ben fogalmazott szomorújelentésében barátai életét közhasznúnak nevezik és hozzáfûzik: „E honban több üdvös eredményû társulatok alapításával örök becsben marad emléke.” A reformkorban az elavult, alkonyóráit élõ közösségek helyett gyakran szervezõdtek társulatok, egyletek, egy célra energiát, munkát, javakat összefogó „organizációk”.
Tanúi lehetünk tehát annak, hogy a polgári szabadságeszmények kivirágzása korában, a liberalizmus, az egyéni, személyiségre szabott emberi jogok divinizálása
idõszakában önként szövetkezik, társul, „egybeáll” a közösségek láncaitól menekedni akaró sok reformer.
Az azonos érdekekre, hasonló célkitûzésekre hivatkozva, a kölcsönös segélynyújtásra alapozva, „egyesült erõvel” lehetett ugyanis védekezni tûzvész, jégverés ellen, a nemzeti mûvelõdés mozgalmait támogatni, kaszinót, olvasóegyletet
vagy éppen torna-vívodát alapítani. A „társulási szellemnek” ebben a bõvülõ öve74
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zetében alakultak meg azután a takarékosságot szolgáló, kis összegecskéiket
nagy summává, „tõké”-vé növesztõ kölcsönt nyújtó segélyegyletek, takarékpénztárak, bankok is.
Ilyen társadalmi viszonyok közepette alapította meg Bölöni Farkas Sándor
1825-ben a Gondoskodó Társaságot, a Provisionális Cassát, amelynek célja a
takarékosság, az eladósodottság elleni védekezés, a segélynyújtás, a kis léptekkel
teret nyerõ tõkegyarapítás volt.15
A modellként szolgáló szervezeti mintát keresve többen Bölöni Farkas angliai vagy még inkább bécsi tapasztalataira gyanakszanak. Angliában valóban már
a XVIII. században „friendly society”-k formájában gondoskodó intézetek alakultak. Bécsben pedig a XVIII. század végén létesültek, fõleg értelmiségi körökben, beteggondozási, temetkezési segélyre, majd özvegy-, árvagondozásra alapított intézmények. Ezek jellegét azonban az határozta meg, hogy valójában biztosító jellegû vállalkozásoknak bizonyultak, vagy azzá fejlõdtek.
A Gondoskodó Társaság alapítóját, Bölöni Farkas Sándort, úgy gondoljuk hazai, tradíciók is befolyásolták. Hagyományként említenõk azt, hogy olyan szabad
székely faluközösség szülötte, amely a kölcsönös segítségre mindig készen állott,
bajban támogatást nyújtott a kárvallott falutagoknak. (Bölön templomerõdjének
háború idejére írott, megalkotott statútuma pedig a közösségi önsegélyezés, fegyelem igen-igen példamutató mintaképe.) Ismerhette emellett a közeli Brassó,
majd Kolozsvár céhvilágát, amelyben õsi paragrafusok írták elõ a beteg, kárvallott
tagtárs segélyezését, az özvegy, az árva támogatását, éppúgy mint a bányászok társulása esetében. Ugyanúgy tudomást szerezhetett a kolozsvári földmûvesek, a
hóstáti városlakók temetkezési társulatáról, a „kalandosok”-ról, amely akkor már
sok századot megért, hiszen tagjai a XVI. században keltezett õsi rendtartás pontjaihoz igazodva gondoskodtak elhunyt társaik tisztes elhantolásáról.
Utazása során megcsodálja Philadelphia díszes, impozáns banképületeit, de
leginkább az lelkesíti, hogy a közjó szolgálatában álló, a szenvedõ emberiség segedelmezésére alakult „társaságok” száma: „a százhatvanon felül halad”. (Látogatja is azokat, de meg sem említi, hogy Kolozsváron már létesült ilyen „emberiességi” intézet, „magánosok buzgó igyekezete”, valójában az õ kezdeményezése nyomán.)
Bölöni Farkas 1825 nyarán szervezte meg Kolozsváron a fõkormányszék
(Gubernium) keretében dolgozó tisztviselõk szövetkezésébõl született Provisionális Társaságot. Célját az alapító levél így határozza meg: „Mü, alább írtak a
folyó hó 1825. esztendõ június 30. napján közakarattal és megegyezésböl léptünk
egymás között azon megmásolhatatlan egyezésre, hogy az alább megírt módon
mindenikünk a maga rendes saláriumából, vagy egyéb jövedelmébõl, hónaponként, kiki a maga lekötelezése szerént bizonyos summát tegyen be a magunk közül választott perceptor keze alá bizott köz cassába. Ezáltal oly cassát igyekez75
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tünk felállítani, melyhez mindenikünk a maga szükségeibe folyamodhassék s a
maga capitalisát, s annak interessét elöregedett állapotjában segedelem gyanánt
vehessen, s maradékainak, s legátusainak hátrahagyhassa.”16
A Gondoskodó Társaság alapszabálya 37 paragrafusból állott. Az alapító tagok száma nyolc volt. A kötelezõ betét összege havonta két rénes forint, a kihelyezett, kikölcsönzött összeg után járó kamat pedig hat százalékos. A „rendszabás” intézkedik arról is, hogy a perceptor csak megbízható kölcsönzõnek adjon
segélyt, kétannyit érõ jelzálog lekötése ellenében. Ez a feltétel nem bizonyos,
hogy megmaradt, de a pénz folyósítása késõbb is rendkívüli gonddal, felelõsségtudattal történik. A Kolozsváron lakozó Urlaki János 1838 és 1847 közötti esztendõkben pédául, a gyámsága alatt lévõ árváknak a telkére házépítést tervez.
Vállalkozása költségeire 600 forintot akar kölcsönvenni a Gondoskodó Társaságtól. A kölcsönt megszavazzák, de elõbb utcanegyedének, a Külsõ-Monostor
utcai fertálynak igazolnia kell, hogy a telekre adósság nincs betáblázva, a beruházás, a lakóhelyteremtés pedig a gyermekek érdekeit szolgálná. Mindezekre a
kérdésekre a városnegyed kapitánya, jegyzõje, valamint „hét hütös arbiter” ad kielégítõ választ, hitelesen bizonyítva, hogy a kölcsönkérõ „dicséretes, jó életû”,
megbízható polgár.17
A társasági alaptõkéhez hozzáadták azután az évvégi kamat jövedelmét is,
mégpedig úgy, hogy ezek az összegek az alapszabály szerint betétjének nagyságához mérten „kinek-kinek capitálisához ragadnak”. Az idézett 14. paragrafus is
tanúsítja tehát azt, hogy a kolozsvári társaság esetében nem egyszerû hitelintézetrõl van szó.
Maga Bölöni Farkas Sándor is igen ragaszkodik a Gondoskodó Társasághoz.
Hagyatékában megmaradt 1833-1842 közötti költségjegyzéke. Ebbõl megállapíthatjuk, hogy õ nemcsak elsõ - fizetést sem jussoló - titkára (nem elnöke) a Provisionalis Cassá-nak, hanem kötelességtudó, szorgos tagja is. A kötelezõ tagdíjat jóval meghaladó, havi 5 (évi 60) forint díját rendszeresen letétbe helyezi,
majd elõre is siet a fizetéssel 1847-ig. Ily módon elhunytakor 750 forint megtakarított pénz volt bejegyezve „privátus libellus”-ába. E betéti könyvecskét az Unitárius Gimnasium jussolta, és a hagyatékot szerette volna meg is hagyni a Gondoskodó Társaság kezelésében. Ez azonban az alapszabályba ütközõ cselekedet
lett volna, hiszen az alapszabály elsõ paragrafusa kimondja, hogy e szervezet tagsága „csak a felséges királyi Gubernium mellett szolgáló és fizetésben levõ individumokból állhatnak.” Haladó intézmények, mûvelõdési egyletek azonban a
gyakorlatban ekkor már kivételes elbánásban részesültek.
A taglétszám 1835-ben 50 fõnyi, majd 1840-ben több mint 200. Az egy munkahelyre korlátozódó belépési jogosultság így nehezen volt tartható. 1849-ben
különben a Gubernium meg is szûnt, a Gondoskodó Társaság azonban tovább
élt és növekedett. (Valójában azonban továbbra is általában a köztisztviselõk és
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más meghatározott értelmiségi foglalkozási csoport szervezetének számított.) A
betétek összege és a közalap ily módon gyarapodott.
1825
1835
1840
1845
1850
1875
1885
1895

130,24 frt.
9 934,05 „
19 514,20 „
46 320,36 „
43 992,37 „
70 210,04 „
214 591,77 „
224 347,76 „

A „közgazdász” Bölöni Farkas Sándor megalkotta társulás nem ismer rendi
válaszfalakat. Az 1830. évi alapszabály módosításkor ezt a politikai vonatkozású
mondatot is a szövegbe iktatják: „Se rang se kor, sem egyéb tekintetek senkinek
elsõségi jusst nem adnak.”
A Gondoskodó Társaság monográfusa - Oberding József György - az egyesület célját és jogi felépítését tekintve hitelszövetkezetnek minõsíti. Õ írja: „A
közvetítõi nyereség kizárását és az üzleti haszonnak a tagoknak - az üzleti forgalomhoz való hozzájárulása arányában való - felosztását tehát éppen úgy megtaláljuk a Gondoskodó Társaságnál, mint késõbb a rochdalei takácsoknál. Megtaláljuk továbbá a közös üzletvitel elvét, a szabad tagfluktuációt, a tagok teljes jogegyenlõségét, a tagsági jogok örökölhetõségét stb.”, majd joggal nagyra értékelõen megállapítja, hogy „Ezeket az elveket a modern szövetkezeti mozgalmak csak
több évtizedes fejlõdés eredményeként termelték ki.”18
A Gondoskodót szövetkezeti alapon szervezett takarékpénztárnak is tekinthetjük, olyan társulásnak, amely régi és új pénzintézeti elemeket kapcsol össze.
A kolozsvári Provizionális Cassa ötvözi a kis tõkék egyleti úton való akkumulációját, a hitelválság valamelyes orvoslását az önsegélyezés, a „kölcsönös segélynyújtás” tradicionális módjaival.
Bölöni Farkas Sándor Gedõ Józsefnek 1828 tavaszán ír Széchenyi István oly
jelentõs, gazdaságelméleti vonatkozásokban oly mélyre hatoló Hitel címû munkájáról: „ ...éppen mintha szívembõl volna kiírva. Ezen tárgyról én sokat elmélkedtem, de se nyelvet, se formát nem tudtam adni gondolataimnak. S mely meglepõ nekem itt magamat látni.”19
Bölöni Farkas Sándor mûvelõdéspolitikai credójában nincs alá- vagy fölérendeltségi viszony az intézmények, valamint azok belsõ strukturális elemei között,
a gyakorlatban pedig minden általa alapított, éltetett alakulat számára korszerû
nyelvet és formát igyekezett találni. Ezért szólunk végezetül pár szóban még csak
arról, hogy a gazdaságszervezés mûvelõi ugyancsak hagyományaik sorába il77
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leszthetik szervezõi tevékenységét. Sok buzgó, lelkes reformer társánál jóval több
gondot fordított a közhasznú egyesületek, a „társulás”-ok anyagi alapjának megszilárdítására és funkcionálásának organizáltságára. Önéletrajzi jellegûnek is tekinthetõ kiadási-bevételi jegyzéke, háztartási naplója tükrözi, elárulja, mi az, ami
a „szegény kancellistát” képessé teszi arra, hogy egy csonka évtized alatt mintegy
háromezer forintot áldozzon, adjon, ajándékozzon közcélokra.20
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SOMAI JÓZSEF
„És miként Gál Kelemen felfedezte, hogy Fechner esztétikai elveit régen elõtte megírta már Brassai, úgy valamelyik nemzetgazdászunk egyszer talán
fel fogja fedezni, hogy Ricardo elsõ hatása, tehát a modern magyar nemzetgazdaságtan, Brassai gazdasági folyóiratában, a Vasárnapi Újságban és a
Bankismeretében nyilatkozik. Abban az idõben sok cikk és röpirat jelent
meg bankügyletekrõl, de az elsõ nagy összefoglaló könyvet Brassai írta.”
(Fitz József, 1911)

Fedezzük fel Brassai Sámuelt mint közgazdászt
tíz nyelvet tudó, tíz tudományt mûvelõ, száz évet megélõ Brassai Sámuel, az utolsó erdélyi polihisztor tízes koordináta-rendszerébe szervesen
beilleszkedett a gazdaságtudományok mûvelése is. Mindezt annak ellenére állíthatjuk, hogy a mûvelõdéstörténészek alig említik meg a nagy tudós ezen
oldalát, bár életrajzírói (Kõvári László, Boros György, Gál Kelemen, Mikó Imre s
mások), ha visszafogottan is, de méltatják a reformkori gazdasági eszmékhez és

n
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elképzelésekhez való hûségét. A visszafogottság érthetõ: szakmájuktól távol estek a Brassait foglalkoztató gazdasági területek, amelyek akkor még az alakulóban lévõ gazdaságtudományok területéhez tartoztak. Balogh Edgár a Romániai
Magyar Irodalmi Lexikonban csupán mûvelõdéstörténeti jelentõségét említi
Brassai Bankismeret címû munkájának, bár ez a könyv kimondottan gazdasági
jellegû és a témakörben egyedüli abból az idõbõl. Írásunknak a célja, hogy megidézzen egy olyan gondolkodót, aki a konkrét gazdasági ismeretek terjesztésével
a gazdasági jellegû néplapjában, a Vasárnapi Újságban, nagy terjedelmû munkájával, a Bankismerettel, valamint a teljes munkásságára jellemzõ hasznosság
elvére alapozó gondolkozásával, megalapozta a gazdaságtudományok mai modern építményét.
“Az utolsó erdélyi polihisztor” minõsítés, ahogy több mint hetven évvel a nagy
tudós halála után 1971-ben Mikó Imre a Brassairól szóló remek életrajzában nevezte, önmagában igaz is, mert a tudományok olyan széles skáláján alkotott,
amihez nem mérhetõ senki más munkássága. Ez a minõsítés így egyszerûen
használva azonban elmossa a különbségeket azon tudományágak között is, amelyekben a tudós különlegesen újat, és maradandót alkotott: a matematika, az
összehasonlító irodalom, a füvészet, a módszertan és a közgazdaságtan. Még sorolhatnánk más tudományágakat is, azonban a közgazdaságtan idesorolása - ami
esetleg egyeseket meghökkenthet - bõvebb indoklást igényel. Életrajzírói nem
foglalkoztak kellõ elmélyültséggel Brassainak ebben a tudományágban nyújtott
teljesítményével, pedig életének legaktívabb idõszakában - 30 és 60 éve között , a XIX. század legmozgalmasabb periódusaiban (reformkor, szabadságharc, önkényuralom), sokat foglalkozott a közgazdasághoz tartozó elméleti és gyakorlati
kérdésekkel: 1.) Az elsõk között, 1832-ben, három folytatásos írásában, a Nemzeti Társalkodóban1 áll ki Széchenyi, a Hitel és Világ címû mûveiben megjelenített, a polgárosodást és a magyar gazdaság felemelését célzó gondolatainak a védelmében. 2.) Tizenöt éven át (1834-1848) szerkeszti a ma is példaértékû és úttörõ jelzõt érdemlõ közgazdasági jellegû néplapját, a Vasárnapi Újságot. 3.)
Megírta a „gazdák”, és mások örömére, az egyik legterjedelmesebb (359 oldalas,
két kiadást megért) a banktörténetrõl és a korabeli bankrendszerrõl szóló monografikus munkáját, a Bankismeretet. 4.) Nyelvismeretét kihasználva fordított
nyugati közgazdászoktól, pl. Ignaz Bernhardtól A fiatal kereskedõk arany ABCje címû könyvet. 5.) Egész élete során jelen van gazdasági jellegû írásaival a kor
gazdálkodásával foglalkozó lapokban (Természetbarát, Gazdasági Lapok Magyar Posta, Falusi Gazda stb.).
A továbbiakban részletesebben foglakozunk ezekkel a kérdésekkel, de elõbb
röviden áttekintjük az egész századot átívelõ életét.
Saját bevallása szerint, - mert bizonylat születési adatairól nem maradt fenn,
- 1797 júniusában, annak is a közepén, Torockószentgyörgyön született. 12 éves
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koráig unitárius pap apja tanítja, majd a helyi iskolába jár, és jelesen vizsgázik
1812-ben és 1813-ban. Tanulmányait a kolozsvári Unitárius Kollégiumban folytatja. Betegsége miatt ezt is megszakítja, majd a nagyenyedi Református Kollégiumban tanul tovább, azonban betegsége miatt 1816-ban innen is visszatér szülõfalujába és otthon tanul tovább 20 éves koráig. A tudásszerzés nagy idõszaka a
húszas évei voltak, amikor fõúri családoknál dolgozik, elõször Zsibón könyvtárrendezõként gr. Wesselényi Miklósnál, majd 1823-1829 között a Bethlen családnál zongoratanár és nevelõ. Kihasználva a gazdag könyvtárakat és a fõúri családok szellemi környezetét, széleskörû tudásra tett szert a tudományokban és a
nyelvek ismeretében. Ez a tíz év teremtette meg a tudásra szomjas ifjú számára
az alapot, hogy késõbb hosszú éveken át egész nemzetének tanítómestere lehessen. „Iskolája csak arra volt jó, hogy megnyissa szemét a látásra, a magyar ugar
egész területén eléje táruló hiányokra, hibákra, a nyugattól való elmaradásunk
szomorú látványára. Ez a szomorú élmény õt nem csüggesztette, hanem példátlanul széleskörû és elmélyedõ tanulásra serkentette. De ez a tanulás nem olyan
l’art pour l’art-féle munka volt a maga kedve és szeszélye kielégítésére, hiúsága
legyezgetésére, hanem igazi értelme és valódi lényege szerint: gyakorlati irányú
mívelõdési ösztöne felébresztésére és kielégítésére irányuló. Kisebb körben s a
tudomány terén olyan szabású törekvés, mint a Széchenyié a testvérhonban s a
Wesselényié Erdélyben. Lehetetlen törekvésük azonosságát fel nem ismerni:
csupán nemzetnevelõ és emelõ munkájuk területe más itt és más ott. Tanult folytonosan és soha ki nem fáradó buzgalommal, de nem azért, hogy sokat tudjon,
hanem azért, hogy sokat taníthasson, sokat használhasson nemzetének. A Vasárnapi Újság (1834-1848-ig) olyan nevelõje volt Erdélynek, mint a testvérhazának Széchenyi ébresztõ riadói. Ebben mondja egy helyt (1843. jan. 1. szám): „ha
én iskolamester volnék, alázatos mesterségemet a világ minden mesterségénél
elõbb becsülném...” 2
A harmincas évek elején jelentkezik elsõ írásaival, amelyekkel már bizonyítja
nagy tudását és egybõl az érdeklõdés elõterébe kerül, mert rövidesen szerkesztõi
megbízatást kap (1834), majd az unitárius kollégium tanára lesz (1837). A Magyar Tudományos Társaság, (az Akadémia), Vörösmarty Mihály, Wesselényi
Miklós és Szemere Pál ajánlására, elõbb levelezõ tagjának (1837), majd rendes
tagjának (1865) választja. Közben tanít, cikkezik, vitázik Pesten, illetve Kolozsváron a tudományok majdnem minden ágában. A kolozsvári egyetem megalakulásától (1872) prorektor, rektor, tanszékvezetõ és több tantárgy elõadója. Hosszú
élete és munkássága alatt alapvetõ hivatásának, hazafias tettnek tartotta nagy
tudását népének átadni. „Bármint forgatom elmémben a kérdést, mindig arra az
eredményre jutok, hogy õ a nemzetének nagy tanító mestere. Ezzé avatja õt életének egyetlen nagy szenvedélye, a tanítás. A magyar mûvelõdés õrhelyén álló
katona. Oda állította õt a lelkében felcsendülõ elhívatás parancsa. Figyelõ lélek-
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kel áll a nemzete életében felmerülõ tudományos, mûvészeti, irodalmi és közgazdasági jelenségek áramlatai között. Oszlatja a sötétséget és tudatlanságot, ûzi a
homály fellegeit, irtja a tévedéseket, terjeszti, és fejedelmi bõkezûséggel szórja
szét nemes önzetlenséggel embertársai lelkében az ismeretek magvait. Fellépése
egybeesik azzal a korral, melyben Széchenyi tüneményes fellépésével a lelkek a
hosszantartó szellemi aléltság állapotából Erdélyben is ébredezni kezdenek. Széchenyi komoly gazdasági programját Erdély irodalmi életében senki megértõbb
lélekkel nem fogadta, s megvalósításához nagyobb készültséggel nem fogott,
mint Brassai. Észreveszi nemzetének szellemi aléltságát, tudományban, ismeretekben való elmaradottságát s lelkének egész gazdag kincsestárát, egész életét teszi fel a tanítás munkájára, a nemzeti míveltség emelésére és fejlesztésére.”3
Életmûve bizonyítja, hogy a magyar tudomány erdélyi mûvelõi között, valamint a magyar kultúra terjesztõi között, minden idõk elõkelõ helyét érdemli.
Életrajzírója, Gál Kelemen mondja 1926-ban: „Nekem, visszaidézve emlékemben az õ testi alakját, s írásait olvasgatva, a nemzet nagy tanítói, Szokrátesz vagy
Apáczai Csere János jutnak eszembe, akik egy gazdag élet minden szellemi kincsét a legnemesebb önzetlenséggel szórják szét, hogy a mûveltség világosságát
terjeszthessék s nemzetüket a kultúra útján emelhessék.”4 És tovább: „De Brassai mindig ott volt, mindig jelentkezett, ahol szükség volt egy okos szóra, egy felvilágosításra, egy kérdést bontogató, szálaira fejtõ éles elmére. Nem arra hívatott
õ, hogy nagy életmûveket létesítsen, hanem arra, hogy a mûveltséget, a felvilágosodást terjessze, nemzetét a korszellem zavaros áramlatai között a helyes
irányba vezesse, a lelket és erkölcsöket romboló divatos eszméket óvja. Õ a
XIX. század magyarságának nagy tanítója: praeceptor Hungariae.”5

Reformkor, kiállás Széchenyi mellett
Brassai Sámuelt az 1830-as években munkássága a közfigyelem központjába
helyezi, akinek a szakmailag megalapozott véleménye már egész fiatal korában
perdöntõ volt.
„Brassai egy kedvetlen iskolai múlt után kilép az iskolából, és tulajdonképpen
akkor kezdõdik az õ tudós készülése az életre. Amint iskolai pályája nem volt
normális és sablonos, tanárságra készülése sem szokásos. Õ nem ment a kollégium végzése után külföldre, mint a többiek, hanem eltûnik szemeink elõl egy évtizedre, s míg neveléssel és a „klavier mesterséggel” keresi kenyerét, egyszerre
mint kész, kiforrott ítéletû, széles és alapos ismeretekkel rendelkezõ tudós író jelenik meg ismét. 1832-ben egy páratlanul értékes esztétikai értekezéssel lepi meg
a világot. Kolozsvár tudós társadalmi köre egyszerre felfigyel az alapos képzettségû fiatal tudósra, aki bátor és merész és meg nem félemlített hangon hirdeti a
reform, a haladás, szabadelvûség eszméit s ezzel eljegyzi magát a Metternich re-
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akciós kormányzása által megfélemlített aulikusokkal szemben a nemzeti irányú
kulturális haladás ügyében”6, írta 1926-ban dr. Gál Kelemen, Brassairól szóló
életrajzában.
Brassai jelentkezése kora szellemi életében a lehetõ legjobb idõre esett. Erdélyben abban az idõben kezdett élénkülni a közszellem, fõleg Bölöni Farkas
Sándor munkásságának köszönhetõen. Utazás Észak Amerikában címû könyve
nagy érdeklõdést keltett. Bölöni összeköttetéseivel, s fõképpen a Wesselényivel
ifjú kora óta fönntartott barátságával irányító szerepet töltött be Kolozsvár szellemi életében. A külföldrõl hazatért, tapasztalt hazafi újabb és újabb reform-eszméivel szerzett tekintélyt. Tervei közt szerepelt a kolozsvári kaszinó alapítása,
melyet követne egy népújság kiadása. Mindkettõt, másokkal összefogva, sikeresen meg is valósította. Kolozsvár ez idõ szerint egy valóságos kis irodalmi központ. A katolikus, református és unitárius fõiskolák tanárai, Szilágyi Ferenc, Méhes Sámuel, Koros a piarista rektor, Gyergyai Ferenc, a senátor, Bölöni Farkas
Sándor, Kriza János, Szentiváni Mihály, Gálfy Sándor, a Telekyek, Kemény Zsigmond, Jósika, állnak annak a kulturális, irodalmi és közgazdasági mozgalomnak
az élén, amely Széchenyi fellépése után Erdély földjén most vetett hullámokat.
Brassai 1834-ben feladja nevelõi állását, s Méhes mellett társszerkesztõje lett
a Nemzeti Társalkodónak és vállalta a Vasárnapi Újság szerkesztését. Széchenyi hatására megalakul az úri kaszinó, s eszméi terjesztésére alapítják ezt a közgazdasági lapot. Közben megint útra indul Kendeffy gróf leányaival, s míg õ oda
van, szorgalmasan küldi cikkeit a lapnak, melyet távollétében Kriza szerkeszt.
Már itt kitûnik a legkülönbözõbb dolgok iránt való érdeklõdésével alapos, széleskörû ismereteivel. Foglalkozik nemzetgazdasági kérdésekkel, cikket ír a politikáról, önnevelésrõl és mûvelõdésrõl, henger- és gõzmalmokról, az elsõ gõzhajóról
és vasútról, a sürgönyrõl, szociális munkásgyûlésekrõl, az elsõ esküdtszékrõl, a
léghajózásról, természeti tüneményekrõl, koleráról, angol, skót, francia, német
gazdaságról, a bankokról, és ezeknek gazdasági jelentõségérõl. Ezek a cikkek
Széchenyi szellemiségében íródtak, s nemzetfejlesztõ s kultúraemelõ hatásuk
kétségtelen. „Világosan bizonyítják, hogy Erdélyben nem a Kossuth lángoló lelke gyújtott, hanem a Széchenyi hideg értelme világított” – írja Gál Kelemen a
Brassai-életrajzában7.
Dr. Boros György: Brassai Sámuel élete címû életrajzi munkájában okkal írja, hogy „Erdély legkiválóbb férfiai, született és szellemi arisztokratái, a legdemokratikusabb nemzeti és társadalmi alapon szövetkeznek a hazafias közmûvelõdés elõsegítésére”.8
Brassai igazi felfedezõje és bevezetõje a szellemi világba Bölöni Farkas Sándor volt, a reformkor egyik kiemelkedõ erdélyi gondolkodója. A Kaszinó jegyzõjeként a néplap szerkesztésének elvállalására Brassait ezekkel a szavakkal buzdítja: „tudja a bizottság, hogy oly férfit szólít fel a vállalatra, ki mindig a hazát s

83

11emggm modositott.qxd

2005. 09. 14.

16:59

Page 84

Az erdélyi magyar gazdasági gondolkodás múltjából

közjót hordozta keblében, szent kötelességének tartja oly pályára lépni fel, hol elméje, szép tulajdonait és a hazafiú egyik legszebb kötelességét a nép mívelõdését
érzelme egész melegségével és elméje sokoldalú szüleményével legszélesebben
eszközölheti”9.
A XIX. század nagy reformerei mellé bátran sorolhatjuk a „közgazdász” Brassait, aki Széchenyi Istvánnak és Wesselényi Miklósnak nemcsak a barátságát élvezte, de a kor társadalmi, gazdasági megreformálásáról való gondolkodásban
kölcsönösen támogatták, védték egymást.
Brassai már 1832-ben, a Nemzeti Társalkodó három írásában meggyõzõen
védi meg Széchenyi Istvánnak, a Hitel és Világ címû könyveiben kifejtett reformeszméit. Ezekben az írásokban teljesen azonosul Széchenyinek a polgári haladást
célzó reformgondolataival.
A Nemzeti Társalkodó hasábjain megjelent írásának címe: Gróf Széchenyi
István és Bírálói. Írása nemcsak a tartalom szempontjából, hanem formailag is
fontos. Brassai ugyanis példát mutat benne a vitázás módjára: elõbb elsorolja,
mik a helyes bírálat feltételei, aztán pontokba foglalja Széchenyi tételeit, majd
megcáfolja az ellenvetéseket, és levonja a végkövetkeztetést. „Ezek nevében tehát
(a Széchenyi mellett kiállók nevében. S.J.) emelem én is fel csekély szózatomat a
„nem értõk” értesítésére s méltatlan gáncsoskodók elutasítására, s röviden megvizsgálom, mit kell vala tennie bírálóinak s mit tettek ahelyett”10.
Széchenyi két munkájának, a Hitelnek és a Világnak a gondolatmenetét Brassai tíz pontba foglalta a Nemzeti Társalkodóban11 a következõképpen: Magyarországot a természet sok kinccsel ajándékozta meg „de a közjólét koránt sem áll
oly lépcsõn, amilyenre azt a reá ruházott szép adományok s lakói ifjúi tüze felszólítni látszanak”12, s a nemzeti jólét elérhetõ legmagasabb polcra csak úgy juthat el, ha minden lakója számára nyitva áll az érvényesülés útja (jogegyenlõség,
jobbágyság megszüntetése). A jólét elérésének eszköze „a munkásság és szorgalom útján s az ezek által keresett vagyonosság, szerzett vagyonosság” (polgári haladás). A szorgalmat a „nemzetiség emelése” útján lehet kifejleszteni, ha a nemzet nem egy kasztra szorítkozik (a nemességre), hanem a lakosság összessége
fogja alkotni a nemzetet, s minden egyén személyes vagyoni biztonságát a törvény védi (törvény elõtti egyenlõség). A nép nemzetté emelésének feltétele a „közértelmesség” (iskoláztatás, nevelés). A közélet élesztõi a közintézmények (Kaszinó, Akadémia). Végül a szorgalom serkentése szolgál az „elõhaladást gátló akadályok elhárítására” (a nemesi birtok védettségének megszüntetése, hogy a föld
megterhelhetõ legyen és a birtokos kölcsönt vehessen fel reá). Támogatja Gróf
Széchenyi eszméjét, mely a hitel lábraállítását tette fõ tárgyául, bizonyítva elkerülhetetlenségét és a jótevõ hatását, melyre az országnak nagy szüksége van.
Természetesen a Hitel és Világ reformeszméit élesen bírálta a konzervatív nemesség. Felhozták ellenük, hogy Magyarország a jólét magas fokán áll
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(Thewrewk), Magyarországon a kiváltságosok nem élnek vissza jogaikkal
(Desewffy) és a magyar alkotmány a maga nemében tökéletes (Orosz). Brassai az
említett három cikkében sorra cáfolja Széchenyi bírálóinak érveit, s végül elmondja a véleményét Széchenyirõl és a három bírálójáról, s így zárja mondandóját eszményített hõse érdekében „...Gróf Széchenyi Istvánt egy tárgyához jól értõ, mély belátással bíró, szellemteli, eredeti írónak tartom, kinek irományai egy
mindenütt elismerhetõ lélek, úgymint az a kívánság és útmutatás: miként építtessék honja jóléte s virágzása a legrendületlenebb, századok tapasztalásával s
okoskodásával megerõsített alapokra – eleveníti; kinek minden periódusában
lelhetni egy valódi gondolatot, vagy egy gazdagon festett képet, mely...soha karikatúrává nem válik... Minden szava egy gondolat, minden vonása egy kép.”13
És a három bírálót röviden és egyszerûen intézi el: „Én ezeket az urakat a
franciaországi juste milieu pártfogóival: a Lafayettõl úgynevezett kétszerkettõistákkal egy sorba helyezem...”13.
G. Széchenyi István Crédo-ja címmel a Vasárnapi Újság 1841. szeptember
19-i számában ismételten kiáll kedvence védelmében a „Kelet népe 1841-ben” címû munkáját népszerûsítve. Úgyszintén a perbe fogott és elítélt Wesselényi Miklóst is védelmébe veszi és annak törekvéseit a jobbágyfelszabadítás és a modern,
iparra alapozott gazdálkodás meghonosítását illetõen maga zászlajára tûzi, Erdély haladó szellemiségeinek gondolkodásával azonosul.

Vasárnapi Újság
Igazi népfõiskola! Elsõsorban gazdasági ismeretek, hasznos tanácsok népfõiskolája.
Önmagát a néplap úgy ajánlja, mint amelyet „közhasznú ismeretek terjesztésére” alapítanak és mûködtetnek. Ez a szándék megvalósult, másfél évtizeden át
a gyakorlatban: terjeszt, tanít és hasznos tanácsokkal látja el a gazdákat, iparosokat, kereskedõket, gazdasszonyokat.
Valójában a magyar hírlapirodalom úttörõje volt. A lap oldalain megjelent
írásainak szüntelenül a népnevelés volt a célja. A közhasznúság jegyében írott ismeretterjesztõ munkáival a polgárosodást hirdeti, a reformkor haladó gondolatait hirdetõ eszméivel nagymértékben hozzájárul az 1848-as események elõkészítéséhez. A reformkor igazi szószólója.
A tizennégy éven át megjelent Vasárnapi Újság hasábjain (1834-1848),
amelynek Bölöni Farkas Sándor kezdeményezésére és felkérésére, mint már említettük, a fõszerkesztõje volt, gondoskodott arról, hogy a honon túli és honi gazdaságról, gazdálkodásról alkotott nézetei eljussanak az olvasókhoz. Annak a kis
számú haladó csoport tagjainak eszmei gondolatvilágával fejezi ki nézetazonosságát, akik – Brassai szavával élve – „a roskadozó épülethez hasonlító alkot-
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mány” megváltoztatása mellett állnak ki, akik a politikai jogokkal nem rendelkezõ jobbágyparasztság helyzetének rendezése ügyében szerettek volna cselekedni.
Közismert, hogy az elsõ erdélyi magyar nyelvû néplap a Vasárnapi Újság
volt, hetenként tájékoztatta az egyszerû olvasót a politikai helyzetrõl, hirdette a
reformkor leghaladóbb társadalmi és politikai eszméit, népszerûsítette a tudomány és a technika vívmányait, gazdasági tanácsokat osztott, és az irodalomból
is adott egy kis ízelítõt, de mindarról ír, ami valakinek hasznára lehetett. Kortársa és tanítványa, Kõváry László írta a Vasárnapi Újságról, hogy földrajz- és népismereti cikkek után jöttek a „közgazdasági, természetrajzi, egészségtani, fizikai
cikkek, regék és hír rovatában a politikai és társadalmi mozgalmak”.14
Amikor Bölöni Farkas Sándor a Kolozsvári Kaszinó megbízásából Brassai Sámuelt levélben felkéri fõszerkesztõnek, akinek addig mindössze két jelentõsebb
közlése jelent meg („A gyönyörûség” és „Széchenyi István és Bírálói” a Nemzeti
Társalkodóban, 1832), azt az embert ismeri fel, aki „mindig a hazát s a közjót hordozva keblében”, „elméje sokoldalú szüleményeivel” a kívánt szerkesztõ lehet.
Brassai válaszának csak egy dátum nélküli fogalmazványa maradt fenn, de ez
is jellemzõ fényt vet életének arra a fordulatára, amikor a nyugalmasabb vidéki
életet biztosító nevelõi pályát az újságírás kockázatával cseréli fel. Sokoldalú és
késõbb enciklopédikussá bõvülõ ismereteit, nevelõi tapasztalatát „a más környületek miatt parlagon maradt elmék mívelésére”, vagyis a tudomány népszerûsítésére kívánja fordítani. Ez a lírai hangú levél új vonással egészíti ki Brassai Sámuel portréját: szigorú kritikus, a makacs, a közcélokért hevülõ lélek, aki a népnevelést és a tudományok népszerûsítését életcéljának vallotta.
A levél és válaszlevél Brassai Sámuel hagyatékában maradt fenn. Boros György idézett belõle, teljes terjedelmében Mikó Imre életrajzírásában került elsõ ízben nyilvánosságra. „A lap célja Brassai egyéniségével és törekvéseivel teljesen
összhangban volt. Szerette és becsülte a népet, s lelki élvezetet talált az ismeretek terjesztésében. A Vasárnapi Újság a hasznos tudnivalók gazdag tárháza, hazafias erkölcsös és vallásos érzés apostoli szószólója. A tudománynak élõ Brassai
nem sajnálta fölvenni és olvasói asztalára tenni a legkisebb gyöngyszemeket, a
búzakalászt, vagy útszéli virágot, ha abból olvasói javára hasznot, vagy gyönyörûséget remélhet.”15
A Vasárnapi Újságot 1834. április 1-jén indítja el (miután az elõfizetési felhívást 1834. február 12-én kibocsátja). Szerkesztõként 500 forintot kapott tízéves
szerzõdéssel. A továbbiakban a lap önfenntartó volt. A lap írásainak témaköri változatossága felülmúlhatatlan példája a népoktatásnak. A falusi iskolamesternek
segítséget nyújt a gyümölcsfatenyésztésre, a gazdáknak megmagyarázza, hogyan
lehet a juhból több nyereséget kapni, a gazdasszonyokat szövetfestésre tanítja.
Majd kiviszi olvasóit a nagyvilágba. Rendre ismerteti az idegen országokat, a népeket, az állat- és növényvilág érdekességeit, a föld titkait és elmondja, mi törté-
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nik más országokban. Ismerteti a fölfedezéseket. Nem sajnálja olvasóitól a legaprólékosabb magyarázatot sem. Minden közhasznú ismeret megfér a lapban: orvosi receptek, tanácsok gazdasszonyoknak, hirdetések, javak eladása-vevése, ajánlás
téli eltevésre, orvosságok embernek, állatnak, a föld, rét, erdõ mûvelése, szövetfestés titka, ecetkészítés, faültetés, trágyázás fontossága, gazdasági találmányok,
francia eke, gõzgép leírása, fahengeres szõlõõrlõ, az elsõ gõzmalom felállításának
nagy sikere Sopronban 1836. szeptember 20-án, a hosszú élet titka stb.
Mindenrõl írt, amit mások számára hasznosnak talált. Ha a XIX. század közepének erdélyi s jórészben a magyarországi nemzeti élet vérkeringését meg
akarjuk ismerni, kísérjük végig a Vasárnapi Újságot, és szemünk elé tárul. Szerkesztõje messze és mélyre lát. Figyel nemcsak az eseményekre, hanem azok indító okaira is. „Brassai hihetetlen sokoldalú tudása, részletekrõl s különlegességekrõl, melyeket kívüle senki se ismer, kiszólásai s furcsaságok, melyek kiegészítik egyéniségének képét, minden lapján találhatók.”16
Jakab Elek történetíró Bölöni Farkas életrajzában, az õ hevülõ, lelkes hazafiságával emígy méltatja: „Akik érték, emlékezhetnek a kis újság mily nagy befolyással volt arra, hogy Erdélynek magyar hírlapolvasó közönsége legyen. A Casinó azon jelesei, kik ezt kezdeményezték, irodalmunknak és a magyar nemzetiségnek hálát érdemlõ szolgálatot tettek általa. Õk méltók arra, hogy tettük irodalom és míveltség történelmünkben a magasztalás szavaival örökíttessék. A derék
szerkesztõnek a nevét csak ez is képes lenne halhatatlanná tenni. Ami ma, az
egyesült Magyar-Erdélyországban az új Vasárnapi Újságba, az volt 1848 elõtt
kis hazánkban az, amelyet Brassai szerkesztett. Õ folyvást igyekezett programjának eleget tenni. Lapja igaz fénnyel vezénylõ fáklya volt a népnek, s mulattató
kedélyes házibarátja a mûveltebb osztálynak. Ész és szív, tudomány és kedély,
igazságszeretet és törvénytisztelet volt jellemzõje és iránytûje”17.
Brassai úgy vélte, hogy a „földmûves bilincsei”, az úrbér meg a földesúrnak járó jobbágyszolgáltatások, és más feudális kötöttségek rendszerének megbontása
a jobbágyfelszabadítás útját és egyben a gazdálkodás reformját jelenti.
A „közhasznú ismeretek terjesztésére” alakult Vasárnapi Újságban következetesen foglalkozott az észszerû gazdálkodással, az iparosodás, ipari technika
meghonosításának társadalmat alakító szerepével, közlekedésüggyel és egyáltalán mindazzal, ami a polgári társadalom haladását jelentette. A lap hasábjain
foglalkozik azzal, hogy ki is az igazi gazda. „Nem az a gazda, aki szántani és vetni tud, hanem az, ki minden dolgait úgy rendeli, hogy körülötte mindenben rend
és haszon mutatkozzék”, és továbbá: „Gazda pedig az, aki ismeri a nagy természetet, földén megtermeszt mindent, de nemcsak megtermeszti, hanem mindent
okosan használni is tud, a dolgok érdemét, becsét ismeri, a kereskedés folyamatait tudja, magát szüntelen feljebb emeli s dolgait állapotjához és környülállásaihoz szabja”18.

87

11emggm modositott.qxd

2005. 09. 14.

16:59

Page 88

Az erdélyi magyar gazdasági gondolkodás múltjából

Hatalmas tudását szívesen váltja át a lapban tanácsadásra és figyelmeztet,
hogy „Jusson eszébe, hogy az idõ pénz, a hitel pénz, s a pénz szaporító természetû. A jó fizetõ ura a más erszényének”. Vagy mi módot kell követni bárkinek,
hogy mindig legyen pénz a zsebében: „Két együgyû szabály (regula) szorosan
megtartva elégséges az egész dolog végrehajtására. Az elsõ ez: A munka és a becsület, legyenek mindenkori társaid. A második: Költs egy garassal kevesebbet a
tiszta jövedelmednél”19.
Gazdag nyelvtudását kihasználva szívesen példálózik a nyugati gazdaságok
tapasztalataival,* mert azok „elõbbre valók” a hazainál. Foglalkozik az angol,
skót, német francia gazdaságok tanulságaival, a már kipróbált módszerek terjesztésével. A német gazdák egy 1838-beli gyûlése leírásának tanulságáról írja:
„De a gondos fõ látni fogja bennek, hogy a szomszéd ország legmíveltebb mezei
gazdái micsoda hiányokat látnak még; mik azok a gazdasági kérdések és tárgyak,
melyek leginkább napirenden vannak; mik a homályos és kétséges pontok, melyek felvilágosítást kivánnak”20. Európa legelõrehaladottabb gazdaságának a skót
gazdaságot tartja, errõl szívesen cikkezik vagy cikkeztet. A Mi haszna a mívelt
gazdaságnak címû írásban, tapasztalat, ismertetés, tanulság céljából (adatok
egy Scociában utazó levelébõl) így ír a lap: „Az ángol minden gyári elõhaladásuk
mellett a mindenik alapjában a földmívelésben 60-80 évvel hátrább állanak
Scotiánál. Egy oly ténnyel kezdjük, mely már magára elégséges az olvasót meggyõzni, miszerint a scot mezei gazdák osztálya gyakorlati értelmességben sok
más országbelit szépen túlhalad”. És folytatja: „Kivált a magyar gazdasági közösségnek százszor is szeretnõk az ily példákat tükörül tartani, mert bizony a gazdaság szellemi részéhez kevés fogékonyságát mutatja. Hogy alkalma s eszköze bõven ne volnának éppen nem mondhatni; sõt azt állítjuk, hogy az irodalom minden ágai közt a gazdasági a legjobban van képviselve”21.
A Vasárnapi Újság lapjain állandó jelleggel jelen vannak a hazai gazdasági
események,** így a Magyar Egyesület gyûléseinek leírása, vagy az évi beszámolók
*

Lásd a külföldi példákat: Két különbözõ gazdaságfolytatás. Egy német gazda irománya , (166, 167,
168, 169, o., 1837); Adózás Angliában, angol, francia "elõhaladás" a földmûvelés tekintetében,
Gazdasági újdonságok Angliában (1o1 o., 1836); A német gazdák müncheni 1844-ki közgyûlésén
elõfordult nevezetes dolgok.( 562. o. 1845); Az Egyesült országok bankja. Megalakult 1791-ben,
részletes leírása a mûködési folyamatnak. (187, 188, o., 1937); Gazdasági gyûlés. Egy német
gazdasági társaság tevékenység énekleírása (195. o., 1938); Európai országok ereje. Adatokkal
erõsíti állításait a népesség, pénzügyek, katonaság, hajók (203, o., 1938); Utazás az ázsiai bányák
között (215. o., 1838); Granzsuáni gazdasági iskola ismertetése: terve szerkezete, gazdasági
szemlélete stb. (385. o., 1841); Moldova és Oláhország kereskedési állapotja (134. o.) 1936).
** Lásd a hazai példákat: Gazdasági ismertetés Székes-Fejér vármegyérõl" Betegh a gazdaság.
Jobbágyság kikezdése (144-145, o., 1937) Mezei gazdaság, a fogalom leírásától a szerkezeten át a
tanulságokig, okulás a tudományos mûvelésre (154, 155, o., 1939); "Practicus nevelés a
köznépnek polgári és gazdasági tekintetbõl" - gazdák, iparosok nevelése, szervezése.(305, o.,
1835); Közli a Polgári Biztosítási Intézet szabályait, hogy szolgálhasson másoknak is mintául
(353-354, o., 1841); Biztosító és kármentõ intézetek (124, o., 1836); Gazdasági ismertetés
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a gazdasági egyesületek munkálatairól. Az 1846-47-48-as számokban jelennek
meg folyamatosan a gazdasági levelek (kiemelkednek Kulikné prédikációi), ami
csupa gazdálkodással kapcsolatos bírálat, elégedetlenség, s ugyanakkor tanácsok
a jobbításra. A tanítás és tanácsadás céljából 14 pontos költségkezelési szabályzatot közöl, ebbõl idézünk: „Ki a krajczárt nem becsüli, attól a forint is búcsut vesze”
(4. szabály), vagy „Sovány egyezmény jobb a kövér pernél”(14. szabály)22.
Kihasználja a lap nyújtotta lehetõségeket és népszerû nyelvre fordítja a Bankismeretben szakszerûen kifejtett elveit a hitelrõl, a gazdaságról, a pénzrõl, valamint a polgárosodás eszközeirõl.
A Vasárnapi Újság hasábjain ironikus írások is megjelentek, az igazság megvédésére is felhasználta azt. Ennek tanúja a „miben hasonlítunk Kamcsatkához?” kijelentése. A Vasárnapi Újság, amint az alcíme mondja, a „közhasznú ismeretek terjesztésére” alakult. Nagyon sok volt benne az okszerû gazdálkodást,
az ipari technikát, a gyógyászatot népszerûsítõ cikk, s nem maradhatott el hasábjairól a közlekedésügy sem, s mivel 1838 kezdetén kemény tél volt Kolozsváron,
Brassai azt találta írni: „Kolozsvárott oly jó szánút van, hogy a szánokat nem gyõzik lóval és ökörrel, hanem kutyát és kecskét is fognak be. Ebben is hasonlítunk
Kamcsatkához.”23. Ez a csípõs hang feltûnt egyeseknek. Kamcsatkát ugyanis úgy
ismerték, mint ahova a cári közigazgatás a fegyenceket küldi – elpusztulni. Ha
abban is hasonlítunk Kamcsatkához, hogy a szánokat kutyák és kecskék húzzák,
akkor vajon miben hasonlítunk még? Brassai csak arra volt hajlandó, hogy a második is-t kivegye a mondatból.
Olyan erõre kapott a Vasárnapi Újság, hogy Brassai 1848-ban átveszi a Természetbarátot, amelyet közösen Berde Áronnal szerkesztett és adott ki. A nemzet új élete kezdetével a népnevelést és a tudományos ismeretek iránti érdeklõdést is elég nagynak tartotta arra, hogy sikeresen szerkessze a két lapot. A Vasárnapi Újság 1848 második felére „régi szellemében de új és bõvített alakban jelent meg” – írja elõfizetési felhívásában. „Szelleme – ismételjük-e, hogy a szabadság szelleme?” – kérdi és feleli: „Csak azon könyörületre vagyunk bátrak figyelmeztetni, hogy a Vasárnapi Újság 1834-ben, szabadságérzetünk újjászületése idõpontjában született s születésével nyert jellemét a legnehezebb körülmények között is meg tudta tartani”24. A Természetbarát 1848. július 2-tõl új nevet
kapott Ipar és Természetbarát címmel. Ezt az új lapot már Berde Áron szerkeszti és párhuzamosan jelenik meg a Vasárnapi Újsággal, Brassai szellemi és anya-

Székes-Fejér vármegyérõl. Betegh a gazdaság. Jobbágyság kikezdése (144-145, o., 1937);
Sáfárkodó magyar gazda: könyvismertetés (433, o., 1942.); Gazdasági figyelmeztetés
augusztusra (433, o., 1842); Rövid pillantás földmioivelési rendszerünkre (499-500, o., 1843.);
A hazai mûipar és kézi mesterségek akadályairól Erdélyben s a szomszédságban (5 akadályt sorol
fel, s megjegyzi "iparra nincs nezeti hajlandóságunk" (552, o., 1844).
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gi támogatásával. „Brassai kívülrõl segédkezett, de az õ szelleme teremtette meg
a lap gondolatát és táplálta az életét is”25, írja Boros György 1927-ben. A ‘48-as
forradalom bukásával bukik mindkét lap, s szerkesztõje (Brassai) bujkálásra
kényszerül az önkényuralom megtorló hatósága elõl, pontosan írásai miatt.

Bankismeret
Brassait 1837-ben másodszori javaslatra szeptember 7-én a Magyar Tudományos Akadémia megválasztja levelezõ tagjának. Tudományos hajlamai ugyan
kezdettõl fogva a filozófiára, nyelvészetre s matematikára irányultak, azonban
mégis közgazdasági munkával lepi meg a magyar tudományosságot. A „nemzet
tájékoztatására” megírta a Bankismeret címû munkáját. Érdekességnek tûnhet,
hogy Brassait az Akadémia Matematikai és Természettudományi szekció tagjának választják, s õ egy terjedelmes (359 oldal), kimondottan közgazdasági munkával jelentkezik.
A mûvelõdéstörténet a közgazdász oldaláról ismeri legkevésbé Brassait. Pedig a közgazdaság nemcsak egy újabb tudományág volt, amelyet a többi mellett
mûvelt, hanem közgazdasági munkáival a polgári haladásnak vált egyik hazai úttörõjévé. Munkájával bizonyítani óhajtotta, hogy a polgári átalakuláshoz iparra
van szükség, az ipar fejlesztése pedig csak úgy válik lehetõvé, ha bank is alakul,
amely a beruházásokra kölcsönt folyósít. Brassai széleskörû nyelvismerete lehetõvé tette, hogy a nagy tõkés államok életét figyelemmel kísérje, s az e téren szerzett ismereteit itthon kamatoztassa. Ezért adta ki 1842-ben Bankismeret címû
könyvét, egyik legterjedelmesebb munkáját, amelyet „A Hitel halhatatlan írójának, a nemzeti jóllét útmutatójának és buzgó munkásának, gróf Széchenyi Istvánnak hódolattal”26 ajánl.
Könyve elõszavában írja: „Allegoria nélkül szólva a munka két részbõl áll. Melyek közül az elsõ eszméleti s általános história, a másodikat külön szemléleti
résszé alakítók”27. Szintén az elõszóban magyarázza könyvének szükségességét,
mivel jó lenne: „... hogy bankokról azon idõtájban sereglõ röpiratok és hírlapi
czikkek tömkelegében egy áttekintõ bírálattal nyújtana vezérfonalat”28. A hiánypótlás szándéka egy olyan könyvet szült, amely az akkori bankrendszer és története leírása által ma is tanulságos ismereteket nyújt a szakembereknek.
A könyv „Fogalom-határzás” címû fejezetének elsõ paragrafusában kifejezi: a
bank germán szó, tulajdonképpen padot jelent és lett belõle franciául banque,
olaszul banco, angolul bank. Mit is jelentett ez Brassai szerint? Idézzük:
„I. olyan asztalt, melyre pénzt, kiadás vagy bevétel végett kiszámítanak. Innen:
II. oly pénztárt, mely a közösség számára mindig nyitva áll pénzbevétel vagy kiadás végett. E tekintetben ismét
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1. olly pénztárt, hová a tõpénzesek (tõkepénzesek, S. J.) készpénz summáikat leteszik: Ezeknél a pénz
2. nem kamatól és vagy
q) csak bátorságosb tartás végett adják be vagy
s) a fizetés alkalmatlanságait akarják a betevõk kikerülni,
a) A pénz kamatol vagy
q) szokott határozott kamatot mint kiadott tõkepénzt: vagy
s) határozatlan mennyiségû nyereséget nagyobb vagy kisebb szerencsével
folytatott nyerekedés után, mint oszlékot (dividend).
1. olly pénztárt, honnan zálogra kölcsönpénzt kaphatni . A zálog vagy
A) ingó jogok; ezeknél a cél a szûkölködõknek az uzsorák elleni védekezés;
vagy
B) kereskedõi áruk; ezek a kereskedõket pillanatnyi szükségeikben, pénzzel
látják el; vagy
C) ingatlan jók: ezek nevezetesen a gazdasági mûipar elõmozdítására
alapítvák.
2. Bank nevet viselnek továbbá oly pénztárak, mellyekben pengõ pénzt levelekkel váltanak fel. Historiai rendszerben ezeket kellene elöl tenni. Ezek a
törzsök bankok. Ezek megint vagy
q) más bankok és kereskedõk váltóleveleit váltják be, díjj mellett, vagy
s) csak a maguk váltóleveleit váltják vissza, minden pillanatban, díj nélkül.
III. Szerencse vagy játékpénztárak, melyekben a feltett summapénz, a kártya
vagy koczka fordulására, vagy a játékosoktól (a közösségtõl) a bankba, vagy
ebbõl a játékosokhoz vándorol.
IV. Mint a magyarnak a szék, székezés, úgy a germánoknál is a bank a bírák
ûlését s ebbõl a törvénytevõ (nem törvényhozó) testületet jelente. Ez a középkorban nagyon divatos kifejezés ma már csak az angol fõtörvényszék nevében: Kings-Bench (király padja) s itt is változtatott alakban maradt
meg”29.
Az elsõ rész 20 paragrafusában leírja a tárbankot (Depozitenbank), forgatóbankot (giróbank), perselybankot, kölcsönzõ bankot, discontó bankot, cédulabankot. Ugyanebben a részben tárgyalja az ország adósságait, a kereskedõi kölcsönzést, a részvények kérdését, zálogházak mûködését, pénzszaporítás kérdését, a hitelek és bankjegyek szerepét, a bank viszonyát az államhoz.
A banktípusok bemutatásának módszere Brassainál az egyszerûtõl a bonyolult felé haladva történik, az olvasó könnyedén jut el azok megértéséhez. A második paragrafusban a tárbank-Depozitenbankot ismerteti, ami a mai érték(pénz-) megõrzés szolgáltatását végzi. „Angliában, (mert helyesnek látjuk oly országot venni például, hol e szokás leginkább divatoz), sem kereskedõ, sem ma-
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gános ember rendszerint nagyobb summa pénzt magánál nem tart, mint amenynyi mindennapi részletes és aprólékos költségeire szükséges. Többi pénzét egy
banquierhoz teszi be, ki is annak bátorságáról kezeskedik. Erre õt nemcsak a kereskedõi hitel és becsület, hanem a legkeményebb törvény is, ... kötelezi”3o.
A könyv harmadik paragrafusában kerül bemutatásra a forgatóbank –
giróbank, amely már a tulajdonos nyitott számláján annak utasítására csökkenti a pénzt, vagy az adósaitól befolyt összeggel növelik. Így jelenik meg a mai átutalásos szolgáltatás csírája, a folyószámla rendszer, amit Brassai közérthetõen
így ír le: „a londoni bankárok mindennap elküldik egy legényöket az arra szánt
épületbe, a Lombárd utcába, kitelt idejû váltóleveleket kölcsönösen kicserélik, s
a fennmaradó különbséget bankjegyekkel kielégítik”31.
Brassai a továbbiakban közérthetõvé teszi az országos giróbank létrejöttét és
szerepét, mint a mai nemzeti bank elõfutárát, a papírpénz kialakulásának mozzanatát, a banki váltók szerepének a tisztázásával, a hitel szerepét a gazdaság
fejlõdésében.
A 15. paragrafusban (Pénzszaporítás) megfogalmazza és a maga világos
nyelvezetével bárki számára érthetõvé teszi a klasszikus közgazdaságtan alapelvét az érték és haszonérték tételét. Brassai megfogalmazásában: „Minden dolognak, mit valaha az emberek hasznukra fordíttatnak, kétféle becse van. Az
egyiket a valódi, bel-becsének a másikat cserebecsének, árbecsének vagy értékének mondhatjuk. Valódi (abszolút, viszonytalan) becsét megadja az az igazi
vagy annak hitt haszon vagy gyönyör, mit az ember belõle veszen. Árbecsét arányozza az, amit mások érette adnának”, de mindjárt hozzá is teszi, hogy a „cserebecsének van egy igen nevezetes nemzetközileg elismert elve. Az elv ez: Minden dolog árbecsét azon munka mennyisége határozza meg, amibe elõállítása
került, vagy kerültnek hiszik”32.
A második, a „szemléleti” rész a Bankok Historiája, azaz a banktörténet gazdag áttekintése. A világ történetei a bankok szempontjából címû fejezetben a
banktörténettel foglalkozva elemzi a velencei, a génuai bankokat, majd az amszterdami és hamburgi bankot. Tanulságként folytatja az angliai és skót bankok
példamutató történetével. Majd az izlandi, francia, svéd, orosz és bajor bankok
történetét írja le, végül befejezi az osztrák bankügy elemzésével. Mindezt tanulságként ajánlja a hazai bankrendszer kialakítására.
Történelmileg a bankot a pénzváltók elõzik meg. A fõurak, mielõtt háborúba
mentek volna, letették megõrzésre értékeiket, vagy elõzetesen felhalmozott
arany- és ezüsttárgyaikat hitelfelvételre, kamatfizetéses kötelezettséggel elhelyezik az uzsorásnál, de tulajdonképpen „Bank, mint nyilvános intézet legelsõben
Velencébe jött létre. Eredetét Anderson, a kereskedés historiographusa, 1157-re
teszi. Ezen intézet giróbank volt, de csak eszmebeli tõpénzzel, s 1796-ban a köztársaság önállásával együtt megbukott”33.
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Ezt követte a barcelonai (1350) és a híres génuai (1407), majd „A XVI. század
két nevezetes bankkal nyílt meg, u.m. az amszterdámi és hamburgival”. [77. old.]
Ezeket követte majd Rotterdam (1635), Nürnberg (1621), Lipsia (1700), Bécs
(1703), Angol bank (cédulabank 1694), Svédország (cédulabank 1741), Philadelphia (1791), majd Berlin (1817).
A könyv utolsó részében leírja a bankok viszonyulását az uralkodókhoz vagy
kormányokhoz.
A „Berekesztés” paragrafusában tanulságként még egyszer tíz pontban öszszegzi vizsgálódásai eredményét s könyvét, majd miután figyelmeztet néhány
anyagi jellegû és erkölcsi veszedelemre, imígy zárja: „Õrizze ettõl a magyarok Istene szép, áldott hazánkat; s adjon eszet és józanságot, hogy megelõzõink példáin tanulva, a polgáriasodás segédeszközeit helyes választással, a célok tiszta ismeretével, s így ki nem maradó sikerrel fordítsuk hasznunkra”34. A Bankismeret nemcsak ismeretterjesztõ munka, gyakorlati javaslatokat is tartalmaz, hogyan lehetne a hiteléletet nyugati mintára megszervezni. Nagy-Britannia példájával foglalkozik a legrészletesebben, mert tudja, hogy hazai viszonylatban Anglia Ausztriának felel meg s Anglia társországai pedig az osztrák örökös tartományoknak. Ezért aztán Skócia példáját veszi alapul, amikor egy magyar bank létesítését javasolja. Brassai tehát egy hitelintézet felállításával azt akarta elérni,
hogy a gyáripar is kifejlõdjék, s az ország ne szoruljon behozatalra. Ilyen gazdasági függetlenségért harcolt Anglia ellen Skócia és Írország is, amit tennie kellene a hazai gazdálkodásnak is.
A polgári átalakulás másik nagy akadálya az volt, hogy a nemesi földbirtokot
régi feudális törvények védték. Nem lehetett sem eladni, sem megterhelni. Az õsiség (aviticitas) elvének értelmében a nemesi birtok a család tulajdonában maradt,
a törvényes örökösödés rendjén száll nemzedékrõl nemzedékre. A család teljes kihalta után pedig visszaszáll a királyi kincstárra (koronára). Az õsiség nagyon megnehezítette a földesurak számára a hitelszerzést, mert a birtokot nem volt szabad
megterhelni, nem-fizetés esetében elárverezni, s így a hitelezõnek semmi biztosítéka sem volt adósságának behajtására. Hitel nélkül pedig nem lehet javítani a földet, gépeket vásárolni az „okszerûbb” földmûvelésre. A haladó nemesi közvélemény a reformkorban – élén Széchenyivel – követelni kezdte az õsiség megszüntetését. Brassai erre a kérdésre is kitért a Bankismeretében. Azon kevesek közé
tartozik, akik szerint a banknak a pénzkeringés-, vérkeringés; tudjuk pedig, hogy
„emennek elakadása gutaütés”. „Egyetlen obtió van, minek eldöntése a jelen tárgy
feletti döntést eldönteni: õsiség vagy bank”. Ebbõl a fejtegetésébõl kitûnik, hogy
hitelélet csupán az iparra és kereskedelemre támaszkodva nem fejlõdhet ki, hanem a mezõgazdaságot is el kell indítani a tõkés fejlõdés útján, fel kell szabadítani a hûbéri kötöttségek béklyóiból. Ez a haladás és jólét útja.
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A bank kölcsönt ad kamatra – írja Brassai. Ez segít a kölcsönre szoruló polgárokon, de egyben fegyelmezi is az oktalanul költekezõket. „Nálunk különösen
legfõbb szükség – írja – az embereket a pénz és idõ közti viszony számítására
szoktatni... Mihelyt valaki tudja, hogy a ma kivett pénzért már holnap megszólíthatják... s nem fizetése esetében bankba futni, hová ily természetû létére bajosan
is kapna kezest, s általában azon rendszer mellett nagy biztonsága van az intézetnek s az országnak, hogy a bank hitelezettjei oly emberek, kik pénzen pénzt fordítanak, s a fordítottnak egy részével legott köteleztetéseiknek eleget tenni sietnek, nehogy adósságuk kamatját csak egy órával is hosszasabban fizessék, mint
amennyit hasznát vehették”35.
A bank elõcsalja a lappangó tõkepénzeket, mert kamatot ad utánuk, amit Brassai könyvének végén szemléletesen érzékeltet: „Önként foly az elõbbiekbõl, hogy a
bankrendszer az iparvilágban szellemileg éppen az, ami testileg a közlekedési
rendszer. Szahara vagy Góbi sivatagjait hasztalan fednõk el vaspálya hálóval, ez
száraz homokukból alföldi dús gabonatermést vagy narancserdõket nem varázsolna elõ; de Észak-Amerika õs vadonait kevés évtized alatt népes tartományokká
alakítá. A bank is mint lecsapoló csatorna a posványok rekedt vizeinek, a holt tõkének utat és folyást nyit, s a kopár mezõkbõl Lombárdia édenét tudja elõcsalni.”36
Könyvének végkövetkeztetése: észt és józanságot kíván „a polgáriasodás segédeszközeinek” megválasztásában. A két kiadást is megért Bankismeret címû
könyvével jegyezte be magát a gazdaságtudományokat közhasznúan mûvelõ erdélyi gondolkodók sorába. Az 1842-ben megjelent munkája, nemcsak ismeretterjesztõ könyv, hanem gyakorlati javaslatokat is tesz, Skócia példáját véve alapul,
erdélyi bank létesítésére, vagy hogyan lehetne Erdélyben is a hiteléletet meghonosítani, mert felismerte és itt és más munkáiban is fennen hirdette, hogy a polgári
társadalom kialakításához elengedhetetlenül szükséges az iparosodás és az ipar
fejlesztése, ami viszont csak akkor valósulhat meg, ha bankok alakulnak és azok
kölcsönnel támogatják az alakuló ipari beruházási kezdeményezéseket.
A bankismeretekkel foglalkozó könyvében az akkori bankrendszer alapos
elemzését tárja az olvasó elé. Banktörténeti szempontból a ma olvasójának is élményt jelent, és ma sem vesztette el idõszerûségét, mert a sok nyelvet ismerõ tudós ismerte a nagy tõkés államok életét, eredeti forrásanyagok felhasználásával
mutatja be az akkori korszakban már mûködõ nyugati bankokat, átfogva a bankrendszer történetének egész spektrumát. Leírásában mindvégig visszatérõ elem
a hitel fontossága, s annak a gazdasági fejlõdésben betöltött szerepe, mert hitelszerzési lehetõség nélkül nincs beruházás, nincs ipar, nem lehet javítani a földet,
nem lehet gépeket vásárolni az „okszerûbb” földmûvelésre.
Még ellenfelei is elismerik a gazdasági területen érdemeket szerzõ Brassai
munkásságát. A marosvásárhelyi szerkesztõ is, Mentovich – akit elveiért nagyon
erõsen bírál Brassai, s akinek téziseit az „elmebeli tévedések” rovatába helyezi –
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kényszeredetten bár, de elismerésként mondja, hogy „aki fiatalabb korában a
Bankismerettel szerzett halhatatlan érdemeket a gazdaságtanban...”.

Más munkái. Következtetések
Brassai munkásságának gazdaságtörténeti jelentõsége nem merül ki a Nemzeti Társalkodó, a Vasárnapi Újságban közöltekben és a Bankismeret c. könyvében, mert gazdasági jellegû írásaival jelen van a Gazdasági lapok-ban (1853,
1855, 1859-1860), a Mezei gazdaságban, (1855-68), a Falusi gazdában (1862),
de figyelmet érdemelnek a hasznosság és jó gazdálkodás jegyében írt önálló
munkái is, mint Bevezetés a világ, föld és státusok esmeretébe (Kolozsvár,
1834), vagy A föld egyes részeinek földirati ismertetése (1862, 1883). Gazdasági
jellegû írásaihoz csatlakozik A fiatal kereskedõ arany ÁBC-je (Kolozsvár, fordítás német nyelvbõl, 1834) címû önálló kiadványa, amelyet oktatás és tanulás céljából valójában a kereskedõknek és különösen a kereskedõsegédeknek ajánl.
Ugyanezzel a céllal Budapesten a forradalom után kiadja gyakorló gazdák hasznára a Mezõgazdaság kézikönyvét.
1851 májusában indította Budapesten a Fiatalság Barátja címû ifjúsági lapot.
Az egyéb tanulságos írások mellett nem feledkezik el ismeretterjesztõ szándékáról
sem, hogy szélesítse a fiatalok látókörét. Ír a londoni világkiállításról és benne a
tudomány és az ipar összefüggéseirõl. „A nagyvilágban az iparosokkal szoros kapcsolatban állanak a tudósok. Amit a tudományban megteremt, fölfedez- föltalál a
mély gondolkozás és a magas képzelet, azokat az új igazságokat és tanulságokat
felhasználja az ipar. Amely országnak ipara nincs, örökké szegény marad.” Megszívlelendõ figyelmeztetés ez 1851-ben, a hazai iparosodás kezdetén.
Füvészeti munkáinak írásakor szem elõtt tartja, hogy felhívja a figyelmet a
növények orvosi és gazdasági hasznára. Megírta a Magyar Füvészkönyv ráesõ
részét, amelyet a Magyar Gazdasági Egylet hirdetett meg száz aranyat érõ pályadíjjal. Mindez bizonyítja a gazdasági érdeklõdését.
A Bankismeret megírása sem volt véletlen epizód az életében, mert konkrétan kimutatható a könyv és a Vasárnapi Újság gazdasági szemléletének összefüggése, hiszen lapjában végig jelennek meg cikkek pénzügyi mûveletekrõl, gazdasági tanácsokról, statisztikai adatokról, kereskedelemrõl, biztosítási intézetek
létesítésérõl. Különösen kedvelte a statisztikai adatokat, éppen a meggyõzés s a
hitelesség eszközének bizonyságaként. Kõváry László, aki Brassai tanítványa és
korszakot nyitott Erdély statisztikai bemutatásával és az elsõ erdélyi magyar
nyelvû statisztikai munkájával, 1897-ben Brassairól szóló életrajzírásában ezt írja: „Mint statisztikus oly figyelemmel kísérte a statisztika világirodalmát, Erdély
statisztikai megírásához õ adta az eszmét, s adta a kezembe a francia statisztikusok programját”37.
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Brassai Sámuelnek, a vitázó tudósnak, nagy hatása volt a XIX. század tudományára, a polgárosodást, a szabadságot, az iparosodást keresõ emberére. Dr.
Gál Kelemen a tudóst halála után 30 évvel így méltatja: „Brassai nemcsak a 19.
század unitárius, hanem általában a magyar tudományosság élharcosai között is
a legelsõk között áll. Az ismeretek nagyon széles és egymástól messze eltérõ területein nemcsak feltétlen biztonsággal mozog, hanem azt több tudományágban
messze meghaladja s a maga saját csapásain járó eredeti gondolkodásával néhány olyan eszmét, és gondolatot termel ki, melyek ma is – halála után több mint
negyedszáz évvel – az élet vérkeringésében és a tudomány rendszerében beállítandó szellemi értékek”38.
Magánéletében is takarékos, kis vagyonával és pénzével jól gazdálkodik. Errõl az oldaláról Mikó Imre életrajzírásában így ír: „Brassainak nem volt vagyona,
szerkesztõi és tanári fizetésébõl élt. Olyan feltevés is van, hogy nemhiába írt
könyvet a bankügyrõl, mert õ maga is bankügyletekkel foglalkozott, s részvényeit ügyesen forgatta. Írásos bizonyíték azonban nem maradt fenn erre vonatkozóan. Annak viszont van nyoma, gépek tervezésével, javításával is foglalkozott, bizonyára nem ingyen.”39
Másik személyes ismerõse, tanítványa, barátja és életrajzírója, Kõváry
László, a tudós halála évében írja: „Megmaradt, amivé a szülõi ház s önmaga ifjúságában magát kiformálta. Megmaradt egyszerû embernek, a politikától távolmaradt tudósnak, magyar tudósnak, ki szóval, írásban mindig nemzetének
korára kívánt hatni”.40
Brassai gazdaságtudományi munkásságának köszönhetõen a nagy polihisztort a közgazdászok is magukénak tekinthetik, s a szaktudományuk elõélete erdélyi úttörõjének tarthatják. Bár errõl az oldaláról a nagyközönség kevésbé ismeri, mi közgazdászok tudományos meggyõzõdéssel állíthatjuk, hogy Brassai Sámuel gazdasági kutatásaival, írásaival a tudományág erdélyi szellemi elõdje és
egyben a polgári társadalom hazai elõharcosa volt. Érdemes a közgazdászoknak
is Brassait közelebbrõl megismerni.
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Mikó Imre gróf Erdély
mezõgazdaságáért
Egyed Ákos
ikó Imre a XIX. század közepén élt nagy magyar politikai vezetõ réteg
egyik jelentõs tagja volt, õt már kortársai „Erdély Széchenyijé”-nek nevezték s azóta is gyakran hangzik el ez az értékjelzõ összehasonlítás. Pályája annyiban volt más, mint legkiemelkedõbb nemzedéktársaié, hogy íve nem a
reformkorban vagy 1848-ban ért el a csúcsra, hanem a világosi fegyverletétel
után, amikor az erdélyi magyarságot egzisztenciális veszedelem fenyegette.
A háromszéki Zabolán született 1805. szeptember 4-én. Apja székely nagybirtokos volt. Iskoláit a nagyenyedi Bethlen Kollégiumban végezte. 1834-tõl tagja
volt az erdélyi országgyûlésnek, 1847-ben pedig Erdély fõkincstárnokává nevezték ki. 1848-1849-ben közvetíteni szeretett volna a magyar forradalom és a
Habsburg-hatalom között, de a terve nem járt sikerrel: 1848 õszén Bécsben házi
õrizetbe vették, ahonnan csak a magyar szabadságharc elnyomása után térhetett
vissza Erdélybe. Ettõl kezdve Kolozsvárt élt élete végéig.

m
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Amikor hazatért, Erdélyben ellenforradalmi terror tombolt, a magyarságot a
szabadságharc miatt „példás” büntetésben részesítette a hatalom: mûködtek a
haditörvényszékek, viselni kellett a megszálló hadak költségeit, felemelt adókat
kellett fizetni, miközben a forradalom idejébõl maradt pénzt, a „Kossuth bankó”kat megsemmisítették. A társadalom szétesett, a gazdaság pangott, a félelem valósággal megbénította az embereket, sokan elmenekültek, mások bujkáltak a hatóság elõl. Ezt látva, Mikó Imre cselekvési programot jelentetett meg, s ebben a
gazdaságnak jól meghatározott helye volt. Az õ kezdeményezésére szervezték újjá az 1844-ben alakult, de a forradalom kitörése óta nem mûködõ Erdélyi Gazdasági Egyesületet (EGE, 1920 után Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület). Az
(újjá)alapított kongresszust 1854-ben tartották Kolozsvárt, ez elfogadta a szervezet programját, s Mikót elnökké választotta, aki ezt a tisztséget 1876-ban bekövetkezett haláláig betöltötte.
Mikó nem dolgozott ki közgazdasági elméletet s nem írt mezõgazdasági szakkönyvet sem, de amint a kérdést kiválóan ismerõ Tokaji László írta: az Erdélyi
Magyar Gazdasági Egyesület mûködését õ irányította s „elnöki beszédeiben az
irányítás vezetõ gondolatait megjelölte.”1 Tanulmányunkban megpróbáljuk körvonalazni Mikó és az EGE viszonyát, de elõbb látnunk kell általános nézeteit az
erdélyi magyarok és a magyarság lehetséges jövõjérõl.
Mikó Imre a társadalom és a gazdaság fokozatos haladásának volt híve, s éppúgy, mint Széchenyi, a törvényes reformok útját részesítette elõnyben, de folyton
hangsúlyozta a társadalmi és egyéni kezdeményezés fontosságát. És éppúgy,
mint nagy elõdje, a gazdaság fejlesztésének gondolatát nem választotta el a társadalom és az egyéni ember mûveltségének, civilizációs készségének állapotáról,
a „kimûvelt emberfõ” annyit hangoztatott Széchenyi-féle imperatívuszát Mikó
Imre is hangoztatta. Ezért pártfogolta az iskolákat, a felnõttképzést s az önmûvelés különbözõ formáit.
Széchenyi a reformkorban, békés körülmények közt, a magyar történelem optimista korszakában fejtette ki a munkásságát Magyarországon, Mikó a szabadságharc leverése után, történelmünk egyik legszomorúbb korszakában Erdélyben, s ebbõl következett számos olyan különbség is, amely mind elméleti, mind
konkrét társadalmi mûködésükben tapasztalható. Széchenyit elsõsorban az újítás, a reform, a polgárosodás fejlesztése foglalkoztatta a sokkal jobb lehetõségekkel rendelkezõ Magyarországon. Mikónak elõször az értékek mentése volt a feladata, csak ennek függvényében tûzhette ki újító céljait a forradalom és szabadságharc után Magyarországnál nagyobb mértékben elpusztult s az önkényuralom által sokkal erõsebben letiport Erdélyben. Amikor Mikó munkásságát próbáljuk értékelni, nem feledkezhetünk meg arról, hogy a szabadságharc leverése
után az erdélyi magyarságot az elnemzetlenítés, a különbözõ erdélyi nemzetiségekkel szembeni térvesztés, lesüllyedés veszélye is fenyegette. Mindezekért Mikó
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Imre programjában a „történeti alapok” megõrzése, valamint az új, kapitalista
viszonyokhoz való alkalmazkodás ugyanazon egységes platformon jelenik meg.
Ez figyelhetõ meg az EGE s a másik nagyszabású alapítása: az Erdélyi MúzeumEgyesület céljaiban is. A kérdés két oldala nála szétválaszthatatlan. Érthetõ, hogy
Mikó mérsékelt liberalizmusában több a konzervatív elem, mint Széchenyi István eszmerendszerében. Mikó Imrét igazán csak az abszolutizmus korának történeti körülményei közé helyezve értékelhetjük reálisan, abból kiszakítva már
megrögzött konzervatívnak vagy álmodozó romantikusnak is beállítható. Pedig
egyik sem volt, hanem a társadalomért, a nemzetéért felelõsséget érzõ gondolkodó társadalom- és kultúrpolitikus. Eszméinek a kisebbségi sorban élõ erdélyi
magyarság számára ma is van üzenete.
Irányeszmék címû kötetének (1861) „A történeti alapok megõrzése” címû fejezetét a következõ axiómával vezette be: „amik az élõ fa gyökérei és ágai, s a föld
és légkörny egymásra, azok a történeti alapok a nemzetre nézve. Átültetni akarni a kinõtt fát régi helyérõl annyi, mint létét kockáztatni. Elfeledni a nemzetnek
õsei hagyományait, fejlõdésében elõdei bölcs alkotásait alapul meg nem tartani
annyi, mintha a földet lábai alatt maga ingatná meg.”2
Mikó a történeti alapok közt elsõ helyen szólt a „hazai föld”-rõl, a földtulajdonról, aztán a közintézmények következnek, majd a nemzeti szokások és erkölcsök, történeti hagyományok, a nyelv („a nemzet önálló lelki munkásságának
eszköze”), végül az öntudat és honi történelem. Természetesen mi itt csak a földtulajdonra térhetünk ki, a többi tárgyalása szétfeszítené dolgozatunk tárgykörének kereteit.
Induljunk ki abból, hogy az 1848. évi jobbágyfelszabadítás – a régi törvények
eltörlése és újak alkotása által véget ért a feudalizmus hosszúra nyúlt kora Erdélyben, és egy merõben új helyzet állt elõ. A robot és a dézsma eltörlése, a szabad munkaerõ piacának kialakulása, a szabadverseny terjedése miatt fokozottan
szükségessé vált a mezõgazdaság modernizálása, versenyképességének s népeltartó képességének növelése. Vagyis a tõkés mezõgazdaság bevezetése. Csakhogy
ennek Erdélyben hiányoztak a feltételei: a hitel, a korszerû technológia, a szakismeret. Súlyosbító körülmény volt, hogy a Habsburg-hatalom, bár elismerte az
1848-as jobbágyfelszabadítást, sokáig halasztotta a földesurak kárpótlását,
amelyre pedig nagymértékben rászorultak volna, hiszen a nagy gazdaságok jó részének felszerelése megsemmisült, épületei romokban hevertek. Mindezek s az
általános politikai körülmények arra vezettek, hogy a magyar birtokosok, különösen az elszegényedett középbirtokosok tömegesen kezdik földjüket vagy annak egy részét eladni. Ezt Mikó Imre élesen ellenezte.
A földtulajdon, ahogy õ nevezte „a hazai föld”, azon „történeti alapok” közé
tartozik, amelyek közvetlenül kihatnak a nemzetek, esetünkben az erdélyi magyarság helyzetére és jövõjére. Vonatkozik ez az egyes családokra, nemzetségek101
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re is. Terjedelmes birtokú, egykor virágzó családok mentek tönkre, mert birtokaikat eladogatták. Különösen súlyos következményekkel járhat, ha a birtoktulajdon más, idegen nemzet tagjai kezébe megy át. Errõl írta „én más szerencsétlenségeink közt szinte legfájóbb szívvel nézem a magyar birtoknak naponként sûrûbben elõforduló elidegenítését.”3 Hangsúlyozza azonban, nem szeretné, ha félreértenék: egyetért, sõt örül annak, hogy a tulajdon bírhatásának jogát 1848-ban
kiterjesztették „a korábbinál sokkal szélesebb körre” (vagyis az addigi jobbágyokra, amelyeknek nagyobb része román volt), sõt azt is „szûkkeblûségnek”
tartja, hogy van még olyan „népfaj” (vagyis a zsidóság), amelyet törvény gátol a
földbirtoktulajdon szerzésében. Azonban szerfelett elítéli azt a magyar földbirtokost, aki elvesztegeti földjét, amelynek következménye az elszegényedés „s így sírunkat önmagunk megásván, lassú nemzeti sorvadás fog minket abba betemetni.” Mikó tényként állapította meg, hogy bár a birtokeladás „honszerte szüntelenül foly”, ellenszerét mégsem tudja megjelölni, s valóban csak egy majdhogy szónoki kérdést tehetett fel: „Ne bírna-e a magyar értelmiség erkölcsi ereje és tekintélye ez árnak bár csak egy szalmaszálacskát gátul vetni?”4 Nyilvánvaló, Mikó a
nemzeti (ön)tudatra céloz s közvéleményt szeretne teremteni a földbirtok megõrzése érdekében. Többször hivatkozott az õsöktõl örökölt föld megtartásának
erkölcsi parancsára egy nagyon is pragmatikus cél érdekében: nem váljon a
magyar „szolganéppé”.
Ha a birtok-, vagyonelidegenítés ellen nem is tudott Mikó Imre kész receptet
írni, „ szalmaszálacskánál” sokkal többet tett az útjába azzal, hogy a korszerûbb
gazdálkodás alternatíváját kínálta fel az erdélyi gazdatársadalomnak az önszervezõdés, az összefogás által. Ennek érdekében kezdeményezte az Erdélyi Gazdasági Egyesület újjászervezését, amely olyan sikeres volt, hogy 1949-ig megszakítás nélkül mûködõképesnek s hasznosnak bizonyult, s bár akkor a diktatúra
megszüntette, az 1989-es fordulat után ismét újjá alakult s a Mikó Imre-féle
alapelvekbe próbál kapaszkodni.
Lássuk az 1854-es induláskor megfogalmazott célkitûzést.
Mikó jól tudta, hogy Erdély nem számíthatott a Habsburg-államra az 1850-es
években, ezért az önerõbõl való építkezésre, „egyesületi munkásságra” szólította
osztályos társait s mindenkit. Ebben Anglia, Amerika, Belgium példáját idézte,
amelyek ipara, kereskedelme, „köznevelése és tudományossága” nagyobb részben „egyesületi munkásság mûve”. Sõt Magyarországon az Akadémia, a dunai
gõzhajózás, lánchíd, vasutak, gazdasági egyesületek nem „a közigazgatás, de
egyesületi buzgóság” eredményei.5 Jegyezzük meg: Mikó számára ösztönzést
adott az európai példa, de az igazi modellt Széchenyi jelenthette, mert az õ alkotásai voltak közelebbiek, ismertebbek az erdélyiek számára. Csakhogy mindent a
hazai sivár, szegényes lehetõségekhez kellett méretezni. Ezt érezzük az EGE célkitûzéseiben is.
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Az Erdélyi Gazdasági Egyesület célját a következõkben jelölte meg: „honunk
alant álló gazdaságát idõvel egész kiterjedésében elõmozdítani s minél jövedelmezõbb fokra emelni. Egyelõre azonban munkálkodását csak a szorosabb értelemben vett földmûveléssel és ezzel kapcsolatos szarvasmarha-tenyésztéssel kezdi meg. E végett egyfelõl kitanulni törekszik gazdászatunk jelenlegi alant állásának okait s azon akadályokat, a melyek kifejlését gátolják, másfelõl módozatokat
fog találni, melyek gyarapodását eszközlik. Mindezekhez képest az ezekre vonatkozó hasznos ismereteket, tapasztalatokat és fölfedezéseket nemcsak pártolandja és terjesztendi, de ereje szerint életbe is léptetni igyekszik.”6
A célkitûzést minden tartózkodás nélkül tulajdoníthatjuk Mikónak, mert
alapelveit már az alakuló kongresszust megnyitó beszédében kifejtette. Mikó
szerint 1844-ben azért jött létre az egyesület elõdje, hogy „egy tér” se maradjon
elfoglalatlanul, ahol a „nemzet jóllétét” elõ lehet mozdítani, amelyhez 1854-ben
hozzá kellett gondolni, hogy akkor a gazdaság „szinte az egyetlen közmunkássági tér” volt. Mikó elsõ teendõnek a szõlõ- és gyümölcstermesztés talpra állítását
tartotta, mert a forradalom idején a gyümölcsösök jó része kipusztult, aztán az
állattenyésztésre gondolt, bizonyosan azért, mert attól remélhetett gyorsabb sikereket. A növénytermesztést gátolták a rendezetlen birtokviszonyok, de a modernizációs program kiterjedt a mezõgazdaság minden lényeges ágazatára.
Az egyesület saját kebelében négy szakosztályt alakított: 1. Borászat- szõlészet,
gyümölcstermelés, 2. állattenyésztés és földmûvelés, 3. selyemtermelés és erdészet, 4. ismeretterjesztõ és gépészeti szakosztály. Ezekbe olyan kiváló, közismert
szakembereket vontak be, mint a pomológus Bodor Pál, a híres gyümölcstermesztõ- és nemesítõ Nagy Ferenc, a sikeres kísérletezõ Kelemen Béni (aki korábban
Wesselényi Miklós zsibói gazdatisztje volt), Rajka Péter gépgyártó és az ismeretterjesztéshez jól értõ Jakab Elek publicista és történész, Dózsa Dániel közíró és költõ.
Az elõbbiekkel azt szerettük volna mondani, hogy Mikó vezetõi stílusa minden figyelmet megérdemel, a közvetlensége s közismerten „közjóra” való törekvése képes volt a legalkalmasabb személyiségeket munkába állítani, maga köré
gyûjteni, minden arravalót munkára ösztönözni. Ezért lehetett 22 éven át, haláláig az egyesület elnöke, senki által meg nem kérdõjelezett vezetõje.
Az általa vezetett EGE az 1850-es szûkös anyagi alappal rendelkezett, de megtalálta azokat a formákat, amelyek mûködését segítették s hatását terjesztették.
Ezek közt kezdetben legfontosabb a kiállítások szervezése s a szakirodalom népszerûsítése, terjesztése volt. Ezeket Mikó Imre idõrõl idõre a társadalom figyelmébe ajánlotta s szerepükre is rámutatott. Az 1857-ben Kolozsvárt rendezett kiállítás – ezt együtt szervezték a kolozsvári Kereskedelmi és Iparkamarával –
megnyitásakor elmondott beszéde szerint az évenként tartott gép-, gyümölcs- és
terménytárlat célja az, hogy „így a versenyre szállott gazdászati szorgalom és
ügyesség kitüntetése által részint a munkaösztönt emelje, a hasznos újításokhoz
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kedvet ébresszen s közvetve a gazdászati iparágak tökéletesítését eszközölje, részint pedig a föld termelõerejének és az okszerû munka díjának emelését és sokszorosítását” elõmozdítsa.7
A kiállítások évrõl évre ismétlõdtek és egyre látványosabbak és hasznosabbak
lettek. Ezek által terjedt a szakmaiság is, amit az EGE-kiadványok is segítettek.
Közismert, hogy a mezõgazdasági tudományok a XIX. század közepén, tehát Mikó
Imréék idejében kezdtek kialakulni s önálló diszciplínákká válni. Ezek elterjesztését az egyesület már kezdettõl felvállalta s az 1854-1867 közt megjelenõ Évlapok
és havi füzetekben kinyomtatta. Az Évlapokban az említett években 57 közlemény
jelent meg: 12 az általános mezõgazdálkodás, 7 az üzemtan, 11 a szõlészet-borászat tárgykörével foglalkozik. A többi az állattenyésztés és gépészet, kertészet, erdészet, növénytermesztés és talajmûvelés kérdéseit tárgyalta.8 Az EGE kebelében
folyó tevékenység elõkészítette a felsõfokú mezõgazdasági szakoktatás megkezdését, amelyre 1869-ben került sor a kolozsmonostori Gazdasági Tanintézet megnyitásával, amely a kolozsvári Mezõgazdasági Tanintézet elõdje volt.
A helyi problémák tanulmányozására az Erdélyi Gazdasági Egyesületben mûködõ szakemberek rendszeresítették a vidéki kiszállásokat. Amint Mikó Imre
egyik levelébõl értesülünk, 1859-ben a szilágysági bortermõ vidéket tanulmányozták s Zilahon, Szilágysomlyón és Tasnádon tartottak kiállítással összekapcsolt értekezéseket, amelyeknek célja „a helyes és korszerû nézetek terjesztése”,
kiállításnak és „versengés”-nek a néppel való megkedveltetése volt.9 Hogy milyen fokú volt az újító tevékenység, kiderül az egyik beszámolóból: 12 év alatt
400 000 „nemes fajbort adó szõlõvesszõ jött be az országba s plantáltatott el
többnyire rigolirozott földbe.” Az EGE tervbe vette Erdély borászati térképének
elkészítését s megalakította a „pinceegyletet”, hogy „a bortermelés mesterfogásainak okszerû alkalmazása által a különféle jó természetû hazai nyersanyagot kereskedelmi és világforgalmi cikké” alakítsa át.10 Emellett az európai kertészetekbõl 400-500 új gyümölcsfát szerzett be kísérleti célokra.
Nem lehet célunk az Erdélyi Gazdasági Egyesület gazdag munkásságának bár
vázlatos ismertetése sem, de legyen szabad rámutatnunk néhány olyan aspektusára, amelyeket Mikó Imre elnökként nagyon fontosnak tartott. Ilyen volt – nem
utolsósorban – a birtokviszonyok és birtokrendezések érdekében kifejtett akciója. Közismert, hogy milyen zilált, tisztázatlan tulajdonviszonyokat örökölt Erdély
mezõgazdasága a feudalizmustól, hiszen itt sohasem határolták el kellõ szakszerûséggel a földtulajdont, s nagyon nagy terjedelmû volt a nagyobb földbirtokosok és parasztok által közösen használt legelõ és erdõ. Ezek a mellett, hogy sok viszályra adtak okot, gátját képezték a szabad földtulajdon-használat terjedésének
s fõként az egyéni gazdálkodásra épülõ váltógazdaságnak. Ezért az elkülönítés, a
tulajdonjog és határok tisztázása az „okszerû”, racionális vagy belterjes gazdálkodás érdekében az EGE állandósult feladata volt. Szükségesnek látták szorgal104
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mazni a magyar kormánynál a birtokelkülönítés és a tagosítás elrendelését, ami
meg is történt. Mikó Imre az EGE 1865. évi közgyûlésén számolt be arról, hangsúlyozva, hogy ez által kiszámíthatatlan anyagi és erkölcsi kártól óvták meg „szegény hazánkat”, azaz Erdélyt.11 Tagadhatatlan, persze, hogy a birtokelkülönítések, tagosítások, a tulajdon tisztázása nem kis feszültséget okozott a hagyományokhoz, a külterjes legeltetéshez szokott kisgazdaságok és a nyitásokra törekvõ
nagygazdaságok között. (Nem feledjük: a földesúri gazdaságok egy részét paraszti kisgazdaságoknak részes mûvelésre adták ki, de ez a kérdés nem tartozik ennek az írásnak a tárgyához.)
Mikótól távol állt az erõszakosság, õ inkább választotta a meggyõzés és kivárás módszerét. Mindenkor a „szabad önelhatározás és önkéntesség elvét” hangoztatta, s ha az érdekeltek „be nem látják”, ami javukra van, senki nem kényszeríti, mert „azon téren, hol a mi honszeretetünk s nemesb ösztöneink munkatért
s kielégítést találnak, nincs parancsnak helye – itt egyedül erkölcsi indokok alapján önjószántunkból kell hogy mindazt megtegyük, mivel nemzeti érdekeinknek
tartozunk.” (Mikó Imre tiszta jellem, a nemzeti érdeket elõtérbe helyezõ „idealista” típus volt, s a kapitalista verseny s az erõszak és korrupció olykori, sõt egyre
gyakoribb összefonódása miatt közlekedésügyi minisztersége (1867-1868) idején
keservesen kell majd csalódnia.)
Mikó Imre szerette volna elõsegíteni, hogy a kisgazdaságok – ahogy írta – a
„községek” is csatlakozzanak az EGE-hez. Bár ez az õ idejében nem történt meg,
nem lehet vitás, hogy a Mikóék által kezdeményezett korszerûsítésbõl a kisgazda
társadalom is hasznot húzott. Gondolunk például a gyümölcstermesztés mellett
az újfajta tenyészállatok folyamatos terjesztésére, a korszerû mezõgazdasági gépek meghonosítására.12
Nem maradhat megemlítés nélkül, hogy az Erdélyi Gazdasági Egyesület az
önkényuralom idején politikai szerepet is betöltött: fórumot teremtett minden
közügyi kérdés megvitatására. Ezért Kõváry László kisebb parlamenthez hasonlította. Lehetõséget adott Mikó Imre számára is, hogy gondolatait, eszméit, politikáját szélesebb körökben megismertesse, a magyarságot az új, nehéz körülmények közt is folyamatos munkásságra, a kapitalista viszonyok követelte gazdálkodás fortélyaira-szabályaira s polgárosodásra buzdítsa. Erre célozva mondta az
1861. március 2-i közgyûlésen: az egyesület „szántotta, boronálta, kövérítette,
beültette nemes magokkal és csemetékkel gyümölcs- és szõlõkertjét s azokat a
hazában elterjesztette, felszakasztotta a hazai borult kedélyek kérgét, fogékonynyá tette az elméket, tompítani igyekezett a közlehangoltság életölõ sebeinek sajgását a közelmúltunk sötét korszakában, s hitet és önbizalmat csepegtetett a szívekbe egy jobb jövõ iránt.”13
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Mikó Imrének igaza volt: a gazdasági élet kelléktárából a pénz, a technika, a
piac és szakértelem mellett nem hiányozhatott (nem hiányozhat!) a bizakodó
közhangulat sem.
Jegyzetek
1
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3
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8
9
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GAAL GYÖRGY
z 1615-ben Bethlen Gábor fejedelemtõl nemeslevelet nyert lófõ székely
laborfalvi Berde család1 a XIX. században két ágon is híressé vált. Református nemzetsége Berde Sándor (1856-1894) nagyenyedi teológiai tanár és gyermekei, Berde Amál festõmûvész, Berde Mária író és Berde Károly bõrgyógyászprofesszor révén számontartott. Berde Sándor két távoli unokatestvére,
Berde Mózsa és Berde Áron az unitárius ágnak hozta meg az elismerést.2 Az
utóbbiak egymás elsõ unokatestvérei voltak. Míg Berde Mózsa (1815-1893)
1848/49-es tevékenysége és az Unitárius Egyháznak tett adománya által gyakori megemlékezések tárgya, a tudós tanárról, szerkesztõrõl, tudományágak erdélyi úttörõjeként számontartott Berde Áronról a közelmúltig alig esett szó .3
Berde Áron 1819. március 8-án született Laborfalván, s a helyi elemi iskola elvégzése után az unitáriusok székelykeresztúri algimnáziumában és kolozsvári kol-
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légiumában tanult. Az utóbbi helyen Brassai Sámuel, a reáltárgyak tanára, egy
ideig az intézet igazgatója, lehetett rá nagy hatással. 1841-ben, mikor tanulmányait befejezte, az unitáriusok Korondon tartott zsinata õt vélte legmegfelelõbbnek a
külföldi tanulmányokra. Egy évig kellett egyházközségrõl egyházközségre járnia,
hogy összegyûjtse a tandíjat. 1842 augusztusában indul Bécsen át Berlinbe. Két
teljes évet tölt a porosz fõvárosban, s felkeres még néhány egyetemi központot. Az
elsõk közötti unitárius fiatal, aki nem teológiai-filozófiai és enciklopédikus tudásra törekszik, hanem kifejezetten a természettudományokat hallgatja. Emellett,
amikor teheti, eljár az államtudományi-közgazdaságtani elõadásokra is4. Így Berlinben Heinrich Rudolf Gneist, Marburgban Sylvester Jordan államtudományi,
Heidelbergben Karl Heinrich Rau közgazdasági és pénzügytani, Münchenben pedig Friedrich Wilhelm von Hermann nemzetgazdasági nézeteivel ismerkedik
meg. Ennek korszakos jelentõségû fõmûve, a Staatswirtschaftliche Untersuchungen (Nemzetgazdasági kutatások) 1832-ben jelent meg, s még 1870-ben is újra kiadták. Bizonyára Berdére is hatott.
Miután az Egyházi Képviselõtanács elfogadta Berde elszámolását költségeirõl, 1844. szeptember 29-én beiktatták az akkor 287 éves kolozsvári kollégium
egyik számára fenntartott tanári állásába5. Több mint két évtizeden át tanította a
természettudományokat, fõleg a fizikát és kémiát, de, ha kellett, a matematikát
és a természetrajzot is. Az önkényuralom legnehezebb éveiben, 1853-1857 között
az igazgatóság is rá hárult.
A tanári munka mellett tudományos munkát végez és szerkeszt. Megírja az elsõ magyar meteorológiai szakkönyvet, mely 1847-ben két kötetben jelenik meg
közel ötszáz lapon6. Ezt a Magyar Tudományos Akadémia 1858-ban Marczibányi-jutalommal ismeri el, s szerzõjét rögtön a levelezõ tagsággal is megtisztelik.
Berde nevéhez fõzõdik harmadik magyar, de elsõ erdélyi vegytan könyvünk megjelentetése is. Julius Stöckhardt 1846-ban kiadott német munkáját dolgozza át A
chemia iskolája. Magány és iskolai használatra (1849) címmel. Ebbõl tanították a tantárgyat az 1870-es évekig. Különben 1863-ban szükségessé vált a munka második, átdolgozott kiadásának a megjelentetése7.
Berde indította meg a második magyar, elsõ erdélyi természettudományos folyóiratot, a Természetbarátot 1846 júliusában. 1847 õszéig Takács János református tanárral közösen, majd egyedül szerkesztette 1848 júniusáig. Hetente hozott ki egy-egy nyolcoldalas számot, célja a természettudományok népszerûsítése volt. 1848 júliusától lapját Brassai Vasárnapi Újságához csatolja, s címét Iparés Természetbarátra változtatja. Novemberig hetente kétszer jelentet meg egy-egy négyoldalas számot. Ezekben áttolódik a hangsúly az ipar, mezõgazdaság és
közgazdaság kérdésköreire.
Az önkényuralom nehéz körülményei között két lappal is beírta nevét a
sajtótörténetbe8. 1852 októberétõl két és fél éven át jelentette meg az akkori Er108
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dély egyetlen magyar periodikáját, a Hetilapot (Gazdászati, mûipari és kereskedelmi folyóirat). Politikával nem foglalkozhatott, de maga köré csoportosította
Erdély tollforgatóit. Számos ipari, mezõgazdasági és közgazdasági vonakozású
cikket közölt.
Egy évi szünet következett, mikor egész Erdélyben egyetlen magyar lap sem jelenhetett meg. Aztán 1856 márciusában Mikó Imre támogatásával megindította a
Kolozsvári Közlönyt. Egy ideig Vida Károllyal közösen szerkesztették, majd 1856
októberében a lap új sorozatát indította el. Eleinte hetente kétszer, majd 1857-tõl
háromszor jelenik meg. Ez év tavaszán Dózsa Dániel átveszi a szerkesztést, de a
laptulajdonos 1859 februárjáig Berde marad. A Kolozsvári Közlöny Mikó Imre és
Erdély más hangadó politikusainak a félhivatalos lapja. Hasábjain bontakozik ki
az Erdélyi Múzeum-Egyesület megalapítását célzó mozgalom és gyûjtés.
Berde 1847 júliusában megnõsül. Feleségének, botházi Szarvadi Karolinának a
Kolozsvár közelében levõ Szucságon van birtoka9. Ettõl fogva Berde szenvedélyesen gazdálkodni kezd, maga is birtokrészeket vásárol. Fõleg mint gyümölcstermesztõ, pomológus válik ismertté. Az Erdélyi Gazdasági Egyesületnek 1854-es újjáalakulásától lelkes választmányi tagja. Új, természettudományos módszerek bevezetését szorgalmazza a mezõgazdaságba. Ilyen irányú pályamunkáját, Mit tegyen az erdélyi gazda, hogy jóllétre jusson? (Kolozsvár, 1859) az egylet kitünteti
és megjelenteti. Az Erdélyi Gazda címû folyóiratnak 1869-es megindulásától
kezdve felügyelõ bizottsági tagja, 1882-tõl a szerkesztõbizottság elnöke. Mezõgazdasági tanácsadó cikkek mellett közgazdasági vonatkozású írásokat is közöl benne. 1883-ban Közgazdasági bajaink (A gazdasági hitel érdekében)10 majd Miképpen lehet a földadón könnyebbíteni?11 címmel tesz közzé vezércikkeket.
Alapító tagja volt az Erdélyi Múzeum-Egyesületnek, a Természettudományi
Szakosztály egyik ülésén A természet a nemzetgazdaságban címmel12 ember és
természet kölcsönösen átalakító viszonyáról értekezett. Részt vett az Erdélyi Magyar Közmûvelõdési Egyesület 1885 áprilisi megalapításában is, választmányi
tagsággal tisztelték meg, egy ideig õ az egyesület közgazdasági elõadója13.
Berde már az 1840-es évek végén túlnõtt a kolozsvári kollégium keretein.
1849-ben folyamodott is az országos jellegû Királyi Líceum egyik gazdasági tanszékéért14. A forradalom és szabadságharc leverése után sokáig nem volt lehetõsége tovább lépni. Pedig hosszasan vajúdott egy kolozsvári jogakadémia felállítása. A Királyi Líceum mellett 1774-1775-tõl mûködõ hároméves jogakadémia, s a
reformátusok és unitáriusok jogi kurzusai is mind felfüggesztették tevékenységüket a forradalom alatt. Egy 1850 nyarán közzétett rendelet szerint jogakadémia
csak állami tantervvel, német nyelven mûködhetett. Úgyhogy csak a szebeni evangélikus gimnázium melletti jogi kurzus indult be. Bár Kolozsvárra is terveztek egy
Királyi Jogakadémiát, a német tannyelv miatt ennek megnyitása ellenállásba
ütközött15. 1863-ra enyhült annyit a helyzet, hogy a Szebenbe összehívott erdélyi
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országgyûlés dotációt szavazhatott meg egy magyar tannyelvû jogakadémia felállítására, s Bécs beleegyezett ennek magyar tannyelvébe. A Királyi Jogakadémián
6 tanári állást hirdettek meg. A november 13-án kinevezett tanári karban egyedül
Berde Áron kapott rendes tanári besorolást: a politikai tudományok, nemzetgazdaság és államismeret nyilvános rendes tanára lett. A többiek rendkívüli, illetve
helyettes tanárok. Egyikük sem elég megbízható az igazgatói tisztség ellátására,
egy nyugalmazott fõkormányszéki tanácsost kérnek fel erre. Az akadémia ünnepélyes megnyitására december 7-én a Római Katolikus (piarista) Fõgimnázium
dísztermében kerül sor. Berde is nagyhatású beszédet mond. A tanulmányi idõ
eleinte 3 év, majd 1866-tól négy év. Ekkor a tanári kar létszáma 8-ra nõ. 1869-ben
Berdét nevezik ki az akadémia igazgatójául16. Egy 1868-ban megjelent lexikonszócikk17 szerint Berde elkészítette fõ tárgya, a Nemzetgazdaságtan – ahogy akkor a közgazdaságtant nevezték – kézikönyvét, s rövidesen sajtó alá bocsátja. A
tudomány vesztesége, hogy e mû nem jelent meg.
Az 1867-es kiegyezés után nyilvánvaló volt, hogy a pesti egyetem és néhány elszórt fõiskola, akadémia nem elégíti ki az unió nyomán jócskán megnagyobbodott
ország felsõoktatási szükségleteit. Természetszerûnek tûnt, hogy a második magyar egyetemet Kolozsvárt, Erdély szellemi fõvárosában állítsák fel. Ezt elsõként
– 1867 októberében – éppen Berde javaslatára a jogakadémia indítványozta a
szakminisztériumnak. Hosszas tájékozódás után, Eötvös József vallás- és közoktatásügyi miniszter 1870. április 7-én terjeszti be törvényjavaslatát a kolozsvári
egyetem felállítására. A parlament azonban mind halasztja az ügy napirendre tûzését, úgyhogy Eötvös utóda, Pauler Tivadar miniszter Ferenc József király 1872.
május 29-én megadott engedélyével kezdi el az egyetem szervezését. Utólag október 4-én az országgyûlés is megszavazza az egyetem felállításáról szóló XIX. törvénycikkelyt. A szeptember 29-én kinevezettek között Berde Áron is szerepel. Október 19-én a katolikus fõgimnázium dísztermében, tanártársaival együtt, gróf
Mikó Imre miniszteri biztos kezébe leteszi az esküt. Majd megválasztják az egyetemi hatóságokat, megalakítják az egyetemi tanácsot. Elsõ rektorul Berde Áront,
rektorhelyettesül Brassai Sámuelt választják egyhangúlag. Az 53. évében járó
Berdére hárul az egyetem berendezése, beindítása, a segédszemélyzet kiválasztása. Õ a november 10-i rektorbeiktatási ünnepségsorozat fõszereplõje18.
A jog- és államtudományi kar kinevezett 12 professzora között Berde a legidõsebb, az egyetlen akadémiai tag: a nemzetgazdaságtan és pénzügytan nyilvános
rendes tanára. Berde 17 és fél tanéven át adja elõ tárgyait. Az 1873/74-es tanévben az egyetem díszdoktori címmel tünteti ki. 1883/84-re a kar dékánjává választják, a következõ tanévben prodékán. Az államtudományi államvizsgálati és
a II. alapvizsgálati bizottság tagja, pár évig – a rotáció elvének megfelelõen – elnöke is19.
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Átnézve a Berde egyetemi mûködése idején megjelent értesítõket20, kitûnik,
hogy általában heti 8-9 órát tanított, minden délelõtt 10-11 vagy 11-12 között tartott egy-egy órát, s a hét két-három napján délután 3-tól 4-ig hirdetett még kéthárom órát. Alapkurzusa a nemzetgazdaságtan volt, melyre az elsõ szemeszterben heti öt-hat, a másodikban heti öt órát szánt. Ezt rendszerint a II. éves joghallgatók látogatták. A pénzügytan csak a második szemeszterben került elõadásra heti 4-6 órában. Ezek mellé egyik-másik tanévben, heti 1-2 órás szakkurzusokat illesztett be többségük valamely aktuális gazdasági kérdéshez kapcsolódott, s ingyenes elõadásként a nagyközönség is hallgathatta. A tanév jelzésével
soroljuk fel õket: Bankrendszer – 1872/73; Bank- és börzeügyletekrõl – 1873/74;
Bankügyletek – 1876/77; A bankjegyrõl – 1878/79; Vasúti politika – 1879/80; A
nemzetgazdaság új iránya – 1880/81; A nemzetgazdaság törvényeirõl –
1882/83; Államkölcsön – 1883/84; A szocializmusról; Az államkölcsön tana –
1884/85; Államhitelügy – 1887/88; A szocializmusról; Államhitelügy –
1888/89; Államhitelügy – 1889/90.
1888. október 11-én a jog- és államtudományi kar megünnepelte Berde, Haller
Károly és Groisz Gusztáv jogászprofesszorok negyedszázados tanári jubileumát,
október 12-én az egyetemi tanács is üdvözölte õket. A helyi lapok vezércikkben
méltatták életútjukat, s az egész város ünnepévé tették az eseményt. 11-én délelõtt
a jogi kar tanszemélyzete lakásán kereste fel a három ünnepeltet, este pedig Salamon János cigányprímás kíséretében kétszáz joghallgató fáklyás menettel tisztelgett a professzoroknál. Berde ablaka elõtt Fuchs Salamon joghallgató így fejezte ki
elismerését:„Ez ama hódoló tisztelet, mellyel viseltetünk a tudós iránt, ki immár
egy emberöltõn át folyton munkálkodik, lankadatlanul, fáradhatatlanul; ki küzdött folyton ama nagyszerû tan mellett, melynek még tudományos voltát is kétségbe merték vonni, lelkesített a haladásra azon elvekkel, melyeknek gyakorlati
helyes alkalmazása kiváló helyet biztosíthat egy nemzetnek a világegyetem örökkévaló rendszerében: lelkesített ama tudomány mellett, midõn az még hazánkban
alig gyermekkorát élte, a hajnalodás korszakában ott haladt a jelesek élén, magasan lobogtatva a tudományosság messzire világító fáklyáját.” Berde hosszabb beszédben köszönte meg a ritka tiszteletadást: „E jelenet, a fáklyás menet, pályám
kezdetére emlékeztet, midõn tanári állásom elfoglalásakor egy lelkes ifjúság szintén fáklyás menet kíséretében üdvözölt. Akkor e megtiszteltetés a tehetségeimbe
vetett reményre valló alapeszme, az elõlegezett bizalom volt, melyet megvalósítani tanári pályámon feladatom volt. A mostani megtisztelõ jelenet egy hosszú tanári mûködés után történik. Ha Önök nem az évek hosszú sorát, hanem az években
végzett tanári mûködés sikerét látják, s annak tudatával jöttek hozzám, az rendkívül lekötelez, mivel azt mutatja, hogy tanári kötelességemet teljesítettem. Igen, én
egész életemben tanultam és tanítottam. Tanultam, hogy az elõttem élt és velem
egyidõben élõ szakemberek eszméit, nézeteit megismerjem, s azok által magamat
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erõsítsem, tanítottam, hogy a mûveltség terjesztése, az ifjúság képzése által hazámnak erkölcsi és munkaerõt fejlesszek.”21
Ugyanazon tanév végén Kolosváry Sándor rektor jelentésében már ez
olvasható:„Mély sajnálattal kell megjegyeznem, hogy e kar tiszteletet érdemlõ egyik jubilált tagja, dr. Berde Áron, a nemzetgazdaságnak ny. r. tanára bekövetkezett betegsége okán a II. szemeszterben nem tarthatta meg elõadásait. A kar fölterjesztésére, miniszteri engedéllyel a helyettesítéssel dr. Vályi Gábor ny. r. tanár
bízatott meg.”22 Berde 1889 júniusában kénytelen nyugdíjaztatását kérni, melyet
jóvá is hagy a minisztérium, s egyben„hosszas és buzgó szolgálata közben szerzett érdemeiért a Miniszter Õ Nagyméltósága köszönetét és elismerését" tolmácsoltatja az egyetemi tanács útján23.
Berde Áron egyike az elsõ magyar hivatásos közgazdászoknak, erdélyi, kolozsvári viszonylatban a legelsõ. Németországi tanulmányai során hallgatta az
1830-as, 1840-es évek vezetõ német közgazdász professzorainak az elõadásait,
de utána jó két évtizedig legfeljebb csak egy-egy cikkében érintett közgazdasági
kérdéseket. Úgyhogy amikor elnyerte a kolozsvári jogakadémia tanszékét, alaposan fel kellett frissítenie ismereteit, be kellett hoznia lemaradását. Minden bizonnyal kora legjobb külföldi szakirodalmát használta fel. Kérdés, hogy ezt az
1860-as évek közepére kidolgozott kurzusát késõbb felfrissítette-e. Hiszen negyed századig volt e tárgy egyetlen kolozsvári elõadója.
Az 1860-as évektõl felhagyott a vegytani és természettudományos cikkek írásával, s jóformán minden dolgozata közgazdasági vonatkozású. Közülük mindössze kettõ jelent meg olyan folyóiratban, mely országos és szakmai szempontból számontartott. Az egyik Kautz Gyula Nemzetgazdaság és pénzügytan címû
kötetének bírálata24. Kautz 1868-tól a pesti egyetemen e tárgyak rendes tanára,
az ország vezetõ közgazdasági szakembere volt. Mûvét a Jog- és Államtudományi Folyóiratban elõször tanszéki elõdje, Matlekovits Sándor, akkor már minisztériumi fõtisztviselõ vette nagyító alá25, kimutatva ellentétes állításait, felületes
gondolkodásmódját. Mikor Kautz mûvét az akadémia Marczibányi-jutalommal
tünteti ki, Berde is tollat ragad, s bizonyítja, hogy bár Kautz szaktekintély, ez a
munkája teli van tévedésekkel, kétes állításokkal. Az I. kiadás Roscher munkájának átdolgozása volt, ez a II. kiadás némi önállóságot is mutat.
Berde másik, központi helyen megjelent dolgozata hatrészes, A tõkérõl címmel a Jogtudományi Közlöny 1872-es évfolyama hozta26. Bevezetõjében ismerteti a tõkérõl kialakított elméleteket, majd megállapítja:„a nagy nézettarkaság mutatja, hogy a tõke elmélete még tisztázásra vár". E dolgozat célja a„tõke lényegét
körvonalazva tisztább, egyöntetûbb tõkefogalom-alakításra támpontul" szolgálni. Íme a fejezetcímek: A tõke fogalma alaki és tárgyi tekintetben; A tõke alakilag véve; A tõke tárgyilag véve; A föld mint tõke; Társadalmi tõke; Munkaeszközök és gépek mint tõkék; Termelési anyagok mint tõkék; A pénz-tõke; A hitel
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mint tõke; Értéktermelõ tõkék; Az élvezeti javak is tõkék; Értéktermelõ és
munkaerõtermelõ tõkék; A munkaerõ tõke-e?
1876. május 14-én délelõtt a városi vigadóban, a Redutban az Egyetemi Kör
javára rendeztek felolvasásokat. Groisz Gusztáv s halálbüntetésrõl értekezett,
Berde elõadásának címe: Mi a vagyon az embernek. A szöveget a Kelet címû
helybéli napilap május 23-25-i számai közlik folytatásokban. Alapvetõ tétele így
hangzik:„Az emberi erõk is folyton fogynak, s azért gyakran újból kell termelni
azokat. Személyi erõink újbóltermelése pedig úgy történik, hogy amit a javakba
tettünk volt azok termelésekor, azt visszavesszük belõlük elfogyasztásuk alkalmával. Eszerint a vagyon mintegy tárház vagy reservatiója az emberi erõk készletének, hogy azok apródonként ismét felvétessenek az ember személyiségébe".
A Magyar Polgárban 1881 november-decemberében27 A valuta-kérdés címmel közöl ötrészes dolgozatot, melynek megjelentetését az éppen folyó nemzetközi valutakonferencia teszi aktuálissá. Fõ kérdése az ezüst- és aranyvaluta közötti viszony, egyik vagy másik elsõbbsége. December végén a valuta kérdésében
Berde vitába keveredik Finály Henrikkel28. Az utóbbi ugyanis az Erdélyi Múzeum 10. számában tévesen használja a valuta fogalmát, s ezt helyesbíti a szakember. Finály azzal védekezik, hogy õ nem szakcikkben használta a kifejezést, nincs
miért kiigazítani. Erre Berde elég kemény hangú viszontválaszt ad.
Az 1882-ben induló Kolozsvári Közlöny, a Szabadelvû Párt lapja, már elsõ
számában ígéri, hogy a közgazdasági rovat munkatársa lesz Berde Áron egyetemi tanár. Mindössze az elsõ évfolyam végén találunk egyetlen névvel jegyzett
dolgozatot tõle: A takarékpénztári betétek megadóztatása címmel négy folytatásban29. Ebben közgazdasági érvekkel bizonyítja, hogy a pénzügyminiszter megadóztatási javaslata helyes, a nemzet érdekét szolgálja, a nemzetközi gyakorlatban is elõfordul.
Az Unitárius Kollégium egykori könyvtárának ma az Akadémiai Könyvtárban
található kézirattára két példányban is megõrizte Berde egyetemi nemzetgazdaság-elõadásainak jegyzetét: az egyik Ferencz Ákos II. éves joghallgató 227 lapos
1880/1881-ben készített kézirata30, a másik Rotarides Mihály szintén II. évesé
218+154 lap terjedelemben az 1883/1884-es tanévrõl31. A meglehetõsen hevenyészett kéziratok fejezetbeosztása eltérõ, de ez inkább a jegyzetelõk figyelmetlenségébõl adódik. Egy gazdaságtörténész e kurzusból bizonyára következtethetne Berde szakmai tájékozottságára, nézeteire.
Mi megelégszünk a tanszéki utódnak, Pisztóry Mórnak a megállapításaival.
Berdét halálakor a professzor az amerikai Charles Henry Carey magyar követõjeként méltatja32. Carey (1793-1879) az amerikai közgazdász-iskola megalapítója
volt, aki szembefordult a hagyományos angol iskolával. Különösen ennek értékés munkabérelméletét bírálta. Az értéket az áru újra-elõállítási költségeként határozta meg. A jogászprofesszorok irodalmi munkásságának számbavételekor
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Pisztóry így jellemzi elõdje munkásságát:„a nemzetgazdaságtannak számos
problémáját éles logikával és eredeti önálló felfogással fejtette. A természettudós
és nemzetgazda kettõs látkörével sok olyan megfigyelést tett, mely egészen új
szempontokból világította meg a gazdasági kérdéseket. [õ...] Sajnos, hogy teljesen kidolgozott nemzetgazdaságtani kézikönyve nem látott napvilágot, sõt annak
kritikai ismertetésére sem nyílott alkalom.”33 Nekrológjai a Nemzetgazdaságtan
mellett még Az európai és észak-amerikai nemzeti bankok ismertetése címû
kéziratát is emlegetik.
Berde 1863-ban az egyházvezetés elõzetes jóváhagyása nélkül pályázott át a
jogakadémiára, ami maga után vonta az egyház tiltakozását, sõt egyesek szerzõdésfelbontással vádolták. Külföldi taníttatása ugyanis egy életre elkötelezte az
egyházzal szemben. Tíz évnek kellett eltelnie, hogy az unitáriusok – már mint
ünnepelt rektort – újra figyelemre méltassák. 1873-ban iskolai felügyelõ gondnokul választják, majd 1876-ban Berde Mózsával és Brassaival szemben õt ültetik a fõgondnoki székbe. Õ volt az elsõ„doktor-fõgondnok", aki szellemi teljesítményével vívta ki e megtiszteltetést.
1885 augusztusában részt vesz a Dávid Ferenc Egylet megalapításában, s az
Unitárius Közlöny elsõ, 1888-as kötetében34 A pap a nemzetgazdaságban címmel közöl érdekes cikket. Ugyanebben az évben a Keresztény Magvetõben35 is
megjelenik egy hosszabb dolgozata Kapcsolatok az emberiség haladásában
címmel. Az emberi kapcsolatok fejlõdését követi nyomon a rabszolgaságtól az
amerikai demokráciáig. Ez utóbbiról így nyilatkozik:„Észak-Amerika néhány
státusának felkelése és gyõzelme az angolok felett meghozta az észak-amerikai
státusok alkotmányát, az egyenlõségnek és szabadságnak e földön való megtestesülését. A Krisztus által hirdetett egyenlõség országa a mennybõl leszállott e
földre". Ha e sorok ma már naivnak tûnnek is, abban a kontextusban, ahogy
szembeállítja az amerikai demokráciát a szocializmussal, Berde meglátását sok
szempontból igazságosnak véljük:„De midõn a jogegyenlõség megvalósult, elõáll
az élvezeti egyenlõség utáni sóvárgás; a gazdagok és szegények közti különbség
eltüntetése. Erre törekszik a szocializmus, melynek gazdasági rendszerével megszûnne a család, a férj és nõ közti mai viszony, a szülõk és gyermekeik közti mai
kapocs, az egyéni tulajdon, a vagyonszerzési vágy és annak minden eszköze;
megszûnne a mai jogrend, megszûnnének a mai társadalmi viszonyok; megszûnne a vallás és annak orgánumai, a papok és templomok. Vallástalan emberek
számára vallástalan társadalmi és gazdasági rend következnék. Vajon lehetséges
e rendszer? Némelyek azt vélik. Azonban az emberi természet azt tanítja, hogy ez
lehetetlen.” Berde még csak teoretikusan fogalmazta meg állítását. Mi, egy századdal késõbb, saját tapasztalataink alapján tanúsíthatjuk Berde igazát.
Berde Áron hosszas szenvedés után 1892. január 25-én halt meg. A Házsongárdi temetõ családi kriptájába temették. Aztán hamar megfeledkeztek róla.
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Ma azonban el kell ismernünk, hogy igaza volt egyik nekrológírójának, mikor így
fogalmazott:„Nevéhez fûzõdik egy egész darab Kolozsvár tudományos életének
történetébõl”36.
Jegyzetek
1
2
3

4

5
6

7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20

Háromszék vármegye nemes családjai. Szerkesztette Pálmay József. Sepsiszentgyörgy, 1901.
68-69.; Kempelen Béla: Magyar nemes családok. Budapest, 1911. II. köt. 119-120.
Benczédi Gergely: Berde Mózsa életrajza. Budapest, 1901. 85.
Berde halála után a Magyar Tudományos Akadémia közölt róla részletes megemlékezést: Nekrológok az MTA elhunyt tagjairól. XIV. Berde Áron (1819-1892). Akadémiai Értesítõ II. 8. füzet
(1892. aug. 15.) 460-464. (A továbbiakban: Akadémiai nekrológ.) Ezt követõen csak halála századik évfordulóján került sor szellemi hagyatéka számbavételére. Alulírott összefoglaló munkája: Berde Áron útja a természettudományoktól a közgazdászatig. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület
kiadása. Kolozsvár, 1993. Erdélyi Tudományos Füzetek 214.
A külföldi tanulmányokra vonatkozóan tájékoztat: -á – r- [Szász Károly]: A kolozsvári egyetem
elsõ rektorai. Vasárnapi Újság, 1872. dec. 29.; Unitárius egyháztörténeti adatok (1619-1866).
Kiadja ifj. Biás István levéltáros. Marosvásárhely, 1910. 213-216., 218-222.; Akadémiai nekrológ.
Berde tanári pályafutására nézve a Kolozsvár – Tanárok címû kéziratos nyilvántartó könyv tartalmazza a legtöbb adatot (603-617.l.) Megtalálható az Unitárius Egyház Levéltárában.
Légtüneménytan s a két Magyarhon égaljviszonyai s ezek befolyása a növényekre és állatokra. Írta Berde Áron természet- és vegytan r. tanára. Kolozsvárt, özv. Barráné és Stein tulajdona,
1847.
A vegytan iskolája. Dr. Stöckhardt után dolgozta Berde Áron, természettudományok tanára és a
Magy. Tud. Akadémia l. tagja. Második átdolgozott kiadás. Kolozsvártt, 1863.
Ürmössy Lajos: Tizenhét év Erdély történetébõl. 1849. júl. 19-1866. ápr. 17. Temesvár, 1894.;
Kristóf György: Az erdélyi idõszaki sajtó az abszolutizmus korában. Különlenyomat az Erdélyi
Irodalmi Szemle 1929. VI. évf. 1-2. számából.
Berde Béla: A Kolozs megyei Szucság község története. Budapest, 1914. Itt családtörténeti adatok is találhatók.
Erdélyi Gazda 1883. febr. 13., febr.20., márc. 13., márc. 20.
Erdélyi Gazda 1883. júl. 17.
Magyar Polgár 1881. január 12.; Orvos-Természettudományi Értesítõ. VI. évf. (1881) III. Népszerû elõadások 1. füzet 1-14.
Pákéi Sándor József: Az EMKE megalapítása és negyedszázados mûködése. 1885-191O. Kolozsvárt, 1910. 118.
Akadémiai nekrológ.
A magyar királyi jogakadémiák és joglíceumok története. Hivatalos adatok alapján. (Külön lenyomat a Budapesti Közlönybõl.) Pest, 1873.
A kolozsvári Királyi Jogakadémia történetére vonatkozóan a fenti mûvön kívül még adatokat tartalmaz: Emlékkönyv dr. Haller Károly mûködésérõl. Kolozsvár 1906. 10-14.
V. J. [Vass József]: Berde Áron (laborfalvi) Egyetemes Magyar Encyclopaedia VI. kötet. Pesten
1868. 124-125.h.
Az egyetem megnyitásáról és elõzményeirõl tájékoztat: A kolozsvári Magy. Kir. Tudományegyetem Almanachja 1872-1873.; Márki Sándor: A m. kir. Ferenc József Tudományegyetem története 1872-1922. Szeged, 1922.
Pisztóry Mór: A kolozsvári M. Kir. Ferenc József Tudományegyetem Jog- és Államtudományi
Kara 1872-1895-ig. Budapest, 1896.
Ezek három sorozatban jelentek meg: A kolozsvári M. Kir. Tudományegyetem tanrendje; A kolozsvári M. Kir. Tudományegyetem almanachja; Acta Reg. Scient. Universitatis Claudiopolitanae
(Beszédek). Az elõadások címeit, óraszámát a tanrend tartalmazza.
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21 Hármas jubileum. Ellenzék 1888. okt.11.; Tanárok jubileuma. Uo. okt. 12. Hármas jubileum.
Kolozsvár 1888. okt. 11. Hármas jubileum. Uo. okt. 12.
22 A tudomány-egyetem története 1888-1889-ik tanévben. Beszéd, mellyel Kolosvári Sándor [...] a
tudomány-egyetem kormányáról lelépett 1889. szeptember 8-án. Acta Reg. Scient. Universitatis... Anni 1889-1890. Fasc. I. 27-28.
23 A tudomány-egyetem története 1889-1890-ik tanévben. Beszéd, mellyel Klug Nándor [...] a tudomány-egyetem kormányáról lelépett 1889. szept. 14-én. Uo. Anni 1890-1891. Fasc. I. 19.
24 Jog- és Államtudományi Folyóirat 1871. 295-308.
25 Uo. 1871. 162-176.
26 Jogtudományi Közlöny 1872. 233-235., 243., 246-247., 252-254., 260-261., 267-268.
27 Magyar Polgár 1881. nov. 18., nov. 19., nov. 20., nov. 22., dec. 8.
28 Magyar Polgár 1881. dec. 25., dec. 29., dec. 30.
29 Kolozsvári Közlöny 1882. dec. 8. dec. 10., dec. 12., dec. 13.
30 Könyvtári jelzete: Ms.U. 1542
31 Könyvtári jelzete: Ms.U. 1535
32 Emlékezés Berde Áronról. Kolozsvár 1892. jan. 26.
33 Pisztóry Mór: I.m. 10.
34 I. kötet. 1. sz. 40-42.
35 XXIII. kötet 2. füzet 77-83.
36 Berde Áron. Kolozsvár 1892. jan. 26.
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EGYED ÁKOS
történetíró s mûvelõdéstörténész Kõváry Lászlót sokszor idézzük, de a
közgazdasági gondolkodás terén is kiemelkedõ alkotóról kevesebb szó
esik, pedig a történetíró munkássággal párhuzamosan a közgazdaság
fejlesztéséért is erõteljesen síkra szállt, sõt életének egyes szakaszait elsõsorban
közgazdasági tevékenysége határozza meg. Sokoldalú munkásságának ezt a kevésbé ismert oldalát próbálja feltérképezni itt következõ tanulmányunk.1
Kõvári László2 Tordán született 1819. július 17-én. Apja, Kõváry József szûcsmester volt. Iskoláit szülõvárosa Unitárius Gimnáziumban, majd Kolozsvárt az
Unitárius Kollégiumban végezte. Utóbbiban Brassai Sámuel figyelt fel tehetségére és vette pártfogásába. A virágkorát élõ kolozsvári iskolában ismerkedett meg a
magyar reformkor legkiválóbb íróinak nézeteivel, majd az európai polgárosodás
irodalmával is. Részt vett az 1848-1849-es forradalomban és szabadságharcban,
Kolozsvárt az õ szerkesztésében jelent meg a radikális polgári irányzatú Ellenõr

a
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(1848. május 2. és 1848. november 14. között), majd a magyar statisztikai hivatal
titkárává nevezte ki Szemere Bertalan belügyminiszter, ahonnan haditudósítóként a hadszíntérre került. A szabadságharc leverése után rövid ideig fogságot
szenvedett. A XIX. század második felében Kolozsvárt élt és dolgozott, ahol az
évek során számos tisztséget töltött be: egy idõben a kereskedelmi és iparkamara
titkára, majd az 1871-ben alakult statisztikai bizottság elnöke, késõbb hosszabb
ideig a város közgazdasági elõadója volt.
Közgazdasági nézeteit a reformkori nemzeti liberalizmus ideológiája befolyásolta: Széchenyi István, Kossuth Lajos és Wesselényi Miklós eszméi hatottak rá.
Szakmai téren sokat tanult Brassai Sámueltõl. Kõváry fiatal korától a korszerû
haladás híve volt, hangsúlyoznunk kell azonban, hogy Magyarországon és Erdélyben a modernizáció a nemzeti kultúra fejlõdésével és a közgazdasági gondolkodás terén a„fejek"-ben végbemenõ változással kezdõdött.3
Kõváry László elsõ olyan munkája, amelyben közgazdasági gondolkodása,
gazdasági nézetei kifejezésre jutottak, a 1847-ben közölt Erdélyország statistikája címû kötet volt, a magyar nyelvû statisztika Erdélyben ezzel a kötetével
született meg. A statisztika tudománya szerves részét képezte a kor közgazdasági irodalmának s szorosan kapcsolódott a polgári nemzetek, esetünkben a magyar polgári nemzet megszületéséhez. Jelentõsége miatt ki kell térni Kõváry említett statisztikájának a történetére.
A kötet Elõszavát író Tilsch János„könyvárus és kiadó", nyomdatulajdonos,
hosszú ideig hiába keresett egy olyan szerzõt, aki vállalta volna Erdély statisztikájának megírását.4 Végre 1842-ben, miután Kõváry László Székelyhonról címû
útleírása megjelent, Brassai Sámuel„ajánlatára” sikerült megegyeznie a szerzõvel, aki több évi gyûjtõmunka után nyújtotta be az Erdélyország statisztikája
kéziratát, amely valóban hiányt pótolt.
Kõváry statisztikája mindenek elõtt helyzetfelmérés: ismerteti Erdély földrajzi helyzetét, természeti viszonyait, az altalaj kincseit, növény- és állatvilágát, a
népességét, iparát, kereskedelmét, a tudomány, mûvészet állapotát, az iskolák
számát és jellegét. A helyzetfelmérés azonban, amennyiben tehette a számok segítségével, nemcsak a pillanatnyi helyzetet ismertette, hanem a gazdasági jellegû
kérdéseknél visszatekintett a múltba, s valóságos gazdaságtörténeti részeket iktatott közbe. Ilyeneket talál a kutató a bányászatról szóló fejezetben, a szõlészeti
s borászati részekben, a gabonatermesztés ismertetése kapcsán kitér a legkiválóbb minõséget termõ vidékekre, a kukorica erdélyi meghonosítására. Érthetõ
módon különös figyelmet szentel a „kereskedelmi” (ipari) növények ismertetésének, a dohány, len és kender, a repce, cukorrépa jövedelmezõség feltételeinek.
Tényként említhetjük meg, hogy Kõváry 1847-ben kiadott statisztikáját napjainkban is haszonnal forgathatják (forgatják) a gazdaságtörténészek.
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Lássuk azonban valamivel részletesebben a fiatal (alig 23 éves) Kõváry László közgazdasági gondolkodását a reformkori Erdélyben. Elõre bocsánatot kér,
hogy õ Erdély statisztikáját a „nemzeti gazdaság”, azaz nemzetgazdaság szemszögébõl vizsgálta, ami természetesen növelte munkájának értékét.
Mivel a lakosságnak mintegy 4/5-e földmûvelõ és állattenyésztõ volt, szerzõnk sokat idõzött a földmûvelés helyzeténél. Avíttnak tartotta az akkor általános ugartartó rendszert, amely a váltógazdaság terjedésének legfõbb akadálya
volt. „Váltógazdaság tán az egy zsibói uradalmat kivéve, egy sincs. És nem is lehet, tagosítás nélkül annyi sok apró és nagyobb birtokossal semmire menni”,
kik az elavult rendszernek „esküdt barátai”.5 A földmûvelés sanyarú helyzete a
gabonatermesztés alacsony termelékenységének a következménye, egy elvetett
búzaszem alig terem 5-10, a legjobb helyeken 14 szemet (napjainkban 40 szemet lehet számítani közepes években, a legjobb években 50-60 szemet). Nem
csoda, hogy Erdély (a történeti Erdélyrõl van szó) gabonabehozatalra szorult.
Ebbõl Kõváry azt a következtetést vonta le, hogy „Erdély népereje nemzeti gazdaság tekintetében szinte hasztalan pazarlódik, hogy Erdély fekvése nem a földmívelést adta a nép kenyerének, hanem baromtartást, és annyi fa, annyi sebes
patak mellé a gyárok (!) szebb jövõjét.” És olvassuk tovább: a földmûvelést a tizedfizetés, az adóztatás „fûzé békóba”, és azon nem segített sem Mária Terézia,
sem II. József reformja „és nem fog segíteni sem az úrbér, sem az õsiség eltörlése, sem a birtokképesség megadása, sem az örökváltság, sem a tized eltörlése,
sem semmi, mindez csak palliatív szer elszegényedésünk ellen. Én azt hiszem,
csupán csak a gyárok leendenek megváltóink, gyáripar s egy nagyszerû baromtartás, mely búzaföldeinket zabbal, legelõinket lucernával fogja elönteni.”6 (Kiemelés: E. Á.)
Jól látható, hogy Kõváry az erdélyi gazdaság bajait elsõsorban szerkezeti váltással vélte leküzdhetõnek, a szegényes öneltartást biztosító földmûvelés uralma
helyett a jövedelmezõbbnek vélt állattenyésztést és ipart kívánta fejleszteni. E
gondolkodás bizonyosan több forrásból táplálkozott: részben a merkantil tanok
továbbélésébõl, a fiziokratáknak a termelékenységgel kapcsolatos elméletébõl,
Adam Smith s a gazdasági szabadverseny tanaiból, s fõként mégis a példák hatottak, Svájc példája, amely az állattartás és az ipar magas fokú fejlõdésével tûnt
ki és amelyhez – Kõváry szerint – Erdély természeti viszonyai nagyon hasonlítanak. Szeme elõtt lebegett Széchenyi gazdasága és Wesselényi Miklós gazdasága,
amelyre többször is hivatkozott. Mindezekbõl a végsõ következtetése: „Hegyi lakosoknak gyár a kenyere és baromtartás.”
A mezõgazdaság hátramaradásának okai közt nem feledkezett meg arról,
hogy a gazdálkodás módszereit (nyilvánvaló új módszereit) Erdélyben csak Zsibón tanították gyakorlatilag is.7 Az állattenyésztés terén is a jövedelmezõségre figyelt: Wesselényi zsibói jószága a juhtenyésztéssel, a méhes gazdasággal bizonyí119
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totta, hogy ennek a gazdasági ágazatnak piacot lehet szerezni, ha a minõségi követelményeket a nyugat-európai modell szerint alakítják Erdélyben.
Kõváry a gazdasági haladást mindenek elõtt a gyáripar meghonosításától várta.
Statisztikája külön fejezetet szentelt a „Mûipar”-nak s „Általános nézetek” alcímében áttekintést nyújtott Erdély ipari helyzetérõl: „Sóhajtással kell megnyitnunk a
jelen cikket. Ha valahol, itt nem titkolhatjuk szegénységünket. Mûiparról akarnánk
szólni, de nálunk a nevezete is szinte hontalan, gyárokról és gyárosokról, de azok
helyett majd közmíveket és mesterembereket fogunk találni.”8 Így jellemezte – találóan – Kõváry Erdély iparát. Kitért arra is, hogy Erdélyben az (Kossuth által kezdeményezett) iparpártoló „Védegylet” nevû mozgalomnak sem volt eredménye.
Többen azzal érveltek a védegyleti elv alkalmazása ellen, hogy azzal Erdély Magyarországnak adózna (ti. a Magyarországon elõállított termékek vásárlása által). Az így
gondolkodók nem vették tekintetbe, hogy „Magyarország is más tárgyokban (!) piacunk lehetne. Vettek volna erdélyi kelmét, de a segesvári, brassai kelme szagos, állítottak volna gyárokat, de tõkepénzünk nincs. Enthusiasmusunk csak lett volna,
de csupán gõz gyárt nem állit.”9
A könnyûipar s mesterségek terén Kõváry szerint kedvezõbb volt a helyzet,
ami inkább mégis a szászok lakta területekre vonatkozik, de a céhrendszer ott is
akadályozza a továbblépést.10 Szerzõnk az ipar hátramaradásának egyik okát a
mentalitásban látta: „A magyarnak nincs kedve a mesterségre, a székely undorodik tõle és az oláh inkább választja a sovány katona kenyerét.”11 Az örmények és
zsidók viszont a kereskedelem iránt éreztek különös vonzalmat, annyira, hogy azt
(ti. a kereskedelmet) jórészt õk tartották a kezükben. Mivel ezzel Kõváry már a kapitalizmus terjedésének etnikai aspektusát érintette, s mert a század második felében ez a kérdés még erõteljesebben vetõdött fel, késõbb visszatérünk rá. Itt csak
annyit jegyzünk meg, hogy a vállalkozás szabadságáért, az ipar haladásáért lelkesedõ fiatal Kõváry nem tartotta „idegen” képzõdménynek a kapitalizmust, de szerette volna, hogy a gyáriparba, kereskedelembe, pénzügyekbe a magyarok is nagyobb számban bekapcsolódjanak. Azonban nem akármilyen gyáriparra, kereskedelemre és hitelre gondolt, hiszen felfogásában a haladásnak, amelyet annyit hangoztatott, a közjót kellett szolgálnia, s nem a nép elszegényítését, az erkölcsök hanyatlását, elítélte a szabadjára engedett székelyföldi pálinkafõzést, a kézdivásárhelyi szeszgyártás túlfejlesztését éppúgy, mint a földesúri szeszfõzdéket, illetve a zsidó kereskedõk szeszgyártó tevékenységét. Ezért érthetõen „nemes
adat”-nak nevezte azt az információt, hogy Wesselényi„ a nagy hazafi mint néprontó eszközöket eltörölte” a saját birtokán felállított szeszgyárakat.12 Õ azt szerette
volna, hogy a gazdaság fejlõdése együtt járjon a polgárosodással, a polgári osztály
gyarapodásával, a civilizációs folyamattal.
Az 1848-1849-es forradalom idején a feudalizmus radikális eltörlését a népszabadság kiterjesztését, a szabad vállalkozási rendszer bevezetését köszöntötte
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és szolgálta. Erdély és Magyarország egyesülésében is a haladás-fejlõdés feltételeinek javulását, a polgári magyar nemzet kialakulásának kedvezõbb lehetõségét látta. Az általa szerkesztett Ellenõr címû lap nemcsak üdvözölte a jobbágyfelszabadítás kimondását az erdélyi országgyûlés június 6-i ülésén, de a fenntartott
„kisebb királyi haszonvételek”, azaz a vadászati és a kocsmatartási jognak a földesúri jogok közt való megõrzését erõs szavakkal el is ítélte.13
Magyarország függetlenségét 1848-1849-ben nem sikerült kivívni, s Erdélyt a
gyõztes Habsburg-hatalom 1849-1866 közt külön „tartományként” kezelte, a
magyarságnak Erdélyben puszta fennmaradásáért is küzdenie kellett. Az erdélyi
magyar értelmiségnek: Mikó Imre grófnak és körének, amelyhez Kõváry is tartozott, újra kellett gondolnia a teendõket, s úgy látták, hogy az anyagilag is súlyos
veszteségeket szenvedett magyarságot gazdaságilag kell elõször talpra állítani.
Kõváry bõségesen kivette a részét az ilyen irányú tevékenységbõl.
A Kolozsvárt kiadott Hetilapban, majd az általa szerkesztett Korunk hasábjain ismételten a polgári haladás mellett szállt síkra s mindenekelõtt a gazdaság intézményesülését tartotta fontosnak. Elítélte a céhek további fenntartását, viszont
üdvözölte az iparkamarák létesítését Brassóban, Nagyszebenben s Kolozsvárt.
Nem véletlen, hogy az 1851-ben alapított kolozsvári Kereskedelmi és Iparkamara titkári állását is elvállalta 1853-ban, holott ez a Habsburg-állam intézményeként jött létre, s mert a magyar politika akkor a passzív ellenállást választotta, valószínû, hogy Kõváryt emiatt sokan elmarasztalták. Õ azonban úgy gondolta,
hogy az iparkamarák által befolyásolni lehet az állam gazdaságpolitikáját.14 Síkra szállt az infrastruktúra kiépítéséért: a vasutakért, ipariskolákért, hitelbankért,
megfelelõ törvényekért.
Kõváry éles szemmel figyelte a magyarság helyzetét s nem késlekedett állást
foglalni: mivel a Habsburg-hatalom által gyakorolt idegen elnyomás közepette a
„fényûzés” térhódítása miatt is szegényedést tapasztalt, „a falusi élet egyszerûségé”-nek megtartását ajánlotta a földbirtokosoknak, mert a „faluk teszik az erdélyi magyarság védbástyáit.”15 De ez nem jelentette a korszerûsödés folyamatának leállását. Már 1853-ban, az önkényuralom szorítása ellenére nagy cikkben
javasolta hitelbank felállítását Kolozsvárt. Természetesen észlelte, hogy 1848
után minden megváltozott, s ezért csak nosztalgiával lehetett visszatekinteni arra a korra, amikor Széchenyi Hitele (1830) megjelent: „Miért tûne el a boldog
kor, melyben csak az volt ember, ki kontóra vásárlott, melyben a kereskedõ volt
a nagyobb házak bankárja, az fizeté a szabót, az fizeté a munkást, sõt volt példa,
hogy az keneté a szekeret. Mi volt, mi az embereket egymáshoz ily közel hozá,
ami hiányzik most, mi egymástól visszataszítá? Mi az? Mi az? Öt silány betû: a
HITEL.” Az új helyzetben senki sem mer hitelezni, kölcsönözni, de kölcsönt venni sem, az uzsorások viszont erõsen dolgoznak. Ezért hitelbankot kell alapítani.
Ennek érdekében a földbirtok telekkönyvét be kell vezetni, a kereskedõknek pe121
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dig a rendszeres könyvvitellel kell dolgozni, hogy a bizalom helyreálljon. A mérce Kõváry szerint Európa: „Be van látva alant és fent, hogy Európa politikája
pénzre, aranyra fekteté a jelent”, bár hibás világnézet, de azt egyetlen országnak
sem lehet figyelmen kívül hagynia.
Vagyis Kõváry tisztán látta, hogy 1848 után a Habsburg-monarchia gazdasági életébe bevont Erdélyben is a kapitalizmus törvényei vették át a korábbi patriarkális színezetû gazdaság helyét: „Gyárok nyitására s a mesterségek nagyban
ûzésére, erre vár iparunk, erre vár az elsilányult pénzviszony. Mert egyedül az
emberi mû (munka) a nemzetgazdagulás bizonyos alapja. Mit csupa mesteremberek keze után elõidézni nem lehet.”16 Kõváry vitába keveredett a Hermannstädter Zeitung cikkírójával, aki azzal vádolta a magyar nemességet, hogy lenézte az ipart és kereskedelmet s nem vett részt ipari tevékenységben. Bár Kõváry
korábban elismerte, hogy a magyart az ipar kevéssé érdekelte s most sem tagadta, hogy „a magyarság nem foglalt elég tért az iparban és kereskedelemben”, de
nem azért, mert „ennek munkásait lenézi”, hanem olyan tényezõk, mint Erdély
geográfiai helyzete, a közlekedési eszközök hiánya, a hitel hiánya akadályozták
az ipari vállalkozóinkat. Korábban a nemesség igenis papírmalmokat, kõedénygyárakat, bányákat létesített, utóbb két répacukorgyárat, sok szeszgyárat.17 Tény
azonban, hogy ezek az alapítások – néhány szeszgyár kivételével – tönkre mentek, viszont a kapitalista vállalkozók többsége az örményekbõl és a zsidókból került ki. A kapitalizmusnak ez az erdélyi jellegzetessége külön tanulmányt igényel,
itt csak utalni szeretnénk a kérdés lényegére.
Hanák Péter Modernizáció és antikapitalizmus Magyarországon címû tanulmányának fõbb mondanivalóját Erdélyre is megfontolandónak tartjuk. A régi honos népesség erõteljesebb bekapcsolódását a kapitalista jellegû vállalkozásokba
gátolták a tradicionális és morális kötöttségei és szokáskultúrája, vagyis a mezõgazdasághoz, a földmûveléshez kötõdõ hagyományos gondolkodás. Viszont az
idegeneket ilyen fékezõ tényezõk nem befolyásolták, ezért volt ezeknek feltûnõen
nagy szerepe a „kapitalizmus szellemének képviseletében”.18 Hanák Werner Sombatra hivatkozva írja: a mellett, hogy a frissen bevándorlókat nem kötötték a honiakat kötelezõ hagyományok, „a diaszpóra két évtizedében, a létalappá rögzült gettósorban, a társadalmon kívüliség állapotában szerzett és átörökített hajlamokat
és képességeket, amelyek szükségképpen fõként a kereskedésben, a pénzügyekben érvényesültek. (…), gazdasági és tudományos spekulációvá” fejlesztette. A
magyarországi (s erdélyi) zsidóság társadalmából hiányzott a hagyományos földmûvelõ réteg, viszont megvolt „a házalótól, a felvásárlótól az árendásig és a nagykereskedõig” minden réteg, amely hálózattá alakult, „összemûködõ munkaszervezetként” (kiemelés Hanák Péter) mûködött. És tovább: a birtokszervezéstõl és
hivatalviseléstõl eltiltott, a királyi és püspöki városok zömébõl kitiltott zsidó vállalkozó a felhalmozott tõkét másba nem is fektethette, mint ismét üzletbe, újabb
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vállalkozásba.19 Így válhatott a zsidóság a kapitalizmus szálláscsinálójává Magyarországon. Mint mondottuk, Hanák megállapítása Erdélyre is érvényes, azzal a különbséggel, hogy itt az örménység 1848 elõtt nagyobb szerephez jutott, mint a zsidóság. Kõváry az erdélyi örmények számát mintegy 10 000 fõre, a zsidókét 4 000re tette 1848 elõtt,20 bár ez bizonyosan csak a családfõkre vonatkozhatott. Viszont
a forradalom után megfordult ez a helyzet a zsidók bevándorlása következtében.
Ehhez az is hozzájárult, hogy az örmények beolvadtak a magyarságba, míg a zsidókat, bár nyelvi asszimilációjuk ugyancsak elõre haladt, vallási kultúrájuk s hagyományaik visszatartották a teljes beolvadástól.
A kapitalizmus terjedése – mint mindenütt Európában – Erdélyben is számos,
társadalmi szempontból hátrányos következménnyel járt: felszaporodott a városok nincstelen proletár eleme, a kisipar folyamatosan hanyatlott, a falvakban a
földnélküli napszámosság élethelyzete aggasztóvá vált. Valószínûnek tartjuk,
hogy Kõváryban ezek s ezekhez hasonló jelenségek növelték a kritikai szemléletet
a kapitalizmus vadhajtásaival szemben, s fokozták a civilizációval párosuló fejlõdés iránti vonzalmát. Erre enged következtetni számos állásfoglalása s fõként az a
törekvése, hogy elõmozdítsa Kolozsvárnak, mint az erdélyi magyarság vezérvárosának fejlõdését az európai civilizáció modellje szerint. Tekintettel arra, hogy errõl a kérdésrõl máshol írtunk, itt csak vázlatosan térünk ki rá.
Mint Kolozsvár közgazdasági elõadója – vagyis a közigazgatási tanács tanácsosa – 1889-ben tanulmányt közölt Kolozsvár közgazdasági fejlõdése, iránya
és feltételei címmel, amelyben tömören kifejtette saját nézeteit. Abból indult ki,
hogy a népesség száma rohamosan nõ, de nincs kellõ nagyvárosias berendezés,
kellõ munkaalkalom s iparcikket fogyasztó vidék. A vasút megnyitása után az
idegen áru tönkretette a kisipart, de „az újkor tornyai, a magas kémények még
mind késnek füstölögni.”21 Mivel a nagyipar terjeszkedésében reménykedik, a
„beözönlõ” népet magasabb képzettséget igénylõ iparra ipariskolákban kell oktatni. Kõváry nem elszigetelt városban, hanem régióban gondolkodott: „mert
közlekedési eszközeink hiányosak, mi egy város fejlõdésének erõfeltétele” –
nincs vidéke Kolozsvárnak. A vasút elkerülte Tordát, a szilágysági vasút pedig
Kolozsvárt kerülte el. Ezért olyan szárazföldi utakat kellene építeni, amelyek Erdélyt Magyarországgal, a fátlan Mezõséget a fával bõvelkedõ Gyalui-havasokkal
Kolozsváron át összekötik. A „régió” központja Kolozsvár, vidéke pedig Kolozs
megye és Szolnok-Doboka lehetne.22 Kolozsvár már jelentõs banktõkével s vállalkozói réteggel rendelkezett, a Nagyvárad-Kolozsvár vasút mentén kolozsvári vállalkozók nyitottak kõbányát Szucságon, gipszgyárat Egeresen, kõszénbányát
Vásártelkin, Zsobokon márványbányát, Réven mészégetõt, Csucsán faipari telepet.23 De Kolozsvár gazdasága nem fejlõdött a kívánt mértékben, Kõváry jól felmérte, hogy a korábbi céhes iparban foglalkozó neves családok folytonossága
megszakadt, a eltûntek az 1848 elõtti híres kereskedõházak is. Õ azonban a XIX.
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század nyolcvanas éveiben nem ismert más alternatívát, mint 1848 elõtt: „Ha
nem akarjuk provinciánkat feladni, az ipart kell jóllétünk emlõjének, forrásának
elismerni. De vajon megvan-e adva fõ feltétele, az iparra képes elem. Fájdalom,
a tõsgyökeres iparos elem nagyon is meggyérült. Jobb iparosaink nagy részének
nincs családfája, üzletét pár cégen kívül, alig néhány örökölte.”24
Pontos diagnózis: a kapitalizmus Erdélyben sem haladt a „szerves fejlõdés”
útján,25 a vállalkozók nem céhes iparból, a hagyományos kereskedõrétegbõl nõttek ki. Ez a kérdés azonban további elemzést igényel, mert nyilvánvalóan bizonyos folytonosság mégis fennmaradt s emellett a magyar nagybirtokosokból lett
tõkés vállalkozókat is ismerünk.
Persze a haladás jelei tagadhatatlanok: régen a sikátorok bûzösek voltak, több
helyen az udvarokon létesítettek szeméttárolókat, a belvárosban sertéseket tartottak, sõt bivalyokat is. A város egyik részét, ahol a sétatér létesült, a Szamos
gyakran elöntötte. Aki a régi Kolozsvárt ismerte, a XIX. század végi Kolozsvárral
elégedett lehetett, fél évszázad alatt sokat javult a helyzet. A városépítés és a köztisztaság iránti igény a XIX. század elején társadalmi úton kezdõdött, aztán park
létesült, az utcákat fásították. A Szépítõ Egylet jó munkát végzett. Mégis, aki jobbat látott, nem békülhetett ki az újabb helyzettel sem. A piacok, utcák, járdák,
fodrászatok, éttermek, uszodák, az iskolák, a közhivatalok helyiségei Kolozsvárt
még nem feleltek meg a kor kívánalmainak. A köztisztaságot magasabb szintre
kellett emelni – amint hangsúlyozta. Ehhez pénz kellett, de elsõsorban nem
pénzrõl, nem a kiadásról, hanem a tisztasági érzékrõl, jó ízlésrõl, mûveltségünk
kifejezésre juttatásáról van szó: „Azon érzékrõl, mely külvárosi asszonyainkat (a
hóstátiakat) arra ösztönzi, hogy házát, háza homlokzatát minden tavaszon kimeszeli, háza elejét minden szombat megöntözteti, megseperteti. Arról van szó,
hogy mindenki, ki a város kötelékébe lépett, megbecsültetésre számit, ki a közönséggel üzleti viszonyban él: tisztelje meg magát és látogatóját, idevalót és idegent azzal, hogy illõen fogadja.”26
Kõváry jól látta, hogy a civilizált életvitel és viselkedés szokásszerûvé, természetessé kell legyen ahhoz, hogy a kitûzött cél megvalósuljon.
Ami a lakáshelyzetet illeti: a vasúti közlekedés (1870) és az egyetem megnyitása óta (1872) fellendült ugyan az építkezési kedv, de mégis lakáshiány lépett
fel. Kõváry nemcsak mint a város közgazdasági elõadója segítette az építési szabályzat elfogadását, a város terjeszkedési irányainak a kijelölését, hanem magánemberként is hozzájárult a városfejlesztéshez. Részletfizetéses parcellázással egy
egész városrész kialakulását segítette: a Fellegvár mögött alakult ki a Kõváry-telep, amely az egészségesebb lakásviszonyoknak új lendületet adott. A Fellegvár
oldalán kialakult munkásnegyed nevében is megörökítette a telep eredetét: a Gépész, Vas, Kalauz, a Mozdony, Raktár és az Új utca alkotta az új városi lakótelepet. Ezzel felgyorsult az eddigi tanyaszerû, nagyobbrészt lakatlan fellegvári terü124
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let betelepítése. Kõváry 50 000 négyzetméternyi területet 800 négyzetméteres
parcellákra osztva bocsátott építkezésre. Mindenesetre a Kõváry-telep létesítése
tervszerûen, bizonyos tekintetben példaszerûen történt. Mindez sietette a Rákóczi úti építkezések megindítását, a sétatér pedig részben Kõvárynak köszönhette
végleges formájának kialakulását, amely 22 kataszteri holdon fekszik, s „városunk közkincseinek egyike”.
A belváros rendezése, csinosodása fõként azért függ össze Kõváry László
munkásságával, mert egyik kezdeményezõje volt a Szent Mihály-templomot körülvevõ romos, a civilizált városképbe nem illõ épületek lebontásának, amint sokat idézett jelentésében írta: „a piaci templom körüli épületeket eltávolítottuk”,
a fõtér megtisztult.
De mint a város egyik vezetõ egyénisége s jövõjének tervezõje nem lehetett s
nem is volt megelégedett. A Pata utca „utcátlan, udvar nélküli fecskefészkei hogyan alakultak ki s ki tudtával, engedélyével szaporodnak tovább: fegyelmi eljárás kérdését képezné.” A külvárosok rendetlen építkezései azért is aggasztották a
civilizátor Kõváryt, mert ott sem a tûzrendészetre, sem a közegészségügyi viszonyokra nem voltak kellõ tekintettel.27
A másik kérdéskörrõl írta: az „olcsó, romlatlan, hamisítatlan tápszer” a közegészségügy alapvetõ feltétele, de Kolozsvárt a XIX. század végén még régi módon
történhetett a bevásárlás. Úgyszólván minden árut máshol kellett megvásárolni.
Ezért az élelmezési gondok enyhítésére árucsarnok építését javasolta, de „a helyi
és országos vásárok érintetlenül maradnának”. Ahol élelmiszert árulnak Kolozsvárt, legyen az mészárszék, pékség, cukrászat, bolthelyiség, azoknak asztala, padlózata legyen márvány, „mit mindennap hófehérre mosnak”. A vendégfogadás civilizált módját pedig hõsünk egy részvénytársasági modern szálloda építése által
vélte megvalósíthatónak. És nemcsak az árucsarnok, a kényelmes szálloda terve
mutatta Kõváry modern gondolkodását, hanem elsõsorban az, hogy a város infrastruktúrájának egész rendszerét a korszerûsítés jegyében vázolta fel: vízvezetékrendszert, teljes csatornázást sürgetett, a levegõ tisztaságának védelmére hívta fel a figyelmet 1892-ben. „Kolozsvár levegõje kitûnõ. Fenyvesek közül tisztán
kapjuk. Mi rontani szokta: a füst, por, hulladék alig bírja elrontani.”28 (Vajon mit
szólna Kolozsvár levegõjének mai állapotához?) De a szemét kihordása ósdi, több
helyt bûzlik az összegyûlt szemét, mert hetenként csak kétszer hordják el.
Kõváry – mint már említettük – sokat tett az utcák befásításáért, a köztemetõ rendezéséért, s a halottas kamra építését is akkor tervezték meg, amikor a temetõ bizottságának elnöke volt. Végül, mint vagyonos polgár mecénásként is beírta nevét Kolozsvár történetébe: diákokat segélyezett s a tudományegyetemnek
is jelentõs pénzadományokat juttatott.
Jól látható, hogy Kõváry a gazdaság korszerû fejlesztésének a gondolatát szorosan összekapcsolta a polgárosodás, a civilizáció fogalmával. Ugyanabban az
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1886. évben, amelyben az elõbb felvázolt közgazdasági nézeteit kifejtette, közzétette álláspontját a magyar történetírás feladatairól is. Szerinte „A magyar nemzet elé hazájának geográfiai fekvése, a nemzet vére, jelleme, szokásai, erkölcsei,
szenvedései, ambíciói, érdekei egy megmásíthatatlan utat jelöltek: az európai civilizáció táborához tartozunk, az európai civilizáció gyõzelme vagy elbukása lesz
a végzetünk. Történetünk vezéreszméje nem lehet más, mint a nyugat-európai
civilizációé, mert nekünk is ez lesz a missiónk.”29 (Kiemelés: E.Á.)
Kõváry gondolkodását és munkásságát a fent idézett vallomása határozta
meg ifjú korától élete végéig: a magyarság Szent István óta a nyugat-európai kultúrkörhöz tartozott. Ugyanakkor sikerült megõriznie saját hagyományait is. Az
1860-ban közölt A magyar családi s közéleti viseletek és szokások a nemzeti fejedelmek korából címû könyvének bevezetõjében ezeket írta: „Tisztelettel hajlunk meg Európa míveltsége és szokásai elõtt, áldjuk õseinket, hogy nemzetünket acclimatizálni siettek, de kétszeresen áldjuk, hogy nemzeti sajátosságainkat
senki kedvének fel nem áldozák”.
Kõváry tehát a nyugat-európai fejlõdési modell híve volt, amely azonban nem
vezethet a nemzeti sajátosságok eltûnéséhez.
A polgárosodás olyan gazdaság kiépítését követeli, amely a polgárok, a lakosság érdekeit szolgálja, s hozzájárul a mûvelõdés, a civilizált élet feltételeinek
megteremtéséhez. Kõváry László30 gondolatai a XXI. századunk beköszöntésével
sem veszítették el érvényességüket.
Jegyzetek
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Kõváry gazdasági nézeteirõl Pinczés Gyula közölt rövid értekezést. L: Gândirea economica din
Transilvania (1784-1918). Ivanciu, Nicolae Valceanu, Toader, Ionescu, Iuliu, Pinczés. Buc. 1981.
76-78, Kõváry László: Tájképek utazási rajzokban. Téka kötet. Buk. 1989. 5-50. Bálint József bevezetõje.
Gyakran írta a vezetéknevének utolsó betûjét i-vel, máskor y-nal, az 1860-as évektõl általában y-t
használt.
Uo. Miskolczy Ambrus: A magyar reformmozgalom zászlóbontása a „két testvérhazában” és
megszervezése Erdélyben. Erdély története III. Szerk. Szász Zoltán. Sp. 1986. 1267.
Német nyelvû statisztikai munkákat már korábban is adtak ki.
Kõváry László: Erdélyország statisztikája. Kolozsvár, 1847; i. m. 111.
Uo. 123.
Elméletét a kolozsvári római katolikus líceumban is tanították.
Kõváry: i.m. 215.
Uo.
A szász céhrendszer „a legszigorúbb nepotizmussal van összekötve.” I. m. 216.
Célzás arra, hogy a románok szívesen léptek be a határõri rendszerbe 1764-ben, sõt a XVIII. század végén is a határõrség kereteinek kiszélesítésében reménykedtek.
Kõváry i. m. 224.
Ellenõr, 1848. június 11., 22. sz.
Hetilap, 1854. szeptember 6., 71. sz.
Uo. 1854. június 24., 50. sz.
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16 Uo. 1853. július 13., 35. sz.
17 Korunk. 1864. október 26., 127. sz.
18 Hanák Péter: Modernizáció és antikapitalizmus Magyarországon, A gazdaságtörténet kihívásai. Tanulmányok Berend. T. Iván 65. születésnapjára. Bp., 1996. 139.
19 Uo. 140.
20 Egyházi összeírás alapján.
21 Egyed Ákos: Kõváry László – a városépítõ polgár. Kézirat.
22 Kõváry László: Kolozsvár közgazdasági fejlõdése, iránya és feltételei. Kolozsvár, 1889. 23.
23 Uo. 30-31.
24 Uo. 15.
25 Hanák Péter szerint helytelen ugyan az „organikus fejlõdés”-t, amely „sui generis biológiai fogalom” a társadalomfejlõdésre is kiterjeszteni, de mégis használta. Például két olyan nagy hatású társadalom-, illetve szociológiatörténész, mint Hajnal István és Erdei Ferenc.
26 Kõváry László: Kolozsvár köztisztasági és közegészségügyi mozgalmai és kívánalmai. K-vár.,
1892. 11.
27 Uo. 15-16.
28 Uo. 31.
29 Kõváry László: Észrevételek a magyar történetírás jelenkori feladataihoz különös tekintettel
történetünk szellemére. Kvár., 1886. 10.
30 Meghalt Kolozsvárt, 1907. szeptember 25-én.
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Debreczeni Márton és
az erdélyi bányászat
DEBRECZENI-DROPPÁN BÉLA
ebreczenit kora és az utókor a nagy erdélyi tudósok között tartja számon.
Elsõ életrajzírója, gróf Mikó Imre írta róla, hogy munkássága kivívta
számára az egyetlen erdélyi bányász megtisztelõ nevet.1 Híres történetírónk, Kõváry László Erdély egyik legzseniálisabb szülöttének2, a nem kevésbé
neves történetíró, Jakab Elek pedig meteornak és kis hazája és kora büszkeségének tartotta.3 Nagy bányásztörténészünk, Faller Jenõ a bányatechnika nagy magyar elõfutárának, kora legjelesebb bányamérnökének nevezte,4 Vass József kolozsvári irodalmár az erdélyi értelmiség ragyogó gyémántjának, fényoszlopának.5
A következõkben tárgyalt nagy hatású mûködése bizonyítja, hogy nem érdemtelenül kapta ezen neveket, illetve jelzõket.
Debreczeni Márton 1802. január 25-én született a Kolozs megyei Magyargyerõmonostoron, Debreczeni János fazekasmester és Lõrincz Erzsébet hatodik
gyermekeként.6 Elemi tanulmányait szülõfalujában végezte,7 majd 1813 õszén a

d

129

12emggm modositott.qxd

2005. 09. 16.

11:46

Page 130

Az erdélyi magyar gazdasági gondolkodás múltjából

kolozsvári Református Kollégium diákja lett.8 1818-ig az alsóbb osztályokat,
1823-ig a bölcselet és törvénytan összes és a teológia elsõ évfolyamát végezte el.9
Felsõ évesként – tanulmányai mellett – még az alosztályok görög irodalom korrepetitora is volt.10 Tanárai közül Debreczenire fõként Méhes Sámuel és Szilágyi
Ferenc volt nagy hatással. Kolozsvári diákéveiben kezdett el verselgetni, melyrõl
két kötetnyi költemény tanúskodik.11 Õ írta meg 1818-ban az elsõ nyomtatásban
megjelent román katonaéneket.12 Debreczeni – figyelembe véve kollégiumi felsõbb tanulmányait – az ügyvédi, a köztisztviselõi vagy a papi, illetve tanári pályára készülhetett. Pályaválasztására végül egy élmény gyakorolt döntõ hatást.
Utolsó iskolai évében Désaknára került, ahol Berényi Imre sóbányanagy és a bányatisztek körében ünnepelve döntötte el, hogy bányász lesz. Döntését meghozva félbeszakította teológiai tanulmányait s jelentkezett a híres selmecbányai bányászati akadémiára, ahol tanulmányait 1823 novemberében kezdte meg.13 Az
akadémiát két és fél év alatt végezte el, szegénysége miatt az utolsó két év tanulmányait egy tanév alatt teljesítve. Tette ezt olyan kiváló eredménnyel, hogy az
Udvari Kamara az erdélyi kincstár javaslatára 1825. július 23-án elrendelte a
selmeci kamaragrófságnak, hogy erdélyi önkéntes bányagyakornokul esketesse
föl.14 Nem sokkal késõbb, mivel nem állt rendelkezésére rendszeres akadémiai
segélypénz, még akadémiai tanulóként kinevezték napidíjas radnai olvasztómesterré.15 Selmeci tanulmányait 1826 februárjában fejezte be.16 Ezt követõen, bánya- és kohómérnökként, László József barátjával együtt bejárta a felsõ-magyarországi bánya- és kohómûveket.17
Debreczeni radnai hivatali állását 1826 áprilisában foglalta el.18 Itt kötött házasságot Láhner Terézzel, akitõl nyolc gyermeke született.19 Radnán kezdte el írni a Kióvi csata címû eposzát.20 Elsõ állomáshelyén nem maradt sokáig. 1827
februárjától már a Hunyad megyei Csertésen dolgozott helyettes kohóellenõrként.21 A még csak 20-as éveiben járó kezdõ bányamérnök újításaival, tanulmányaival csakhamar nyereségessé tette az addig veszteséggel dolgozó csertési kohót. Ezt a kincstári vezetés háromszori ünnepélyes írásos dícsérettel és 400 Rftos pénzbeli jutalommal, valamint azzal ismerte el, hogy 1829. december 28-án az
erdélyi bányászat központjába, Zalatnára helyezte.22
Debreczeni Márton zalatnai mûködésével – biztosan mondhatjuk – új és virágzó korszaka kezdõdött az Erdélyi Érchegység bányászatának és kohászatának.
1830-as évekbeli munkásságánál a szerteágazó feltalálói tevékenységét kell
hangsúlyoznunk. Gróf Mikó Imre errõl így írt: „A bányászati egyetemes állapotokat, a mint a hivatali fokokon feljebb haladt, azonnal felismerte, és kimutatván
a jót és használhatót, a tudomány jelen állásával egyezõt, felfedezte, megszüntetni ajánlotta, kérte az ellenkezõt. Mélyen látó esze, a legjelesb szakkönyvek, kormányi költségen tett egy pár mûutazást, és szakadatlan búvárkodásai segélyével
azonnal kijelelte a javítandókat, ki a javítás módját s eszközeit, s addig kért és
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tervezett, addig tette tudományos kísérleteit s mutatta fel számainak igazságát,
combinatioinak alaposságát, míg meghallgattatott, tervei elfogadtattak s alkalmazásba vétetni rendeltettek”.23
Debreczeni zalatnai éveit kohómesterként, kohóellenõrként kezdte, és mint
ilyen a sok ágazatú olvasztási kezelést irányította. A kohók kisebb-nagyobb módosításával jelentõs mértékben hozzájárult az olvasztófolyamatok javításához.
Az elsõ eredmények már 1831-ben megmutatkoztak. 1832-ban kinevezték a körmöcbányai kohókészletek tartalmának megvizsgálására udvari végzés által kiküldött bizottság tagjává. Ekkor bejárta az alsó- és felsõ-magyarországi kohómûveket, sõt a Bécs melletti Nussdorf kénsavgyárát is megtekintette.24 Debreczeni
munkájával messzemenõleg meg voltak elégedve, s 1833. május 11-én kohónagygyá és igazgatósági ülnökké léptették elõ.25 Ezt követõen megbízták az offenbányai olvasztó megjavításával. Tevékenysége erdeményeként az olvasztó megújult
és nyereségessé vált.26
Debreczeni találmányok és újítások sorával állt elõ. Õ használta fel elsõként a
kohóknál felhalmozott kéntartalmú salakokat kéngyártásra és õ használta ki elõször tudományos alapon a tüzelõanyagok égési melegét a kohászatban. A zalatnai kohóknál õ kezdte meg a vasgálic gyártását, amivel egy új ipari és kereskedelmi cikket teremtett hazánkban, s vezette be az arany és ezüst kiejtését a fekete
rézbõl. Ezen kívül a hazai viszonyoknak megfelelõen javította a beváltási rendszert és a bányászat érdekeit figyelembe véve szabályozta az olvasztási költségeket.27 A kohók kiszolgálására és a bányászat megkönnyítésére a zalatnai kohóhoz 14 lóerõs gõzmozdonyt tervezett, melyet 1837-ben Márizellben készített
el.28 Erdély elsõ gõzgépét 1838-ban helyezték üzembe.29 Emellett az állami erdõkben használatlanul fekvõ ágakat és gallyakat az ezüsttisztítónál és a gõzgépnél
értékesítette, miáltal rengeteg fát és sok ólmot takarított meg. Legnagyobb találmánya az olvasztás folyamatát megkönnyítõ csigafúvója volt, mely Európa-szerte ismertté tette a nevét. Ezen találmányával évekig foglalkozott: számításokat
végzett, kísérletezett, sõt az ellenõrzés és összehasonlítás kedvéért barátaival (pl.
a már említett László Józseffel) is kísérleteket végeztetett.30 Végül is a tökéletesített csigafúvót csaknem az összes erdélyi nagyüzemi kohónál bevezették, sõt az
1840-es évek elejétõl kitûnõ teljesítménye miatt már a külföldi legnagyobb kohómûveknél is alkalmazták, pl. a bajorországi Hammerau kohójánál (1842).31 Mi
több, a távol-keleti Fülöp-szigetek egyik rézolvasztójában is Debreczeni-féle csigafúvó mûködött.32
A sok-sok találmány, reform jelentõs mértékben fellendítette Erdély bányászatát és fõként kohászatát. Debreczeni Márton mûködése nyomán csak az erdélyi ezüstolvasztók több, mint tizenkétszeres haszonra tettek szert: míg 1821 és
1830 között 22 245 p. ft-ot, addig 1831 és 1840 között már 252 627 p. ft-ot jövedelmeztek, mégpedig úgy, hogy a zalatnai gõzgép és az offenbányai olvasztók 50
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000 p. ft-ba kerültek.33 Teljesítményének újabb elismeréseként 1839-ben –
Fillenbaum Ferenc zalatnai adminisztrátor erdélyi kincstári tanácsossá való kinevezését követõen – 37 évesen õ lett a zalatnai összes mûvelési ágak feje, bányatanácsosi címmel bánya-, kohó- és uradalmi igazgató.34 Ezen minõségében alája tartoztak: a zalatnai pénztár és aranyváltás, az abrudbányai, topánfalvi,
csertési, aljárai, oláhpiáni és körösbányai aranyváltások, a zalatnai, offenbányai,
csertési és radnai kohóhivatalok, a zalatnai, csertési, offenbányai és abrudbányai
kémlõhivatalok, a zalatnai, abrudfalvi, topánfalvi, offenbányai és csertési erdõhivatalok, valamint a zalatnai udvarbíróság, uradalmi pénztár és a zalatnai,
abrudbányai, topánfalvi és offenbányai ispánságok.35
Adminisztrátori kinevezése után néhány nappal, 1839. augusztus 26-án –
zalatnai állását fenntartva – áthelyezték a vajdahunyadi vasmûhöz, hogy rendezõbiztosként annak szabályozását irányítsa.36 A vajdahunyadi vasgyártás újjászervezése valójában már 1837-ben kezdetét vette, melynek szükségességét közvetlenül az váltotta ki, hogy a gyár legnagyobb nagyolvasztója, a toplicai, 1837. január 15-én teljesen leégett. A kincstár az ügyben azonnal összehívta az adminisztráció összes vasgyári fõnökét. Az általuk alkotott bizottság elnöke és elõadója
Debreczeni Márton lett, akinek javaslatára a bizottság a toplicai nagyolvasztó újraépítése helyett a govasdai nagyolvasztó bõvítése mellett döntött.37 A govasdai
vasgyár modernizálásával – mely a reorganizáció elsõ ütemét jelentette – 1838
szeptember végére készültek el. Az új, illetve megújított nagyolvasztókat
Debreczeni csigafúvóival szerelték fel.38 1839-ben elkezdõdött a szabályozás második nagy üteme. A további govasdai beruházásokon kívül a vajdahunyadi kerület többi bányáinak felújítására is sor került. Debreczeni 1840 július végén fejezte
be a vajdahunyadi vasgyártás rendezését.39 A rendezés során a gyárnak nemcsak
mennyiségi, de minõségi termelését is megjavította, melynek köszönhetõen sikerült a hazai piacokat elözönlõ külföldi vasgyártmányok nagy részét kiszorítani és
bizonyos gyártmányok tekintetében az ellátást kizárólagosan magyar termékekkel
biztosítani. Debreczeni e tárgyban Über das vajdahunyader Eisenwesen und die
Mittel den ertragfähigen Bestand desselben dauerhaft festzustellen címmel 315
oldalas elaborátumot írt.40 Vajdahunyad és környéke bányászatának és kohászatának fejlesztése az 1840-es években tovább folytatódott, de ezt Debreczeni már
az erdélyi kincstár központjából, Nagyszebenbõl irányította.
1840 januárjában ugyanis hg. Lobkowitz Ágost, az Udvari Kamara elnöke,
miután a kincstár egyik elõadó tanácsosi állása megürült – gr. Rhédey Ádám,
kincstári elnök javaslatára – kinevezte õt kincstári ideiglenes elõadóvá, és elrendelte, hogy e minõségben az összes kohászat, következésképp a vaskezelési ügyeket is vegye át, azaz az összes bányászati ügyek közte és Fillenbaum Ferenc kincstári tanácsos között legyenek megosztva.41 Debreczeni Márton új hivatalát, elhúzódó vajdahunyadi munkája miatt, csak 1840. augusztus 5-én tudta elfoglalni.42
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A következõ nyolc esztendõben fõként szervezõi tevékenysége által gyakorolt
nagy hatást Erdély gazdaságára. Kitûnõ hivatalnoki és szervezõképességérõl,
munkaszeretetérõl egykori kollégiumi társa és barátja, Herepei Károly vízaknai
lelkész így ír: „A Pegasus nem való járomba s azt tartják a Genie nem tudja vonni a hivatal mindég egy vágásban döczögõ szekerét. Ha ez igaz – Debreczeni kivétel volt. Nálánál munkásabb, kitartóbb s hivatalának inkább élõ egyén soha
nem volt, mert nem lehet. (...) Soha sem látogathattam meg úgy, hogy asztala
mellett actákkal elborítva ne találjam. Rendszerint nem otthon, de hivatali szobájában dolgozott, hol jó reggeltõl késõ estig – az egyszerû ebéd egy óráját kivéve – mindég elvolt foglalva”.43 Debreczeni sokszor vacsoráját is hivatalába kérte,
sõt többször ott is aludt. Nagyszebeni éveiben a Disznódi utca 143 sz. alatt egy
emeletes házat bérelt.44 Népes családjával az emeleten lakott. A földszintet üresen hagyta és szegény napidíjasoknak és írnokoknak adta ki ingyen.45
Debreczeni Mártont az uralkodó 1842 februárjában március elsejei hatállyal
erdélyi királyi kincstári tanácsossá nevezte ki.46 Szakmai munkásságát az elõléptetéseken és kamarai dicséreteken kívül elismerte a Magyar Királyi Természettudományi Társulat, mely rendes tagjává47, Zaránd vármegye, mely táblabírájává48,
Abrudbánya, mely tiszteletbeli polgárává választotta. Abrudbánya tanácsának és
közösségének ezen elismerést 1842. március 13-án írt levelében a következõképpen köszönte meg: „Fogadják új polgártások áldaidvezletét, kinek keble minden
dobbanása a honi bányászat felvirágzásáért ver, s kinél ha a tehetség és erõ oly
nagy volna, mint a jó szándék és az igyekezet búzgósága, úgy a föld kerekségin a
honi bányászat mint anyagi, mint szellemi tekintetbe a legmagossabb fokon
állana”.49 Debreczeni Márton bokros hivatali teendõi mellett alkalomadtán a társadalmi életben is szerepet vállalt: az 1845-ben megalakult szebeni magyar kaszinó elnökeként50, valamint az erdélyi református egyház szebeni fõgondnokaként és az egyházi fõtanács ülnökeként.51
Debreczeni az 1840-es években az egész erdélyi bányászatnak lendületet
adott. Nincs olyan reform, hol vagy mint kezdeményezõ és folytató, vagy mint segítõ és végrehajtó ne volna jelen. Kivételes szervezõ egyéniség volt, akinek figyelme Erdély valamennyi bányájának vezetésére kiterjedt. Az igazgatók naponkénti feljegyzéseit legalább negyedévenként bekérte, hogy mûködésük menetébe,
bányáik belsõ életébe tüzetesen bepillanthasson. Idõnként a helyszínre kiszállva
irányította a munkafolyamatokat. Beosztottait és kartársait alapos és kreatív
munkára sarkallta és a legnagyobb örömmel segítette õket, ha valami újítással
vagy életrevaló gondolattal álltak elõ. A túlzott bürokráciával szemben az ügyeket gyorsan és ténylegesen elõrevivõ ügyintézésért dolgozott, pl. a különbözõ formulárék egyszerûsítésével, vagy utasítások készítésével.52 Jelentõs üzemszervezõi tevékenységének egyik fennmaradt emléke Az erdélyi bányászati igazgató és
segédszemélyzet részére adandó utasítás tervezete címû munkája.53
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A hivatali papírmunka mellett kísérletezõ tudós tevékenységre alig jutott ideje. A kísérleteket ezért általában nem saját maga végezte, hanem útmutatásai
szerint egy arra alkalmas személy. 1845-46-ban pl. a zalatnai kohónál folytak kísérletek a nyersérc ezüsttelenítésére Reinbol Antal kohómester vezetésével.54
Kincstári tanácsosként dolgozta ki egyik legjelentõsebb újítását, azt, hogy hogyan lehet az erdélyi sóbányáknál a hányóra hordott, szennyezett, tisztátalan
sótörmelékeket szódagyártásra felhasználni. Idevonatkozó eljárása a külföld figyelmét is felkeltette és Paul Meissner, a bécsi polytechnikum tanára a legnagyobb elismeréssel nyilatkozott Debreczeni e tárgyban írt tanulmányáról.55
Debreczeni Márton szebeni évei alatt sokat tett a bányászati szaknyelv magyarosításáért is. A Magyar Tudós Társaság elnöke, gr. Teleki József, 1841. július 2-án írt levelében fölkérte gr. Nádasdy Ferenc kincstári elnököt, hogy a bányászati mûnyelv magyarosításában támogassa a társaságot.56 Nádasdy ezt követõen az Erdélyben használatos szakszavak és kifejezések összegyûjtését kérve levelet intézett e tárgyban jártas bányatisztekhez. Debreczeni is munkához látott:
szakszavakat gyûjtött és alkotott. Nádasdy végül a kincstárhoz beérkezõ szógyûjtemények megvizsgálásával és összeszerkesztésével õt bízta meg.57 1842-43 folyamán három szótárszerkesztményt is készített: a Bányászati mûszótár címet
viselõ német-magyar szakszótár, töredékes mû (A-T), teljes, de nem véglegesített
szótárszerkesztménye, Sóbányászati német-magyar mûszótára, az ú.n.
Debreczeni-féle bányászati szótár, a Német-magyar bányászati mûszótár címû,
késznek tekinthetõ munka.58
Eme sokoldalú munkásságot gr. Mikó Imre, aki kincstári elnökként 1847-tõl
Debreczeni felettese volt, a következõképpen méltatta: „Íme mint ölelte fel alkotó
talentuma az egyetemes bányaügyet, mint terjesztette ki munkásságát e nemzeti
és státuszgazdászati ipar minden ágaira, hogy észrevett minden hiányt, minden
tökéletesíthetõt, s mennyire képes volt széles ismeretei és ügyes tapintata által,
hol baj jelentkezett, azonnal orvoslás után látni! Képzelhetni mennyi idõ s minõ
eredményei voltak egy ily tevékeny élet soha nem tágító fáradozásainak a kincstári jövedelmekre s általában a hazai bányászatra nézve. Szíve volt õ az erdélyi bányászok pangó testületének, életadó friss vért satnyult ereibe, rugékonyságot merev tagjaiba õ szivárogtatott, õ volt éltetõ lelke a szinte vegetáló organismusnak”.59
Az erdélyi bányászat felvirágoztatásában és modernizálásában ilyen döntõ
szerepet játszó Debreczenit az 1848-49-es szabadságharc sem hiányolhatta. Az
uniót kimondó május 30-i erdélyi országgyûlés a Magyarország és Erdély egyesítésének gyakorlati kimunkálására létrehozott Unió-bizottság tagjává választotta, ami annál is kitüntetõbb volt, mivel õ volt a bizottság egyetlen tagja, aki sem
az országgyûlési követekhez, sem pedig valamely méltósághoz nem tartozott.60
Az Unió-bizottság elsõ ülését 1848. július 16-án tartotta meg. Debreczeni két
nappal késõbb, július 18-án érkezett Pestre. Rövidesen egy fontos tanácskozáson
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vet részt, melyrõl a következõképpen számolt be felettesének, gr. Mikó Imrének:
„Egy tanácskormányban, mely Kossuth meghagyásából Július 25-én, tehát még
mielõtt vele beszélhette volna, helyettes álladalmi titkár Dischek Ferencz, Bányászati osztályfõnök Trangous, uradalmi osztálytanácsos Ilkey s az én jelenlétembe Budán tartatott, a fõ nézetek abba központosultak, hogy az Erdélyi Kincstár által kezelt ügyek négy fõ szakokra: u. m. 1. Harminczadi, 2. Só, 3. Uradalmi,
és 4. Bányászati felügyelõségekre osztassanak. A Harminczadi dolgokat felelet
terhe alatt vezetõ felügyelõ, a Magyarországra már létezõ szabály szerint a kereskedelmi, a másik három hasonlóképpen felelõs felügyelõ a pénzügy minisztériumtól fognak közvetlen függni”.61
Debreczeni ezen tanácskozás döntéseit alapul véve dolgozta ki Erdély pénzügyigazgatását, azaz az erdélyi kincstár felügyelete alatt álló tárgyak és hivatalok
rendezését, melyet az Unió-bizottság 1848. augusztus 15-i ülésén vita és módosítás nélkül fogadott el.62 Másnap az erdélyi alapítványokról tett jelentésével tulajdonképpen befejezte tevõleges bizottsági munkáját.63 Kossuth Lajos igyekezett továbbra is maga mellett tartani az erdélyi bányaügyek legavatottabb ismerõjét,
ezért augusztus 22-én István nádorral kineveztette pénzügyminiszteri tanácsossá
a bányászati osztályigazgató mellé, évi 3000 forint fizetéssel.64 Debreczeni Márton a bányászati osztály segédigazgatója lett. Kinevezése után rögtön megbízta
Kossuth a távollévõ Trangous Lajos osztályigazgató helyettesítésével. 1848. augusztus végén és szeptember elején így õ vezette az osztályt.65 Ezen idõszakban
folyt le a selmeci bányászakadémia felügyeletét és oktatási nyelvét illetõ vita. Dr.
Eötvös József vallás- és közoktatási miniszter 1848. augusztus 24-én rendeletet
adott ki, amely kimondta, hogy az akadémia a jövõben a vallás- és közoktatásügyi
minisztérium alá tartozik, és hogy a tanítás és az ügyvitel nyelve ezentúl a magyar
lesz. Debreczeni Eötvös e rendeletére haladéktalanul elkészítette és Kossuth elé
terjesztette válasziratát. Ebben javasolta, hogy a ludiovikához hasonlóan az akadémiát is különleges szakintézetként kezeljék, hogy összes kiadását a magyar állam viselje, és hogy a pénzügyminisztérium igazgatása alatt álljon, mert a szakszerûség így biztosítható. Határozottan állást foglal a német nyelvû tanulás lehetõségének fenntartása mellett, az idegen nemzetekkel való kapcsolatok, Selmecbánya
város jövedelme fenntartása érdekében és magyar bányászati szaknyelv és szakirodalom hiányában, a bányászat folytatásához nélkülözhetetlen elõiratok miatt.
Összességében az elõadások magyar és német nyelven való tartását javasolta. Eötvös ezután a Kossuth által jóváhagyott Debreczeni-féle javaslatnak megfelelõ magyarázó rendelet kiadására kényszerült.66
Debreczenit ezidõtájt rendelték fel szolgálatra Bécsbe, az Udvari Kamrához,
amit õ azzal az indoklással utasított el, hogy elõbb magyar, csak aztán hivatalnok és inkább hazájának szolgál. Viszont elindult Erdélybe „családi viszonyai
rendbeszedése végett”, amire Duschek államtitkártól (október 17-én) négy he135
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tet kapott.67 Már Erdélyben lehetett, amikor 1848. október 23-án a románok felgyújtották és kifosztották Zalatnát, tönkretéve a minta-bányászatot68, melyért
Debreczeni Márton annyit tett. Megsemmisültek az összes üzemi berendezések,
épületek, gépek, Debreczeni összes alkotásai. Ennél is szomorúbb hír lehetett
számára, hogy a számos legyilkolt bányatiszt között – barátain és egykori munkatársain kívül – ott volt öccse, Ferenc és sógora, Frendel Ferenc is.69
Debreczeni november közepén végén térhetett vissza Erdélybõl, minden esetre
december 3-án már Pesten volt és Rombauer Tivadar igazgató távollétében õ
irányította a pesti állami fegyvergyárat.70 1849. január 1-jén a kormánnyal
együtt õ is Debrecenbe menekült. Minden bizonnyal jelentõs szerepet játszott a
pénzügyminisztérium és a fegyvergyár gyors és sikeres átmenekítésében. Az izgalom, a bánat és a fáradtság következtében január 7-én agyvérzést kapott és
csak négy heti ágyban fekvés és ápolás után gyógyult meg.71 Debrecenben
egyébként egy Ranczenberger nevû polgárnál lakott.72 1849 februárjában Csány
László országos teljhatalmú biztos, az erdélyi bányaügyek rendezését segítendõ,
Szentkirályi Zsigmond mellett Debreczenit is maga mellé rendelte Kolozsvárra.
Idõközben Duschek Ferenc államtitkár Graenzenstein Gusztáv bánsági
fõbányaigazgatót küldte Erdélybe, a bányászati ügyek rendezésére. Csány az elõállt helyzetben elrendelte, hogy a három említett személy választmányilag
dolgozzon együtt.73 Az így felállított bizottság gyors munkát végzett, mert április 20-i kelettel elkészült a Debreczeni és Szentkirályi által fogalmazott és aláírt
terv74, mely alapvetõen Debreczeni Unió-bizottsági tervezetét követte. Az elfogadott rendezési tervet Csány László még aznap, április 20-án körrendeletben
adta ki.75 Végrehajtását a bizottság azonnal megkezdte. A kormány azonban helyesebbnek tartotta ezt a munkát egy felelõs személyre bízni. A választásnál elõször Graenzenstein Gusztáv jött számításba, a megbízatást azonban végül
Debreczeni Márton kapta meg 1849. április 28-án. A kinevezõ rendelet és utasítás május elsején érkezett meg Kolozsvárra.76 Debreczeni ettõl kezdve az oroszok kolozsvári bevonulásáig miniszteri biztosként irányította Erdély pénzügyi
szervezetét.77 Biztosi mûködése alatt Kolozsváron, a Mátyás király szülõháza
melletti (ma is álló) Tauffer-ház emeletén lakott.78
A szabadságharc leverése után perbe fogták és állásából elbocsátották.79 Állásától megfosztva nagy szegénységben élt feleségével és gyermekeivel. Barátai és
tisztelõi (pl. gr. Mikó Imre vagy Kagerbauer Antal) támogatása mellett alkalmi
munkát vállalt. Rajka Péter gépgyárossal dolgozott többek között, akinek a legtûzállóbb anyagra volt szüksége és ezt Debreczeni hosszú kísérletezésekkel fel is
találta.80 Idejének nagy részét tudományos munkával töltötte: félbe maradt szakmunkáin dolgozott (pl. A közönséges kohótan alapvonásai címû mûvén, mely
elsõ magyar nyelvû kohászattanunk)81 és kísérleteket végzett.
Debreczeni 1851. február 13-án szállásadójának, a híres építész Kagerbauer
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Antalnak segítve a Magyar utcai református templom építéséhez szükséges épületfát vizsgálta felül, amikor a nagy hidegben meghûlt és tüdõgyulladást kapott.
A betegséggel gyenge szervezete és megtört lelke már nem tudott megbirkózni.
Az egyetlen erdélyi bányász alig 49 évesen, 1851. február 18-án este 11 órakor
hunyt el82 Kagerbauer Sétatér (ma: Emil Isac) utcai házában.83
Debreczeni a ravatalon feküdt, amikor a rehabilitását kimondó rendelet megérkezett: fel van mentve, elfoglalhatja hivatalát.84 Hivatali állását már nem foglalhatta el, de elfoglalta helyét Erdély halhatatlanjai sorában.
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gépgyártás úttörõje
FARKASNÉ IMREH MÁRIA
ajka Péter életútja sajátos, de ugyanakkor kis mértékben hasonlatos is a
reformkori vállalkozók sorsával. E társadalmi réteg jellemzõ jegyeit kutatva a XIX. században megállapíthatjuk, hogy az erdélyi általános elszegényedés következtében többségük mögött nem áll jelentõs vagyoni háttér. Nem
szegények, de a termelõ szerkezetet beindító, „mûködõ tõke” hiánya, eleve kétségessé teszi a feltaláló vállalkozók ipari létesítmény-teremtõ igyekezetét.
A reformkorban a földbirtokosok, fõleg a fában gazdag birtokok felett rendelkezõk, - mint a szilágysági, kalotaszegi Bánffy-havasok urai, a háromszéki, csíki
üveghuták, papírmalmok gazdái - megkísérlik a „parlagon heverõ tõke” gyümölcsöztetõ felhasználását. Így adódik az ipar kialakulása számára elengedhetetlenül szükséges nyersanyagok termelésének és feldolgozásának lehetõsége. Az
iparteremtõ földesúri törekvésnek azonban útját állta a tõkehiány, a hitelszerzés
feudális jogi lehetõségeinek avult formái, megkötöttségei. S hiányzott mindenek-
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elõtt a szabad munkaerõ és a vállalkozói tanultság, a gyakorlat, a hozzáértés. Így
igen sok földesúri kezdeményezés, kísérlet meghiúsult, a létesítmény megszûnt
vagy bérlõk kezére került.
A jobbágyfelszabadulás következményeként a kapitalizmusra való átmenet
idõszakában az ingyen munkaerõ, a robot megszûnése átmenetileg megnövelte a
munkaerõ szükségletet. A nagybirtokosok csak drágán juthattak paraszti munkaerõhöz, hisz a felszabadult földmûvesek a maguk kis parcelláin szívesebben dolgoztak, annak ellenére, hogy õket is az elszegényedés fenyegette. Az 1850-es években például alig akadnak mezõgépek a birtokokon, s a kimûveltebb fõknek tudati szinten is komoly küzdelmet kell folytatniok a feudális maradványok ellen.
Fokozatosan megnövekedett a kereskedõ, vállalkozó rétegbeli „pénzes-embernek”, a kereskedelmi tõke révén módosodó bérlõk szerepe. A Brassótól nyugatra fekvõ, háromszéki, vagy a Felsõ -Fehér megyei falvakban például a „fabrikások mind szüntelen járnak”, s a Mikó család gazdatisztje sürgeti épületek felállítását, hogy festõdék számára azokat bérbe adhassák.1 A brassói Gremiul Levantin kereskedõ társaság tagjai jellemzõ módon gyapotfeldolgozó és fõképp
üveghutabérletekbe fektetik pénzüket, vagy magas kamatot szedve földbirtokos
családoknak adják át forgótõkéjük egy részét.
A kolozsvári Sigmond Elekrõl is megtudhatjuk: „Átlátta, hogy a mezõgazdasági iparágak okszerû fejlesztése és helyes alapon nyugvó vállalkozás nélkül kisbirtokosnak elõhaladnia nem lehet. Elõbb tehát kereskedés útján tõkére igyekezett szert tenni, s bort, dohányt és deszkát szállított Magyarországra.” Siker koronázta tevékenységét, terjedelmes jószágokat vett haszonbérbe, szeszgyártásba
kezdett, malomiparral és marhatenyésztéssel is foglalkozott. „Õ állította ugyanis
Erdélyben, - Kolozsvártt, az elsõ nagyobbszerû szeszgyárt, amelyben a lepároltatásnál a gõz szerepelt.”2 Tette ezt 1851-ben, majd a második gyárat 1853-ban indította be, alapját vetve meg az ország szesziparának. 1853-ban pedig ugyancsak
Kolozsváron megnyitotta az elsõ erdélyi gõzmalmot.
Harmadsorban emlékeztetnénk a céhek sokszínû, kézmûipari sorból kiemelkedõ vállalkozóira Brassóban, Szebenben vagy Kolozsváron, kik a hagyományos
céhes-iparosok soraiból emelkedtek ki. Például a brassói Dück György, bõriparos,
a Brassó- Keresztényfaluból való gyapjúfonó Czell Frigyes. Õk létesítenek és fejlesztenek ki már-már gyárszerû, gépi technikára alapozott üzemeket.
A földbirtokos, a tõkegyûjtõ, a kereskedõ, a kis mûhelyét „fabrikává” növelõ
céhmester alkotja tehát a középkorból átöröklött technikával vagy e szintet éppen hogy meghaladó gépekkel mûködõ vállalkozói réteget. Mindenütt tapasztalható a fejlõdés igénye, mindenütt jelentkezik a régi formákat bomlasztó új elem.
A korszerûbb technika térnyerése, de egészében véve Erdély gazdasági életének,
különösképpen iparának színvonala továbbra is alacsony, kísért a korábbi századokból átöröklött elmaradottság.
142

12emggm modositott.qxd

2005. 09. 15.

11:24

Page 143

Rajka Péter, az erdélyi gépgyártás úttörõje

A XVIII. századvégi iparstatisztikai felmérések alapján K. Karlovszky Endre
így összegezi tanulságait: „Mindenütt pangás, hiányzik a három éltetõ elem: a
nyersanyag, pénz és munkaerõ” . A XIX. század közepén írott források már több
polgári kézben lévõ manufaktúrát és „fabrikát” emlegetnek, nincsenek azonban
gépgyártó mûhelyek ( kisebb gépgyártó mûhely 1825-ben Aradon és 1847-ben
Nagyváradon létesül).3
Rajka Pétert nem sorolhatjuk sem a földbirtokosokhoz, kik az iparral is öszszekapcsolható tevékenységekbe kezdtek, sem a céhiparban átformálódó, fabrikássá
növekedõ mesterekhez, sem pedig a kereskedelmi tõkét kamatoztató „nagypénzûek” rétegéhez. Õt mindenek elõtt az határozza meg, különállását az okozza,
hogy a gépgyártásban új eszközök termelésére vállalkozik. Feltaláló, a gazdasági
fejlõdés szervezeti keretének kiépítését is szorgalmazó gondolkodó, s mint ilyen
nem áll egyedül. Sõt, az 1848-49-es forradalmat és szabadságharcot megelõzõ évtizedekben, a reformkorban mind több hozzá hasonló, találmányairól elhíresedett
ember tûnik fel Erdélyben is. A csucsai Gampe Márton gyöngykásamalmának
„szemvágó gépét” maga készítette el, miként Ioanovici Constantin is maga gyártotta a zernyesi gyapjúfonó gépeit. A korszak jellegzetes alakjai a nagyszebeni
Schneller vagy a berecki Gábor Áron. Az elõbbi „gõzkocsi” elkészítésével, a legendás székely ágyúöntõ pedig aratógép konstruálásával kísérletezik. Szerencsésebb
csillagzat alatt született a jobbágysorból kiemelkedõ állami szolgálatban tevékenykedõ Debreceni Márton, aki tehetségét a bányaiparban kamatoztatja.
Szerepkörük sajátos, de társadalmi besorolásuk még nehezebb. E kicsinyke
réteget fõként az jellemzi, hogy tagjai bárhonnan is valók, tanult emberek, a mai
megfogalmazás szerint mûszaki értelmiségieknek tekinthetõk.
A gépi technika fel-feltünedezõ jelenségével párhuzamosan színre lépnek a feltalálók. Azok, akik a gyártási folyamatban alkalmazott eszközöket készítik vagy
használhatóvá teszik. Õk a fejlõdés úttörõi! Az ipart ágazatokra bontva Gelléri Mór
1887-ben rövid élet- és jellemrajzokat készített róluk. A vas-, fém- és gépipar számbavételénél Ganz Ábrahám, Schlick Ignácz, Mechwart András után Rajka Pétert, a
„kolozsvári gépgyárost” mutatja be. Azt az önmagát megvalósítani kívánó embert,
aki egyben a szolgálatnak, a közösségnek áldozott élet szépségét is példázza.
Az apja nevét öröklõ Rajka Péter 1807 február 11-én született Marosvásárhelyen. Céhének választott elõjárója, a derék puskamûves, fiát taníttatni igyekszik.
Az ifjú a marosvásárhelyi református kollégium diákja. Jeleskedik is a matematika, a fizika és a kémia terén. A sors oly kegyes hozzá, hogy Bolyai Farkas tanítványának tudhatja magát, azok közül való akiket Bolyai szállásán nevel, formál,
s a késõbbiekben a tehetséges ifjú elkallódása miatt aggódik.
Szülei, jobb sorsot remélve, fiukat hivatalnoknak szánják Így 1829-ben írnoki pályára lép s a királyi ítélõtábla tisztviselõje több mint hat éven át. A számára kijelölt pálya azonban nem felelt meg nyugtalan, gyakorlatias, alkotó egyéni143
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ségének. 1836-ban Kolozsvárra kerül, pályát módosít, gépészi munkát vállal, s ez
a fordulat egész életére kihat.
Erdélyi támogatók - köztük Bolyai Farkas - jóvoltából 1837-ben a bécsi mûegyetemre kerül, „hol gróf Teleki Sámuel pártfogója jeles társaságában folytatá tanulmányait”.4 A három évet Bécsben Rajka Péter nem fecsérelte el, hanem idejét komoly mûszaki ismeretek szerzésére fordította. Tanulmányai végeztével egy kézmûvét bemutatta Andreas Ettingshausen mûegyetemi tanárnak, aki „szép állást” ígért
Bécsben a fiatalembernek. Rajka Péter feltehetõleg nagy dilemma elõtt állt. Adott
volt a kecsegtetõ ajánlat, mely szerint a maúnufaktúrákat fejlesztõ gépipari központban kezdheti el szakmai pályáját, másfelõl küzdelmekkel, nehézségekkel kellett szembenéznie hazájában. Amennyiben otthon próbál szerencsét, úttörõként
neki kell kitaposnia az elsõ ösvényt, amely a gépipar kialakulásához vezet. A nehézségek sem térítették el hitétõl, mely szerint erkölcsileg kötelezõ az ösztöndíjas számára a hazatérés. Terveit megmosolyogta a jó német tanár, hisz tudta, hogy a gépek használatát sem igen ismerték akkortájt még Erdélyben. Rajka Péter hazájának óhajt szolgálatot tenni, nemes ambícióval, nagy reményekkel telve 1840-ben
hazatér Kolozsvárra, a reformkori eszmék központjába és megvalósítja álmát. Alapítója lesz az erdélyi részek egyetlen mezõgépgyárának.
Szerény körülmények között indult a Felsõ szén utcában, Kolozsváron a Rajka Pétertõl oly sok türelmet, kitartást igénylõ elsõ gépipari vállalat. A kézi meghajtású fúvóval mûködõ öntöde 12 alkalmazottja négyenként felváltva dolgozott
24 órán át. Az induló tõke nélküli vállalatalapítás következménye, hogy a szûkös
kereslet miatt bármilyen megrendelésnek kénytelen volt eleget tenni. Innen
származott a Rajka Péter neve mellett oly gyakran megjelenõ „ezermester” elnevezés is.5 Gyártott óraalkatrészeket, tizedes mérlegeket, vaspléh kemencéket,
fa- és vascsavarokat, esztergákat, mérnöki eszközöket, mûszereket. Csak remélhette, hogy eléri valaha a szakosodás magasabb szintjét és mezõgazdasági gépeket is termelhet. Pedig e téren kiemelkedõ sikereket ért el Rajka Péter, gyártott
már vasekét, törökbúza- és répavetõ gépet, szecskavágót, kukoricamorzsolót, kapálógépet és cséplõgépet. A fabrika továbblépése, fejlesztése azonban tõkét, befektetést igényelt. Segítséget az Erdélyi Gazdasági Egyletnél remélt:
„Rajka Péter Kolozsvártt lakó erõmûvész, meg akarta honosítani a gépgyártást, azért az Erdélyi Gazdasági Egylethez fordult támogatásért. Beadványában
abból indult ki, hogy ma már földmûveléshez nélkülözhetetlen a gép. Miután pedig gépgyárunk nincs, azokat messzirõl kell hozatni, mi szerfelett költséges. Rámutat arra a tényre, hogy gépet látatlanul hozatni nem egyéb szerencsejátéknál.
Ezért ajánlja egy gépgyár felállítását részvénytársasági alapon, még pedig 5 évre 3
ezüst forintos részvényekkel. E beadvány az 1845 évi július 29-ikei közgyûlésen
kerül tárgyalás alá. A közgyûlés határozatilag kimondja, hogy az irányt és a törekvést méltányolja és maga részérõl az aláírásokat 10 részvénnyel nyitja meg… Az
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aláírások nem nagyon gyûltek, mint ezt Rajka Péternek újabb támogatás iránti kérése bizonyítja. E kérvényt az 1846. évi január 26-án tartott közgyûlés tárgyalta,
mely utasította a választmányát, hogy a gépgyár részvénytársaság ívét továbbra is
köröztesse, a részvényjegyek árát hajtsa be és az ekként begyûlt pénzt adja át
Rajkának”.6 E példa bizonyítja, hogy nehezen lendült be az iparosodás kereke. Jellemzõ módon az Erdélyi Gazdasági Egylet tervében szó sem esik a nyereségrészesedésrõl, osztalékról. A részvényesek csupán kamatmentes kölcsönt adtak egy
nemzeti ügy megvalósítása érdekében. Maga Rajka Péter is megfogalmazta: „…hazámnak az erõmûvészi pályán nem kis szolgálatot tehetnék, ha a mostoha sors
akaratom s ismereteim mûködését a vagyontalanság bilincseivel szûk korlátok
közé nem szorítaná. Hazám iránti forró szeretetem ösztönze e zsarnok dacára is
minden mostoha körülményekkel megküzdenem”.7
Az iparpártolás mozgalommá terebélyesedett, melynek fõ húzóereje maga
Rajka Péter volt aki eszmei téren és a konkrét megvalósítás terén egyaránt
jeleskedett.”A társadalom üzemies mûködtetését olyan új demokratikus, nyitottabb organizációval gazdagította, amely rendi különbségekre való tekintet nélkül
toborozta és eskette fel egy célra tagjait.”8
Milyen szinten termelt, milyen minõségre törekedett az elsõ gépgyártó „fabrika” Kolozsváron? Már 1843-ban a budapesti iparmû-kiállításon kitüntetik Rajka
szecskavágóját, majd „ Az eke próba eredményét ifj. gróf Bethlen János elnök ama
jelentésébõl tudtuk meg, melyet az 1844 évi júl. 30-ki közgyûlés tett. E szerint próba alá vett ekék között legjobbnak bizonyult a Bach Vilmos eszméje után Rajka
erõmûvész által készített eke, mely a legkevesebb erõt emésztette fel, mintegy 7080 fonttal kevesebbet a Zugmayer féle ekénél…”9 A következõ évben „a cséplõgép
megrendelésérõl lemondott az egylet, miután gróf Teleki Domokos kijelentette,
hogy õ amúgy is szándékozik egy ilyen gépet készíttetni Rajka erõmûvésznél és azt
a nyáron tartandó gazdasági eszközök kiállítására szívesen átengedi.”10
Ha összegezni szeretnénk Rajka Péter alkotó életének az 1840 - 1848 közötti
szakaszát, megállapíthatjuk: úttörõ - feltaláló, minden téren tudatosan, célirányosan törekvõ fiatalember, aki nem adja fel a küzdelmet, bár a letûnõ feudális
társadalmi szerkezet minden fejlõdést akadályozó eszköztárával szembetalálja
magát. A tõkehiány, a régi formák fejlõdéstgátló hatása, a céhek ellenállása, bojkottálása, a képzett munkaerõ és az általános gazdasági elmaradottságból eredõ vásárlóerõ hiánya, valamint a beszûkülõ piac mind-mind gátolják a folyamatos termelést, nehezítik Rajka Péter vállalkozói pályáját.
Az 1848-as forradalom Rajka Pétert, a haladást szolgálót, a szabadságot
szomjúhozót, a derék gépészt újabb tettekre hívta. Emberi elismertségének és
erõmûvészi sikereinek köszönhetõen a Kolozsváron alakuló fegyvergyár igazgatójává nevezték ki. A szabadságharchoz való viszonyulását jellemzi, hogy „az
ágyuk felszerelésénél együttmûködött Gábor Áron tüzérezredessel, míg vendég145
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szeretõ háza tele volt enyedi menekültekkel”11. Rajka Péter forradalom mellé állása természetes volt, hisz 1848-ban „ az iparfejlõdést gúzsba kötõ önkényuralom, valamint a kibontakozást gátló feudális termelési viszonyok szétzúzására
tesz javaslatot a történelem”12. Tetteinek meg is fizette az árát, mert Urbán 340
forint hadisarcot vetett ki rá, amit az erdélyi fõurak fizettek ki helyette, tekintetbe véve nehéz anyagi helyzetét. (A családi hagyomány szerint maga is menekülni kényszerült, s felesége kocsin adott életet a harmadik gyermeküknek.)
A szabadságharc leverése után Rajka Péter lassan rendezgetni kezdte a gépgyárát, a központi hatalom támogatására természetesen nem számíthatott. Az
osztrák abszolutizmus, Bécs célja nem Erdély felvirágoztatása volt, hanem arra
törekedett, hogy a fejlõdést szolgáló gazdasági ágazatokat minél inkább kiszolgáltassa az osztrák tõkének. „Nem kétséges, hogy az 1848-as jobbágy felszabadítás a fejlõdés legnagyobb akadályát hárította el a kapitalizmus és polgárosodás
útjából. De számos feudális maradványt megtartott, s így történelmi kompromisszumként is felfogható. Hatása a társadalmi rétegekben azonnal érvényesült;
a jobbágy- és zsellérfalvak, mint társadalmi falutípusok eltûntek, s a szabad falu
általánossá vált”13.
A becsontosodott céhrendszert sem igyekeztek véglegesen megszüntetni, s ez
a meglevõ vállalkozásoknak gátat szabott. A céhmesterek Rajka Péter „fabrikáját” sem nézték jó szemmel. A nála dolgozó mesterlegényeket is izolálni próbálták, nehézségeket gördítettek elhelyezkedésük elé. A munkaerõhiány kérdése
megoldhatatlannak tûnt, de Rajka Péter ezen a helyzeten úgy próbált segíteni,
hogy maga nevelte ki munkásait. Vasárnaponként elméleti felolvasó órákat tartott, a saját házában gépészetet tanított, s erõfeszítéseit siker koronázta. Tanítványai közül kitûnõen képzett szakemberek is kikerültek, néhányan külföldön is
tovább fejlesztették tudásukat.
Az abszolutizmus kora, Erdély felosztása s ideiglenes szervezése során, 1849ben rendeletet bocsátottak közre, mely szerint a vidéki biztosoknak minden néven nevezendõ fegyverek mellett „kötelességök volt a magyar bankjegyek (Kossuth-bankó) elkobzása és a tulajdonosoknak hadi törvényszék elé állítása”14. Az
általános cél a forradalom ideje alatt forgalomban levõ pénzeszközök bevonása.
Az osztrák hatalom a forgalomban levõ pénz bevonása mellett nem volt érdekelt
abban sem, hogy iparfejõdést támogató hitelrendszert engedélyezzen. A hitelélet
modern formáinak a brassói és a nagyszebeni szász bankok voltak a kezdeményezõi. Korszakunk elején a szebeni bank jelentõsége nõtt meg, a földbirtokosoknak nyújtott kölcsönök miatt, míg az iparosok, kismanufaktúrák készárú készleteiket sokszor a zálogintézetekbe adták be, hogy pénzhez jussanak…
Milyen közigazgatási környezetben kellett vállalkoznia ekkortájt Rajka Péternek? 1849 július 19.-én báró Ludwig Wohlgemuth tábornokot az osztrákok kormányzóvá nevezték ki. Közigazgatásilag a bécsi kormány a függõségi viszonyt
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akarta mindenáron megszilárdítani. Célja az évszázados múltra tekintõ jogszabályok megszüntetése mellett az volt, hogy katonai vidékekre szabdalja fel Erdélyt. A rend és csend helyreállításának érdekében pedig a katonai hadrendörség
mellett a pénzügyõri és a csendöri aparátus kezébe korlátlan hatalmat adott.
1850 -ben a „pénzügyõri osztályok felállíttattak: Maros-Vásárhely, Besztercze,
Kolozsvár és Károlyfehérváron. Az oláhország felöli határszél feletti õrködés végett: Nagy-Szeben, Brassó, Kézdi-Vásárhely és Csík-Szeredában.”15
1851-ben írja Ürmössy Lajos: „a magyarság zöme a semmi sikerrel sem kecsegtetõ politizálás helyett más téren igyekezett életjelt adni magáról; így mindjárt a
kolozsvári kereskedelmi és iparkamara, amely a kolozsvári, rettegi s a károly-fehérvári vidékeket foglalá magában, január 11-én tartá elsõ ülését Bogdányi Ferencz császári fõbiztos jelenlétében. Elnökké választatott Dietrich Sámuel vasárus,
másodelnökké Rajka Péter gépész.” Ez a hazafias kamara még e gyászos idõszakban is igyekezett Erdély anyagi értékeiért valamit tenni, a legelsõ ülés után már a
választmány egy terjedelmes okiratot készített s terjesztett Dietrich elnök és Kolozsvár meghatalmazottja, Méhes Samu titkár által Bruk kereskedelmi miniszter
elé: „A közlekedésnek jó kereskedelmi utak általi megnyittatása a leglényegesebb
eszköz, mely által az álladalom az annyira sújtott Erdélyt oly módon segítené,
hogy kereskedelme, ipara, földmivelése új virágzásának indulna” ezt rögzíti az okirat, majd „terjedelmes leírásban adatik azon vasúti vonalok kiépítése, melyrõl Erdély ipara s jóléte felvirágzása váratik”.16 Rajka Péter tehát a közügyektõl sem vonult vissza. A Kolozsvári Kereskedelmi és Iparkamara másodelnöki tisztségét
az1851 - 1857 közötti években õ töltötte be.
A mostóha gazdasági körülmények között Rajka Péter megfeszített munkájának köszönhetõen 1853-ban beindította új vasöntõ részlegét. Öntvényeinek nagysága és súlya az akkori hírlap elismerését is kiváltotta: „Rajka már évek óta adja
fényes jeleit a benne rejlõ képességeknek, sokoldalú ügyességének.”17 Legnagyobb
nehézséget az ez idõ tájt külföldrõl behozott gépek konkurenciája jelentette, melyeket egyfelõl a nagybirtokosok vásároltak meg, például Amerikából, másfelõl
pedig kialakult a mezõgépek behozatalával foglalkozó kereskedõi réteg is.
Rajka Péter még javakorbeli ember amikor a lelkes célokért hevülõ, a példát
sugárzó nagyra becsült polgár szembe találja magát a forradalmi gondolatvilág
elhalványulásával, de a kapitalista világ lehetõségeinek kitárulkozásával is.
Az önkényuralom korszakában az intézmények szerepe igen jelentõssé vált,
példa erre az Erdélyi Gazdasági Egylet élén Mikó Imre tisztánlátásával és fáradhatatlan szervezõ munkájával. Idéznénk: „A gazdasági térrõl sem feledkezett meg
Mikó Imre, s e végbõl mint az erdélyi gazdasági egyesület elnöke, az egyesület
erõsbítésére részvényeket bocsátott ki s azok vevésére serkenté a közönséget. A
fölhívásnak lett is eredménye; soha olyan népesek nem voltak, mint ez idõben.
Egész kis parlamentté növék magukat ki. Itt folyt amúgy „privatim” az ország po147
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litikai helyzetének a megbeszélése anélkül, hogy a gazdasági ág azért elhanyagoltatott volna. Az 54.-ik esztendõben több történt e téren, mint az azelõtti négy esztendõben együttvéve, amelyekben tulajdonkép semmi sem történt.”18
A gazdasági téren kínálkozó lehetõségekkel Rajka Péter ugyancsak tudott élni. Az alkotó embertípusnak - s ilyen volt Rajka - teret nyitott a reformkor, sõt ez
életének nagy szakasza volt, hiszen nemcsak alkotnia kellett, hanem küzdenie is
a társadalmi feltételek jobbulásáért. Nem tûrte „az egész társadalomra ránehezedõ gyötrõ elmaradottságot, a szellem szabad kibontakozását korlátozó önkény
súlyát”19, tenni próbált ellene. Ebben a küzdelemben nem volt egyedül. Mellette
állott például Gámán Zsigmond, a Kolozsvári Kereskedelmi és Iparkamara kiváló titkára: „Õ rendezte az elsõ erdélyi iparkiállítást Kolozsvártt, a kamara megbízásából”20. A zseniális Rajka Péter igen sokféle termékét mutatja be a közönségnek. „Szerepelnek itt házigazdaságra tartozó készülékek, kávéõrlõ, nagyobb
vendéglõk számára, csavarmetszõ készülék, valamint egy lengõ- és egy közönséges sudarmérleg… A mezõgazdasági eszközök sorában azonban már szintén ott
szerepelnek a Rajka Péter gépek is: szecskavágók (egy nagyobb féle lóerõre, és
egy kisebb féle, egykésû, kézire) törökbúzafejtõ, kézi cséplõ, szóró-rosta, és végül
az igen kiváló váltóeke.”21
Termékskáláját évrõl évre egyre bõvíti. Kiállításokon újabb és újabb találmányokkal lepi meg a gazdákat és ezzel „nagy szolgálatot tett a gazdáknak. Rajka Péter, ki a kor színvonalán álló gépgyárat rendezett Kolozsvártt be, maga is elismert
lángész volt e téren, több találmányaival gazdagította a hazai ipart, s a 66-ki híres
Bécsi országos ekeversenyen, külföldet Amerikával egyetemben leverte csodálatot
keltõ ekéivel; ha ekkor Rajka nem jelenik meg a Bécsi országos versenyen, Amerika fogja a gyõzelmet aratni, de jelenlétével nem csak a kitüntetési díjat nyerte el,
hanem a hazai ipari egyik ágában a külföldet is meghajlásra kényszeríté. Rajka
gyári helysége tehát mindég tömve volt vidéki birtokosokkal, kiknek szakszerû
magyarázataival - mert gépészeti tudományban versenytárs nélkül állott az egész
monarchiában, - elsajátította a gépekkel való bánásmódot s azok vevésére buzdította a birtokosokat anélkül, hogy helyzetét kizsákmányolta volna. Több találmányaival oly nagy hírnévre tett szert Rajka, hogy Bécs és Prága versenyeztek a magukhoz való hívásában. De Rajka Péter hazájának akarta tehetségét szentelni, s
az egyes gyárosok részérõl jövõ fényes ajánlatokat nem fogadta el. Valódi ötvenes
évbeli férfiú volt! Ezen korszak kapzsiságot még nem ismerte, csak egy kötelességet ismertek ezen korbeli férfiak a mely a haza hû szolgálatából állott; e szent cél
elõtt az anyagi ügy háttérbe szorult õ elõttük.”22
A fizetõképes piac nem tud sehogy sem a növekedés útjára lépni, a kínálat viszont egyre bõvül és Rajka Péter a versenyt csak akkor állhatja, ha iparvállalatának a mûszaki színvonalát emelné, a korszerûbb technikát meghonosítaná. 1861ben írták: „… a Rajka úr gyára egy szerény épület, s ami benne van, mintha pri148
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mitív állapotban volna és nem is gyanítaná, hogy víz gõze minõ erõt fejt ki.”23
Sajnos azonban a „derék gépész”-ünk életét végigkísérõ tõkehiány most sem bánik bõkezûbben vele, s a haladásért szüntelenül lobogó szellem tulajdonában
mûködõ fabrikát a lemaradás fenyegeti.
A hatvanas évek elején kénytelen belátni, hogy a tõkehiány leküzdhetetlen
akadályokat gördít a fejlesztés-bõvítés szándéka elé. Ekkor intéz újabb felhívást,
melyben kéri az erdélyieket, hogy segélyezzék terveit, mert egyedül nem tud tovább lépni. Kérése nem talál megértésre, önerõbõl kell tovább próbálkoznia.
Az 1869-es évben az Erdélyi gazda beszámol a „gyár” helyzetérõl, elismervén
a termelési eredményeket elítélvén, a gépi felszereltségiszintet: „ A gyári felszerelvény inkább a szûkösség jellegét viselik magukon, s ki ezt látja, alig ismerné
fel bennök a mûhelyt, mely Erdélynek mondhatni legjobb gazdasági gépeit állítja ki. Öntödéjében egy nagyobb és egy kisebb olvasztókemence áll, melyek 30-40
mázsa öntvényt szolgáltatnak egy nap alatt, de 1-2 formázó legény dolgozván
mellette, csak 3-5 hétben egyszer hozhatnak mûködésbe. Ez alig 20 munkásból
álló személyzet évenként 8 -10 ezer frt értékû gépet állít elõ, mely az erdélyi szükségletnek egy hatodát vagy egy nyolcadát fedezi…”24
Rajka Péter a piaci verseny kihívásaira is rosszul reagált. Kolozsváron egyre másra létesültek a pesti, bécsi, londoni gépgyártó vállalatok lerakatai. A kapitalista rendszer nincs tekintettel az érdemekre, csupán a versenyszabályai gyõzedelmeskednek.
1869-ben a Dietrich-cég Rajka mellé szegõdött. A fabrika lendületet vett, gõzerõvel mûködõ gépeket szereztek be, Rajka nagy örömére. A segítség azonban
megkésett, Rajka Péter egészsége hanyatlani kezdett, öregedett. Lelkileg is nehéz volt feladnia az önállóságot, s a magasztosabb gondolkodásmódot, amelynek
lényege a legmagasabb minõség elõállításán nyugodott. A piaci szellem más követelésekkel állt elõ, a feltaláló a kapitalista termelékenység növelésének kérdésével találta szembe magát. Nem az újítás, feltalálás, hanem a haszonszerzés került elõtérbe. Mindebbe Rajka nehezen törõdött bele, s bár „a hetvenes évek elejére a hirtelen javuló ár- és hitelviszonyok hatására a mezõgazdaságok gépesítése megkezdõdött”25, ebbõl õ már nem tudott tõkét kovácsolni.
Rajka Péter a magánéletében rendkívül szerény, komoly ember volt. Sohasem
hivalkodott számtalan kitüntetésével, okleveleivel, melyeket az évek során kiállításokon nyert. A kolozsváriak köztiszteletét élvezte, megtisztelték bizalmukkal, de
jellemzõ, hogy õ csak akkor járt képviselõtestületbe, ha ott gazdaságilag, szakmailag fontos szolgálatot tehetett. Leggyakrabban a Kereskedelmi és Iparkamara,
még inkább az Erdélyi Gazdasági Egyesület gyûléseire járt el, ennek tiszteletbeli
tagja is volt. A kitûnõ gazdákkal folytatott tárgyalásai örömére szolgáltak.
Rajkát családszeretõ embernek tudták, nem volt híve a nyilvános helyeken
való mulatozásnak, sõt feleségével együtt munkásai közül iszákosokat térített
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jobb útra, díjakat tûztek ki az alkoholfogyasztást elhagyók számára. Mindezek ellenére nem volt zárkózott ember. Házában sokszor megfordultak gazdák, s tanácsokkal látta el õket, de véleményüket is meghallgatta, figyelembe is vette gyakorlati javaslataikat. Cselédeivel, munkásaival egyaránt jól bánt. Nemes lelkéért,
aki ismerte, áldotta. Így írtak róla.
1876 április 28-án hunyt el, majdnem 70 évesen.
Életében sokat tett az önképzés mellett a környezete felemeléséért, a gazdák,
a mûiparosok képzésére sok idõt fordított. Becsületes élete és munkássága páratlan példája a honszeretetnek, a bátorságnak és kitartásnak, aminek célja nem
csupán a vagyonosodás, hanem a haladás meghonosítása, a gazdasági fellendülés volt.
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A magyar közgazdaságtudomány fejlõdése
Erdélyben a XX. században
CSUCSUJA ISTVÁN
XX. század elsõ világháborúig terjedõ közel másfél évtizede Erdély számára is a korábban soha nem észlelt méretû gazdasági fellendülés, a
prosperitás idõszaka volt. A gazdaság valamennyi ága, ha nem is egyenletesen és arányosan, gyarapodott és megújult. A vasútépítéshez fogható gyors
ütemben kiépült bank- és hitelrendszer, ami pénzbõséget teremtett, a kétségtelenül meglévõ vállalkozói készség, a kormányok iparpártoló politikája mellett,
erõteljes iparfejlesztést eredményezett. Bõvült a belsõ piac, növekedett a fogyasztás. Több helyütt nagyarányú és modern infrastrukturális beruházásokat
eszközöltek, felgyorsult az urbanizáció. A falusi lakosság addig zártnak mondható világa megnyílt a változások elõtt.
A jelentõs arányú modernizáció kiterjedt a mezõgazdasági ágazatokra is. Az
egyoldalú gabonatermelés mellett megkezdõdött az ipari növények szélesebb körû termesztése. Az istállózó-takarmányozó állattenyésztés gyarapodott és terjedt.
Az általános növekedéssel párhuzamosan gyarapodott a bel- és külkereskedelem. A kereskedelemmel foglalkozók számának megkétszerezõdése, s az a tény,
hogy a külkereskedelem rendszeresen pozítiv mérleggel zárult felette bizonyítja ezt.
A gazdasági fejlõdés a hitelszervezet terén bizonyult a legerõteljesebbnek.
Bankok sokasága, a takarékpénztárak, a hitelszövetkezetek, a központi bankok
fiókjai messzemenõen kielégítették az igényeket. A pénztõke egyre nagyobb mértékben nyomult be az iparba, a vállalatok finanszírozásába. Nem egy ipari kezdeményezés éppen a bankoktól vagy pénzintézetektõl indult ki. Alig volt pénzintézet, hogy ne lett volna kisebb-nagyobb ipari érdekeltsége. E fúzióból nõtt ki a finánctõke, mely Erdélyben is jelentõs pozíciókra tett szert. A dinamikusnak
mondható gazdasági fejlõdés jelentõs változásokat idézett elõ a társadalom szerkezetében, valamint az ország települési térképén. Mindezen változások és módosulások azt jelezték, hogy itt is kibontakoztak azok a modern szerkezeti átalakulások, amelyek Erdélynek a fejlett régiókhoz való felzárkózását vetítették elõre, pontosabban amelyek ezt lettek volna hivatottak megvalósítani.1

a
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A gyors ütemû gazdasági haladást elõsegítõ tényezõk feltárása, a kibontakozott
nagyhatású társadalmi, politikai folyamatok nyomonkövetése, természetének kielemzése az erdélyi gazdaság és társadalomtudomány mûvelõire hárult. A kapcsolódó jelenségek és következmények a gazda- és vállalkozói társadalom érdeklõdésének is a középpontjában állottak. Ezért az általuk már korábban vagy éppen akkor életrehívott egyletek, a gazdasági folyóiratok és lapok is nagy figyelmet szenteltek a gazdasági jellegû információk vagy éppen elemzések közlésének.
A kiegyezést követõ évtizedek magyar tudományos életének egyik legfontosabb
jellemzõ vonása, hogy az ország szellemi erõinek és a tudomány mûvelõinek legszámottevõbb része a fõvárosba tömörült. Kétségtelen, hogy ez a vidéki központok
egyfajta súlyvesztéséhez vezetett a tudományosság területein. Budapesten az államigazgatás központjaiban, az országos tudományos intézmények és társulatok
keretében a tudomány és kultúra mûvelõi megfelelõbb körülmények között tudták
kibontakoztatni és érvényesíteni tehetségüket mint vidéken. Még fokozottabb mértékben érvényes ez a közgazdasági tudományok vonatkozásában. A fõváros a gazdasági és pénzügyi élet, a kereskedelem, a gazdaságpolitika és statisztika, a közgazdasági oktatás központjaként magához vonzotta e tudományok legjelentõsebb erdélyi képviselõit. Ott vannak az erdélyiek a központi intézményekben, a fõiskolákon és az egyetemek tanszékein. Így a gazdasággal kapcsolatos erdélyi magyar tudományosság mûködési területének nem kis része a fõvárosra esik, az országos keretekbe illeszkedve ott hozta meg eredményeit. Az erdélyiek tudományos tevékenységét különben híven tükrözi a Magyar Közgazdasági Társaságban betöltött helyük
és szerepük, a társaság folyóiratában a Közgazdasági Szemlében közölt írásaik.2
A századelõ tudományos életének jellegzetes produktumai voltak a nagy öszszefoglaló monográfiák. A vármegyék, a különbözõ kisebb-nagyobb városok,
vagy éppen egyes régiók íratják meg gazdaságuk valamennyi ágazatát felölelõ
monográfiáikat. Így történt ez a legerõteljesebb fejlõdési övezetek Arad, Temesvár és a Bánság, Nagyvárad, illetve Erdély belsõ vármegyéi tekintetében valamint a sajátos gazdasági helyzetû székely vidékek esetében. Ezek alapos tudományos dokumentációval mutatták be az egyes övezetek gazdasági állapotát, az erõforrásaiktól kezdve kereskedelemük, hitelintézeteik, mezõgazdaságuk és iparuk
helyzetén át egészen a szociális és települési viszonyaikig terjedõen, széles gazdaságtörteneti kitekintéssel.3
A szintézisre való törekvés a közgazdaságtudományok valamennyi területén
megnyilvánult, mintegy kifejezésre juttatva az egyes ágazatain belül megnyilvánuló önállósodási igyekezetet. Ekkor jelennek meg például a Lugosról indult, késõbb nagyváradi jogakadémiai, majd budapesti egyetemi tanár, Földes Béla nagy
összefoglalói, a nemzetgazdaság, a pénzügytan, a társadalmi gazdaságtan területén ma is idézett munkái, s amelyek számos külföldi akadémiai és tudós társaság
tagságát is meghozták neki.4
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A folyóiratok hasábjain a gazdasági élet gyakorlati jelenségeit s azok összefüggéseit vizsgálják a közgazdaságtudomány mûvelõi éspedig úgy, hogy elméleti
vonatkozásaikat is kibontják.5
A gazdasági igazgatás és a társadalmi önszervezõdés igen hatékony formáinak bizonyultak Erdélyben a kereskedelmi és ipar kamarák. Ezek jelentései azon
túlmenõen, hogy híven tükrözték az országos és helyi kormányzatok gazdasági és
kereskedelmi politikáját, a gazdasági statisztika és az ágazati gazdaságtanok
szintjét is mutatták.6
Az akkor élt tudós nemzedékek társadalmuk iránti felelõsségét mutatja, hogy
a népességmozgás és mindenekelõtt a kivándorlás mögött húzódó okokat tényszerû feltárás és alapos elemzés nyomán jelölik meg a rossz földbirtokviszonyokban, s felelõs mérlegelés után vetik el a súlyos szociális kérdéseknek közigazgatási úton történõ rendezésére tett próbálkozásokat. A gyáripar emelkedésének, a
kivándorlás okozta vérveszteség csökkentése szempontjából is nagy jelentõséget
tulajdonítanak.7
A közgazdasági tudományok rendszeres mûvelésének az európai tudományos
áramlatokra és iskolákra is figyelõ központja az 1872-es kolozsvári egyetemalapítással jött létre Erdélyben. Az itt elért rohamos fejlõdést és a megvalósított
szintet igen jól mutatja, hogy a késõbb világhírnévre szert tett közgazdász
Polányi Károly is ide jött doktorátust szerezni. Mint az egész országban, Kolozsváron is az egyes közgazdasági tudományok és tudományágak elõadása nem egy
kar, illetve egy kar keretébe tartozó tanszékekhez kapcsolódott. Csak a század elsõ évtizedeiben alakul ki az a meggyõzõdés, hogy ezek mûvelése és oktatása hatékonyabban történhet, ha az elkülönítve tanított tárgyak külön közgazdasági fakultásokon egyesítve kerülnek elõadásra. Mivel egy ilyen nagy horderejû egyetemszervezési lépésre megvoltak mind a személyi, mind az egyéni feltételek az
1914-1915-ös tanévre vonatkozóan kezdeményezés történt egy külön közgazdaságtudományi kar megszervezésére.8 Hogy milyen mélyen gyökerezett az önálló
közgazdaságtudományi kar mûködésének igénye, s az erdélyi magyar társadalom mennyire tudatában volt ennek szükségességével jól mutatja, hogy miután a
hatalomváltozást követõen az egyetem székhelyén már nem folytathatta mûködését, s az erdélyi magyarság egyházszervezetei felekezetközi egyetemet terveznek felállítani, ezt közgazdaságtudományi karral növelten akarták elérni.9
Az elsõ világháború kitörésével az országok és nemzetek közötti korábbi gazdasági kapcsolatok egy csapásra megszakadtak. A szabad forgalom, az akadálytalan árucsere, a rendes hitel és bankélet megszûnt. A gazdaság teljes mértékben
a hadviselés szolgálatába állott.
A nagy katasztrófának gazdasági életre gyakorolt hatásait, éppen az általa teremtett zûrzavar miatt, kimerítõen nem elemezték ki. Fõleg a tartós hatások tekintetében maradt adós a közgazdaságtudomány, bár több mutatkozó tendenci-
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át, a felmerült új jelenségek és tényezõk, az új eszmék alapján jól érzékelt és megfelelõen jellemzett.
Az tisztán körvonalazódott, hogy a világháború nagy vagyoni eltolódásokat
okozott és változtatólag hatott a termelés módszereire. Nyilvánvaló volt nagy átalakító befolyása a gazdasági eszmékre és nézetekre is. A háború utáni korszak
jelenségei mintha sejtetni engedték volna a tudományos igényû megfigyelõvel,
hogy a tõkés termelési rend egyenes vonalú fejlõdése elakadt, a múlté; ingadozások, bizonytalanság, összhangtalanság, új gazdasági irányzatok megjelenése jellemzik a háborút követõ periódust.
A világháború gazdasági tanulságai azt mutatják, hogy a nagy összecsapás
sorsát, kimenetelét végeredményben a nyersanyag mennyiség, a rendelkezésre
álló munkaerõ, a pénzügyi lehetõségek, vagyis a gazdasági erõforrások döntötték
el. A bányák, a mûhelyek, a gyárak játszották a döntõ szerepet. Ez megfogalmazódik tanulmányokban, folyóiratokban s az erdélyi magyar sajtóban is. A gyarmatok és Amerika kimeríthetetlen anyagkészletei nyerték meg a háborút az Antantnak -, fogalmazódott meg a végsõ következtetés már rögtön a háború befejezését követõen.10
A liberális állam válságát látták abban, hogy az gyorsan katonai szellemmel telítõdött, s a hatalomgyakorláson is jócskán változtatott. Olyan tõle idegen eszközökhöz folyamodott, mint a rekvirálás, a hadviseléshez szükséges anyagkészletek
lefoglalása, a termelésnek hadiközpontok általi irányítása a hadviselés szükségletei szerint. A pénzügyek fölött való korlátlan rendelkezést tartották a közgazdász
tudósok a legdrámaibb következményekkel járó eszköznek a hadviselõ állam kezében, ugyanis ez a nagyméretû bankjegy kibocsátás, az infláció, a legrombolóbb,
a legvégzetesebb hatású pénzügyi megoldás elõtt nyitotta meg az utat.11
A világháború következményeként Erdély és benne az erdélyi magyarság élete
gyökeresen megváltozott. A hatalomváltás átmeneti éveit létbizonytalanságban
volt kénytelen megélni. A trianoni békében a Romániához csatolt nyugati területek a megnagyobbodott ország összterületenek 34,8%-át és lakosságának 30,7%át tették ki. 1930-ban ezen a területen az aktív lakosságból 75,8% a mezõgazdaságban, 9,5% az iparban, 3% a kereskedelemben, 11,7% egyéb ágazatokban dolgozott. A mezõgazdasági termelés Erdélyben a jobb technikai feltételek és gondosabb mûvelés következtében magasabb szinten állt, mint Románia más részein. A
gyáripari termelés központjai is hagyományos erdélyi ipari övezetek voltak.12
A magyar társadalom az össznépességhez képest kevésbé volt agrár jellegû,
csupán 58%-a élt õstermelõ foglalkozásból. Közel 20%-a bányászati-ipari foglalkozású volt, 7-8%-ának megélhetési forrása a kereskedelem – hitel -közlekedési
ágazatokból származott. 2,5% volt az alkalmi munkából élõk aránya.13
A magyarság kedvezõtlen gazdasági-társadalmi helyzetbe került, amelyet a
hamarosan beindult politikai folyamatok és válságok tovább rontottak.

156

21emggm modositott.qxd

2005. 09. 15.

11:35

Page 157

A magyar közgazdaság-tudomány fejlõdése Erdélyben a XX. században

Az erdélyi magyar tudományosság miután egyetemi és legfontosabb intézményi kereteitõl megfosztották, amit mûvelõinek jelentõs számbeli megcsappanása
kísért, felekezeti létesítményekben, gazdasági-társadalmi kulturális szervezetekben, s természetesen egyéni mûhelyekben próbált új otthonra találni. A gazdasági tudományok esetében is így történt.
A gazdasági élet jelenségeivel kapcsolatos tanulmányok és kiadványok sokatmondóan hosszú listára terjedõ irodalmát vizsgálva jól kivehetõ, hogy az elméleti megközelítések bár jelen vannak, teret veszítenek. A gazdaságpolitika, a
gazdaságtörténet, a történeti statisztika, a népességtan foglalkoztatja elsõsorban az erdélyi szakembereket. Az egymástól elszakított vidékek, az agrárreform
teremtette feszültségek, az ipari hitel bizonytalansága, a tõkeszegénység voltak
az erdélyi magyarságot érintõ legfontosabb gazdasági problémák. Következésképpen a tudományos gondolkodás is ezekkel foglalkozott prioritásként. Megoldásukra a szövetkezeti kultúra kiépítésével, a régi vállalatok s a bankrendszer
helyi fejlesztésének sürgetésével ajánlanak megoldást a társadalmukért felelõsséget vállaló tényezõk.14
Az új nemzetállam általános jegyeit hamar azonosították a háború utáni politika áramlatait jól érzékelõ kisebbségi politikai és szellemi vezetõk. Mindenekelõtt azt, hogy ez a megerõsödött formáció a nemzeti eszmének minden más társadalmi célkitûzést hajlamos alárendelni. A nemzeti célokat és érdekeket mindenek fölé és elé állítva – mutatja ki Gyárfás Elemér például – természetes igény és
követelményként jelentkezik Romániában a nemzet és az állam azonosítása. Az
állam feltétlen autoritásának, minden társadalmi csoport felett álló helyzetének
biztosítása a célja a meghatározó politikai erõknek.15
A kisebbségek és etnikumok elleni indulatok végig jelen vannak, mint ahogy
a nemzeti elnyomás is. Ennek a nagyon is általános folyamatnak sajátos megjelenési formái mutathatók ki a gazdaságban.
Romániában a gazdaság területén feszültség volt egyrészt Erdély, másrészt az
Ókirályság és a kapcsolt részek között. Ez utóbbiakra a tõkés-polgári átalakulási
folyamatok hosszú elõzményeinek hiánya volt jellemzõ, míg Erdély némely részei elérték, megközelítették a közép-európai fejlettségi szintet. A gazdasági
szintkülönbségek így a legközvetlenebb formában jelentkeztek. Mindehhez aztán
kapcsolódott a társadalmi demokratizmus hiánya, az alacsony kormányzati politikai tolerancia. A fellelhetõ regionális különbségeket az állam irányt szabó körei
úgy fogták fel, hogy kisebbíti az országon belüli integráló erõt. A fejlettebb és elmaradottabb országrészek egymásmellettiségének tartósítása veszélyes. Erõfeszítések történtek éppen ezért a szintkülönbségek csökkentésére. Ez a nivelálási
politika és folyamat egyike volt a korszak legellentmondásosabb jelenségeinek.
Az erdélyi magyarság gazdasági életére már a háborút követõ évektõl kezdve
döntõ befolyást gyakorolt román gazdaságpolitika beavatkozási irányzata. En-
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nek alapjait Vintila Bratianu az ország legtekintélyesebb gazdasági szakértõje
rakta le. Gyárfás Elemér és Oberding József György fejtették ki, hogy a Vintila
Bratianu és nemzeti-liberális pártja meghirdette „prin noi însine – önmagunk által” gazdasági jelszó tulajdonképpen a gazdasági-liberalizmustól való eltávolodást, egy a román nemzeti alapelvekhez alkalmazott sajátosan román gazdaságpolitikát jelentett.16
Természetesen a magyarság gazdasági életét leginkább befolyásoló két jogalkotás: az agrárreformot illetõ és az 1923. évi alkotmány kötötte le mindenekelõtt
a gazdaságot, a jogi életet, a társadalom fejlõdését tudós hozzáállással követõ
szakemberek figyelmét. Az Erdélyi Gazdasági Egylet és a kialakulóban lévõ érdekvédelmi szervezetek emlékiratainak érvei is így nyertek e tekintetben már a
kezdetkor tudományos megalapozást. Két tudós, a jogász Oberding József György, majd a szociológus Venczel József összehasonlító és szintetizáló módszerrel
széleskörû jogi, történeti dokumentáció és statisztikai információ birtokában ma
is alapvetõ munkaként értékelt monográfiákat írtak az 1921-es földreformról.17
A földreform kapcsán Romániában 6 millió hektár földet osztottak fel, ebbõl
1,4 millió parasztcsalád jutott tulajdonhoz. A Regátban ezzel uralkodóvá vált a
parasztbirtok. Erdélyben azonban a korabeli birtokmegoszlás, a szerzõk megállapítása szerint, egyike volt a legkedvezõbbeknek Európában, ugyanis az uralkodó mezõgazdasági üzemtípus a kisbirtok volt. Bár Erdély agrár- és szociális helyzete messzire felülmúlta az Ókirályságbeli agrár és szociális viszonyokat – állapította meg a Magyar Kisebbségben megjelent írásában Jakabffy Elemér -, mégis Erdélyben sokkal radikálisabb földbirtokreformot valósítottak meg, a magyarság birtokállományának a románság javára történõ lecsökkentésének szándékával.
A monográfia írók a társadalmi következmények elemzésekor fogalmazzák
meg, hogy a korábbi szerves fejlõdés és a hagyományok mellõzése a történelmi tartományokra külön-külön alkalmazott földreformtörvény azt eredményezte, hogy
az egyházi, iskolai, alapítványi és mûvelõdési intézmények létalapja megszûnt, s a
székelyföldi földnélküliek és törpebirtokosok korábbi haszonélvezete elveszett.
Az Alkotmány közgazdasági vonatkozású rendelkezéseiben felismerik, hogy a
magántulajdon tiszteletbentartásának kinyilatkoztatása nincs összekapcsolva a
tulajdon szentnek és sérthetetlennek nyilvánításával. Az állam és a közigazgatás
érdekében például kisajátítást lehetett eszközölni. Az ipar, a kereskedelem és a
szervezkedés szabadsága pedig nincs tételesen belefoglalva a nemzeti-liberálisok
vezetése alatt kidolgozott alkotmányba.18
A hatalomváltozás elõtt Erdélyben a magyar hitelhálózat volt a legfejlettebb,
mind a hitelintézetek száma, mind a tõkeerõ tekintetében. Az elõállt helyzet következtében ez a rendszer mély válságba került. Éppen ezért a legsürgõsebb feladat egy olyan stratégia megfogalmazása volt, amely a magyar kereskedõ, iparos
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és gazdatársadalom számára annyira nélkülözhetetlen magyar bank- és hitelélet
fenntartását és átmentését lett volna hivatott biztosítani. A politikus és pénzügyi
szakember Gyárfás Elemér pontosan felméri az erdélyi magyar bank és hitelintézetek helyzetét, hogy utána egy általa célravezetõnek tartott pénzügyi politikát
vázoljon fel a román nemzeti liberális gazdasági központosítással szemben.
„Önálló erdélyi gazdasági koncepciót” ajánl az „erdélyi gazdasági szereplõknek
az erdélyi közgazdasági életnek a bukaresti nagytõke járszalagjára való fûzéseinek” elkerülése érdekében.20 A Gyárfás Elemér megfogalmazta célkitûzések köztudatba vitelét a továbbiakban számos értekezés és tanulmány szolgálta.
Debreczi Béla és Halász Sándor felhasználták ezt alapvetõen fontos munkáikban, amelyek az erdélyi magyar tõke és tõkeképzés fejlõdését, az erdélyi magyar
bank és hitelélet átfogó képét mutatják be úgyszólván az egész két világháború
közötti idõszakra vonatkozóan.21
A szövetkezetekkel kapcsolatos gyakorlati kérdések feldolgozását gazdaságpolitikai, jogi, üzemtani és szervezési tanulmányaikban Oberding József György,
Petrovay Tibor, Perjessy János, Nádas Rózsa, Nagy Zoltán, Balázs Ferenc és sokan mások végzik el, többen a kapcsolódó elméleti vonatkozások tisztázásával22.
Ligeti Sándor pedig a társadalmi gazdaság dinamikájáról tett közzé elemzõ munkát. Grigercsik Géza több mûvében a vállalati jövedelem kérdéseit taglalja.
A kevés esztendõre telt prosperitás még meg sem szilárdította a kialakult árucsere- és pénzrendszert, amikor kitört a világgazdasági válság. Ez a körülmény az
erdélyi magyar társadalmat igencsak nehéz helyzetbe hozta, ugyanis a mezõgazdasági árak zuhanása és a kivitel lehetetlenné válása olyan soha nem tapasztalt
értékesítési válságot eredményezett, amely éppen a megtartó erõit a parasztokat
és kisbirtokosokat sújtotta legjobban. Az ipari munkásság jelentékeny hányadát
kitevõ magyarok is reménytelen állapotba kerültek.
A közvélemény sokat foglalkozott a válság súlyos következményekkel járó hatásaival, a drámaian alakuló piac- és árviszonyokkal, a rendkívüli méreteket öltõ
vállalati és pénzintézeti csõdökkel, az eladósodott parasztgazdaságok tömeges
elárverezésének jelenségével. A gyakorló szakemberek a rossz helyzetben való kiigazítás szándékával, az elméleti vizsgálódásra kész közgazdászok és társadalomtudósok a szerzett információk valamint a válság konkrét megnyilvánulásairól
nyert híranyag alapján, mindenekelõtt a válság kiváltó okait próbálták megfejteni és kielemezni.
Ma már tudjuk, hogy a válság kirobbanásának, minden területre kiterjedõ hatásának okait megnyugtatóan máig sem tisztázta a közgazdaságtudomány, de
azért mint ahogy J.K.Galbraith a kérdés kiváló szakértõje malíciózusan fogalmazott: „mint általában ez esetben is tudunk valamit mondani”.
Mindezek fényében igen nagyra értékelendõ az, hogy az erdélyi közgazdasági
irodalom mûvelõi a válság több kiváltó tényezõjére felfigyeltek, közülük nem
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egyet pontosan azonosítottak. A válságjelenségekkel kapcsolatosan pedig komoly elemzés során feltárt részigazságokat sõt ma is teljesen elfogadható magyarázatokat nyújtottak. A nagy válság kezdetét például a bizalom megrendülésével,
a betétek tömeges visszavonásával magyarázták. A bankok tömeges fizetésképtelenné válásával magyarázták az egész gazdasági élet megroppanását.
Az erdélyi magyar szakemberek felismerik azt is, hogy a válság a térség elmaradott viszonyai miatt öltött különlegesen súlyos méreteket, ugyanis a válság itt
a gazdaság finanszírozásában meghatározó szerepet játszó külföldi tõkeforrásokat kapcsolták ki, s ezzel az adósságokkal küszködõ országok teljesen fizetésképtelenné váltak. Szerepet játszott e folyamatban az is, hogy a mûszaki és gazdaságszerkezeti elmaradottságuk miatt e térség alkalmazkodóképességgel alig rendelkezett. Latba esett továbbá erre fele az is, hogy az értékesítési krízist nem kísérte a termelés visszafogása, éppen ellenkezõleg nagyobb termékmennyiség
piacradobásával igyekeztek ellensúlyozni az árbevételek kiesését. Ezek után az
agrárolló szétnyílása törvényszerûen következett be.23
Azok az összegek, amelyeket kölcsön formájában Románia igénybe vett s
amelyek a közvéleményt olyan sokat foglalkoztatták, nagyobb volt annál, minthogy késõbb az adósságból adódó fizetési kötelességeinek eleget tudjon tenni.
Különben is a kölcsönök nem kis része improduktív célokra ment el. Gyárfás
Elemér mutatta ki, hogy a Nemzeti Bank az államkölcsönök visszafizetésére törekedve rövid idõn belül felélte az ország valamennyi arany- és devizatartalékát,
amely különben elõtte sem volt túl gazdag.24
Az összeomlás elhárítására kiutat kellett találni. Miután az értékesítés tartósan lehetetlenné vált, a román kormányzat számára is a behozatal radikális korlátozása és a kivitel erõteljes serkentése kínálkozott az egyedül járható útnak az
egyensúly helyreállítására.
A súlyos társadalmi gondokat okozó mezõgazdasági adósságok ügye a magyarság érdekvédelmi szervezetét is sokat foglalkoztatta a válság elõtt és alatt is.
Gazdasági sérelmeink és kívánságaink címmel több kötetben közzé tették az
Országos Magyar Párt Közgazdasági Szakosztálya üléseinek anyagát az 1926,
1929, 1930, 1933. évekre. A paraszti termelõk csõdbejutásának elkerülése érdekében adósságelengedési, adósságcsökkentési intézkedésekre is rákényszerült a
kormányzat. 1932. áprilisában törvényt fogadtak el, melynek értelmében az állam magára vállalta az adósságok egy jelentõs részét. A magyar közgazdasági irodalom fontosságának megfelelõen értékelte az intézkedést, elismerték, hogy a
parasztgazdaságok nem kis része menekült meg a dobra verés veszélyétõl, s a
„konverzió” számos eladósodott nagyobb birtokost is megmentett, de ugyanakkor a magyar hitelszövetkezetek rendszerét alaposan meggyengítette.25
Már a válság esztendeiben az erdélyi magyar tudománymûvelés terén egy
újabb tudós nemzedék jelentkezik. Egy részük az Erdélyi Fiatalok köré csoporto-
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sulva valóságos szellemi erjedést indított el a romániai magyar közéletben. A társadalomtudós Venczel József kezdeményezte Hitel címû folyóirat programja pedig kizárólagosan tudományos feladatok felvállalását hirdeti meg. Az erdélyi magyarság gazdasági-politikai, társadalmi, mûvelõdési viszonyainak feltárását és
megismertetését, a fiatal értelmiség népmûvelésre való tudományos felkészítését
akarják szolgálni. A gazdaságpolitikában Asztalos Sándor, Oberding József
György, Petrovay Tibor és mások Széchenyi István eszmerendszerébõl reformszemléletét teszik magukévá, de Szabó Dezsõ hatására vallják, hogy a falunak is
lehet még jelentõs szerepe a gazdaság megújhodásában, s vannak közöttük olyanok, akik Szekfû Gyulának a liberalizmussal, kapitalizmussal szemben megfogalmazott fenntartásait is osztják.
Az ilyen indíttatású közgazdaságtudományi vizsgálódás az egész évtized legfontosabb irányzatának bizonyult, sõt miután az 1940-ben bekövetkezett gyökeres politikai és hatalmi változások nyomán helyreállt az egyetem és intézeti tudománymûvelés, ennek is a legtöbbet felmutató párhuzama volt Észak-Erdélyben. Dél-Erdélyben pedig a legszámottevõbb közgazdasági irodalmi vonulatként
maradt meg.
Az 1940. október 24-tõl újra a székhelyen mûködõ kolozsvári magyar egyetem már külön közgazdaságtudományi karral rendelkezett, de a jog és államtudományi fakultásnak is voltak olyan tanszékei, amelyek kimondottan közgazdaságtani tudományokat és diszciplinákat mûveltek. A közgazdaságtan, pénzügytan, statisztika tartozott például ezek közé.26
A már dúló háború következtében, a hitleri Németoszág erõterében az egész
régió s mindenik ország gazdasága kényszerpályán volt. Az egyes társadalmakban pedig felerõsõdött a jobboldali radikalizmus. A kései korok kutatója megnyugvással és megelégedéssel állapíthatja meg, hogy az egyetemen a közgazdasági tudományt mûvelõk gondolkodásába nem fért bele a szélsõséges szemlélet,
szellemi munkásságukat nem határozta meg ideológiákra épülõ elõítéletesség. A
világgazdaság központjaiban kialakult gazdasági és politikai nézeteket általános
és egyetemes értékként ismerik el. Úgy tartották, hogy a haladásnak azok a közgazdasági elvek felelnek meg leginkább, amelyek a termelésben, kereskedelemben, a forgalom lebonyolításában, az ipari forradalomtól az elsõ világháborúig
irányadók voltak. Egyetemi elõadásaikban, munkáikban ezt erõteljesen hangsúlyozzák is az eszméktõl jócskán eltérõ gyakorlatot is ismerve, azonban a nagy
gazdasági és politikai megrázkódtatások után, az állam belsõ szabályozó szerepének a nemzet jólétének emelésében ráháruló feladatoknak is erõteljes nyomatékot adnak. Ezt a vonatkozást Fichte és Friedrich List ezekben az évtizedekben
Közép- és Kelet-Európában újra elõtérbe került ideológiai hatásával magyarázhatjuk. Hogy feléjük fordultak szerepet játszodhatott az, hogy Adam Smith és
David Ricardo nézetrendszerében nem volt helye a nemzetnek, sõt Smith a fejlõ-
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désre egyenesen kedvezõtlennek ítélte a nemzeti gazdasági kereteket. Sokszor
történik hivatkozás Fichte-nek A zárt kereskedelmi állam címmel írott munkájára s fõként arra, hogy Fichte rendszerében valamennyi termelési és kereskedelmi folyamat állami ellenõrzés alatt állna. Friedrich List elméletébõl, amely különben annak idején Kossuthra is nagy hatással volt, azt a vonulatot hangsúlyozzák, hogy a nemzeti keretekben végrehajtott iparosítás egyik fõ eszköze a védõvámos gazdaságpolitika, s ennek magyar vonatkozásban még van idõszerûsége.27
Jelentékeny mértékben a gazdasági elmélet továbbfejlesztésére is ebben a rövid idõszakban került sor. Elsõsorban Boér Elek és Kovrig Béla voltak azok, akik
sikerrel kísérelték meg koruk gazdasági jelenségeinek tudományos ábrázolását,
s igyekeztek ezeket a jelenségeket beilleszteni a közgazdaság elméleti rendszerébe. Természetszerûleg adódott ez így, ugyanis Boér Eleket általános érvényû elveket tárgyaló diszciplinái a közgazdaságtan és pénzügytan, Kovrig Bélát pedig
az egész társadalomra való rálátása, s amit ma úgy mondanánk, hogy multidiszciplináris érdeklõdése vezette el az elméleti vizsgálódásokhoz. Boér Elek közgazdaságtani és pénzügytani munkáiban a forgalom területének elemzésébõl, a pénz
szükségességébõl kiindulva, a bankok és a részvénytársaságok, valamint a tõzsde szerepének vizsgálata alapján vezeti le az új finánciális jelenségeket.28 Kovrig
Bélának a szociálpolitikával és a munka védelmével kapcsolatos fejtegetései nem
csak logikájuk és következtetéseik révén érdekesek és jellemzõek, hanem a modern tõkés gazdaság megértésének számos szilárd fogódzóját szolgáltatják.29 A
dunai államok konkrét történeti viszonyaira utalva például elõre bocsájtja, hogy
könnyen lehetségessé válik és esetenként fenn is áll a politikai, a szociális és gazdaságpolitikai stabilitáshiány. Ettõl azonban élesen megkülönbözteti a tisztán
gazdasági szféra belsõ mûködési mechanizmusából eredõ hatásokat. E mûködési mechanizmusok vizsgálatából arra a következtetésre jut, hogy maga a tõkés
rendszer stabilnak tekinthetõ még a legszélsõségesebb válság, akár katasztrófa
bekövetkeztekor is. A gazdaság belsõ mûködése biztosítani tudja az ezekbõl való
kilábalást.30 A gazdaság társadalmi erõforrásait és a társadalmi intézményeket
vizsgálva szögezi le félreérthetetlenül a társadalomtan tanára, hogy a tömegek
fogyasztása és szociális ellátottsága terén az államnak feladata az egyensúly irányában munkálkodni. „A társadalom anyagiakban való bõvelkedése részben a
gazdasági s kulturális ethosz következménye, részben az állam gazdasági politikájának eredménye” – írta.31 Az állam gazdaságpolitikájának hatékony alkalmazásához jól mûködõ gazdasági közigazgatásra van szükség. Ennek pedig elõfeltétele, „hogy az állam kellõ idõben gondoskodjon egy célszerûen szervezett gazdaságtudományi képzésrõl, mely alapos szakértõket nevel mind a gazdasági közigazgatás, mind a magángazdaság irányítása számára”32 – szögezte le Kovrig Béla. Az Erdélyi Tudományos Intézet Társadalomtudományi szakosztályában vezetésével vizsgálatokat folytattak a városi és falusi népesebb csoportok szociális tö-
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megjelenségeivel kapcsolatosan, a fogyasztási szokások, a munkarendszer, sajátos létformák kutatását a keverten élõ nemzetiségekre is kiterjesztve akarta
elvégeztetni.33 Az egyetem Acta Oeconomica címen indult közgazdasági tárgyú
sorozat kezdeményezõjének ugyancsak Kovrig Bélát tekinthetjük.
Az alkalmazott közgazdaságtan tudósa volt Kislégi Nagy Dénes, de az iparpolitikáról írva a gazdasági elmélet vonatkozásában fejti ki, hogy az új megnövekedett tudás birtokában a gazdaságpolitikában is abszolútnak hitt ok-okozati összefüggések kérdõjelezõdhetnek meg, régi bizonyosságok dõlhetnek meg.
A gazdaságpolitika kiváló mûvelõje, Kislégi Nagy Dénes, aki a gazdaságpolitikát
„a gazdaságot irányító céloknak és eszközöknek tudományaként” határozta meg,
jól azonosította az állami gazdaságpolitika új elemeit.
Az államok válsághelyzetekben foganatosított intézkedéseire korábban az
volt a jellemzõ, hogy hiányzott belõlük egy jól körvonalazott és átfogóan érvényesített koncepció. Ez a nagy válság esetében is tisztán megmutatkozott. A rákövetkezõ évtizedben a helyzet jelentõsen megváltozott, az állami beavatkozás mértéke fokozódott. Kislégi Nagy Dénes idejében már a külgazdaság vonatkozásában
a protekcionizmus, a belgazdaságban pedig céltudatosan alkalmazott állami intervenció érvényesült. Ez készteti õt arra, hogy azon gazdasági szisztémát,
amelyben átfogó állami ellenõrzés érvényesül, az állam számára termelõtevékenységet végeznek, az adóztatás révén pedig széleskörû jövedelem újraelosztást
hajtanak végre „tervgazdálkodásos gazdaság”-nak nevezze.34
Schneller Károly népesedéspolitikai s demológiai tanulmányai révén foglalta
el helyét a tudományos világban, de a statisztika elmélete és módszertana terén
végzett munkássága szolgáltatott olyan alapvetést, amelyekre az új jelenségekre
vonatkozó elméleti értelmezései épültek. Az akkor már kibontakozott társadalmi
tömegjelenségek hatására módszert dolgozott ki a népesség nem szerinti, s a kor
történelmi közegének megfelelõen, nemzetiség szerinti megoszlásának vizsgálatára. Schneller többször hivatkozott arra, hogy munkássága során nem egy ponton Jakabffy Elemér és Kenéz Béla közléseit használta nagyobb mértékben,
ugyanis az általuk végzett adatgyûjtéseket az Erdélyre vonatkozó legfontosabb
ilyen jellegû elõmunkálatoknak tartotta.35
A morálstatisztika, a gazdasági élet és a bûnõzés összefüggéseit, a gazdasági
összeférhetetlenség problematikáját vizsgálta munkássága során Pálosi Ervin. A
gazdaságpolitika tanára, mint az összes emberi cselekményeket a gazdaságiakat
is a közérdek szempontjából, szociális vonatkozású következményeik szerint ítélte meg. Pálosi szerint a kapitalizmus korában az etikai szempontok kiszorulása
folytán a gazdasági összeférhetetlenség fogalma teljesen háttérbe szorult. A kapitalizmust megelõzõen ugyanis ha egy iparos olyan tiltott cselekedetet követett
el, amely a köznek, iparostársainak vagy a fogyasztóknak jogos érdekeit sértette
vagy veszélyeztette – mint például a súly és minõségi csalás volt – szakmai meg-
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bízhatósága teljesen kétségessé vált. A társadalmi emelkedés, az elit kiválasztás
és a gazdasági hatalom összefüggéseinek elemzése során mutatja ki, hogy e tekintetben az etikai és szociális akadályok szerepe jelentékeny mértékben lecsökken. E tendencián belül az utóbbi tényezõt üdvösnek, az elõbbieket azonban Pálosi roppant károsnak ítélte.36 A közgazdásznak készülõ egyetemi hallgatók gyakorlati és tudományos felkészítéséhez Luckhaub Gyula a kereskedelmi és politikai számtan, Szentkirályi Sámuel pedig a magyar kereskedelmi nyelv és levelezés, a számvitel magas szintû mûvelésével és oktatásával járult hozzá.
Ezekben az esztendõkben az erdélyi közgazdaságtudomány jelesebb képviselõi képesek voltak tudományos érvekkel alátámasztott válaszokat adni a koruk
által támasztott gazdasági kérdésekre és azokkal a tudományos közvélemény elé
kiállni. Tudományuk belsõ fejlõdését is elõbbre tudták vinni mindaddig míg tevékenységük mûhelyének léte vagy nemléte merült fel újra. Szovjet megszállás,
határváltozás, majd rendszerváltás következett be. Egy rövid átmeneti periódust
is igénybe véve kiépült a kommunizmus politikai, gazdasági rendszere. A világháború kiteljesedése, a szovjet bevonulás és megszállás mélypontra süllyesztette
az itteni gazdasági életet is. A helyreállítási szakaszt követõen bevezették a Szovjetunió területén kipróbált rendszert és gazdasági modellt. Politikai erõszakkal
átrendezték az összes termelési szektorokat.37
Az erdélyi magyar közgazdasági tudomány mûvelésének kerete elsõsorban a
Bolyai Tudományegyetem, Jog és Közgazdaságtudományi Kara, majd az 1959ben történt egyesítés után, a Babes-Bolyai Tudományegyetem közgazdasági tanszéke majd kara lett. Ez azonban az elején a világtól, a világgazdaságtól izolált
közege miatt, a késõbbiekben pedig az erõteljes párt és állami ellenõrzéssel párosult tudománypolitika folytán végig kényszerpályán volt. Kutatási területeit
pontosan behatárolták, félreérthetetlenül és határozottan rögzítették a vele
szemben támasztott elvárásokat is. Mindezek ellenére a rendszeren belül megnyilvánuló politikai konjunktúrák, a megjelölt prioritások függvényében alakuló
mozgásterüket kihasználva az erdélyi magyar közgazdász tudósok számottevõ
eredményeket tudtak elérni. Odaadó munkájukat egy sajátos modernizációs átalakításhoz való hozzájárulásként fogták fel sokan.38
A hatalmi szférákban folyó küzdelem kísérõjelensége illetve jól felhasználható eszköze volt az a szellemi konfrontáció amely a háború utáni években zajlott, s amelyben a demokrácia elkötelezettjei lényegében csak utóvéd harcokat
folytathattak a birtokon belüliség helyzetében lévõ kommunista vonulattal
szemben. Az erdélyi magyar közgazdaságtudomány számára igen fontos feladatként jelentkezett megõrzésre érdemes szellemi hagyatékának átmentése,
korábbi idõkben teremtett értékeinek felmutatása. A gazdaságtörténet keretében mutatták ki, hogy voltak olyan neves magyar közgazdászok, akik szakmai
meggyõzõdésük és etikai felfogásuk folytán már nemzedékekkel korábban fel-
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vetették és hangsúlyozták az iparfejlesztés elengedhetetlen szükségességét, a
birtokviszonyok parasztok számára történõ kedvezõ rendezését.39 A romániai
iparfejlõdés két világháború közötti, korábban legdinamikusabbnak tartott szakaszának legfontosabb gazdaságtörténeti vonatkozásait magyar tudományos
kutató Kerekes Jenõ írta meg szakavatottan.40 Ezzel párhuzamban a gazdaságtörténet kérdéseinek újfajta, kizárólagosságra törõ, számos pontján vitatható,
marxista megközelítése is jelentkezett. Kohn Hillel munkásságára volt jellemzõ
például, hogy bizonyos gazdaságtörténeti vonatkozásokat meggyõzõdéses, dogmatikus marxista szemlélettel vont vizsgálódása körébe, más aspektusokat pedig széles látókörre valló alapos elemzés során tisztázott, máig érvényes megállapításokkal. Kohn Hillel több munkájában, mint például a Jürgen Kuczyinski
nagynevû német gazdaságtörténésszel együttmûködve írt tanulmányában azt
keresi, hogy mi az oka a közép-kelet-európai fejlõdés megrekedésének, melyek
voltak a lemaradás megnyilvánulási formái a századfordulón, s a felzárkózás
esélyei késõbb. Kohn Hillelt a gazdaságszociológia itteni mûvelésének elindítói
között tartják számon. Kolozsvár, Csík és a Mócvidék gazdasági-társadalmi
helyzetérõl írott, munkatársak kutatásaira alapozó monográfiái a bennükfoglalt
adatokon kívül korszerû módszerbeli eljárásai folytán is jelentõs tudományos
megvalósításokként értékelhetõk.41
A helyreállítást követõ idõszak gazdaságpolitikai döntéseinek elõsegítését lettek volna hivatottak szolgálni, a liberális elvek és a védõvámos gazdaságpolitika
párhuzamba való állításával Molnár Miklós tanulmányai. Ezek nemcsak Adam
Smith és Friedrich Listnek az erdélyi közgazdasági eszmékre gyakorolt hatását
mutatták ki, hanem a világgazdaság adott állapotát is hitelesen értékelték.42
A merev ideológiai kötöttségek és a szovjet modell hû másolásának idején is
Csendes Zoltán, Barát Jenõ, Cseke Vilmos módját találták annak, hogy objektív
tudományosságot mûveljenek. Õk abból kiindulva, hogy a statisztika önálló, saját
rendszerrel bíró tudomány és a felsõbb matematika sajátos alkalmazási területe,
a matematikai formulák sokatmondó eszközével értékes oksági kapcsolatokat fejtettek ki. Csendes Zoltán a statisztikai tudomány alapvetõ elméleti kérdéseivel
kapcsolatosan is jelentõs tanulmányokat közölt. Külföldi szaklapokban is.43
A statisztikai tudomány mûvelése terén a vezetõ szerep mindig a nagy személyzettel és megfelelõ anyagi fedezettel dolgozó hivatalok kezében szokott lenni. Csendes Zoltán huzamos ideig volt a Központi Statisztikai Intézet helyettesvezérigazgatója, az irányításával készült felvételek és feldolgozások révén rendkívül sok értéket bocsátott a szakirodalom rendelkezésére. Csendes odahatott,
hogy a hivatalos statisztikai közlemények mind technikailag, mint tartalom tekintetében szakszerû kiadványokká váljanak. Jellemzõnek tartjuk, hogy Csendes
Zoltán szervezte meg és vezette egy ideig a statisztikai fõiskolát is Bukarestben.
Továbbá azt is, hogy a mezõgazdasági statisztika terén elért eredményei folytán
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késõbb Barát Jenõ töltött be hasonló vezetõ funkciót a román központi statisztikai hivatalban, s a statisztikai folyóirat vezetõ munkatársaként dolgozott. Barát
Jenõ mezõ- és erdõgazdasági statisztikai munkáit alapmûvekként tartják különben számon.44 A családi háztartás statisztikájára vonatkozó tanulmányait idegen
nyelvekre is lefordították. Határozottan állítható, hogy az erdélyi magyar statisztikusok valóságos iskolát teremtettek Bukarestben, hiszen Csendes Zoltánt és
Barát Jenõt követõen Tövissi Lajos vezetésével oktatták a statisztika tudományát
a román fõváros közgazdasági akadémiáján. Kolozsváron Lászlóffy Dezsõ a statisztika elméleti és gyakorlati mûvelõjeként ért el értékelendõ tudományos eredményeket. Keszy-Harmath Sándor pedig az eltartottsági teher fogalmát írta körül statisztikai számokkal is.
A tudományfejlesztés sajátos útját járták, akik a statisztika rendszerében központi kérdéskomplexumként kezelték a népességstatisztikát, de úgy hogy közben
összekötötték ennek egy másik ágával, a történeti statisztikával. Venczel József,
Kohn Hillel, Pataki József, Csetri Elek, Egyed Ákos, Imreh István, Demény Lajos
régmúlt társadalmak gazdasági fejlõdését rekonstruálták statisztikai adatok, levéltárok, adózási, népszámlálási és katonai összeírások alapján.
A közgazdaságtan avatott mûvelõi a maguk rendjén a gazdaság jelenségei
mögött a valós folyamatokat, az oksági viszonyokat is meglátták, s mint a tanulmányaikból kitûnik, ha módjuk volt, nem igyekeztek a hivatalosan meghirdetett
törvényszerûségekbe beleágyazni azokat. Ilyeténképpen koruk gazdasági jelenségeit igyekeztek hûen leírni és ábrázolni. Berényi Ádám, Farkas Sándor, Furdek
Mátyás, Keszi-Harmath Sándor, Kiss Ferenc, Kovrig Magdolna, Lupán Annamária, Peter György, Pinczés Gyula, Szûcs Zoltán, Tóth József, Vita László, Vorzsák
Álmos, Vincze Mária – e sajátos eljárás és módszer révén teremtettek kritikai
szemléletmódra alapozott közgazdaságtani kultúrát egész nemzedékek körében.
A késõbb jött idõk bizonyították, hogy ez sokkal szilárdabb volt, mint azt feltételezni lehetett volna.
Az itteni magyar gazdaságtudomány hosszabb, több mint négy évtizedes
kommunista rendszerbeli távlatából nézve kötöttsége és behatároltsága mellett
is sokrétû és sokirányú volt. Objektív és reális elemzései sem voltak ritkák.
A gazdaságtudomány magyar szakemberei az egyes termelési ágak tényleges
helyzetének bemutatásával a gazdaságpolitika lehetõségeit gyarapították, hiszen
feltárták a használt üzemmódok fogyatékosságait, éspedig úgy, hogy közben
nemzetközi összehasonlítást eszközöltek és a modern vállalati vezetés ismérveit
is megismertették.
Kecskés József tanulmányaiban az iparosítási folyamat elemzésének kapcsán
a gazdaságos beruházási politika kritériumait pontosította. Ugyanakkor a tervgazdálkodás által az extenzív fejlesztés idõszakában felszínre került kérdésekre is
az adott körülmények között célravezetõ válaszokat fogalmazott meg. Kecskés a

166

21emggm modositott.qxd

2005. 09. 16.

10:49

Page 167

A magyar közgazdaság-tudomány fejlõdése Erdélyben a XX. században

késõbbiekben a vezetés, a prognosztika és a hatékonyság összefüggéseit vizsgálta, s felhívta a figyelmet a modern üzemvezetés társadalmi szinten jelentkezõ
fontosságára.45
Az üzemgazdaságtan, a vállalati gazdálkodás körében Kerekes Jenõ, Kún
Endre, Papp József András tanulmányai, a számvitel terén Bálinth Árpád, Horváth Lajos, Lõrinczi Árpád, az informatika újnak számító mezején Balogh András és Bálinth Zoltán voltak számottevõek. Ugyanakkor Kún Endre volt az, aki az
ökonometriáról, a matematikának a gazdasági elemzésben betöltött szerepérõl is
értekezett az itteni magyar tudományos életben.46 Az ipargazdaság és iparpolitika alapvetõ kérdése V. Kovrig Magdolna szerint, hogy a gazdasági mechanizmus,
a minõségi mutatók a tudományos-mûszaki forradalom idején meghatározó tényezõkként jelentkeznek.47
Az egyetemen elért tudomány szervezést és a keretén belül megvalósított tudományos együttmûködést szemléltetik a közgazdaság vonatkozásában a részben vagy egészben közgazdasági tárgyú sorozatok, a Jog- és Közgazdaságtudományi Értekezések, a Gazdaságtörténeti tanulmányok és a Közgazdasági Kis
Könyvtár, valamint eme rövidéletû kiadványok mellett az akkor közölt gyûjteményes munkák. Ez utóbbiak közül az Idõszerû közgazdasági kérdések címû
1955-ben megjelent kötet érdemel feltétlen említést, amely Ambrus István, Csákány Béla, Csendes Zoltán, Gúzs Ferenc, Huszár Andor, Keszy Sándor, Kecskés
József, Kerekes Jenõ, Kohn Hillel, Tóth Annamária és Szigeti Zoltán írásait foglalta magában. A kötet egyes tanulmányai még ugyanabban az évben németül is
kiadásra kerültek Aktuelle Wirtschaftspolitische Fragen címen. Az egyetemen
mûködõ magyar közgazdászok tanulmányait rendszeresen a Kolozsvári V. Babeº és
Bolyai Egyetemek Közleményei társadalomtudományi sorozata 1956-1957, a
Studia Universitatum, Babeº et Bolyai – 1956, a két egyetem összevonása után
pedig a Studia Universitatis Babeº-Bolyai közölte. Közlési lehetõségük volt még
a bukaresti közgazdasági folyóiratokban – Probleme economice, Via a economica, valamint a bukaresti, iaºi, craiovai, temesvári egyetemek évkönyveiben is.
A munka problematikája az egész korszakban a közgazdaságtudomány figyelmének elõterében állott. A munka kategóriájának marxista értelmezésérõl, társadalmi szerepérõl filozófiai illetõleg gazdaságszociológiai megközelítéssel számos tanulmányt írtak, de a szakmai szelekció alkalmazásának fontosságáról, a
munka hatásfokának, a munkatermelékenység növelésének elengedhetetlen
szükségességérõl is értekeztek a gazdaságfejlesztés érdekében. Kerekes Jenõ, aki
különben a nõi munkaerõ felhasználásának sajátos vonatkozásairól az elsõk között értekezett a hazai gazdasági tudományokban, a nem gazdasági szempontok
teljes háttérbe szorításának fontosságát mutatja ki a munkaszervezés területén,
amikor a munkaidõ és a munkaerõ hatékony felhasználásáról valamint az anyagi érdekeltség ösztönzõ szerepérõl ír.48
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Még ha több helyt bújtatva is a magyar közgazdaságtudományi írásokban
erõteljes érvelések húzódtak meg a világkereskedelem felé való nyitás érdekében. Kún János és Vorzsák Álmos érveltek a modern kereslet-kutatás, a marketinget számontartó gazdaságpolitika elõnyeirõl. Kimutatták, hogy ennek elmulasztása a lemaradás fokozódását eredményezi, csak a világgazdaságba való szoros bekapcsolódás vezethet el a világpiaci versenyképesség, a termelési-önköltségi feltételek javításához.49 A kibernetika szerepérõl és a gazdasági rendszerek
tanulmányozásának fontosságára elsõként hívja fel a figyelmet, a kor nemzetközi irodalmára hivatkozva Somai József. Meggyõzõen mutatja ki, hogy a rendszerelmélet, a rendszerkoncepciós elemzés a legalkalmasabb a bonyolult termelési és
fogyasztási folyamatok, jelenségek tanulmányozására.50
A pénz- és hitelélet teljes ellenõrzése a magánszféra kiiktatásával már a szocialista rendszer kiépítésének kezdetétõl az állam kezébe megy át. Csákány Béla és
Kecskés József mutatták ki a pénzgazdálkodás törvényszerûségeinek érvényesülését és hatását a tervgazdálkodásos, az állami intézmények által szabott árak mellett mûködtetett nemzetgazdaságban. A jogászi felkészültséggel is rendelkezõ
Csákány Béla pénzügytani elveit az államtudományból illetve a közgazdaságtanból vezette le s ezek kifejtése nem maradt hatás nélkül tanítványai körében.51 A
kétféle társadalmi rendszer pénzügyi világának párhuzamba állítása az összehasonlító módszer megfelelõ alkalmazása esetén a tudományt mûvelõk számára
rendkívüli tanulságokkal jár. Berényi Ádám a tõkés világpiacok, a tõkés országok
valutáris kapcsolatait bemutató tanulmányait idézhetjük ebben a vonatkozásban.
Romániában a mezõgazdaság és az agrárviszonyok radikális átalakítását, a
kollektivizálást, azonkívül, hogy egy új rendszer felépítésére irányuló folyamat
elengedhetetlen részének tartották sokan a modernizáció szükséges lépéseként
és eszközeként is értékelték ezt a drámai kimenetelû társadalmi-gazdasági jelenséget. A hosszas utat szegélyezõ problematika, amely a parasztság gazdasági ellehetetlenítésétõl a hagyományos paraszti termelés tudatos felbomlasztásán át
egészen a parasztság tömeges városba meneküléséig tartott, az agrárpolitika gyakori változásai miatt annyira ellentmondásos volt, hogy nem ösztönözte koherens és hosszútávú tudományos kutatásra a magyar gazdaságtudomány mûvelõit. Az adott szakaszon a felmerült konkrét kérdéseket válaszolták meg. Az üzemgazdaságtan területén jelentõs eredménnyel. Nagyobb elméleti kitekintéssel
Bereczky András a Bolyai Egyetemen az agrár gazdaságtan kiváló mûvelõje és
elõadója, Furdek Mátyás, Péter György és Vincze Mária munkái készültek, amelyek ha nem kerülik el a gazdaságpolitikai döntéshozók figyelmét és megfelelõ
értékelésben részesülnek, hozzájárultak volna a mélyen képességei alatt termelõ
mezõgazdaság néhány vetületének jobbításához. Péter György a földjáradék kategóriájának számos tanulmányt sõt könyvet szentel, Vincze Mária pedig a világ
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mezõgazdaságának és az ott érvényesített agrárpolitika kapcsán fejtette ki, hogy
a korszerû információs rendszerek kiépítése ebben a szférában is éppen annyira
fontos mint az iparban.52
Romániában a kommunista gazdasági rendszer teljes bukásához és összeomlásához a Ceau escu-féle gazdaságpolitika vezetett el. Ez nem csak a világgazdaság meghatározó folyamataira, voluntarizmusa folytán még a többi hasonló
rendszerû ország tapasztalataira sem volt tekintettel. A hatvanas évek végéig az
erõszakolt gazdasági növekedés visszaesésekkel tarkított képe volt jellemzõ a román gazdaságra. Ceau escu azonban olyan erõteljes központi vezérlésû iparosítást hajtatott végre, amely újra teljesen átrendezte a termelési ágazatokat. A gazdasági teljesítmény bõvítését, hatalmas ipari üzemek felépítésével, erõltetett külföldi kölcsönökbõl származó beruházásokkal és pótlólagos munkaerõforrások
igénybevételével érték el. Ez utóbbiakat a háztartásbeli nõk munkába állításával
illetve a mezõgazdaságban feleslegessé vált, vagy annak vélt munkaerõ iparba
áramoltatása révén biztosították.
Most már nem csak a közgazdasági, az egész magyar tudományos közvélemény aggodalommal konstatálhatta, hogy a diktált ütemû gazdasági átalakítások
következtében teljesen megváltozott az itteni társadalom szerkezete is. Romániában egy új típusú városi és ipari népesség jött létre. Ennek egyik vonatkozása az
volt, hogy hirtelen megnõtt a képzetlen munkaerõ súlya a munkásságon belül,
ami erõsen rontotta a foglalkoztatás hatékonyságát, hiszen az új termelésszervezeti keretek, a munkavégzés új folyamatainak, a munkaeszköz kultúra elsajátításához hosszabb idõ szükségeltetik. A másik vonatkozása pedig az volt, hogy az új
ipari létesítmények megbontották a korábbi nemzetiségi település viszonyokat.
Így a tömegesen felhozott új lakók nem csak, hogy falusias életformákat hoztak
be a városi településekbe, azok nemzetiségi összetételét is megváltoztatták. Nem
utolsó sorban ez a településeken belüli változás képezte társadalmi bázisát annak
a politikának, amely a kommunizmus nemzetköziségét kilúgozva a nemzet évezredeken, valamiféle örök generációk során átnyúló érdekeit hangsúlyozta, úgy
hogy közben nacionalista kizárólagosságot, nemzetiségektõl mentes kommunista nemzetállamot is igyekezett megvalósítani.
E jelenségek tanulmányokban kifejtett elemzésére, nyilvánvaló okokból nálunk csak a Ceau escu-rendszer bukása után kerülhetett sor. A helyváltoztatást,
a migráció egyes vonatkozásait, valamint az ember köznapi életét meghatározó
település és lakáskereteket vizsgáló tanulmányok bújtatva ugyan, de utaltak ezek
mibenlétére, dimenzióira.
A Ceau escu-rendszer bukását követõen fogalmazódott meg a termelési rend, az
emberi és közösségi kapcsolatok radikális megváltoztatásának, teljesen új alapokra való
helyezésének követelménye. Ennek az általános társadalmi gazdasági rendszerváltásnak
a megvalósítását Románia is a piacgazdaság kiépítésén keresztül szándékozott elérni.
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Az erdélyi magyar közgazdasági tudomány élvonalában haladók figyelmét is
már a politikai változások legelején a rendszerváltás leglényegesebb eleme, a privatizáció kötötte le. Valamennyien a privatizációban jelölik meg a Romániában
eszközlendõ változtatások kiindulópontját. Magántulajdon dominálása nélkül
nincs se piacgazdaság, se polgári társadalom mutatott rá rögtön a politikai változások bekövetkezte után Vincze Mária. Demokratikus jogállam nem tud kiépülni és megszilárdulni mindaddig míg az államnak, mint tulajdonosnak módja van az önkény alkalmazására s arra, hogy lerontsa a demokráciát. A folyóiratok hasábjain, sõt a napi sajtó szintjén is megfogalmazódott tudósok és politikusok részérõl, hogy az állam tulajdonosi többsége bürokratikussá teszi a gazdaság
közegét a magánvállalkozások számára, s az állam versenyelõnyei a piacot is torzítják. Neményi Nándor és Birtalan Ákos a tulajdonlás állami monopóliumának
dimenzióit ismerve, mely Romániában elérte a nemzeti vagyon 98%-os elképesztõ mértékét, elsõkként vetítik elõre, hogy Közép-Kelet Európa eme központi jelensége nálunk emiatt, s rendszerváltoztató jellege folytán roppant ellentmondásosan fog végbemenni.
Neményi Nándor fejti ki, hogy Romániában az elméleti érveken kívül a gyakorlati szempontok is egy gyors privatizációt indokolnak. A még perspektívával
rendelkezõ gyáraknak tõkeinjekciókra, az államháztartásnak sürgõs privatizációs bevételekre van szükségük, s nem elhanyagolható tényezõ az állami vagyon
gyors értékvesztése sem.
A Ceau escu-korban vagy még korábban emelt óriás üzemek, már beindulásukat követõen sem használhatták ki kapacitásaikat. Piacaik elvesztése után pedig hatalmas adósságokkal küzdenek. Ez, s környezetvédelmi tehertételük igen
megnövelték a befektetések bizonytalanságát és kockázatát, melyek a politikai
környezet miatt már eleve sem voltak elhanyagolhatóak. Konszezusosan fogalmazódik meg valamennyi magyar közgazdász részérõl, hogy a romániai privatizáció egy mély gazdasági társadalmi válság mellett végbemenõ folyamat, egy túlságosan hosszúra nyúlt folyamat, amelyet a társadalom egy jelentõs része igen
drámai módon él meg, ugyanis a privatizáció a korábbi rejtett munkanélküliséget valós munkanélküliséggé tette, ami ellene hangolja a szocializmusban szociális biztonsághoz szokott lakosságot, mozgósítja, élteti a populista, nacionalista
mozgalmakat.
A privatizáció s a gazdaságpolitikák mentén merül fel a regionális gazdaságfejlesztés kérdése az erdélyi magyar közgazdasági tudományos irodalomban.
Vincze Mária külön könyvben fejti ki azokat a különbségeket, amelyek az állam
kiegyenlítõ törekvéseit hordozó illetve az önerõre támaszkodás elvét megvalósítani hagyó gazdaságpolitika között húzódnak. Az elõbbi, az elmaradott vagy válságba került vidékeknek segélyezését, felemelését kívánja elérni a társadalmi
szolidaritás jegyében (vagy inkább nemzeti integráló célok érdekében), az utób-
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bi pedig egy adott régió értékkibocsátásának lehetõségeit teremti meg, az elért
növekedés eredménye a térségen belül marad, hogy a helyi lakosság többsége
részesdjék belõle.53
Az erdélyi közgazdasági tudomány mûvelésének volt a kisebbségi lét hosszú
évtizedei ellenére egy, az egész huszadik századot átívelõ sajátossága. Nevezetesen az, hogy a többi tudományterület és a mûvelt közélet irányában, a társadalom széles rétegei felé sikerült folyamatosan kommunikálnia. Ezt mindenekelõtt
azzal érte el, hogy a közgazdasági jellegû írások túlnyomó része hozzáférhetõen
íródtak s az adott kor színvonalán jól szerkesztett folyóiratokban, évkönyvekben,
szaklapokban jelentek meg. A közgazdaság tudomány belsõ fejlõdését és a gazdasági elõrehaladást, a megfelelõ gazdaságpolitikák kidolgozását szándékoztak
elõsegíteni tudományos munkálkodásukkal az erdélyi tudósok és szakemberek.
De tették ezt úgy, hogy közben nagy figyelmet fordítottak arra, hogy a kisebbségi közvéleményt formáló kiadványok, lapok, folyóiratok is közöljék gazdasági
elemzéseiket. Kellõ gondot fordítottak a tudomány terjesztésére, népszerûsítésére, a közgazdasági ismeretek széles körben való bõvítésére.
A két világháború közötti közgazdasági irodalomban igen jelentõs helyet foglalnak el az évkönyvek és szaklexikonok. Ezek sorában kiemelkedik a Radoc Móric és Székely János szerkesztette Közgazdasági Évkönyv, amely 1923-24-ben
jelent meg Kolozsváron, Fóris Lajos 1927-ben ugyancsak Kolozsváron kiadott
Gyakorlati gazdasági bank- és deviza lexikon-ja, Temesváron Sasi György
1939-re elkészült Közgazdasági évkönyve. Fritz László és Sulyok István kisebbségi jogvédõkként tették megbecsülendõvé nevüket. 1930-ban Kolozsváron a
közélet eseményének szánva jelentettek meg Erdélyi Magyar Évkönyv 19181929 címmel kötetet, mely a romániai magyarság életének igyekezett teljes keresztmetszetet nyújtani. Ennek tudható be a közgazdasági cikkek belefûzése. Kacsó Sándor a kisebbségi magyar polgár kézikönyveként jelentette meg 1937-ben
Brassóban az Erdélyi Magyar Évkönyvet, mely közgazdasági tekintetben fõleg a
szövetkezeti problematikában tartalmaztak hasznos irányítást.
A naptárak közül bõséges gazdasági írásaik miatt utalunk a Brassói Lapok, a
szövetkezeti szövetségek, valamint az Erdélyi Gazda naptáraira. Több közgazdasági tankönyv is megjelent, ezek közül külön említésre érdemesek a kereskedelmi levelezéssel, gyorsírással, könyvviteli ismeretekkel foglalkozóak.
Közgazdasági jellegû munkák találhatók egyes sorozatokban is. Az EME Jog, Közgazdaság- és Társadalomtudományi Szakosztályának Értekezései, a Hasznos Könyvtár, a Magyar Nép Könyvtára, az EMGE Gazdasági Könyvtára, az EGE
Könyvkiadó Vállalatának Füzetei, Szövetkezeti Könyvtár, Minerva Népkönyvtár
– voltak azok, amelyeket a leggyûjtésrevalóbbnak ítéltek.
A közgazdasági idõszaki sajtótermékek közül az 1920-tól 1940-ig Kolozsváron elõbb kéthetenként megjelent Consum teremtett magának jelentõs olvasótá-
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bort. Eleinte magyar, majd magyar-német nyelven jelentette meg 1915-tõl Petruca János Kolozsváron az Erdélyi Közgazdaság – Rumänischer Lloydot, mely
1926-tól teljesen német nyelvû kiadvány lett. Ábrahám Sándor és Oberding József György, Szász Ferenc és Cseh Sándor társigazgatókkal kimondottan közgazdasági folyóiratot adnak ki 1932-33 között Erdélyi Közgazdaság címmel.
Csákány Béla mintegy 170-re teszi a két világháború között hosszabb-rövidebb ideig megjelent közgazdasági szaklapok és 130-ra az egyesületi, munkaadói
érdekképviseleti vagy szakszervezeti lapok számát, amelyek a kimondottan gazdasági jellegû szakmai kérdéseken túlmenõen általános közgazdasági témákkal
foglalkoztak. A nagyobb folyóiratok – a Magyar Kisebbség, Korunk, Erdélyi Fiatalok, Hitel, a sok példányszámú napilapok, a Brassói Lapok, Keleti Újság, Ellenzék stb. – külön rovatban vagy oldalakon bõ terjedelemben közöltek közgazdasági vonatkozású anyagot.
A kommunista rendszer idején fõként a Korunk és A Hét nyújtottak helyet a
közgazdasági jellegû tanulmányoknak illetve cikkeknek, de az Elõre és a helyi
napilapokban is sor került ilyenek közlésére.
Az 1989-es fordulat után a közgazdasági tudomány terjesztésében és népszerûsítésében a kolozsvári székhellyel mûködõ Romániai Magyar Közgazdász Társaság vállalt fel komoly szerepet, ugyanis a piacgazdaság körülményei között boldogulni tudó közgazdászok képzésére igen nagy hangsúlyt helyez. A Romániai
Magyar Közgazdász Társaság szakmai tanácskozások, tudományos ülésszakok,
vándorgyûlések szervezésével is szolgálja az erdélyi tudományosságot. Nagy érdeme továbbá, hogy kapcsolatot tudott kiépíteni más országok felé tudományos
intézetekkel, tudós- és szakmai társaságokkal, olyan tudományos bázist, könyvtárállományt hozott létre, amely megfelelõ szinten nyújt tájékozódást a közgazdaság körében. Szakmai közlönye a Közgazdász Fórum pedig az új kutatási eredmények felmutatására nyújt lehetõséget. Jele ez annak, hogy az erdélyi magyar
közgazdaságtudomány mûvelõinek közlési lehetõségei a demokrácia irányában
történt változások következtében határozottan megnõttek.
Az eddig is rendelkezésre álló román nyelvû periodikák – a Probleme Economice, Viata economica, Revista de Statistica, Studii si Cercetari Stiintifice –
mellett a magyarországi szakfolyóiratok, egyetemi közlönyök is helyet biztosítanak a hazai magyar közgazdászok igényesen kidolgozott tanulmányainak. Sõt, s
ez a roppant rövid idõ alatt elért magas szintet jelzi többek tudományos munkásságában, hogy nagytekintélyû nyugati szakemberek nevei mellett ott találjuk az
övéiket is, folyóiratokban, európai és nemzetközi szervezetek által meghirdetett
programok megvalósítóikként.
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Ezen évtizedek gazdasági fejlodésére vonatkozóan lásd: Egyed Ákos: Falu, város civilizáció.
Tanulmányok a jobbágyfelszabadítás és a kapitalizmus történetérõl Erdélyben, 1848-1914,
Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1981; Eckhardt Ferenc: A magyar közgazdaság száz éve 18411941, Budapest, 1941.
Itt csak Földes Béla, Szentkirályi Miklós, Szadeczky Kardoss Tibor nevét említjük példaként.
Berger Károly Lajos: Temes megye gazdasági viszonyai és gazdálkodási rendszerei, Budapest,
1907.
Lásd: Bodor Antal: Temesvár és délmagyarország múltja, jelene és közállapotai, Temesvár, 1908;
Lendvai Jeno a Borovszky Samu szerkesztette Magyarország vármegyéi és városai sorozat
számára Temes vármegye és Temesvár gazdasági viszonyait írta meg. A Közgazdasági Szemle
pedig Temesvár város közgazdasági leírása címu könyvét adta ki 1908-ban, Budapesten; Jancsó
Elemér: Magyar tudományos élet Erdélyben 1918-tól napjainkig, Budapest, 1937; Arad vármegye
és Arad szabad királyi város leírása, (Szerk. Somogyi Gyula), Arad, 1912; Barabás Endre: Kolozs
megye közgazdasági leírása, Budapest, 1900.
A British Economic Association tagságát például. Nagy hatású mûve volt: A szocializmus, Pécs,
1912. Lásd még: A társadalom gazdaságban alkalmazott és különös tanai , Pécs, 1913.
Fõleg a Közgazdasági Szemlé-ben, amelyet a század elsõ évtizedében Mandello Gyula
szerkesztett, aki elõbb Nagyváradon, majd Kolozsváron is tevékenykedett.
Szerepükrõl Báthory Lajos írt tanulmányt: Camera de Comert, Industrie si Agricultura Cluj, 150
ani de la înfiintare 10 ani de la reluarea activitatii, Cluj-Napoca, 2000.
Lásd: Bartalis Ágoston: Segítsünk a székelyeken. Csík- Menaság székelyei, Budapest, 1901; Bud
János: A kivándorlás, különös tekintettel vármegyénkre, Máramarossziget, 1903.
Kovrig Béla : Az egyetem hivatása. Rektori beszéd, Kolozsvár, 1942. 7.
uo.
Hosszan elemzi az irodalmat: Balla Antal: A legújabb kor gazdaságtörténete, Budapest, 1938.
Szadeczky Kardoss Tibor: The economic life at war, Budapest, 1940. 30-32.
Livezeanu, Irina: Cultura si nationalism în România Mare(1918-1930), Humanitas, Bucuresti,
1998, 188.
uo.; Lásd még: Fritz László- Sulyok István: Erdélyi Magyar Évkönyv. 1918-1929, Kolozsvár, 1930.
Vö: Gazdasági sérelmeink és kívánságaink. Az OMP Közgazdasági Szakosztálya
Gyergyószentmiklóson 1926 X. 9.-én tartott nyilvános ülésébõl, Dicsõszentmárton, 1926.
Gyárfás Elemér: Erdélyi problémák, 1903-1923, Cluj- Kolozsvár, 1923. 405; Uo.: A kisebbségi
bankok és a Banca Nationala, Magyar Kisebbség, 1925. 530-532.
Oberding József György: A gazdasági élet és gazdasági törvényhozás viszonya. Bevezetõ elõadás
az EME Jogi és Társadalomtudományi Szakosztályának A román gazdasági törvényhozás utolsó
húsz éve címû eloadássorozatához, Erdélyi Szemle, 1939. 3-4. Vintila Bratianu gazdaságpolitikai
intézkedéseinek értékelése: Bíró Sándor: Kisebbségben és többségben, magyarok és románok,
Budapest, 1990. 307. és Livezeanu: i.m., 17-21; 158-186.
Oberding József György: Az erdélyi agrárreform, Kolozsvár, 1930; Venczel József : Az erdélyi
román földbirtokreform, Kolozsvár 1942. Lásd még: Móricz Miklós: Az erdélyi föld sorsa,
Budapest, 1932.
Közgazdasági Évkönyv, 1923-1924 (Szerk. Rados Móric és Székely János), Kolozsvár, 1925. 94;
Nagy Lajos: A kisebbségek alkotmányjogi helyzete Nagyromániában, 1944.
Gyárfás Elemér: Románia hitelszövetkezetei s az erdélyi magyar pénzintézetek, Lugos, 1924.
Uö: Pénzügyi politikánk, Magyar Kisebbség, 1924. 624-628; Vö. Uö.: A kisebbségi bankok és a
Banca Nationala; A Banca Nationala és a magyar pénzintézetek, Magyar Kisebbség, 1925. 64-65
valamint A pénzintézetek kínos kérdése, Magyar Kisebbség. 1927. 475-477.
Ok tüntették fel táblázatos formában az erdélyi pénzintézetek részletes, évenkénti mérlegadatait
az Erdélyi Magyar Évkönyvben (szerk.: Kacsó Sándor), Brassó, 1938. 140-145.
A román kormányzat 1922-ben az Igazságügy Minisztérium kolozsvári kirendeltségének rendeletével ismeri el a kisebbségek szövetkezeti mozgalmának alapelveit. Ugyanekkor ismerte el az
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1920-ban alapított magyar szövetkezeti központokat, a Nagyenyeden 433 fogyasztási szövetkezet
csatlakozásával alakult Hangya Fogyasztási Szövetkezetek központját és a Kolozsváron 403
szövetkezetbõl alakult „szövetség” Gazdasági és Hitelszövetkezetek központját.
Demeter Béla: Gazdasági válságunk, Erdélyi Fiatalok, 1930. 35; A gazdasági válságra: Madgearu,
V. N.: Evolutia economiei românesti dupa razboiul mondial, Bucuresti, 1940.
Magyar Kisebbség, 1933. 437-439.
Petrovay Tibor: Szövetkezeti ügyünk, Erdélyi Magyar Évkönyv, 1938. 118.
Kovrig: i.m., 7-8; Bisztray Gyula, Nagy Iván, Szabó T. Attila és Szalai Béla: Erdély Magyar
Egyeteme, Az Erdélyi Tudományos Intézet kiadása, Kolozsvár, 1941. 382-383; 406-448.
Friedrich List, A politikai gazdaságtan nemzeti rendszere címu Kossuthnak is „bibliaként” szolgáló sok kiadást megért könyve Adam Smithnél „parttalan kozmopolitizmusát” és „halott materializmusát” bírálja amellett, hogy az önálló iparpártoló iparosítást tartotta üdvösnek.
Boér Elek: Pénzügytan. Elõadásai alapján összeállította Incze Miklós és Kólya István, Kolozsvár,
1942.
Kovrig Béla: Társadalomtan és társadalompolitika. Elõadásai alapján összeállította Incze Miklós
és Kólya István, Kolozsvár, 1942.
Uö.: A munka védelme a dunai államokban, Kolozsvár, 1944.
Kovrig Béla: Az egyetem hivatása, 12.
Uo, 7-8.
Tamás Lajos: Az Erdélyi Tudományos Intézet, Erdély Magyar Egyeteme, 413.
Kislégi Nagy Dénes: Iparpolitika, Kolozsvár, 1942. 185; Uö.: Agrárpolitika, Kolozsvár, 1942.
Schneller Károly: A népesség statisztikája, Eloadásai alapján összeállította Incze Miklós és Kólya
István, Kolozsvár, 1942; Jakabffy Elemérnek a Magyar Kisebbségben idõrõl idõre közölt statisztikai adatsoraira, illetve Kenéz Béla: Magyarország népességi statisztikája, címû Budapesten
1906-ban megjelent munkájára történt hivatkozás.
Pálosi Ervin korai halála miatt csak egy évet mûködött a kolozsvári egyetemen. Hatása
maradandó volt.
A korszakra vonatkozóan: Montias, I. M.: Economic development in Communist Rumania,
Cambridge, Mars.-London, 1967; Alexandrescu, Ion: Economia României în anii postbelici
(1945-1947), Bucuresti, 1986.
Az egyetemre és az ott folytatott tudományos tevékenységre vonatkozóan: A kolozsvári magyar
egyetem 1945-ben (A Bolyai Egyeteme szervezésének válogatott dokumentumai), Elõszó Csõgör
Lajos, Bevezetõ tanulmány és utószó Joó Rudolf, Gyûjtötte és szerkesztette Barabás Béla és Joó
Rudolf, Magyarságkutató Intézet, Budapest, 1990; A romániai magyar fõiskolai oktatás, múlt,
jelen, jövõ, Kolozsvár, 1990.
Molnár Miklós: Az iparfejlesztés kérdése Erdélyben 1848 elõtt, Gazdaságtörténeti Tanulmányok.
5, Kolozsvár, 1917.
Kerekes, Eugen, Aspecte ale dezvoltarii industriei în perioada interbelica, Studii de istorie al
economiei si gândirii economice românesti, Dacia, Cluj-Napoca, 1979. 23-50.
Lásd: Kohn Hillel, Emlékezés régebbi monográfiákra, Korunk, XXVI., 1967, 345-352;
Monografia economica a judetului Cluj, Cluj, 1948; Jahrbuch für Wirtschaftgeschichte, Berlin,
1962.
Molnár Miklós: Adam Smith és Friedrich List hatása az erdélyi közgazdasági eszmékre,
Kolozsvár, 1947.(doktori diszertáció).
A budapesti Statisztikai Szemlében rendszeresen 1950 és 1955 között, a moszkvai Vesztnyik
Sztatisztyiki címû szakfolyóiratban. Romániában a Probleme economice, a Revista de statistica,
a Studii si Cercetari stiintifice közölte tanulmányait.
Barát Jenõ társszerkesztõje volt az 1962-ben megjelent Dictionar Statistic Economic és a
Tudományos Kiadónál 1961-ben közreadott Analiza statistico-economica a agriculturii címû
köteteknek.
Kecskés József a XIX. századi gazdasági eszmék avatott kutatója is volt. Brassai Sámuel és
George Barit gazdasági elképzeléseirol írott tanulmányai alapvetoek.
Kun Endre: Ökonometria, vagy a matematika alkalmazása a gazdasági elemzésben, Korunk,
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XVIII. évfolyam, 1959. 12. 751-762; Uo: A termelés tudományos szervezése, Korunk, XXVI, 1967.
3, 308-314.
Vorzsák, Magdalena: Economia industriei: culegere de probleme, studii si cazuri, Cluj-Napoca,
1987.
Kerekes Jenõ: Economia si organizarea economica a muncii, Cluj-Napoca, 1976.
Kún János: Modern keresletkutatás Korunk, XXVI, 1967. 457, 473-477; Uo.: Iparfejlesztés és a
nemzetközi együtmûködés , XXXI, 1972.2. 281-285; Vorzsák Álmos: Marketingul exporturilor
complexe. Locul si rolul serviciilor în cadrul strategiei de marketing, Bucuresti, 1979.
Somai József: A közgazdasági rendszerek viselkedése, Korunk, XXXIII, 1974, 1.
Csákány Béla: Az állami vállalat saját pénzeszközei, Jogi Kiskönyvtár 11., Bukarest, 1958.
Vincze Mária: Proiecte economice în agricultura: îndrumator teoretico-metodologic, ClujNapoca, 1986; Vö: Uö: Economia agriculturii mondiale, Cluj, 1991.
Uo.: Dezvoltarea regionala si rurala. Idei si practici, Presa Universitara Clujeana, 2000.
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A közgazdasági oktatás története
Erdélyben
KEREKES JENÕ - SOMAI JÓZSEF
XIX. században bekövetkezett ipari forradalom hatása Erdélyt sem kerülte
el. Jóllehet a szabadságharc leverését követõ évtizedekben a bécsi udvar
politikája Erdélyben is mindent elkövetett, hogy gátolja a magyar gazdasági és szellemi élet fejlõdését, megerõsödését, már a hatvanas években mutatkozni
kezdenek Erdélyben is a modern gazdálkodás jelei, hogy késõbb, fõleg a kiegyezés
után, látványos fejlõdés tanúi lehessünk. A jelentkezõ gazdasági fejlõdés egyre
inkább igényelte a modern kereskedelmi életben jártas, képzett szakembereket. A
kialakuló polgári társadalom tudatában volt, hogy ezt csakis szervezett intézmények kialakításával lehet biztosítani. „A kereskedelem olyan fontos és bonyolult
tevékenységgé emelkedett, hogy már többet megkíván, mint gépies kétséget, egyszerû rutint; hogy aki napjainkban a kereskedelmi pályán, mint állása magaslatára
akaró, munkakörét betölteni tudó szakember akar állást foglalni, annak bizonyos
tudományos elõképzettségre van szüksége, melyet nem lehet csak úgy mellékesen
a gyakorlatból megszerezni, hanem csak rendszeresen iskolázás adhatja meg”1. Évtizedes próbálkozás után, úgymond, az egész társadalom összefogása eredményeként, 1878-ban létrejött a Kolozsvári Felsõbb Kereskedelmi Iskola, s ezzel kezdetét
vette Erdélyben a kereskedelmi, a modern gazdasági oktatás, mely az idõk során
messze földön elismert eredményeket ért el a szakképzés terén.
A megelõzõ idõszakban a gazdasági tudományok fejlõdésére és a gazdasági ismeretek képzésére nem alakultak még ki az erre a célra elkülönült intézményes
rendszerek, mert a modern gazdasági ismeretek hordozói csupán szakírások, egyes
közintézmények, iskolák kiegészítõ tevékenységei voltak. Ezzel gazdaságtörténészeink már foglalkoztak. Mi ebben az írásban a gazdasági oktatás különálló intézményes formáiról értekezünk, amelyeknek a beindulása a XIX. század második
felére tehetõ, mert elõtte elkülönült gazdasági oktatás nem létezett. Felsõfokú
közgazdászképzésre elõször 1914-ben történt kísérlet, amikor a kolozsvári Ferenc
József Tudományegyetem jogot kapott egy közgazdasági kar létrehozására, azonban ez sem valósulhatott meg a világháború miatt. Felsõfokú gazdasági képzés
csak az 1869-ben megalakult Kolozsmonostori Gazdasági Intézetben folyt.

a
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1. A kolozsvári felsõfokú mezõgazdasági oktatás
1999. november 15-én volt százharminc éve, hogy megnyitotta kapuját a
Kolozsmonostori Gazdasági Intézet. Ezzel az eseménnyel kezdõdött el az erdélyi
felsõfokú mezõgazdasági szakoktatás története.
Elõzményeire utalva Vörös Sándor, az intézet harmadik igazgatója (18751897), az 1880-ban megjelent A gazdasági tanügy történetének vázlata címû
munkájában leírja: „Ezen tanintézet létesítésének eszméjét 1867-ben néhai báró
Bánffy János és az azon idõben az Erdélyi Gazdasági Egylet Kolozsvárott székelõ
választmányának több tagja pendítették meg”2. Szász István Erdély mezõgazdasága címû munkájában a következõket írja: „A kezdeményezõ lépésekre Gorove István akkori földmûvelés-, ipar- és kereskedelemügyi m.kir. miniszter megbízta Hideghéty Antal urat, hogy a létesítendõ tanintézet iránt körültekintsen, és
adatokat gyûjtsön. A miniszteri biztos úr az EGE s különösen Tímár Károly
egyleti titkár úrnak segédkezésére Nagyenyed városával (vezetõivel) lépett érintkezésbe”3. A városgazdák az ott létesítendõ intézet céljaira 1868 végén 200 hold
földet ajánlottak fel (10 Ft. haszonbér ellenében), de 1869 április haváig az
ígéretnél elõbbre nem jutottak. Ezért a miniszteri sürgetés nyomán a biztost új
hely keresésére szólították fel.
A megbízottak az erdélyi római katolikus alapítvány, a Status kolozsmonostori
uradalmára gondoltak. A miniszter 1869. január 13-i 1916412-es leirata értelmében
Tímár Károly és az erdélyi fõkormányszék alelnöke, Groisz Gusztáv, áprilisban
megkezdik tárgyalásaikat a birtok bérbevételérõl. Június 7-én egyelõre 30 évre
megkötik a római katolikus Statusszal a haszonbérleti szerzõdést, amely egyidejûleg a gazdasági funkciót is betöltötte, és elõterjesztik a tanintézet megszervezésének tervét. Július 12-én I. Ferenc József jóváhagyja az intézetalapítást.
Elsõ igazgatónak Kodolányi Antalt nevezték ki. Tanárként mûködtek: dr.
Entz Géza, Ferencz Antal, dr. Mina János és Tímár Károly, ez utóbbi egyben gazdasági intézõ is volt. 1906-tól - ugyancsak az EGE szorgalmazására - az intézetet
magyar királyi gazdasági akadémia rangjára emelték, igazgatónak dr. Szentkirályi Ákost nevezték ki.
Elsõ években a tanintézet a kolozsmonostori apátság régi épületeiben
mûködött. Elsõ pavilonját 1873-ban építették, majd több elõadóteremmel bõvítették. 1904-ben megépül a diákotthon, és egyidejûleg elkezdõdik a tangazdaság
kiépítése, diákotthonnal együtt. Az intézet területének rendezése, teraszolása,
parkosítása Ritter Gerhert fõkertész érdeme, aki a megalakulástól 1923-ig, 54
éven keresztül szolgálta az intézetet. 1923-ban adták át az új központi épületet az
aulával. Mögötte, 1962-1969 között, épültek az állatorvosi, a kertészeti kar, a
gépészeti tanszék és más melléképületek.
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Megalakulásától 1912-ig közel kétezer, javarészt magyar ajkú ifjú szerzett itt
oklevelet. Az elsõ világháború kitörése miatt a tanítás megszakadt. A fõhatalom
változása után 1920-ig tovább folyt a magyar oktatás, a felsõ évfolyamok diákjai
be tudták fejezni tanulmányaikat, a többiek a kizárólag román nyelvû oktatás bevezetése után, tanáraikat követve, a magyarországi akadémiákra kerültek. 19211925-ben a végzettek között nincsen magyar, 1926-ban is csupán egy akad (Tóth
Mihály), 1929-1940 között 17 magyar végzõsrõl tudunk.
1940-ben, miután a román mezõgazdasági akadémia Temesvárra költözött,
újra magyar nyelvû oktatás indult be. Az akkori diákokról, mivel a levéltárat a
háború végén Keszthelyre menekítették, nincsenek adataink, csak annyit tudunk, hogy 107-en végeztek.
A fõiskolai hallgatók létszámának évrõl évre való alakulását érdemes
figyelemmel kísérni. Összehasonlítást tehetünk az 1940 elõtti és utáni idõszak
számadatai között is. Az 1938-39. és az 1939-40. iskolai évekre vonatkozó adatok sajnos nem állottak rendelkezésünkre, mert a vonatkozó anyakönyvek eltûntek a fõiskola titkárságáról.
Amint az 1. sz. táblázatból kitûnik, az intézet iránti érdeklõdés a harmincas
évek elején ugrásszerû emelkedést mutat. Magyarázata, hogy a kolozsvári tudományegyetemen a felvételt nagymértékben korlátozták, de annak következtében
is, hogy a magángazdasági érdekképviseleti és felügyeleti ágazatok jó megélhetési
lehetõségeket nyújtottak, továbbá azért is, mert az intézet 1929-ben fõiskola lett.
A 2. sz. táblázat az 1931-32-es tanévtõl az 1943-44-es tanévvel bezárólag
mutatja az akadémiára, illetve a fõiskolára beiratkozott és végzett hallgatók létszámának az emelkedését, illetve csökkenését. 1940-tõl kezdve az emelkedés
állandó. A fõiskola létjogosultságát a közölt táblázatok adatai minden kétségen
felül bizonyítják4.
A II. világháború után a magyar nyelvû oktatás külön kar keretében 1959-ig
mûködött, amikor a hallgatókat besorolták a román tagozatra. 1955-ben nem indult I. éves magyar évfolyam. 1956-ban, nemzetközi nyomásra ismét tartottak
magyar nyelven felvételit, s a folyamatosság érdekében a román tagozatról és a
Bolyai Egyetemrõl egy 18-as létszámú csoportból II. évfolyamot alakítottak.
1969-ig, amikor megszüntették a magyar nyelvû oktatást, 220 magyar ifjú
végzett, de azután is szép számban tanultak magyar ajkúak a fõiskolán. 1990-ben
a magyar anyanyelvû tanárok és hallgatók kezdeményezésére felmerült a magyar
anyanyelvû oktatás újraindítása, de az intézet szenátusa elvetette ezt a javaslatot.
Ezekben az évtizedekben (1960-1990), a felülrõl kapott beiskolázási keret
változásainak megfelelõen, a diáklétszám kisebb-nagyobb hullámzást mutat.
Számunkra felette tanulságos lehet a magyar diákság száma, aránya az 1951-58as idõszakhoz viszonyítva, amikor külön magyar fakultás mûködhetett. Nos, a
számszerû összevetés azt mutatja, hogy míg 1951 és 1958 között a magyar hall179
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1.sz. táblázat A kolozsvári gazdasági akadémia, illetve mezõgazdasági fõiskola hallgatói 1918-1944
TANÉV

I.

II.

II.

IV.

V.

Összesen Végzettek
száma

Évfolyamok hallgatóinak száma
1918–1919
1919–1920
1920–1921
1921–1922
1922–1923
1923–1924
1924–1925
1925–1926
1926–1927
1927–1928
1928–1929
1929–1930
1930–1931
1931–1932
1932–1933
1933–1934
1934–1935
1935–1936
1936–1937
1937–1938

18
66
26
25
28
26
16
31
16
29
48
70
64
60
111
125
45
60
42
59

18
25
19
11
20
18
15
21
11
22
47
41
54
44
84
102
48
53
31

18
22
16
12
13
19
13
22
10
20
24
35
49
41
78
86
62
69

17
22
15
12
12
16
15
20
10
19
24
33
46
41
76
75
74

–
–
–
–
–
33
32
36
68
79

18
84
69
83
77
77
59
77
66
77
100
147
148
173
237
329
298
306
300
312

1940–1941
1941–1942
1942–1943
1943–1944

45
64
72
93

14
38
66
57

17
18
40
59

–
–
53
182

–
–
–
–

76
120
231
391

Összesen

1239

859

743

762

248

3851

17
*)
23
14
10
9
20
15
15
19
20
5
26
33
36
59
8**

14

14
22
31
40**
450

*

Az 1921-1922-es iskolai évben nem voltak végzõs hallgatók, mivel a Román Földmûvelésügyi
Minisztérium közvetlenül a háború után beiratkozott hallgatók részére hat havi gazdasági gyakorlatcsökkentést engedélyezett és így a befejezõ vizsgára 1922 tavasza helyett már 1921 õszén
jelentkezhettek.
** Csak a júniusban végzettek számát tünteti fel.
A 2. sz. táblázatból kitûnik, hogy az 1931-1932-es tanévtõl az 1943-44-es tanévig terjedõ idõszakban az elsõ évre beiratkozott hallgatók közül csupán 48,3% volt erdélyi, ill. bánsági vagy partiumi. 51,7% - eltekintve a csekély számú külföldi hallgatótól - Románia, illetõleg Magyarország
más vidékérõl került ki.

gatók az összdiákság 34,2%-át alkották, addig az 1960-1993-as idõszakban ez a
részesedés 18,6%-ra esett vissza. De lássuk mit mutat az 1994-ben kiadott emlékkönyv névsorai alapján összeállított 3. sz.táblázat.
A közzétett adatokból kitûnik, hogy egyre nõ az igény a mezõgazdasági szakok iránt. Éppen ezért indokolt és szükséges lenne a magyar nyelvû oktatás
újraindítása. Sajnos eddig e tekintetben elõrelépés nem történt.
A legsajnálatosabb az, hogy nagymértékben csökkent a magyar anyanyelvû
szaktanárok száma, így az utánpótlás biztosítása igen nehéz. Alig vesznek fel
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2.sz. táblázat A kolozsvári gazdasági akadémia, illetve mezõgazdasági fõiskola elsõéves hallgatói 1918-1944

TANÉV

1931–1932
1932–1933
1933–1934
1934–1935
1935–1936
1936–1937
1937–1938
1940–1941
1941–1942
1942–1943
1943–1944
Összesen
%
1940–44
Összesen

Elsõéves hallgatók száma
Összes

Erdélyi

60
111
125
45
60
42
59
45
64
72
93
1239
100%
274
100%

44
59
59
26
22
25
41
30
28
32
32
599
48.3%
122
44.6%

Nem
erdélyi
16
52
66
19
38
17
18
15
36
40
61
640
51.7%
152
55.4%

Minden erdélyi
hallgatóra jutó nem
erdélyi hallgató
0,36
0,88
1,12
0,73
1,73
0,68
0,44
0,50
1,21
1,25
1,74
1.07
1.25%

3.sz. táblázat Nemzetiségi összetétel 1960 és 1993 között
Fakultás

Idõszak

Mezõgazdasági
Állatorvosi
Állattenyésztési
Kertészeti
Összesen

1960–1993
1960–1993
1960–1993
1960–1993
1960–1993

Végzõsök
összesen
4000
2159
2245
481
8885

Románok

Magyarok

3204
1697
1802
439
7232

796
462
353
42
1653

Magyarok
százaléka
20,0%
21,4%
15,7%
8,7%
18,6%

4.sz. táblázat Az 1997-es évben bejutottak nemzetiségi összetétele
Fakultás
Mezõgazdasági
Állatorvosi
Állattenyésztési
Kertészeti
Összesen

Diákok
összlétszáma
63
65
85
53
266

Magyarok

Magyarok százaléka

6
5
19
11
41

9,5%
7,7%
22,4%
28,8%
15,4%

magyar tanársegédeket. Ezen a helyzeten csak a magyar egyetem létrehozása
segíthet, amelynek keretén belül újraalakulhatna a magyar nyelvû mezõgazdasági felsõfokú képzés.
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2. Közgazdászképzés Erdélyben
a két világháború között5
Az elsõ világháború elõtti közgazdasági kar sikertelen beindítási szándéka után
Erdélyben sokáig nem kezdõdött el a magyar nyelvû felsõbb fokú
közgazdászképzés. A Kolozsvárott 1878 óta mûködõ Kereskedelmi Akadémia épületében a román kormányzat román nyelvû kereskedelmi fõiskolát (Academia
de Inalte Studii Comerciale si Industriale) létesített, mely kezdetben három évfolyammal mûködött. Az elsõ évfolyam elõkészítõ év volt (an preparator), a fõleg
elméleti líceumokból beiratkozó hallgatók számára szükséges alapismeretek
elsajátítása érdekében.
Az akadémia keretében mindössze egy tárgyat adtak elõ magyar nyelven, a
kereskedelmi levelezést, de ez is fakultatív tárgyként szerepelt.
1922-23-as iskolai évtõl a közgazdászképzés két szekción folyt a kereskedelmi, bank és biztosítás, valamint ipargazdaságtan szekción. A hallgatók létszáma
kezdetben 200-250 körül ingadozott, a késõbbiek során elérte a 400-500-at. A
magyar hallgatók száma 100 alatt volt (1929-30-ban 61, 1931-32-ben 76, 193233-ban 81, 1933-34-ben 90)6.
1940 õszétõl a Szegedrõl Kolozsvárra visszatért Ferenc József Tudományegyetem keretében, a magyar kormányzat döntése alapján, közgazdaság tudományi kar kezdte el tevékenységét s így az addig Magyarországon, a budapesti
József Nádor Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen folyó közgazdászképzés mellett Kolozsváron is elkezdõdött az egyetemi fokú közgazdászképzés,
az egykori Kereskedelmi Akadémia épületében. Elsõ dékánja Szentkirályi
Sámuel, aki a román akadémián, 1940 elõtt, a magyar kereskedelmi nyelvet és
levelezést adta elõ. Tanári kara kiválóan képzett elõadókból szevezõdött.
Valamennyien, a szûken vett szakmai tevékenységük mellett, jelentõs állami és
társadalmi, közéleti megbízatásnak is eleget tettek. Köztük ott találjuk Luckhaub
Gyulát (kereskedelmi számtan), Lazar Liviuszt (közgazdaság- és pénzügytan),
aki 1940 elõtt a nagyváradi jogakadémián, majd a kolozsvári román egyetem jogtudományi karán volt tanár, Pálosi Ervint (gazdaságpolitika), Kovrig Bélát (társadalomtudomány), Sövényházi Ferencet (kereskedelmi és váltójog), Nyárádi
Józsefet (könyvvitel), Vitéz Rajty Tivadart (üzemgazdaságtan), gr. Teleki Gézát
(gazdasági földrajz), Oberding Józsefet (szövetkezeti politika). Mellettük
meghívott elõadókként az egyetem más fakultásainak neves professzorai is tanítottak: Búza László (nemzetközi közjog), Csekei István (alkotmányjog),
Martonyi János (közigazgatási jog), Hantos Gyula (földrajz), Ruzitska Béla
(áruismeret) és mások.
Hallgatóinak száma meghaladta a 300-at. A III. év elvégzése után a hallgatók
ún. kereskedelmi diplomát kaptak, ez megfelelt a mai fõiskolai végzettségnek, a
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IV. év befejezése után pedig okleveles közgazdász diplomát. Számos hallgató az
elõírt szigorlatok letétele és a disszertáció megvédése után közgazdász doktori
címet szerzett.
A karon jelentõs tudományos munka folyt, amelybe a tanárok rendszerint
bevonták a hallgatókat is. Hogy képet adhassunk a karon folyó tudományos
kutatómunkáról, néhány számszerû példát említünk: az 1940-41-es és 1941-42es tanévben hat tanárnak 18 könyve, dolgozata, tanulmánya jelent meg
nyomtatásban. Különbözõ eseményeken 23 szakmai elõadást tartottak. Az 194041-es és 1941-42-es tanévben 25 hallgató részesült kutatói ösztöndíjban.
Nem érdektelen megemlíteni az 1942-ben meghirdetett pályatételeket: A társadalom fogalma a magyar reformkorban; A földbirtokrendszer jelentõsége
nemzeti és szociális szempontból; A népesség biológiai értékeinek védelme társadalompolitikai eljárásokkal; A székely vármegyék faipara és kereskedelme; A
vállalatok tõkeellátása különös tekintettel az erdélyi viszonyokra; A gazdaságföldrajzi tényezõk fontossága Erdély gazdasági újjáélesztésében; A mezõgazdasági
értékesítõ szövetkezetek befolyása a mezõgazdasági termények áralakulására.
Ötven év távlatából vizsgálva a kiírt pályázati tételeket, úgy tûnik, valamennyi
ma is aktuális kérdéseket vizsgál és keres megoldást rájuk. Sajnos a háborús események miatt a pályamunkák kidolgozása elmaradt.
A közgazdász hallgatók kivették részüket a diákszervezeti munkából is. Az
egyes diákcsoportok a KMDSZ keretében fõleg a társadalomtudományi,
valamint a szövetkezeti és gazdaságtudományi szakosztályok munkájában vettek
részt, ugyancsak részt vettek a „Méhkas” Diákszövetkezet tevékenységében is.
Dr. Venczel József intézeti tanár vezetésével 33, fõleg közgazdász hallgató részvételével, 1941 nyarán Bálványosváralján falukutatási táborszervezésre került
sor. A begyûjtött, rendkívül értékes, a falu életének minden vonatkozására kiterjedõanyag (5000 cédulát tett ki) feldolgozása alapján a késõbbiek során több tanulmány is megjelent.
A „Méhkas” Diákszövetkezetet a kolozsvári magyar egyetemi és fõiskolai hallgatók létesítették a harmincas évek közepén. 1940-ig diákmenzaként mûködött
a Szentegyház utca 34. szám alatt, 1938-tól a Fõtér 14. sz alatti épület II.
emeletén, diákklubot is mûködtetett (a klub vezetõje Tóth Samu közgazdász
hallgató volt). A klub keretében olvasóterem mûködött s hetenként rendszeresen
vitaestekre került sor. A vitaelõadásokat ismert magyar közéleti személyiségek
tartották: Tamási Áron, Albrecht Dezsõ, László Dezsõ, Venczel László, Jordáky
Lajos. Párhuzamosan szövetkezeti ismeretek elsajátítására tanfolyam
szervezésére is sor került. Ezek a tanfolyamok, 1940 után, a KMDSZ (Kolozsvári
Magyar Diákszövetség) szövetkezeti és gazdaságtudományi szakosztájain folytatódtak, melyeknek vezetõje kezdetben Kerekes Jenõ joghallgató, majd Bokor
Zoltán közgazdász hallgató volt. A tanfolyam résztvevõi nyáron a „Hangya”
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fogyasztási és értékesítési szövetkezetek és a „Szövetség” termelõ- és hitelszövetkezeti központok segítségével nyári gyakorlaton vettek részt Erdély különbözõ vidékein (Marosvásárhelyen, Székelyudvarhelyen, Sepsiszentgyörgyön, s
Nagyenyeden 1940-ig)
A tanfolyam elõadói fõleg a két erdélyi magyar szövetkezeti központ, a
„Hangya” fogyasztási és értékesítési és a „Szövetség” termelõ- és hitelszövetkezetek központjainak vezetõ funkcionárusai voltak: Gr. Bethlen László,
Korparich Ede, Petrovai Tibor, dr. Nagy Zoltán, Horváth József.
A „Méhkas” diákszövetkezet, mely 1940 után Kolozsvár egyik legjelentõsebb
könyv- és papírkereskedése volt, különbözõ írói találkozók szervezésével jelentõs
kulturális munkát is kifejtett. Ezeken az írói találkozókon ismert személyiségek
vettek részt: Móricz Zsigmond, Veress Péter, Kodolányi János, Erdélyi József,
Németh László, Szabó Lõrinc, Jócsik Lajos, Sinka István és mások.
A közgazdászképzés a háború (1944) után, megújulva, tovább folytatódott a
Bolyai Tudományegyetem jog- és közgazdaság-tudományi karán, 1958-ig, amikor a magyar nyelvû egyetemi közgazdászképzést önkényesen felszámolták6.

3. Közgazdászképzés a kolozsvári
Bolyai Tudományegyetemen (1945-1959)7
Az 1945 júniusában megalakult Bolyai Tudományegyetemen a közgazdászképzés
az összevont jog- és közgazdaság-tudományi karon folytatódott. A közgazdaságtudományi és jogtudományi képzés számos nyugati országban is meghonosodott
formája azért is volt elõnyös az új magyar egyetem számára, mivel megkönnyítette az oktatáshoz szükséges tanszemélyzet biztosítását. Ez egyáltalán nem
volt könnyû feladat, mivel a Ferenc József Tudományegyetem jog- és államtudományi, valamint közgazdaság-tudományi fakultásainak tanszemélyzete a
háborús események alakulása következtében jelentõsen megcsappant. Ennek
ellenére a szervezõknek kezdettõl fogva sikerült biztosítaniuk a közös kar
számára a tudományos igényeknek megfelelõ tanszemélyzetet. Köztük ott
találjuk a neves magyarországi szerzõdéses vendégprofesszorok mellett (Buza
László, Kislégi Nagy Dénes, Rajty Tivadar, Sövényházi Ferenc, Szászy István,
Bónis Györgyö), a Református Teológiáról Tavaszy Sándort, az Erdélyi Tudományos Intézettõl Venczel Józsefet, Nagy Zoltánt, Imreh Istvánt, továbbá ismert
kolozsvári szakembereket: Jordáky Lajost, Demeter Jánost, Asztalos Sándort,
Kiss Gézát és másokat8.
A kar a Ferenc József Tudományegyetem közgazdaság-tudományi karának
Bástya utca 15. szám alatti épületében nyert elhelyezést.
Az 1945-46-os egyetemi évben a jog- és közgazdaság-tudományi karra
beiratkozott hallgatók száma megközelítette a 700-at. Az 1946-47-es egyetemi
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évben, a két szekció elsõ évfolyamain több mint 500 hallgató iratkozott be.
Kezdetben a két szekció hallgatói, az elsõ két évfolyamon, egyes tantárgyakat
együtt hallgattak. A késõbbiek során - az 1948-as tanügyi reform alkalmazása
után - a két szekción teljesen különvált az oktatás.
A kar tanszemélyzete mindent megtett, hogy a hallgatók, a kezdeti
nehézségek ellenére, magasszintû képzésben részesüljenek. Sorra jelentek meg
belsõ használatra szánt egyetemi kurzusok, egyesek a Méhkas Diákszövetkezet
kiadásában. Az 1951-52-es egyetemi évtõl, saját kezdeményezésbõl, az országban
a háború után elsõként, a kar bevezette a III. éves közgazdász-hallgatók számára
a kötelezõ nyári üzemi gyakorlatot.
A karon az oktató-nevelõ tevékenység mellett kezdettõl, jelentõs kutatómunka is folyt. Eredménye különbözõ kiadványokban konkretizálódott. Kiemeljük ezek között a társadalomtan és társadalompolitikai tanszék kiadványait, a
„Társadalomtudomány és politika” és a „Társadalomtudomány” címû kiadványokat (1946), a Jog- és Közgazdaságtudományi Értekezések és a Szövetkezettudományi Könyvtár füzeteit, a rendszeresített szabadegyetemen elhangzott, különlenyomatokban megjelent elõadásokat, valamint számos román szakfolyóiratban megjelent tanulmányt (Probleme Economice, Justitia Noua).
1948-ban, a tanügyi reform bevezetésével a kar életében - mint egyébként az
egész romániai egyetemi oktatásban - gyökeres fordulat következett be. A román
állam nem hosszabbította meg a magyar állampolgárságú professzorok
szerzõdését. E professzorok 1948 nyarán távoztak Kolozsvárról. Helyükre új szakembereket kellett keresni. A nehézséget fokozta az Oktatási Minisztérium által
szovjet minta alapján kidolgozott egységes tanterv kötelezõ bevezetése is, amely
számos új, a tantervben eddig nem szereplõ diszciplínát tartalmazott. A régi
tankönyvek, egyetemi jegyzetek használatát betiltották. Nehézséget okozott az is,
hogy valamennyi szaktárgyat a szovjet társadalmi-gazdasági elméletek, a marxizmus-leninizmus alapján át kellett értékelni. Mindez óriási nehézségek elé állította a kar tanárait és diákjait egyaránt. E nehézségek ellenére a megfiatalított
tantestületnek, megfeszített munkával, országos viszonylatban is elismert,
magas színvonalú felsõfokú képzést sikerült megvalósítania. Ezt bizonyítja
többek között az is, hogy a kar több tanszemélyzeti tagját a V. Babes
Tudományegyetem jogtudományi kara, valamint a Mûegyetem különbözõ diszciplínák elõadására kérte fel (Felszeghy Ödön, Kerekes Jenõ).
A Bolyai Tudományegyetem, egyáltalán a magyar nyelvû egyetemi oktatás
megszûnését célzó egyre erõsödõ megnyilvánulások elsõ szenvedõ alanya a jogés közgazdaság-tudományi kar volt. 1951 õszén kormányintézkedéssel, a két
kolozsvári egyetem jogtudományi karainak egyesítésével létrehozták - önálló
oktatási intézményként - a Jog- és Közgazdaság-tudományi Fõiskolát (Institutul
Juridico-Economic). Az új fõiskola keretében egy román és egy magyar nyelvû
185

21emggm modositott.qxd

2005. 09. 15.

11:35

Page 186

Az erdélyi magyar gazdasági gondolkodás múltjából

jogi szekciót, valamint egy magyar nyelvû közgazdaság-tudományi szekciót
létesítettek. (Román nyelvû közgazdasági szekció létesítésére azért nem került
sor, mert a román egyetemen közgazdászképzés akkor még nem folyt). A fõiskola két épületben fejtette ki tevékenységét, mégpedig a Bolyai Tudományegyetem
jog- és közgazdaság-tudományi karának volt székhelyén, valamint a V. Babes
Egyetem használatában levõ, Király utca 14. szám alatti, Korda-Tholdalagi ház
ama részében, amelyben jelenleg a Babes - Bolyai Tudományegyetem gazdasági
igazgatósága mûködik. Ez utóbbiban megfelelõ elõadótermek hiánya miatt,
oktató tevékenység gyakorlatilag nem folyt. Az épületben mindössze néhány
összevont jogi tanszék kapott helyet. A fõiskola igazgatói funkcióját Teodor
Mihailescu, a Központi Egyetemi Könyvtár igazgatója töltötte be. Tanulmányi
igazgatónak Demeter Jánost, a Bolyai jog- és közgazdaság-tudományi karának
volt dékánját nevezték ki. A tanszékek vezetésére részben román, részben magyar tanárok kaptak megbízást. Néhány magyar tanár (Bíró Lajos, Demeter
János, Fekete György, Román Dezsõ), minthogy valamennyien anyanyelvi szinten beszélték a román nyelvet, a román szekción is tanított9.
Ebben a struktúrában mindössze két iskolaévben folyt a jogi és közgazdasági
oktatás, ugyanis 1953 õszén váratlanul felszámolták a fõiskolát. Visszaállt az 1951
elõtti helyzet, vagyis a magyar nyelvû képzés visszakerült a Bolyai
Tudományegyetemre, a román nyelvû jogászképzés pedig a V. Babes Tudományegyetemre. A Bolyai Tudományegyetemen újraindított jog- és közgazdaságtudományi kar azonban nem maradhatott meg régi székhelyén a Bástya utcai
épületben. Felsõ utasításra u.i. az épületet teljes leltári berendezésével (még az
írógépeket is), át kellett adnia a Mûegyetemnek. A Bolyai Tudományegyetem
csak nagy nehézséggel tudott helyet biztosítani a kar számára, a volt katolikus
leányközépiskolában, a Marianumban. Az új helyen a kar nagyon mostoha
körülmények között folytathatta munkáját, hiszen az egyébként is zsúfolt épületben az egyetemnek már három fakultása mûködött: a történettudományi kar, az
irodalom és nyelvtudományi kar, valamint a földrajz-geológia kar.
Még a fõiskola felszámolása elõtt nagy csapás érte a magyar nyelvû közgazdászképzést. 1953 õszén ugyanis a közoktatásügyi minisztérium rendeletére
az egyetemi fokú közgazdászképzést a fõvárosba összpontosították. Ezzel egyidejûleg megkezdõdött a két vidéki, a kolozsvári és a iasi közgazdaság-tudományi
karok fokozatos felszámolása. 1953 õszén már nem volt felvételi vizsga a közgazdasági szakon. Így a Bolyai Tudományegyetem az utolsó közgazdász abszolvenseket 1956-ban bocsátotta ki.
1958 õszén újra engedélyezték a közgazdasági szakot, ami azonban tiszavirágéletûnek bizonyult, mivel - mint ismeretes - 1959 õszén megtörtént a két kolozsvári egyetem kényszerû egyesítése. Ezzel egyidejüleg, azzal az indoklással, hogy a
Babes Tudományegyetemen nincs közgazdászképzés, megszüntették az éppen
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csak újraindított, magyar nyelvû közgazdaságtudományi szakot. A hallgatók
választhattak: folytatják tanulmányaikat Bukarestben a Közgazdaságtudományi
Akadémián, természetesen román nyelven, vagy különbözeti vizsgák letételével
átiratkoznak a jogra, történelemre vagy filozófiára. Csak néhányan választották
Bukarestet, többségük szakot változtatott és Kolozsváron maradt.
Hogy nem puszta véletlen volt a magyar nyelvû közgazdász szak megszüntetése, hanem a magyar nyelvû egyetemi képzés felszámolásának a megkezdése,
kitûnik abból is, hogy mindössze két év múlva, 1961 õszén, a Babes-Bolyai Tudományegyetem jogtudományi kara keretében közgazdaság-tudományi szakot,
két év múlva pedig önálló közgazdaság-tudományi kart létesítettek, amelyen azóta is - csak román nyelven folyik az oktatás. Mint érdekességet érdemes megjegyezni, hogy a kizárólag új, román nyelvû karon, az oktatók nagy része a Bolyai
Tudományegyetem megszüntetett közgazdasági szekciójának tanáraiból került
ki: Berényi Ádám, Csákány Béla, Cseke Vilmos, Dani Ernõ, Farkas István, Fogarasi József, Furdek Mátyás, Kerekes Jenõ, Kröbl Pál, Kulcsár Géza, Péter
György, Szigeti Zoltán, Szûcs Zoltán, Tóth Anna Mária, Vodnár János.
A Bolyai Tudományegyetem jog- és közgazdaság-tudományi karán 1945 és
1959 között közel 2000-en szereztek oklevelet, közülük 699-en közgazdász
oklevelet. Jóllehet tanulmányaikat magyar nyelven végezték, döntõ többségükben mindenütt becsülettel megállották a helyüket. A Bolyai-diploma márkát
jelentett. Bizonyíték erre, hogy a Bolyai Tudományegyetem jog- és közgazdaságtudományi karán végzettek iránt az egész országban nagy volt az érdeklõdés. Az
újjászervezett hazai statisztikai szolgálat, melyre a kormányzat a kar fiatal,
nagytehetségû professzorát, Csendes Zoltánt kérte fel, nagy mértékben foglalkoztatta mind a bukaresti központban, mind a vidéki statisztikai igazgatóságokon a Bolyain végzett közgazdászokat. A központi statisztikai igazgatóság helyettes vezérigazgatója éveken keresztül Csendes Zoltán volt, késõbb Baráth
Jenõ, aki ugyancsak a kar statisztikai tanszékének volt a munkatársa. A volt
tanítványok közül, nem egy tanárként mûködött az ország különbözõ egyetemein (Kolozsváron, Bukarestben, Iasi-ban), de végzettjeit megtaláljuk a Román
Tudományos Akadémia jog- illetve társadalomtudományi kutató intézeteiben, a
volt Állami Tervhivatalban, különbözõ minisztériumokban, a helyi igazgatás
szerveiben, valamint a különbözõ vállalatok élén.
A karon végzettek sikereinek magyarázata egyszerû: akárcsak a Bolyai
Tudományegyetem többi fakultásán, a jog- és közgazdaság-tudományi karon is,
kezdettõl fogva, minõségi munka folyt, az oktatás és tudományos kutatás terén
egyaránt. Így például a politikai gazdaságtan, valamint a tervgazdasági katedrák
körül kialakult munkaközösségek által 1949 után készített tanulmányok, monográfiák megjelentek hazai szakfolyóiratokban, önálló kötetekben, magyar,
román és német nyelven. A közgazdasági szekció felkérésére elkészítették a
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Nyugati Középhegység, az úgynevezett móc-vidék gazdasági monográfiáját. Jogi
és közgazdasági könyvtár címmel a kar sorozatot indított, melyben 16 könyv
jelent meg a bukaresti Tudományos Könyvkiadó gondozásában. Közülük egyesek német nyelven is.
Mindkét tagozat diákjai és tanárai kezdettõl fogva jelen voltak a helyi és
országos szinten rendezett különbözõ tudományos rendezvényeken. Hallgatóink
értékes díjakkal tértek haza az országos tudományos diákkonferenciákról, amelyeken román nyelven mutatták be dolgozataikat.
Mindez azt igazolja, hogy az anyanyelven történõ egyetemi szintû szakképzés
semmi hátrányt nem jelentett, sõt határozott elõnyt. Akik anyanyelvükön végzik
tanulmányaikat, még a jogászok és közgazdászok is sikeresen felveszik a
versenyt az állam nyelvén végzettekkel a mindennapi életben.

4. Az erdélyi magyar nyelvû közgazdasági
oktatás története 1959 és 1990 között10
A két kolozsvári egyetem egyesítésével a magyar nyelvû közgazdasági tagozat
újraindítása lehetetlenné vált. Így az 1961-ben létesült közgazdasági karon a
magyar nyelvû tagozat szóba se került. A Bolyai Egyetemrõl, mint az elõbbiek
során láttuk, jelentõs számú magyar oktató került át az egyesített egyetemre.
A létrejött közgazdasági karra számos magyar diák került be, ami annak is tulajdonítható, hogy az elsõ idõszakban magyarul is lehetett felvételizni. A magyar
diákok aránya a közgazdasági karon az összdiáksághoz viszonyítva hozzávetõlegesen évente 5-7-10 százalékot tett ki, ami közel sem felelt meg a magyar lakosság
romániai részarányának. Az elemzett idõszakban közgazdasági kar mûködött
Kolozsváron kívül Bukarestben, Jászvásáron, Temesváron és Krajován, ahol viszont magyar hallgatók sokkal kisebb számban, vagy egyáltalán nem tanultak.
A karon a szaktantárgyakat a magyar diákok is románul tanulták, a diáktudományos körök tevékenysége románul folyt, az államvizsga dolgozatokat is csak
románul lehetett megírni és megvédeni.
Az egyesítés után egy bizonyos ideig magyarul tanítani csupán a társadalomtudományokat lehetett: a közgazdaságtant, filozófiát, szociológiát, gazdasági
eszmék történetét. Habár ezzel a magyar közgazdasági nyelvezet elsajátításának
bizonyos mértékû lehetõsége megmaradt, végeredményben félmegoldásnak
bizonyult, mivel a közgazdasági gondolkodás kategóriarendszerét a magyar
diákok képtelenek voltak tökéletesen elsajátítani és alkalmazni, a szaktantárgyakhoz kötõdõ magyar nyelvû kifejezéseket a hivatalos oktatás keretében már
nem sajátíthatták el.
A Bolyai Egyetemrõl átkerült tanárok kénytelenek voltak az egyesítés után
románul tanítani. Így például Csákány Béla a pénzügytant, Cseke Vilmos a
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matematikát, Kerekes Jenõ a vállalatszervezést és munkaszervezést, Kulcsár
Géza, Kröbl Pál, Vodnár János az áruismeretet, technológiát, Szigeti Zoltán a
könyvvitelt, Fogarasi József a gazdasági jogot, Veress Endre a statisztikát ezután
csak román nyelven oktatta.
A közgazdasági tanszéken dolgozó magyar tanárok: Tóth József, Berényi
Ádám, Szûcs Zoltán, Furdek Mátyás, Vita László, Péter György, Farkas Sándor,
Tóth Anna-Mária az egyetem valamennyi karán taníthatták románul és magyarul is a politikai gazdaságtant, mivel a magyar tudományos szaknyelv mellett
a románt is jól ismerték és beszélték.
A Bolyai Tudományegyetem megszüntetését, végeredményben a román
egyetembe való beolvasztását, közvetlenül az 1956-os magyarországi események
elõzték meg, amelyek kedvezõ alkalmat nyújtottak a román nacionalista erõknek
a magyar nyelvû egyetemi oktatás elsorvasztására. Az oktatók közül már a két
egyetem egyesítése elõtt többen a politikai tisztogatásnak estek áldozatul:
Bereczki Andrást börtönre ítélték, Gúzs Ferencet, Keszi Harmath Sándort és
Tõkés Andort eltávolították az egyetemrõl, dr. Csendes Zoltán, az erdélyi magyar
közgazdaság-tudomány kimagasló személyisége, a statisztika szervezõje és oktatója, a közgazdasági kar volt dékánja, a Bolyai Egyetem volt prorektora pedig
az egyesített egyetemen felkínált prorektorságot nem vállalta el, és a magyar
egyetem megszüntetése elleni tiltakozásául inkább az öngyilkosságot választotta.
Hasonló sorsra jutott a közgazdaságtan kiváló elõadója, Molnár Miklós is. Az
egyetemen maradt tanárokhoz és diákokhoz a párt és állami szervek, valamint
egyes nacionalista kollégák még az egyesítés után is nagyfokú bizalmatlansággal
viszonyultak.
A mostoha körülmények ellenére a Bolyairól átkerült tanárok az egyesített
egyetemen is megállták helyüket, szakmailag magasan képzett és jól felkészült
tanerõknek bizonyultak. Az idõsebb generáció többsége doktori címmel rendelkezett, a fiatalok pedig óriási ambícióval szerezték meg a tudományos fokozatot. A doktori disszertációk értékét az is bizonyítja, hogy legtöbbjük különbözõ
kiadóknál könyv formájában is megjelent és ezzel a tudományban általános elismerést nyertek. A magyar anyanyelvû tanszemélyzet által publikált számos
könyv, kurzus, tudományos közlemény értékes tudományos teljesítménynek
bizonyult a tudományos irodalomban, s jóllehet többnyire román nyelven jelentek meg, az általános magyar közgazdasági mûveltséget is szolgálta. Mégha ideológiai kényszer alatt születtek is, a gazdasági gondolkodás folytatásának forrását jelentették a magyar anyanyelvû közgazdász egyetemi tanárok által román
vagy magyar nyelven közölt tanulmányok a Viata Economica, Korunk, Utunk,
Hét, Studia folyóiratokban.
A késõbbiek során, a diktatúra megszilárdulásával a román nyelv használatát
minden területen kötelezõvé tették. A társadalomtudományokat is csak román
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nyelven tanították. Ennek egyik leganakronisztikusabb példája, hogy a filológia
kar magyar tagozatán magyar diákoknak, a késõbbiekben magyarul tanító tanárjelölteknek, a közgazdaságtant románul kellett elõadni.
Hátrányos helyzetbe kerültek a magyar nemzetiségû tanárok az elõléptetések
terén is. Az idõsebb magyar nemzetiségû tanerõk nyugdíjba vonulásakor
megüresedett professzori és elõadói tanári helyekre kizárólag románokat
neveztek ki. Így fordulhatott elõ az is, hogy jelentõs tudományos tevékenységgel
és pedagógiai gyakorlattal rendelkezõ tanárkollégák csak az örökös docens
rangig vihették fel, az utánpótlást biztosító fiatal magyar tanerõket pedig egyáltalán nem vettek fel. Jellemzõ, hogy a közgazdasági tanszéken megüresedett docensi helyekért öt magyar nemzetiségû, jól felkészült, gazdag tudományos tevékenységgel rendelkezõ adjunktus versenyzett, s a végén eredményhirdetésre
nem került sor. Az elõléptetések kérdése csupán az 1989-es decemberi fordulat
után oldódott meg.

5. Az erdélyi magyar nyelvû közgazdasági
oktatás története1990-tõl napjainkig11
Az erdélyi magyar nyelvû közgazdasági oktatás történetét, a huszadik század erdélyi magyarságát kedvezõtlen eseményektõl behatárolt szakaszaiként elemezve
eljutottunk az 1990-es évhez, amikor a diktatúrától megszabadulva, a kolozsvári
értelmiség, a magyarság anyanyelvû oktatásának visszaállítása reményében látott
munkához. Január elsõ napjaiban elkészült a matematikus tanárok (Kása Zoltán,
Balázs Márton) kezdeményezésére a Bolyai Egyetem visszaállításának petíciója,
amely a frissen alakult, demokratikusnak vélt felsõ hatósághoz és a médiákhoz
sürgõsen el is jutott. Sajnos eredménytelenül, mert nemcsak hatástalan volt a
jogos kérés, hanem a gyorsan ébredõ nacionalizmus egyenesen visszatámadott és
megkezdte ellenszervezkedését, beindult az iskolaháború. Ez volt az elsõ
felébredésünk szakasza, mert tudatára ébredtünk annak, hogy számunkra még
nem jött el a fordulat, meg a várva várt egyenlõség. További reményeket táplálva
a kolozsvári, elsõsorban egyetemi értelmiségiek csoportja, Balázs Sándor
vezényletével elkészített egy önálló magyar egyetem visszaállításához alkalmazkodó komplex egyetemi struktúrát, melyet, mint a magyar anyanyelvû
egyetemi oktatás jogos visszaállításának kezdeményezését jelentõ javaslatot,
benyújtott az Oktatási Minisztériumhoz jóváhagyás végett. Az eredmény
ismeretes, még válaszra sem tartották érdemesnek. Sem az 1995-ös, sem az 1999es oktatási törvény nem ad lehetõséget önálló magyar egyetem létesítésére.
A Babes-Bolyai Tudományegyetemen magyar nyelvû közgazdasági oktatás
1990 és 2000 között nem volt, annak ellenére, hogy például az utolsó iskolai
évben 376 magyar diák tanult a nappali tagozaton, ebbõl 289 a nappalin és 97
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látogatás nélkülin. A magyar diákok százaléka az összlétszámhoz viszonyítva
10,69 %. Ez a létszám a 2000-2001-es tanévben nagyot változott azzal a ténnyel,
hogy kitartó harc után három magyar anyanyelvû csoport indult be a BabesBolyai Tudományegyetem közgazdaság-tudományi karán: gazdasági informatika, marketing, bank és biztosítás, csoportonként 25-25 hallgatóval.
Nézzük a BBTE közgazdasági kar utolsó hét év magyar nemzetiségû hallgatók
statisztikáját a nappali tagozaton:

*

Iskolai év

Összlétszám

1994/1995
1995/1996
1996/1997
1997/1998
1998/1999
1999/2000
2000/2001

3165
3437
3592
2766
2777
3009
3296

Magyar
nemzetiségû
307
330
318
261
219
289
377*

Magyar végzõs
75
107
126
89
56
70
73

A 2000-2001-es iskolai évben 85 hallgató tanul I. éven magyar anyanyelven

A fenti statisztikából látható, hogy magyar nyelvû saját beiskolázási számmal
akár egy három szakos külön magyar vonalat is mûködtethetett volna az egyetem.
A közgazdasági karon 1990-tõl szaktantárgyakat magyar nyelven nem adtak
elõ. A pedagógiát, a pszihológiát, meg a metodikát fakultatív tantárgyként magyar nyelven is hallgathatták és hallgathatják a magyar ajkú egyetemisták. A
közgazdaságtant, más fakultáson, magyar nyelven is lehet hallgatni, amelynek
elõadó tanára Farkas Sándor, aki magyar nyelvû tankönyvet is bocsátott ki.
A fakultáson jelenleg öt magyar anyanyelvû tanárról tudunk (Balogh Andor, Biró András, Molnár Jutka, Vincze Mária, Vorzsák Álmos). Ez elenyészõen kevés egy
magyar anyanyelvû vonal mûködtetéséhez. Most érezteti hatását igazán a magyar
anyanyelvû szaktanárok évtizedeken keresztül történt mesterséges csökkentése.
Magyar nyelvû közgazdasági oktatás az utóbbi években kezdõdött el elég
mostoha körülmények között Nagyváradon és Sepsiszentgyörgyön.
1995-ben, Nagyváradon alakult, a Protestáns Teológia kihelyezett fakultásaként, a Sulyok István Református Fõiskola keretében a közgazdaságtan és egyházi intendáns profilú szak. Egy csoporttal, 13 diákkal indult és 1999-ben végzett
az elsõ évfolyam. Jelenleg négy évfolyam mûködik kb.100 diákkal. Tantárgyak
megosztása szerint az elõadások 1/3 részt egyházi és 2/3 részt közgazdasági jellegûek voltak.
Az ideiglenes akkreditálásra 1996-ban az intézet beadta az igénylést az országos akkreditációs bizottságnak. A bizottság 1997-ben válaszolt az akkreditációval
kapcsolatos kérésre és csupán a profil megnevezését kifogásolta, az indoklás: ilyen
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szak nincs Romániában. Tették ezt annak ellenére, hogy a püspökség pontosan
megindokolta, hogy a két romániai református egyházkerület teljes egészében
hosszú távon igénybe veszi a végzõsöket, tehát nagy szükség van egy ilyen szakra.
Az intézet, az akkreditálási díjat másodszor is befizetve (kb.18 millió lej), javaslatot tett a profil megváltoztatására, leszûkítve intézményi menedzsment profilra, egyetlenegy egyházi tantárggyal (a többi tantárgy menedzsment jellegû
lett). Erre a kérésre válasz nem jött, közben az elsõ széria már végzett, de ideiglenes akkreditálás hiányában nem jelentkezhettek államvizsgára. Az intézet
1999 õszétõl átalakult Partiumi Keresztyén Magánegyetemmé és ez a szak is
ennek keretében folytatja tevékenységét. Végre, ötéves huzavona után, 2001-ben
megkapta az ideiglenes mûködési engedélyt.
Errõl a képzésrõl még annyit mondhatunk, hogy a most már ideiglenes akkreditációs engedéllyel, a mûködõ menedzsment fakultásnak van egy tanszéke, 17
állással. Ebbõl hat fõállású személyzettel (3 elõadó, 3 tanársegéd) van betöltve, a
többi oktatói feladatot többnyire kolozsvári ingázó óraadó tanárok látják el.
A fakultás anyagi feltételei biztosítottak, van elégséges terem, menza, könyvtár, otthon. stb., különösen mióta a püspökség visszakapta épületét.
Sepsiszentgyörgyön 1997-ben indult el a Babes-Bolyai Tudományegyetem kihelyezett hároméves közgazdasági jellegû kollégiuma, Menedzserképzõ Fõiskola
néven. A magyar nyelvû menedzserképzés évfolyamonként egy csoporttal folyik,
ebben az iskolai évben végez az elsõ csoport. Az oktatást jórészt belföldi és külföldi vendégtanárok látják el.
Az anyagi feltételek jóknak tekinthetõk, fõleg a sepsiszentgyörgyi önkormányzatnak köszönhetõen. A rendelkezésre álló infrastruktúra: korszerû bútorzattal berendezett termek, 25 számítógéppel hálózatban mûködõ laboratórium,
sportbázis, könyvtár olvasóteremmel, bentlakás stb.
Az 1999-2000. iskolai évben jelentõs változás történt a fõiskola életében,
mivel Sepsiszentgyörgyi Fõiskola néven három szak, mégpedig a menedzserképzés, a közigazgatási szak és a tanítóképzõ egyesült. A fõiskola saját adminisztrációval rendelkezik, igazgató vezeti (dr. Domokos Ernõ), de a szakmai irányítást továbbra is a Babes-Bolyai Tudományegyetem megfelelõ fakultásai végzik. A menedzsment szakot Kolozsi Jenõ professzor vezeti, az üzleti tudományok
karának kolozsvári tanszékvezetõje.
Az intézet keretén belül megalakult a vezetõtanács, amelyben mindhárom szak
egyformán képviselteti magát és közvetlenül az egyetem szenátusához tartozik.
A helyiek szándéka elõször a meglévõ fõiskola konszolidációja, az oktatás
minõségi szintjének emelése, majd a fõiskolai rendszer bõvítése. Elkészült az
elõtanulmány egy új fõiskolai kampusz létesítéséhez, amelyhez a helyi önkormányzat örök használatra már átadott egy megfelelõ területet. A beruházás 70
millió lej lenne, amelyet az Oktatásügyi Minisztérium finanszírozna, hároméves
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ütemezéssel. A fõiskola strukturális bázisának bõvítése révén lehetõség nyílik a
magyar nyelvû fõiskolai közgazdasági oktatás bõvítésére is.
Hosszas politikai és oktatásügyi küzdelem után a 2000-2001-es tanévben
gyökeres lépés történt a magyar nyelvû közgazdasági képzés területén. Amint ezt
már említettük, sikerült beindítani Kolozsváron a Babes-Bolyai Tudományegyeem közgazdasági karán három szakon a magyar nyelvû közgazdasági oktatást 85
hallgatóval. Jelenleg Kolozsváron kilátásban van egy közgazdasági kar létrehozása a létesítendõ magánegyetem keretében, könyvelés és gazdasági informatika
szakkal, amelyre a Romániai Magyar Közgazdász Társaság tett javaslatot, továbbá helyi kezdeményezésre Csíkszeredában négy, Marosvásárhelyen három gazdasági jellegû szak indul a 2001-2002-es iskolai évben.

7. Fõiskolai és középiskolai magyar nyelvû
gazdasági szakképzés Erdélyben12
A Romániai Magyar Közgazdász Társaság indulásától (1990) legfõbb célkitûzésének tekintette a szakképzést. Az új tanügyi törvény adta keret, a szakoktatást elsorvasztó hosszú évek után, lehetõvé teszi a várva várt áttörést ezen a
téren. Az 2000-2001-es iskolai évben sorra alakultak, a magyar nyelvû elméleti
líceumok keretében, közgazdasági osztályok.
A líceumi szakképzési formák a legújabb elképzelések szerint három profilra tagolódnak: a szolgáltatási, a természeti erõforrások és környezetvédelem, valamint
a mûszaki profil. A líceumi közgazdasági szakképzés a szolgáltatások kategóriájába
tartozik. A második profilhoz tartoznak a mezõgazdasággal, élelmiszergyártással
kapcsolatos szakmák, erdõgazdálkodás, -kitermelés, fafeldolgozással kapcsolatos
szakmák és a környezetvédelem. A mûszaki profilhoz tartoznak az úgynevezett
ipari profilok, mint mechanikai, gépgyártás, elektrotechnika, számítástechnika,
építõipar, szállítás, bõr- és textilipar, meteorológiai mérések profilja.
A posztlíceális képzés egészen új tanmenettel indul a keresleti igényekhez
idomulva, a szakiskolai oktatásnál viszont elõtérbe kerül a turisztikai szolgáltatásokkal kapcsolatos képzés.
Egy olyan oktatási szerkezetet kell kiépíteni, amely versenyképes, válaszolni
tud a gazdasági fejlõdés igényeire és igazodni tud a munkaerõpiaci kereslethez.
Jelenleg abból kell kiindulni, hogy nincsenek magyar nyelvû szakkönyveink,
jól képzett szaktanáraink. A közeljövõben hangsúlyosan figyelnünk kell a képzések akkreditálására, gyors, minõségileg megfelelõ tankönyvek, szakszótárak
készítésére és kiadására, szakkönyvtárak kialakítására.
Alaposabb elemzés után kiderül, hogy kevésbé lelkesítõ kép alakult ki errõl a
közösségünk számára lényegbe vágó kérdésrõl. Kiderült, hogy olyan nagyváro193

21emggm modositott.qxd

2005. 09. 15.

11:35

Page 194

Az erdélyi magyar gazdasági gondolkodás múltjából

sainkban, ahol számottevõ a magyar lakosság, mint Kolozsvár vagy Marosvásáhely, ahol valamikor több magyar anyanyelvû, önálló, pénzügyi-kereskedelmi
középiskola mûködött, hosszú idõre megszakadt, vagy alig van szakoktatás.
Azokban a városokban, ahol létezik magyar anyanyelven szakoktatás, ugyanazokkal a nehézségekkel küzdenek, mégpedig azzal, hogy az oktatás színvonala
gyenge, nincs elég képzett szaktanár, nincsenek szakkönyvek, gyenge a tanári
fizetés s az oktatási szakma nem vonzó a gazdasági szakemberek számára.
Az erdélyi magyar gazdasági szakoktatás történelmi visszatekintése szomorú
képet nyújt. A XIX. század végén és a XX. század elején a kereskedelem és ipar
alakulása és fejlõdése nyomán, nagyvárosainkban sorozatban alakultak meg a
kereskedelmi és pénzügyi középiskolák. Habár az 1848-as magyar szabadságharcot követõ abszolutizmus kora Erdélyben is visszafogta az elõrehaladást,
a kiegyezés utáni idõszakban felgyorsuló polgári fejlõdés jó színvonalú közép- és
felsõfokú oktatás kibontakozását tette lehetõvé. Ez kezdetben nem annyira az
állam segítségével vált lehetségessé, hanem az egyházak, társadalmi és szakmai
szervezetek hathatós tevékenysége, a magyar elit rétegébõl kikerült neves személyiségek odaadó és önfeláldozó munkája és harca révén valósult meg. Így például
az Erdélyi Magyar Közmûvelõdési Egyesület (EMKE) az 1880-as években, egymagában 268 iskolát épített, 214 könyvtárat létesített.
Sajnos a XX. század folyamán ezeknek az iskoláknak a mûködése a történelmi kataklizmák (háborúk, Trianon, önkényuralom) nyomán nem volt biztosított.
Erdélyben a magyar nyelvû középiskolai gazdasági szakképzés majdhogynem
eltûnt a történelem süllyesztõjében. Az újabb tanügyi törvény lehetõséget teremt
végre az anyanyelvû oktatás számára, azonban a múlt viszontagságai miatt mindent a nulláról kell kezdeni.
Az alábbiakban áttekintést nyújtunk néhány nagyobb város gazdasági szakoktatásának történetébõl.
7.1. Az erdélyi magyar nyelvû gazdasági fõiskolai szakképzés 1878 1918 között Kolozsváron13
A közgazdászképzés kezdete Erdélyben visszanyúlik a múlt század hetvenes
éveire. 1878. augusztus 16-án, a helyi tudományos és gazdasági körök kitartó
kezdeményezésére Kolozsvár szabad királyi város képviselõ-bizottsága 113.
számú határozatával jóváhagyta a Kolozsvári Felsõfokú Kereskedelmi Iskola”
megalapítását. A jóváhagyás alapján 1878 õszén megkezdte mûködését Kolozsváron, Erdélyben elsõként, egy kereskedelmi-közgazdasági profilú, középfokú
oktatási intézmény. Célját szervezeti szabályzata, a következõképpen határozta
meg: „Magasabb tudományos és szakszerû képzés azon ifjaknak, kik a kereskedés, forgalom, közgazdaság vagy iparvállalatok terén, valamint az állami
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közigazgatás kezelési és irodai osztályaiban óhajtanak alkalmazást nyerni. E
szerint az intézet, a szoros értelemben kereskedelmi pályákra készülõ ifjakon
kívül, általános míveltséget és tudományos szakképzést nyújtó iskolája lesz mindazoknak, kik a távírdánál, postaszolgálatnál, vasútnál és más közlekedési vállalatoknál, a különbözõ pénzügyi és számvevõségi hivataloknál, pénz- és hitelintézeteknél fogják életpályájokat megtalálni”14.
Az iskola létrejöttében elsõsorban a Kolozsvári Kereskedelmi és Iparkamara
és a Kereskedelmi Társulat volt érdekelve, az akkori erdélyi magyar társadalom
vezetõ rétegének egy része ugyanis még mindig megvetõ lenézéssel tekintett a
kereskedelemre. Mivel a kormány és a város képviselete eleinte megtagadta az
iskola mûködéséhez szükséges pénzösszeget, a Kereskedelmi és Iparkamara, a
Kereskedõk Társulata és a tanárok ingyenes és önfeláldozó munkája mentette
meg a sarjadó iskolát a megszûnéstõl.
A szükséges állami támogatást és a város segítségét az új intézmény csupán
1880-ban nyerte el. Mivel ez elégtelen volt a fennmaradáshoz, a költségek
hiányzó részét továbbra is a Kereskedelmi és Iparkamara, a Kereskedõk
Egyesülete és a kiszabott szerény tandíjak pótolták.
Kolozsvár társadalma nagy lelkesedéssel karolta fel az új oktatási intézményt.
Erkölcsi támogatáson túl, jelentõs anyagi segítséget nyújtott az iskolának, hogy
a nemes célt maradéktalanul, a kor kívánalmainak megfelelõ szintjén tudja megvalósítani.
Az oktatás színvonalát nagy tudású, elismert személyiségekbõl megalakított
tantestület biztosította. Tagjai közül többen az 1872-ben alakított I. Ferencz
József Tudományegyetem tanárai voltak (Finály Henrik, Groisz Gusztáv,
Schmidt Ágoston), mások a kereskedelmi és bankvilág kiváló képviselõi
(Korbuly Bogdán, a Hitelbank és az Egyesült Erdélyi Takarékpénztár igazgatója,
Tauffer Ferenc, a kolozsvári Kisegítõ Takarékpénztár igazgatója, Bogdán István,
a kolozsvári Kereskedelmi Iparkamara alelnöke, Geltch János, a Kisegítõ
Takarékpénztár fõkönyvelõje, Lehmann Róbert ügyvéd és mások). Az iskola tanulóinak száma évrõl évre gyors ütemben emelkedett. Míg megalakulásakor
mindössze 15 hallgatója volt, 1886-ban 144-re, valamint az 1894-95-ös iskolaévben 162-re emelkedett a beiratkozott hallgatók száma. Erdély különbözõ
vidékeirõl származók között, nagy számban találhatunk egész Magyarország
területérõl, sõt a monarchia más részébõl is, mint pl. Bukovinából, Galiciából,
Morvaországból, Stájerországból. Nemzetiség szerint a hallgatók, az 1894-95-ös
iskolaévben beiratkozott 262 hallgató, a következõképpen oszlott meg: magyar
135, zsidó 100, német 17, román 10.
Az iskola rövid története alatt kimagasló eredményeket ért el a közgazdász
oktatás terén. Ezt honorálta Trefort Ágoston vallás- és közoktatási miniszter
1885. november 10-én kelt 18.180. számú leiratával, melyben engedélyezte, hogy
195

21emggm modositott.qxd

2005. 09. 15.

11:35

Page 196

Az erdélyi magyar gazdasági gondolkodás múltjából

a „Kolozsvári Felsõbbfokú Kereskedelmi Iskola” a jövõben a „Kereskedelmi Akadémia” címet használja. Ez igen nagy elismerést jelentett, mivel abban az idõben,
a monarchia területén, a két fõvárostól eltekintve, csak a prágai, a gráci és a trieszti hasonló iskolák használhatták az „akadémia” elnevezést. A cím ellenére az
iskola keretében az oktatás továbbra is középfokon folyt.
Az Akadémia életében jelentõs esemény volt a modern oktatás
követelményeinek minden szempontból megfelelõ, új épület felépítése, a várostól erre a célra kiutalt területen, az akkori Sétatér utca 15., szám alatti telken.
Az építési költségek fedezetéül szolgált, többek között, az „Erdélyi Kereskedelmi
Alap” vagyona, amelyet Mária Terézia 1771-ben kelt rendeletével létesített, „az
erdélyi nagyfejedelemség kereskedelmének elõmozdítására”. Az alap erre
történõ felhasználását I. Ferencz József császár és apostoli király, 1885. május
22-én kelt „legfelsõbb elhatározásával” engedélyezte.
Az 1887. november 20-án felavatott új épületkomplexumban biztosított
feltételekrõl képet alkothatunk, ha arra gondolunk , hogy a késõbbiek során, a
két világháború között, ebben az épületben mûködött a román kormányzat által
létesített Kereskedelmi és Ipari Fõiskola (Academia de Inalte Studii Comerciale
si Industriale), 1940 - 1944 között a Kolozsvárra visszatért Ferenc József Tudományegyetem közgazdaság-tudományi kara, majd 1945 után, 1954-ig a Bolyai
Tudományegyetem Jog- és Közgazdaságtudományi kara, amikor az épületet a
közoktatásügyi minisztérium utasítására, teljes berendezésével át kellett adni a
Mûegyetemnek.
Arról, hogy az Akadémia keretében a gazdasági élet számára szükséges, a jövõ
igényeit is szem elõtt tartó magas szintû képzés folyt, meggyõzõdhetünk, ha
betekintünk az iskola tantervébe. A tantervben, a szakmûveltségi alapokat biztosító tantárgyak mellett, mint például a nemzetgazdaságtan, pénzügytan, mennyiségtan, könyvvitel, polgári jog, kereskedelmi és váltójog, a következõ szaktantárgyak találhatók: áruismeret és technológia, vegytan és iparmûtan, bank- és
börzeügyletek, általános és életbiztosítás, vámpolitika és vámdíjszabás, külkereskedelem és külgazdasági kapcsolatok, kereskedelmi számtan, levelezés és irodai munkálatok. Elõkelõ helyet foglalt el az idegen nyelv tanulása: kötelezõ tantárgyként szerepel, heti hat órában, a német nyelv és levelezés, választható tantárgyként az angol és a francia (heti 3 óra), s fakultatív tantárgyként a román és
az oszmán-török nyelv (heti 2 óra).
Az Akadémia 1878 - 1895 között végzett hallgatói nagyrészt kereskedõi
pályán helyezkedtek el (44,5 %), a bank és biztosítás területén (18,3%), a vasútnál, postánál, vámhivataloknál (14%), valamint az államigazgatásban és a hadseregnél (9,8).
A kolozsvári Kereskedelmi Akadémia negyvenéves tevékenységével megalapozta Erdélyben az egyetemi fokú közgazdászképzést.
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7.2. A kolozsvári magyar nyelvû kereskedelmi oktatás történetébõl15
Erdélyben az ipari forradalom talaján kialakuló polgári társadalom az oktatás
korszerûsítését, az iskolai szakmai képzést is szükségessé tette. Így került
elõtérbe a gazdasági oktatás is, amelynek fontosságát a tudományos nemzetgazdaságtan megszületésével egyidõben már Széchenyi István jelezte, megállapítva,
hogy „a nép szükséges ismereteinek tágítása, erkölcsiségének magasítása gazdasági iskolákat ... manufaktúrákat s több ilyeneket akarna divatba hozni.”16
Erre az idõszakra esik a Kereskedelmi Fiúlíceum elõdjének, a „Kolozsvári
Felsõkereskedelmi Iskola” megalapítása is 1878-as idõponttal. Az iskolaalapítás
indoklása megállapította, hogy „viszonyaink közt elvitathatatlan, hogy gyakorlati
útra csak úgy terelhetjük fiatalságunkat, ha olyan szakiskolákat állítunk részére,
amelyek - amellett, hogy az ilyen pályák iránti hajlandóságot ápolják és nevelik
benne - egyszersmind mindazon általános értékû és szakszerû alapismereteket is
kellõ mértékben megadják neki, amelyek nélkül, a mai elõrehaladott korszakban, e pályákon sikerrel haladni lehetetlen”, ... mivel „a kereskedelem ma már
tudomány, mégpedig a legkomplikáltabb tudományok egyike, és magas
álláspont és széles látási kör kell oda, hogy valaki e tudomány igazságait, eszméit
és elveit belássa és megismerhesse”17.(Ennek az iskolának a történetét leírtuk az
elõzõ fejezetben.)
Kolozsváron kereskedelmi leányiskola elég késõn, néhány évvel az elsõ
világháború kitörése elõtt indult, az 1911. december 10-én felszentelt „Marianum
nevet” viselõ római katolikus leánynevelõ intézet. A korszerû leányintézetben,
amely dr. Hirschler József pápai prelátus patronálásával létesült - aki a fõtéri
római katolikus egyházközségnek 20 éven át volt plébánosa - kezdettõl különbözõ fajú és fokozatú iskolák mûködtek, köztük hároméves kereskedelmi szaktanfolyam is. Azok számára, akik magasabb képesítést óhajtottak szerezni,
négyéves felsõkereskedelmi iskola is létesült, melynek vezetésével az iskolaszék
dr. Széplaki Jánost bízta meg. A felsõkereskedelmi leánylíceum megszakítás
nélkül 1948-ig , az államosításig mûködött.
A kereskedelmi leánylíceum igazgatója 1922-tõl a göttingai, koppenhágai és a
tokiói egyetemek kitüntetettje , dr. Sz. Nagy Gyula volt, akitõl 1925-ben a líceum
vezetését Salgó Mária Charitina iskolanõvér vette át.
Az iskola tanári kara mindvégig nagytudású, magas képesítéssel rendelkezõ,
szigorú erkölcsi tartású személyekbõl állott. Közülük csak néhányat említünk:
dr. Gergely Jenõ, matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja.; dr. Balogh Ernõ, természetrajz tanár, mindkettõ 1940 után a Ferenc József, majd a Bolyai Tudományegyetemen professzorként folytatta tevékenységét; dr. Ruzicska
Béla, kémia szakos professzor, az áruismeretet tanította.; dr. Bitay Árpád fiatalon elhunyt, román körökben is nagy tiszteletnek örvendõ, a román irodalom,
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nyelvészet és történelem búvára, aki Nicolae Iorga által, Valenii de Munte-n
szervezett nyári egyetem állandó elõadója volt, késõbb a gyulafehérvári katolikus
teológián tanított; Kende János, a piarista rend tagja, magyar-német-francia
szakos tanár; Barkovszky Róza, a könyvvitel tanára; dr. Szigeti Zoltánné Miske
Piroska, a közgazdaságtan tanára, de sorolhatnánk tovább a nagy tekintélynek
örvendõ tanárok neveit.
1919 után a magyar nyelvû oktatás Erdélyben fõleg a felekezeti iskolába szorult vissza, a magyar állami és magániskolák nagy részét a román hatóságok
megszüntették. A Magyar Kereskedelmi Akadémia helyiségében román kereskedelmi és ipari fõiskola létesült, a középfokú kereskedelmi oktatást a „Marele
Voievod Mihai de Alba Iulia” nevû fiúlíceum biztosította, amelynek magyar
tagozata is volt. Az 1925-ben meghozott magánoktatási törvény értelmében a
líceumot végzettek román nyelven kellett érettségizzenek.
1945 márciusában Észak-Erdély román adminisztráció alá került vissza, a
gyõztes hatalmak által megszabott feltételekkel, hogy a román állam biztosítsa az
együtt élõ népek teljes jogegyenlõségét.
A Bolyai Tudományegyetem létesítésével párhuzamosan számos, önálló magyar elméleti és szakmai líceum jött létre és mûködött. Ebben a keretben hozták
létre a magyar kereskedelmi fiúlíceumot is. Ezek az oktatási intézmények
megfeleltek a kor követelményeinek és színvonalas oktatást nyújtottak. A
Kereskedelmi Fiúlíceumban továbbra is neves szaktanárok oktattak, mint
például Kovács Jenõ (igazgató) könyvvitelt, dr. Pataki József történelmet és
román nyelvet, dr. Gergely Jenõ matematikát, dr. Tisch Anna gazdaságtant és
statisztikát, Kovács Endre magyar irodalmat és német nyelvet, Jenei Miklós
könyvvitelt. A kereskedelmi leány- és pénzügyi líceumokban Szabó Hajnalka
(igazgató) magyar irodalmat, Bartkovszki Rozália és Gönczi Mária könyvvitelt,
Cserke Domokos áruismeretet, Valasek Gyuláné gazdaságtant, Tóth Lajos banktechnikát, Tóth Józsefné közgazdaságtant, Nagy Gézáné német levelezést adott
elõ. Ezekben a líceumokban egy vagy több párhuzamos osztály is mûködött és
évente 30-50 diák érettségizett. A legtöbben gazdasági - pénzügyi pályán
helyezkedtek el, egy részük pedig a felsõoktatásban folytatta tanulmányait.
1950-ben az önálló magyar kereskedelmi líceumokat Kolozsváron a hasonló
profilú román szaklíceumokkal egyesítették, ahol a magyar rész csupán melléktagozatként mûködött. Ez volt az elsõ lépés az önálló magyar oktatási
intézmények megszüntetése, a magyar nyelvû oktatás elsorvasztása, a magyar
nyelvû szakmai oktatás felszámolása irányában. 1955-ben ugyanis a középfokú
magyar nyelvû kereskedelmi oktatás megszûnt, az újonnan létesült gazdasági
líceumban és a kereskedelmi iskolában magyar tagozat már nem létezett.
A román szaklíceumokba kevés magyar fiatal került be és tanulhatott, holott
a gazdasági pályák fontossága jelentõsen megnõtt.
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Az 1989-es fordulat után, a piacgazdaság kiépítésével, a magáncégek igénylik
a jól képzett szakembereket, könyvelõket, pénzügyi és bankszakértõket. Mindez
a magyar nyelvû gazdasági szakoktatást is napirendre tûzte. Ezen felismerés
alapján 1999 õszén létesült és sikeresen mûködik a „Csabai Márton” Alapítvány,
a Homo Oeconomicus közgazdasági, oktatási központ keretében közgazdasági
posztliceális oktatási intézmény. Mivel az elméleti líceumok mellett egyre inkább
a szaklíceumok szerepe kerül elõtérbe, állami vonalon is a Brassai- és Apáczai
Csere János-líceumokban is a 2000-2001-es iskolai évtõl kezdve közgazdasági
osztályok is indulnak. Ezek igen fontos lépések a magyar nyelvû középfokú
oktatás visszaállítása és továbbfejlesztése terén. Erre ugyanis nem csupán a
hagyomány, hanem a kor követelménye is kötelez.
7.3. A marosvásárhelyi állami kereskedelmi középiskola18
A kereskedelmi és iparkamara 1895. október 1-jei határozata alapján elõször
indítványozta, hogy a város küldjön képviseletet a minisztériumba, és kérje egy
kereskedelmi középiskola létrehozásának engedélyezését.
Többszöri megismételt kérés után 1903-ban és 1904-ben a marosvásárhelyi
Székely Társaság újra kérte a kereskedelmi középiskola létrehozását. 1906-ban a
Székely Társaságok Szövetsége a helyi viszonyok ismeretében szakszerûen megindokolja, hogy a négy vármegyét magában foglaló Székelyföld bajain csakis fejlett
kereskedelem és ipar segíthet. Marosvásárhely 20 000 fõt meghaladó lakosságával
minden szempontból megfelelt a leendõ kereskedelmi középiskola székhelyének. A
városi tanács az 1906. június 22-én tartott r. k. Közgyûlés alkalmával megint a minisztériumhoz fordult. A fõispán és a polgármester vezette küldöttség kérvényt nyújtott be a miniszternek. Ennek ellenére az 1906-1907-es tanévben még mindig nem
sikerült megnyitni a marosvásárhelyi kereskedelmi középiskolát.
Végül 1907. április 4-én benyújtott újabb kérésre is, a május 31-én kelt 54372
sz. miniszteri leirat értesíti a tanácsot, hogy „Maros-Vásárhely sz. Kir. Város közönségének az iránti elhatározását, miképp egy községi felsõ kereskedelmi iskolát
létesít jóváhagyólag tudomásul vette, illetõleg a kereskedelemügyi miniszter úrral
egyetértõen megengedi, hogy a város által fenntartandó községi felsõ kereskedelmi iskola alsó osztályát már folyó évi szeptember hóban megnyithassa.”
Az 1908-1909. tanévben az érdeklõdés tovább fokozódott, és így az alsó
évfolyamon párhuzamos osztályokat indítottak. Ebben az évben kezdi meg mûködését a Széchenyi Istvánról elnevezett iskolai önképzõkör is.
1909 szeptemberében indult be a leánytagozat. 1910. szeptember 1-jén megnyílt a Bethlen Kata Egylet leányinternátusa, ahol a vidéki leánytanulók szállást és
ellátást kaphattak. Az 1911-1912-es tanévben az iskola elfoglalhatta saját
kétemeletes épületét. Az 1914-ben kirobbant világháború elsõ évében a katonai
199

21emggm modositott.qxd

2005. 09. 15.

11:35

Page 200

Az erdélyi magyar gazdasági gondolkodás múltjából

kormány kórházzá alakíttatta az iskola épületét, és a tanítás a háború végéig a
Kultúrpalotában folyt. Az intézet tanárai voltak az 1919-1920-as iskolai évben
Szígyártó Gábor igazgató, dr. Antalffy Endre, dr. Berde Mária, dr. Farczádi Elek,
Háner Viktor, Horváth József, dr. Kapussy Imre, dr. Kádár Ferenc és Zöld Gábor.
Az elsõ világháború után elkezdõdött az iskola magyar nyelvû oktatásának
leépítése. Az intézet 1923-1924-ben még három osztállyal mûködött a régi magyar kereskedelmi iskolarendszernek megfelelõen. Az elsõ osztályban azonban
már minden tantárgyat román nyelven kellett tanítani és tanulni. A II. és III.
osztályban a tanítási nyelv a magyar volt, de kötelezõvé tették a román nyelvet és
irodalmat. A következõ évben az osztályok számát négyre emelik, és az I. és II.
osztályokat teljesen elrománosítják. Az 1925-1926-os iskolai évtõl a tanítási
nyelv valamennyi osztályban román lett.
Az 1929-1930-as iskolai évben az intézet 17 tanárjából hét volt magyar, majd
az 1939-1940-es tanévben a tanári karnak már csak két magyar tagja maradt.
1940-ben újraindul a marosvásárhelyi Magyar Királyi Állami Kereskedelmi
Középiskola, melynek élére dr. Farczádi Elek kerül. Az iskola ilyen formában
mûködik az 1948-as iskolareformig. Az iskola ekkori neves tanárai: dr. Farczádi
Elek, dr. Kursinszki Kálmán, Csekme István, Lászlódi Béla, Tõkés István, Hovinyák Mercedesz, Agyagási Piroska, Kakucs Endre és Kocsis Béla, Kozma Livia,
valamint Farkas Jenõ református lelkész, Juhász Antal katolikus lelkész és Molnár János unitárius lelkész.
1948-ban két gazdasági profilú iskola kezdi meg mûködését: a középfokú
pénzügyi szakiskola fiúknak és a középfokú statisztikai iskola lányoknak.
Ezekben az utolsó magyar nyelvû évfolyamok 1955-ben végeztek. Ettõl kezdve
Marosvásárhelyen mindmáig nincs gazdasági szakoktatás magyar nyelven.
7.4. Az aradi Kereskedelmi Akadémia19
Bettelheim Vilmos, az aradi kereskedelmi testület akkori elnöke 1883. március
6-án a törvényhatósági bizottság közgyûlésén annak a szükségességét elemezte,
hogy Aradon egy kereskedelmi szakiskola induljon. Sok huzavona után, az 188586-os tanévben beindult Arad szabad királyi város kereskedelmi középtanodája.
A kereskedelmi középtanodában tanított tantárgyak a következõk voltak: magyar nyelv és irodalom, német nyelv, francia nyelv, földrajz, történelem, mennyiségtan, vegytan, természettan, kereskedelmi számtan, könyvvitel, levelezés és irodai munkálatok, áruismeret, váltó- és kereskedelmi jog, illetve pénzügyismeret.
A tanulók felvételének feltétele volt a gimnázium, vagy reáliskola, vagy pedig a
polgári iskola IV. osztályának sikeres elvégzése, s a 14. életév betöltése. E feltételek
mellett a jelölt felvételi vizsgára jelentkezhetett. Elsõ tanévben a rendes tanulók
évi 50 forint tandíjat, a rendkívüliek pedig minden látogatott tantárgy után 4
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forintot fizettek. A könyvtár céljaira évente 3 forintot adott minden diák. A tanárok
az elsõ idõben a fõreál gimnáziumból vagy a középiskolából verbuválódtak.
Az elsõ év végi vizsgán 1 tanuló felelt meg jelesül, 6 jónak, 19 elégségesnek
mutatkozott, 6 tanulót javítóvizsgára utaltak, 4-et osztályismétlésre, míg 4 tanulót gyenge képesség és szorgalom miatt kizártak (Ábrai Lajos igazgató jelentésébõl). A középiskola már a második tanév végén 1887-ben a vallás és közoktatási minisztertõl jogot kapott az akadémia cím viselésére, Ábrai igazgatót pedig
hosszabb tapasztalatszerzésre külföldi útra küldi. Az elsõ érettségi vizsga jól sikerült. Ez megerõsítette a bizalmat az aradi kereskedelmi akadémia iránt, amely
nagy értékû támogatásokban konkretizálódott. Így a könyvtár, a régi pénzek
gyûjteménye, a vegytani szertár vagy a térképek gyûjteménye hamarosan a város
rangos intézményévé avatta az iskolát.
1889-ben a város gyûjtést indított önálló épület megszerzésére. A telket a
város ingyen adta, s az építési felügyeletet Salacz Gyula polgármesterre bízta. Az
épület az 1890-91-es tanévre el is készült. Az épületben ma is kereskedelmi iskola (Colegiul National Tehnic Economic Arad) mûködik. Az 1918-as változásokat
ez az intézmény is megszenvedte, Trianon után pedig kizárólag román nyelven
folyt a tanítás.
A második világháború után, a Groza-kormány liberalizálódási hullámában
magyar tagozat indult. 1952-53-ban 12 diák érettségizett áruismereti szakon, a
következõ tanévben 33-an, utoljára 1955-ben alig 26-on végeztek magyar nyelven könyvelõi szakon.
Az intézményben jeles személyiségek is tanítottak, illetve tanultak.
Évtizedekig volt igazgató dr. Ábrai Lajos, majd 35 esztendõn át Vasile Suciu.
Olyan tanárok oktattak, mint dr. Jancsó Benedek, Rózsa Antal, Kabdebó Lajos,
Bartha Antal, Alexandru Redas vagy Silviu Szentesi. Az Aradi Kereskedelmi
Iskola tanulója volt Andrényi Gusztáv, Záray Ödön vagy a késõbbi aradi rektor,
Gheorghe Pacurariu.
Ma az iskolában csak román nyelven folyik a tanítás, Arad megye egyik kiváló
oktatási intézménye, benne nappali és esti tagozatú líceumi osztályok, szakiskola és posztlíceális oktatás mûködik. Az építõk és építtetõk emlékét csak sárguló
lapok õrzik, ám az egykori magyar pedagógusok munkájának emléke ma is él.
7.5. A szatmárnémeti kereskedelmi iskolák20
A XIX. század végén Szatmárnémetiben a kereskedelem és ipari üzemek
számára egyetlen középfokú iskola, a négyosztályos Római Katolikus Polgári
Leányiskola képzett tisztviselõket.
A kereskedelem és az ipar fokozott fejlõdése a XX. század elején arra késztette
a város kereskedõit és gyárosait, hogy a polgári iskolára, vagy a gimnázium alsó
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tagozatára épülõ kereskedelmi középiskolát, ún. felsõbb kereskedelmi iskolát
alapítsanak. A hároméves középiskola 1906-ban indult be Állami Felsõ
Kereskedelmi Iskola néven. Alapításakor igazgatója Dunay Sándor.
Az 1907-1908-as tanévtõl a középiskolát átadták Szatmárnémeti városának:
ettõl kezdve a városi közigazgatás gondnoksága alatt mûködött, nevét Városi
Felsõ Kereskedelmi Iskolára változtatták. 1921-ben ismét állami iskola lett.
1923-ig a román állam keretében is hároméves, magyar tanítási nyelvû iskolaként mûködött. A Városi Felsõ Kereskedelmi Iskola tanulóinak a létszáma változó volt. Egy-egy osztály létszáma általában meghaladta a negyvenet, olykor
megközelítette a hatvanat. Korabeli évkönyvekbõl, az elsõ világháború befejezése elõtti idõszakból öt tanév érettségizõinek a létszámát ismerjük: 1909-ben
38-an, 1912-ben 48-an (ekkor az egész iskola tanulóinak létszáma 149 volt),
1915-ben 25-ön, 1917-ben 57-en, 1918-ban 18-an érettségiztek.
A diákok többségükben Szatmárnémetibõl, kevesebben a megye más városaiból valók voltak. Az elsõ évek sajátos vonása közt megemlítjük, hogy a tanulók jelentõs része zsidó származású volt.
1916-ban Szatmárnémetiben még egy kereskedelmi középiskolát alapítottak.
A Református Leánynevelõ Intézet keretében megalakult a négy évfolyamú
Református Kereskedelmi Felsõiskola. Célja középhivatalnoki állás betöltésére
alkalmas lányok képzése volt.
Alapításától megszûntéig igazgatója Martininé Scheint Luiz volt. Tanulói
(kevés kivétellel) a város és a vidék református családjainak gyermekei voltak,
elsõsorban polgári és iparos családoké, kevesebben értelmiségieké.
Az iskolát a román hatóságok 1935-ben megszüntették.
1940-ben az iskolát újra akarták indítani, de mûködési engedély hiányában,
1941-ben I-II. osztályának tanulóit át kellett adni az állami kereskedelmi iskolának.
A Városi Felsõ Kereskedelmi Iskola az 1923-1924-es tanévtõl négyosztályos
román tannyelvû iskolává alakult át, s így mûködött az 1939-1940-es tanév végéig. Tanáraik ekkor többségükben románok, magyar anyanyelvû csak Tereh
Géza és Róna Samu voltak.
A Felsõ Kereskedelmi Iskola 1941-tõl ismét magyar tannyelvû középiskolaként mûködött 1948-ig. Párhuzamosan, külön mûködött a leány, illetõleg a
fiúiskola. Az iskola ekkor négyosztályos volt. Szaktantárgyai közül fontos a
kereskedelmi ismeretek, a könyvvitel, áruismeret, gép- és gyorsírás. A tanulók
két idegen nyelvet tanultak: németet és franciát. Az állami középiskola tantárgyai között szerepelt a hittan is.
A Felsõ Kereskedelmi Iskola tanulói származási helyüket tekintve mintegy 30
%-ban szatmárnémetiek voltak, sokan voltak nagybányaiak, felsõbányaiak, és
jelentõs számban vidékiek. Az iskola tanulói között ebben az idõszakban román
tanuló nem volt.
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1944 õszétõl az iskola két lány- és egy fiú- osztállyal mûködött Szatmárnémeti
Magyar Tannyelvû Állami Kereskedelmi Leány- és Fiúlíceum néven. Ebben az
idõszakban a líceumot Bánkos Loránd, Donka Magda, Némedy Gáborné, Kovács
Katalin igazgatók többnyire rövid ideig vezették.
A kereskedelmi líceum diáksága is részt vett a városi diákság mûvelõdési
mozgalmaiban. Színjátszó versenyen például Shakespeare: A makrancos hölgy,
Vörösmaty Mihály: Csongor és Tünde címû darabjait sikerrel adták elõ.
A kereskedelmi líceum tanulói közül 1946-ban a görög katolikus vallásúakat
hivatalból áttették a román tannyelvû líceumba.
Az 1948. évi tanügyi reform után az iskola neve: Gazdasági - Pénzügyi
Ügyviteli Szakiskola lett. Igazgatója: Kovács Katalin. Három párhuzamos osztályában az elsõ tanévében 64 tanuló volt, közülük 41-en érettségiztek.
A magyar tannyelvû líceum rövidesen a román tannyelvûvel közös igazgatás
alá került, 1954 után megszûnt.
7.6. A székelyudvarhelyi gazdasági szakképzés történetébõl21
Székelyudvarhelyen középfokú gazdasági szakképzés 1943-44-ben, a római katolikus egyház által mûködtetett kétéves nõi kereskedelmi szaktanfolyammal vette
kezdetét. Frölich Otto, székelyudvarhelyi tanár, a r. kat. gimnázium igazgatója
kezdeményezésére, Orbán Magda és Bodrogi Ibolya, férjezett Györffi Áronné,
házról házra járva, szervezték be az elsõ évfolyam hallgatóit. A szaktanfolyam
igazgatója Zakariás Hadnagy Margit volt, aki a könyvvitelt és gépírást tanította.
A tanári kar többi tagja között a következõ nevek szerepeltek: Busány László
(kereskedelmi ismeretek) Karsai F. Domokos (kereskedelmi levelezés), Sigmond
József ( gazdasági földrajz és áruismeret), Téli Lajos ( kereskedelmi számtan),
Tompa László (magyar nyelv), dr. Váróné Szabó Klára (román nyelv és szépírás),
Szakáts Antal r. kat. plébános és Markó József, ref. lelkipásztor (hit és erkölcstan), Tompa Margit (gyorsírás, testnevelés).
1946-ban megalakult a r. kat. kereskedelmi leánylíceum. Igazgatója Jakab
Margit volt. Tanárok: Biró Lajos, Frölich Otto, Incze Margit, Jancsó Béla, dr.
Jobszt Gizella, Raffain Dezsõ, Sass Antal, Sipos Géza, Szabó Piroska, Szakáts
Antal, Tittel Andor. Az elsõ érettségi vizsgára Brassóban került sor, a brassói ref.
Kereskedelmi Fiúlíceumban.
Az 1948-as évben, a tanügyi reform következtében megszûnik a líceum,
helyébe állami pénzügyi líceum indul be, magyar és román tagozattal. Az 195051-es iskolai évben 36 magyar és 12 román tanuló érettségizett. A pénzügyi
líceum elsõ igazgatója Venczel László, matematika tanár volt, osztályfõnök pedig
a Bolyai Tudományegyetem jog- és közgazdaság-tudományi karán végzett Bara
Pál okl. közgazdász volt.
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Az idõközben felszámolt pénzügyi líceum helyébe 1966-ban közgazdasági
szaklíceum létesült, egy könyvelési osztállyal. Az általános mûveltségû tárgyakat
a tanítóképzõ tanárai tanították, a szaktantárgyakat a közgazdasági és jogi
végzettségû szakemberek.
1968-tól a szaklíceum könyvelési és állami adminisztráció szakokkal, párhuzamos osztályokban, 1973-ig mûködött. A tanulók felvételi vizsgávál jutottak be.
A jó képességû, szakmai érdeklõdést mutató fiatalok Hargita megyébõl, valamint
a szomszédos megyékbõl származtak. Minden végzõs hallgató kihelyezést nyert
a megyei munkaerõ-elosztó segítségével.
A megye akkori tanfelügyelõsége 1972-tõl az iskolát fokozatosan felszámolta.
A közgazdasági részleget áthelyezték a gyergyószentmiklósi iskolaközponthoz, az
adminisztrációs osztályt pedig a Székelyudvarhelyen idõközben létesített ipari
líceumba. Az utolsó adminisztráció osztály itt végzett 1975-ben.
7.7. Magyar nyelvû középfokú gazdasági képzés Brassóban
Magyar nyelven középfokú gazdasági képzés 1927 és 1948 között volt, mégpedig
a Brassói Református Kersekedelmi Fiúlíceumban. Tevékenységének a tanügy
1948-ban bekövetkezett államosítása vetett véget. Az is igaz, sohasem volt nyilvánossági joga, a román kormányzat az ezirányú kérést mindig visszautasította.
Ezért növendékei évente kétszer, a tanfelügyelõség által kijelölt bizottság elõtt,
román nyelven voltak kénytelenek vizsgázni. A bizottságokat nemcsak túlzott
szigorúságuk jellemezte, hanem az esetek többségében, a hírhedt Angelescutörvény szellemének megfelelõen, nagyfokú elfogultság, sõt ellenséges magatartás. Ilyen körülmények miatt évrõl évre csökkent a fõleg Brassó és Háromszék
környékérõl származó tanulók száma. Közülük nagyon sokan Kolozsváron, az
állami kereskedelmi líceum magyar tagozatán folytatták tanulmányaikat.
Tevékenységét a líceum a Mester utcában felépített, kétemeletes internátussal is rendelkezõ, modern épületben fejtette ki. Az iskola megteremtõje Dávid
Viktor, köztiszteletnek örvendõ tanár volt, aki mindvégig igazgatója is maradt a
líceumnak. Kiváló pedagógiai érzékkel és szervezõ készséggel rendelkezett.
Tanárai, kivétel nélkül, mûvelt, jó szakemberek voltak. Oktató-nevelõ
munkájukkal párhuzamosan részt vettek Brassó magyar nemzeti mozgalmaiban.
Mindent megtettek, hogy az iskola színvonalát a helybeli román és szász hasonló intézmények szintjén tartsák, sõt európai kitekintést is biztosítsanak a diákság
számára. Ebben Dávid Viktor járt az élen, aki nyaranta külföldre utazott tanulni
és tájékozódni. (Dávid Viktor Brassóban született, tanulmányait Jénában
végezte, több idõt töltött külföldön: Bécs, Berlin, Zürich, Párizs). A tanárok közül
tevékenységükkel kiemelkedett Szécsi Sándor, Tõkés József, Szarvas Arnold,
Schenk Gyula és mások.
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A kereskedelmi iskola szomszédságában kétéves kereskedelmi szakiskola
mûködött leányok számára. Tantestülete fõleg a líceum tanáraiból került ki. Az
iskolacsoportok megalakulásával a magyar nyelvû szakoktatás Brassóban teljesen megszûnt.
7.8. A nagyváradi magyar nyelvû kereskedelmi középiskolák története22
Nagyváradon az 1888-89-es tanévben indult be elõször a Popper N. János alakította magánjellegû felsõ kereskedelmi iskola, mégpedig Kereskedelmi Akadémia
néven. Kilenc év nehézkes mûködés után az iskola fenntartási gondjait a
nagyváradi kereskedõket tömörítõ Kereskedelmi Csarnok vállalta magára. Ettõl
kezdve az iskola lendületesen mûködött, különös tekintettel arra, hogy az iskola
fenntartásához a magyar állam hatásosan hozzájárult. Az iskola fejlõdését
bizonyítja, hogy az 1913. évben megtartott 25 éves évforduló alkalmából az iskola olyan növendéklétszámot ért el, hogy minden osztály párhuzamos osztályokkal mûködött és a következõ iskolai évtõl kezdõdõen szükségessé vált a felsõ
kereskedelmi leányiskola megnyitása.23
A iskola a háborús nehézségek ellenére is mûködött, azonban a békekötés
után csupán az 1922-23-as iskolai évben folyt utoljára magyarul az oktatás. Ettõl
kezdve kénytelenek voltak áttérni a román nyelvû oktatásra, azonban a
nagyváradi Kereskedelmi Csarnok erõfeszítésének köszönhetõen, kisebbségi
iskolaként, tovább mûködött, s fenntartották a magyar nyelvet mint tantárgyat.
Közben (1927) a román állam létrehozta a konkurens román állami kereskedelmi iskolát, amely párhuzamosan mûködött a régivel 1938-ig, amikor megszüntették irredentizmus címén a Kereskedelmi Csarnokot s így, támasz nélkül,
megszûnt a régi kereskedelmi iskola is24.
1940. szeptemberében a magyar állam, a régi társulati kereskedelmi iskola
folytatásaként, szétválasztva fiú és leány tagozatra, a román állami iskolát
átvette. Ez az iskola magyar és román tagozattal nyílt meg, azonban 1941-ben létszámhiány miatt a román nyelvû oktatás megszûnt. Ebben az évben létrehozták
a fiúk számára a Nagyváradi Magyar Királyi Állami „Baross Gábor” Kereskedelmi Középiskolát, Bartsch Sándor igazgatása alatt és a Nagyváradi Magyar
Királyi Állami „Zrínyi Ilona” Kereskedelmi Leányközépiskolát, Harasztos Imre
igazgatósága alatt. A két iskola keretében felnõttoktatás is folyt.
A második világháború után 1944-ben a régi magyar tannyelvû kereskedelmi
középiskolákat megszüntették és helyettük 1945 õszén létrehozták az Állami
Magyar nyelvû Koedukációs Kereskedelmi Iskolát a volt Premontrei Középiskola
épületében. Az iskola igazgatója kezdetben szintén Bartsch Sándor, majd
Horváth Lajos, aki késõbb egyetemi tanár volt a Bolyai Tudományegyetem jogi
és közgazdasági karán, ahol a kar megszûnéséig a könyvelés professzora volt.
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A nagyváradi koedukációs kereskedelmi iskola csupán az 1948-49-es iskolaévig létezhetett, mert az 1949-50-es évtõl kezdõdõen átalakították román tannyelvû Pénzügy-Szövetkezeti-Szakiskolává. Ettõl kezdve Nagyváradon nincs
gazdasági oktatással foglalkozó önálló magyar tannyelvû iskolai intézmény.
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Barabás Endre Székelyföld gazdasági érdekeinek
képviselõje
BIRTALAN ÁKOS
arabás Endre egyike volt azoknak a székelyföldi értelmiségieknek, akik
a XIX. század végén és a XX. század elsõ felében, mind az 1918 elõtti,
mind pedig utáni idõszakban, egyre világosabban fogalmazták meg a
Székelyföld kérdéseit, hangsúlyozva azoknak sajátos jellegét. Mint olyan személy, aki a Székelyföld egyik falujának - Középajtának - szülöttje volt, már kisgyermekként alkalma volt tapasztalni azokat az anyagi nehézségeket, amelyek a
vidék gazdálkodására, a székely családok mindennapjaira rányomták
bélyegüket, amelyek tagjai közül több ezret a szülõföld ideiglenes vagy végleges
elhagyására késztettek, kényszerítettek. Ma, a XXI. század hajnalán azt is mondhatnánk, és különösebb bizonyítás nélkül el is fogadhatnánk azon állítást, mely
szerint Barabás Endre évszázados aggodalmai, kérdései és javaslatai, sajnos,
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keveset veszítettek idõszerûségükbõl. Ma is nagy kihívást jelent Székelyföld gazdasági (és nem csak) modernizációs stratégiájának megfogalmazása és annak
gyakorlati megvalósítása. Követendõ példát meríthetünk, sokat és sokan tanulhatunk Barabás Endrétõl.
Barabás Endre 1870. március 5-én született a Háromszék vármegyei
Középajtán, és 1945. május 28-án halt meg Budapesten. Marosvásárhelyen és
Székelykeresztúron volt tanár 1893-1903 között, a kolozsvári tanítóképzõ tanára
1903-1911, a dévai tanítóképzõ tanára 1911-1919 között. Az elsõ világháború és
Erdélynek Romániához való csatolása után, 1919-ben letartóztatták, román
fogságba került, majd kiutasították az országból. 1919-tõl Budapesten élt, ahol
1925-ben tankerületi fõigazgató lett. Komoly közösségi munkát végzett azáltal,
hogy az erdélyi diákok számára otthont alapított, támogatásukra gyámszülõ társaságot és gondviselõ társaságot hozott létre. 1899-tõl rendszeresen jelentek meg
írásai különbözõ kiadványokban - Család és iskola, Gazdaszövetség, Magyar
Tanítóképzõ, Néptanítók Lapja, Polgári Iskolai Közlöny, Szövetkezés, Közgazdasági Szemle, Köztelek, Magyar Gazdák Szemléje, Magyar Társadalomtudományi Szemle, Magyar Kisebbség, Erdélyi Hírek, Dévai Tanítóképzõ
Értesítõje - az utóbbi hármat, különbözõ idõszakokban, szerkesztette is.1
Fiatal értelmiségiként, mint marosvásárhelyi polgári iskolai tanár jelentette
meg 1901-ben, a Magyar Közgazdasági Társaság gondozásában egyik elsõ írását
A székely kivándorlás és a Romániában élõ magyarok helyzete2 címmel, amelynek anyagát elõadás formájában is bemutatta, mint a Marosvásárhelyen mûködõ
Székely Társaság megbízottja. E tanulmányban nem kisebb jelenségre, mint, „a
székelység közgazdasági és kulturális elmaradottsága és elhagyatottságában
rejlõ nemzeti veszedelemre”3, próbálja felhívni a közvélemény figyelmét szorgalmazva ennek mielõbbi megértését és különösen az annak megváltoztatása
érdekében történõ cselekvést. A székelyek kivándorlásának okait, a Románia felé
zajló külön áramlatát próbálta megmagyarázni, a benne rejlõ veszélyekre felhívni a figyelmet. Ilyen összefüggésben mutatott rá arra, hogy társadalmi félszegségük az egyik magyarázata annak, hogy a székely elhagyja szülõföldjét,
amely félszegséget úgy említi, mint múltból hozott jellemzõnket, mely szerint
„úri nemzet vagyunk s a kasztrendszer maradványai még ma is nagyon érezhetõek rajtunk”4. Szerinte ennek tudható be az, hogy ha a Székelyföldön egy
gazda vagy kisebb földesúr is nehezebb helyzetbe jutott, nem úgy igyekezett ezen
túljutni, hogy háztartásának kiadásait csökkentette volna, alább hagyva úri
passzióival, hanem ellenkezõleg, továbbra is próbált megfelelni a korábbi társasági élet elvárásainak, amely sok esetben a teljes anyagi és erkölcsi csõdhöz
vezetett. Barabás azt is látta, hogy túl az egyéni tragédiákon mindez közösségi
veszteséget is jelentett, hiszen több ezren választották a kivándorlást, az idegenbe és ismeretlenbe való szakadást, ahol az esetek többségében vállalniuk kel208
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lett a legnehezebb munkát is. A gazdasági indíttatású döntésnek a mentalitásbeli motivációját, jellegét kutatta. A jelenség további okait keresve, fontosnak tartotta a székelyföldi erdõgazdálkodás hanyatlását. Elhamarkodottnak és átgondolatlannak tartotta azt, hogy a falusi székely gazdák nem tudták megfelelõen
kezelni és megõrizni erdõtulajdonukat, könnyen megváltak erdõjogaiktól, amelyeket, ahogy õ fogalmaz „élelmes emberek” vásároltak fel nevetségesen alacsony
áron, annyit, amennyit csak tudtak. Barabás véleménye szerint, a felvásárlások
közvetlen következménye az lett, hogy a jövevények és módosabbak gazdasági
érdekeik érvényesítése végett keresztülvitték a birtokok tagosítását, amely nagyon rövid idõ alatt károsan befolyásolta a székely kisgazdák életét. Ilyen
helyzetben nem tehettek mást, mint hogy, miután kis birtokukat gyermekeik
között felosztották, elhagyják szülõföldjüket és közülük sokan iparosok, cselédek
vagy mezei munkások lettek, éppen Romániában. A jelenség okainak külgazdasági vetületét is érzékelte Barabás azáltal, hogy a fejlõdésnek indult székely
kisipar, amelynek egyik jelentõs felvevõ piaca Románia volt, az 1884-ben
kezdõdött vámháború következtében elveszítette piacának jelentõs részét
Barabás Endre azonban nemcsak az egyszerû székely embert hibáztatta sorsának nehézségeiért, vagy kivándorlási döntéséért, hanem a magyar nemzetpolitika alakítóit is megszólította mondván, hogy nem veszik tudomásul azt a tényt,
hogy a román és szász érdekcsoportok, elsõsorban pénzintézetek javára, számtalan székely birtok köttetett le és íródott át. Ez a Székelyföld belsõ gazdasági
erõviszonyainak tudatos megváltoztatását eredményezte. Arra a nem kevésbé
fontos tényre is figyelmeztetett, hogy a gazdasági jellegû, kívülrõl, a Székelyföld
felé zajló folyamattal párhuzamosan egy másik, e vidék számára valójában kedvezõtlen áramlat is volt, amelyet a tanulni vágyó fiatalok elvándorlása jelentett
az anyaország városai, illetve Európa fõvárosai felé.
A székely kivándorlás okainak fejtegetésén és következményeinek ecsetelésén
túl Barabás Endre komoly szakmaisággal, de mégis irigylésre méltó tömörséggel
írt a Romániában élõ magyarság közgazdasági, közmûvelõdési és társadalmi
helyzetérõl. A Romániába kivándorolt székelyek gazdasági életének nehézségeit,
vagy éppen sikereit külön vizsgálta a kereskedõk, iparosok, gyári munkások,
cselédek és mezei munkát végzõk szempontjából, de azt sem tévesztette szem
elõl, hogy közösségi megmaradás és fejlõdés nincs magyar egyház, iskola és
egyesületi élet nélkül. Ugyancsak az idegenbe szakadt székelyek sorsával kapcsolatos hiányosságokra, mulasztásokra hívta fel az osztrák-magyar diplomácia
figyelmét. Egyik esetben sem elégedett meg csak a helyzetelemzéssel, csak a
sérelmek felsorolásával, hanem kézzelfogható javaslatokat, tennivalókat fogalmazott meg, mind a kor magyar gazdaságszervezõi, mind a politikai hatalom
szereplõi számára, olyanokat amelyek részben a kivándorlás megelõzését, másrészt pedig a kivándoroltak helyzetének javítását célozták a munkaerõpiac
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mûködésének és mozgásirányának megváltoztatása érdekében. Mai szóhasználattal élve munkaközvetítõ irodák létrehozását amelyek az ipari vagy mezei
munkára jelentkezõ székelyeket nem romániai, hanem magyarországi munkahelyek felé irányítanák. E javaslatát mintegy a már mûködõ tudakozó levél
intézményének kiegészítéseként szánta, amely ugyancsak azt szolgálta, hogy a
székely munkakeresõ fiatalok minél nagyobb számban otthon helyezkedhessenek el, találjanak munkát. Fontosnak tekintette állandó, intézményes kapcsolat kiépítését azon iparosokkal, kereskedõkkel, akiknek üzleti, piaci helyzete
már biztonságos lett Romániában, ahhoz, hogy mások számára is elérhetõvé,
akár állandóvá tegyék a piacon való jelenlétüket. Ugyancsak a kapcsolatteremtés
és piacszerzés területén meghatározónak értékelte az osztrák-magyar konzuli
szolgálat gazdasági tevékenységét, amelyet azonban elmarasztalt és alapvetõ
minõségi javítását kérte. Oktatói minõségét sem feledve, Barabás javasolta a bukaresti magyar oktatás, általában szakképzés javítását, esetenként annak az
anyaországban történõ folytatását. Mindebben fontosnak tartotta az egyház
szerepvállalását úgy, ahogy azt a XIX. század hatvanas és nyolcvanas éveiben
Koós Ferencz bukaresti református lelkész tette.
Barabás Endre Az erdélyrészi népfajok birtokaránya5 címû tanulmányában a
XIX. és XX. századok fordulójának sajátos szempontból végzett helyzetelemzésével is megpróbálkozott. E munkáját 1905. december 14-én a Magyar
Közgazdasági Társaság ülésén is felolvasta. Véleménye szerint azok a személyek
és írások, amelyek Erdély nemzetiségi viszonyainak, kérdéseinek alakulásával
foglalkoztak, mindezt szinte kizárólagosan politikai, szellemi és erkölcsi szempontokat figyelembe véve tették. Általában elmaradt a nemzetiségi kérdésnek
közgazdasági szemszögbõl való megvilágítása, ebbõl adódóan a politika alakítói,
felelõsei is kevésbé figyeltek arra, hogy a kor viszonyai közepette lényegesen javult
a nemzetiségek gazdasági helyzete, míg a magyarság versenyképessége csökkent,
ahogy a szerzõ fogalmazott „folytonosan szegényedett és kivándorolt”. A döntõen
agrárjellegû gazdasági életben Barabás Endre a szász és román pénzintézetek
tevékenységében tudatos, tervszerû készülõdést és ténykedést látott az Erdélyben
létezõ földterületek fölötti birtokarányok, saját javukra történõ megváltoztatására. Mindezt történelmi összefüggésben is követte és vázolta azáltal, hogy
számszerû adatokkal mutatott rá arra, hogy az 1721-es elsõ megközelítõ népszámlálási statisztikától, az 1848-ban napvilágot látott Kõvári László Erdély statisztikáján át, egészen 1900-ig terjedõen, népességi szempontból teljes fordulat
történt Erdélyben. A gazdasági élet mögötti népességi folyamatok 1721-ben azt
mutatták, hogy „Erdély 96 498 háztartása közül még csak 28 120 román családot
írtak össze”, Kõvári 1848-as adatai szerint már „52,1 % az oláh nemzetiségûek
aránya”, a századfordulón pedig „az erdélyi 17 törvényhatóság közül 11-ben
kisebbségben van a magyar s csak 6-ban haladja meg az 50 %-os arányszámot,
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míg a hetedikben már csak 31,9 %-kal van képviselve a magyarság”6. Gazdaság és
népesség közötti kapcsolatot elemezve, Barabás Endre véleménye szerint azok
állítása, akik azzal vigasztalták magukat, hogy mindezek ellenére az anyagi és
szellemi erõ a magyarság birtokában van, téves volt, ahogy õ mondta „keservesen
csalódtak”, ugyanis a gazdasági fejlettséget véve figyelembe, Erdély három
nemzetisége közül a szász kiemelkedõen vezetett, míg a magyar éppen csak
megelõzte a románt. Mezõgazdasági statisztikai adatok segítségével elemezte az
erdélyi nagy-, közép- és kisbirtokok megoszlását, mind megyei bontásban, mind
a népességi szempontból határhelyzetû járások településein, amelyek alapján a
birtok tulajdonlását illetõen azt mutatta ki, hogy a néhány évtizeddel korábbi
idõszakhoz viszonyítva a magyar tulajdonban lévõ földbirtok nemcsak általában
csökkent, hanem a különbözõ gazdaságok méreteit illetõen is. Ebben a folyamatban a magyar gazdák mezõgazdasági kultúrájának magasabb szintje, a termelési
és állattenyésztési eredmények viszonylag jobb mutatói nem jelentettek igazi
ellensúlyt a birtokvesztéshez viszonyítva. Mivel ezen egyfajta szabálynak nevezhetõ helyzettõl két térség állapota jó irányban eltért, annak ellenére, hogy magyar
nemzetiségi szempontból elszigeteltségben voltak, Barabás Endre az okokat, magyarázatot keresve, határozottan megfogalmazta azt, hogy mindez annak volt köszönhetõ, hogy e térségeket az államvasutak fõvonala érintette. Más szóval, ma
azt mondanánk, hogy az infrastruktúra megléte vagy hiánya, annak minõsége és
hasznosíthatósága a századfordulón is meghatározó tényezõje volt a gazdasági fejlõdésnek, versenyképességnek. További tényekkel támasztotta alá azt a folyamatot, amelynek következménye a magyarság vagyoni helyzetének apadása, a szászság vagyonának körülbelüli megtartása, a románságénak pedig feltûnõ gyarapodása volt. Említést érdemel annak megfigyelése is, mely szerint a román pénzintézetek román közösségi érdeket - közmûvelõdést és gazdasági életet - támogató
ténykedései többszörösen meghaladták a hasonló magyar összefogást a székelység tulajdonának megõrzéséért, gyakran akár nagy anyagi áldozatok árán is.
Oktatói tevékenysége mellett Barabás Endre párhuzamosan végzett két különbözõ jellegû munkát, amelyekbõl az egyiket, és kétségtelenül a fontosabbikat,
a Székelyföld és Erdély azon településeinek, illetve vármegyéinek közgazdasági
leírása jelentette, amelyekben tanári tevékenysége során megfordult, másikat
pedig annak szentelte, hogy a különbözõ okokból el- és kivándorlásra kényszerült székelyek idegen környezetben való életkörülményeit megismerje és másokkal is megismertesse. Ez utóbbinak akár kiegészítõjeként, de magában önálló tanulmánynak minõsíthetõ az, amelyikben Románia mezõgazdasági és szociális
viszonyait7 kutatja és mutatja be, mivel véleménye szerint Románia sok tekintetben megérdemelte az odafigyelést. Azért is tartotta fontosnak Románia gazdasági viszonyainak megismerését, mert a Székelyföld gazdasági kapcsolatai, érdekeltsége ezen a piacon, ha a vámháború miatt nagyban csökkent is, mégsem
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szakadtak meg teljesen. E mellett, pontosan érzékelte egy másik, lényegében
politikai kölcsönhatásnak a fontosságát, amelyet a „közel három milliónyi románajkú magyar polgárság”8 testesített, jelenített meg azáltal is, hogy a romániai
politikai pártok a belsõ gazdasági helyzet minõségének függvényében használták
fel politikai vitáikban, az ún. „elnyomott Kárpáton-túli testvérek” nehéz
helyzetét, hangsúlyozva, hogy e jelenségre érdemes odafigyelni.9
Barabás Endre tanulmányát Románia mezõgazdaságának részletes és szakszerû bemutatásával indította, csak azért is, mivel az ország lakosságának 75 %-a
élt földmûvelésbõl, a falusi lakosság aránya pedig több mint 90 %-ot jelentett.
Írásának további részeiben is a mezõgazdaság kérdése foglalkoztatja, az ún.
agrárreform, a mezõgazdasági tevékenységek jogi keretének megteremtése és
javítása. Külön és alapvetõ elemzés tárgyát képezte a mezõgazdasági pénzintézetek kérdése, a kezdetleges földmûvelõ szövetkezések, de nem utolsósorban a
különbözõ trösztök és egyedárúságok elleni intézkedések szükségessége.
Kiemelten kezelte tanulmányában a falu szociális helyzetének kérdéseit, a népoktatást, a tanítóképzést, a falusi tanítók szerepét a szociális élet szolgálatában.
Mindezek olyan vetületei a falusi életnek, amelyeket Barabás Endre közvetlen
valóságukban vizsgált, hiszen, elsõsorban tanítók közvetítésével és segítségével,
bejárta Románia különbözõ vidékeit, így saját helyzetfelmérõ munkájára alapozott. Annak ellenére, hogy egyik következtetése szerint a szomszédos
Romániában a nyugati államok kultúráját és közgazdasági fejlettségét nem lehet
megtalálni, mégis, azok a gazdasági-társadalmi folyamatok, amelyek esetenként
beindultak és egyesek viszonylag gyorsan haladnak, véleménye szerint megfelelõ
érdeklõdést érdemelnek, hiszen átalakítva akár „a hazai falusi társadalom javára
hasznothozók is lehetnének”10.
A Megyei monográfiák sorozatban megjelent tanulmányainak mintegy
elõzeteseként, 1904-ben Barabás Endre Székelykeresztúr közgazdasági leírása11
címmel közölt szakszerû tanulmányt a Székelyföld akkori nagyközségérõl. Annak
ellenére, hogy fõ célja az említett település bemutatása volt, a szerzõ több
vonatkozásban is szélesebb körben érvényes, illetve jellemzõ megállapításokat,
esetenként következtéseket rögzített. A település földrajzi és történelmi
jegyeinek bemutatása után annak gazdasági életét boncolgatta, hiszen a földmûvelés és az állattenyésztés jelentette a megélhetés legfontosabb jövedelemforrását, az iparûzést a szerzõ megfigyelései szerint legtöbben csak téli idõszakban
végezték. A birtokok nagyságának és a rajtuk folytatott gazdálkodásnak a vizsgálatakor azzal a ténnyel találta szembe magát, hogy a tagosítás elõtt a birtokok
nagysága egyértelmûen elõnytelen, gazdaságilag alacsony hatékonysággal
mûvelhetõ szerkezetet mutatott, amelyre szemléletes példa az, hogy a 3 700 k.
hold terület mintegy 10 700 parcellában testesült meg. Amit Barabás nehezen
tudott megérteni és megmagyarázni, az volt, hogy bár a székely kétségbeesetten
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ragaszkodott földjéhez, melytõl önként megválni nem tudott, nem akart, mégis
megtette azt, úgy, hogy kivándorolt. Arra figyelmeztetett a szerzõ, hogy a kényszerítõ körülmények ellenére sem hatékony, nem elõnyös az, ha a kevés valamivel
jobb minõségû földeken, a bõségesebb termés reményében, de szakszerûtlen
gazdálkodást folytatnak azáltal, hogy ugyanazon a parcellán éveken át ugyanazt
a gabonanemet termelik. Ezzel szemben ma talán kuriózumként hangzik az,
hogy Székelykeresztúr a komlótermelés területén vezetõ szerepet játszott, ugyanis 1878-ban itt hozták létre Erdély második komlótelepét (az elsõ Héjjasfalván
volt, amely Székelykeresztúr és Segesvár között elhelyezkedõ település), amelyet
Kozma Ferenc királyi tanácsos, a Tanítóképezde igazgatója kezdeményezett. Az
õ szakmai útmutatásai alapján több tanítványa is tovább vitte a komlótermelést
Erdély más vidékeire is, ezáltal egyre nagyobb jövedelmet biztosítva azoknak,
akik ezzel foglalkoztak, ugyanakkor a még mindig jelentõs behozatalt is csökkentette némileg. Barabás Endre munkájának megírásakor azt is látta, hogy bár a
település természeti adottságainál fogva alkalmas lett volna a gyümölcstermesztésre, a megfelelõ szaktudás és irányítás hiányában ez a foglalkozás
elhanyagoltnak mondható, de amióta a vasút megépült, egyre több kereskedõ
keresi fel a vidéket és vásárolja fel gyümölcskínálatát. Kiemelten foglalkozott
Barabás Székelykeresztúr valamikor híres állattenyésztésének újra felfelé
ívelõben levõ állapotának elemzésével, amely gazdasági helyzetnek köszönhetõen 1858-tól, országos jellegû, vásárral egybekötött tenyészbika- és üszõállatkiállításokat tartottak itt. Ennek fontosságát jelezte az, hogy nemcsak a vidék, az
ország (elsõsorban a magyar Alföld), hanem Ausztria, Németország és Románia
területérõl is részt vettek az uradalmak intézõi, jelentõs keresletet jelenítve meg
a vidék - erdélyi magyar fajta - szarvasmarha kínálata iránt. Az ipar és háziipar
bemutatásának tanulságos része az, amelyik a valamikor jellegzetes foglalkozást,
a szitakészítést érinti (nem hiába nevezték a település egyik részét SzitásKeresztúrnak). De nemcsak e foglalkozás kihaló jellegére figyelmeztet, hanem
arról is beszámol, hogy akkoriban már a székely kisiparos nem uralta a szita
elõállítási folyamatának nagyrészét. Ebbõl adódott az, hogy a szatócs, akitõl a
szitakészítéshez szükséges dolgokat megvásárolta, palotát épített a szitából, míg
a szitakészítõk elszegényedtek. Magyarán szólva, a jövedelem mások általi lefölözése történt. A gazdasági élet fejlõdésének, annak fenntartásának egyik alapfeltételét, a hiteligényt és felhasználását, illetve nemtörlesztés esetére bejegyzett
jelzálogterhek összefüggéseit is megvizsgálta Barabás Endre. Arra a következtetésre jutott, hogy a több mint két tucat hitelféleségbõl, amelyet igényelhettek a
székelykeresztúri gazdák, kereskedõk, iparosok és mások, tételesen az 522 hitelfelvételbõl, 173 esetben (azaz, 33%-ban), a hitelösszeg 60 %-át (!) nemzetiségi
(szász és román) bankok, pénzintézetek nyújtották, és csak 40 %-át a kisebb és
nagyobb magyar bankok, illetve magánosok, különbözõ testületek. A számbeli
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tényeken túl Barabás magyarázatot keresett a jelenség ama vetületére, mely
szerint a szász és román bankok, annak ellenére, hogy magasabb kamatokat,
illetményeket kértek az általuk nyújtott hitelért, mint a magyar bankok, mégis
keresettek voltak a székely gazdák részérõl. Történhetett ez azért is, mert a magyar bankok nem tartották hitelezésre egyértelmûen érdemesnek a székely gazdák
birtokain való gazdálkodást, annak támogatását, ha pedig mégis hitelt adtak,
annyira hosszadalmas és költséges volt az utánajárás, hogy a székely nem tudta
kivárni, hiszen sok esetben egyik hitelbõl törlesztette a korábbit. Ezzel szemben
a szász és román pénzintézetek, ismerve a helyi viszonyokat, olyan összegû
hiteleket és olyan feltételek közepette kínáltak, amelyeket, ahogy Barabás fogalmazott „gazdasági szempontból lehetetlen volt el nem fogadni”, hiszen
készpénzben és nem értékpapírban adták. Ami pedig ugyancsak meghatározó
volt, az az, hogy rövid idõn belül biztosították az igényelt hitelt. Ez utóbbi teljes
kérdéskörre azért fontos odafigyelni, mivel Barabás Endre a fenti tényekkel is
bizonyította a kornak egyik, Székelyföldre is jellemzõ jelenségének - az elvándorlásnak - okait, mértékét és újabb irányát, amely a Zsil völgye
bányásztelepülései felé vette kezdetét.
Barabás Endrének meghatározó hozzájárulása volt ahhoz a tudományos
munkához, amelyet a Magyar Tudományos Akadémia Nemzetgazdasági Bizottságának védnöksége alatt, a Magyar Közgazdasági Társulat végzett a XIX. század
utolsó és a XX. század elsõ évtizedében. Mint ismeretes, ennek a munkának az eredménye a Megyei monográfiák - Magyarország közgazdasági és közmûvelõdési állapota tanulmánykötet-sorozat megírása volt. Ezekbõl a munkákból hármat: Udvarhely vármegye (1904), Maros-Torda vármegye és Marosvásárhely
thj. város (1906), illetve Kolozs vármegye12(1910) közgazdasági leírásait Barabás
Endre valósította meg, ahogy õ fogalmazott az Udvarhely vármegyérõl szóló
kötet bevezetõjében „…a székely-kérdés mélyebb megvilágításához és ennek révén a megoldásához” kívánt hozzájárulni, segítséget nyújtani. A három tanulmánykötet közül kettõben a székely embernek és a székelységnek mint közösségnek az életkörülményeit, elsõsorban közgazdasági szempontokat figyelembe
véve vizsgálta. Tette ezt úgy, mint olyan személy, aki valós érzékenységgel, de
egyben szakmai igénnyel viszonyult a Székelyföld akkori gondjainak feltárásához
és azoknak mielõbbi kezelését sürgette. Egyetértett ugyanis az 1902-ben Tusnádon tartott Székely-Kongresszuson elhangzottakkal, mely szerint az utolsó félszázad közgazdasági irányzata annyira megtámadta a székelység gazdasági létének gyökereit, hogy az egyre súlyosabb helyzetbe, veszedelembe jutott. Barabás Endre szerint azonban a székelykérdést nemcsak közgazdasági szempontból
kell megoldani, hanem politikai és nemzetpolitikai érdekeket is figyelembe kell
venni. Ezért a kormányzat részérõl kivételes bánásmódot és eszközök felhasználását szorgalmazta. A fentieket figyelembe véve az Udvarhely vármegye
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közgazdasági leírása”13 címû tanulmánykötetében nemcsak a vármegyére
vonatkozó adatokkal, jelenségek és folyamatok bemutatásával találkozunk,
hanem az illetõ korban Székelyföldre általánosan jellemzõ helyzetképpel és tennivalókkal, olyanokkal, amelyek közül sok máig érvényes - ma is létezik mint
tény, illetve ma is megoldásra vár. Azzal indítja tanulmányát, hogy részletekig
menõ pontossággal leírja a vidék földrajzi/természeti adottságait, a Vargyas-patak völgyében levõ cseppkõbarlangtól és Erdõvidék ásvány- és gyógyvizeitõl kezdve, a Sóvidék természeti kincseiig, át a vidék különbözõ altalajkincseit kitermelõ vagy éppen elhagyott bányákon, vashámorokon. Ezen természeti kincsek alacsony szintû felhasználásának okát, többek között, annak is tulajdonítja, hogy a
vidék nemcsak közgazdaságilag, hanem közlekedési szempontból is el volt zárva,
úgy az országtól, mint a szomszédos megyéktõl. Külön kiemeli a székely megyék
vasútpolitikai szempontból való elhanyagoltságát, hiszen ezek vasútvonala,
összehasonlítva a szász vidékekével, teljesen hátrányos képet adott azáltal, hogy
utóbbiak területén szinte teljes mértékben államvasutak, elõbbiekén pedig csak
helyi érdekeltségû vonalak találtattak. Mivel a Székelyföld közismerten hegyes
vidék, így nem rendelkezett a lakosság számával arányos szántóként megmûvelhetõ földterülettel, lakói mégis ragaszkodtak ahhoz, hogy különbözõ gabonaféléket termesszenek, de olyan alacsony termékmennyiséget értek el, hogy
behozatalra szorultak, amelyet általában Romániából eszközöltek. A mezõgazdaság elmaradottságát tapasztalva, Barabás Endre, túl a vidék megközelítési
szempontból való zártságán, azt is észlelte, hogy még nagyon alacsony volt a hajlandóság a székely gazdában és köztudatban arra, hogy szakszerûen mûvelje
földjét, minõségi vetõmagot használjon, próbálkozzon olyan növények - len,
komló és mások - termesztésével, amelyek elérhetõ jövedelemhozama többszöröse lehetett az addig megszokottakéhoz viszonyítva. A termékszerkezet elavult és elõnytelen jellege mellett a gazdálkodás felszereltségi foka is alacsony
volt, amelyet a birtok feldaraboltsága is nehezített. Ezen a helyzeten, Barabás véleménye szerint, a falusi szövetkezetek volnának képesek kedvezõen változtatni.
A fentiek tényszerû léte mellett, adatgyûjtési útja során, egyre többször tapasztalta azt is, hogy mind a megye közigazgatási vezetõi, mind a megyei gazdasági
egylet, de a kormányzat részérõl is megfogalmazódott az igény arra, hogy javítani
kell a gazdálkodás minõségét, szakszerûségét, ebben pedig kiváló szolgálatot
tehetnének a gazdakörök, amelyeket azonban nemcsak a lelkészekre és tanítókra
kellene alapozni, tõlük várva mindent, hanem a falu gazdái is tevékenyen részt
kellene, hogy vállaljanak. Az állattenyésztésben, annak ellenére, hogy közel tíz
éve a megyei gazdasági egylet tevékenységét nagymértékben ezen ágazat felé
fordította, még nem sikerült megfelelõen felfuttatni az erdélyi magyar fajta
szarvasmarha regenerálását. Eredmények azonban már kezdtek megjelenni,
hiszen mint már említettük, 1902-tõl Székelykeresztúron, mai szóhasználatban,
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nemzetközi tenyészállat-kiállításokat és vásárokat tartottak. Követendõnek tartotta Barabás, ugyancsak a megyei gazdasági egylet kezdeményezéseibõl azt,
amelyik ún. szûzgulya létrehozását jelentette, ahol kizárólagosan fajmarhákat tenyésztettek erre a célra felszerelt hegyi legelõkön. Ugyanakkor szorgalmazta,
hogy az egylet találja meg a módját annak, hogy minél több kisgazda részesülhessen az általa szervezett kísérleti programokban. Ami az ipari termelést illeti, Barabás Endre úgy vélte, hogy a rossz gazdasági viszonyok miatt az ipari foglalkozás volna az egyetlen eszköz, amely a lakosságot a kivándorlástól visszatarthatná, de a tapasztalt állapot elszomorító volt akkor is, ha azt történelmi viszonyításban a valamikori céhekkel hasonlította össze, s akkor is, ha a szomszédos
Romániával, amelynek ipara külföldi tõke segítségével fejlõdésnek indult.
Szorgalmazta a gyáripar fejlesztését annak ellenére, vagy éppen azért is, mivel a
parajdi porcelángyár és gyufagyár, a fülei vashámor csõdbe mentek, a magyarhermány- bodvaji vashámor pedig romladozó állapotba került. A kisipar
területén sem volt sokkal kedvezõbb a helyzet, ugyanis a romániai piac
beszûkülése után nem volt egyetlen gazdaságosan megközelíthetõ új piac sem,
amelyik valós keresletet jelentett volna a székelyföldi kisiparosok termékei
számára. Mindezek ellenére fontosnak tartotta azt, hogy inas- és tanonciskolák
mûködtek a fazekasság, szövészet, kõfaragás és más tevékenységek szakemberszükségletének kielégítésére, elõsegítve a jobb minõségû, akár külföldi piacokon
is versenyképes termékek elõállítását. A vidékrõl származó kiviteli termékek
szerkezete jövedelemteremtés szempontjából elõnytelen volt, ugyanis döntõen
állatokból és fából állott, amely mellett a Romániába szállított vasáruk és ásványvíz, az Ausztriába, Németországba szállított sajt, túró, az Angliába szállított
tojás jelentettek némi változatosságot. A Székelyföld belsõ termékkínálatának
minõségi és mennyiségi hiányosságai mellett elõnytelennek tartotta a keleti piacok felé gyakorolt magas vámokat, nyugat felé pedig a magas szállítási költségek
tették hátrányos helyzetûvé a székely termékeket. Barabás Endre Udvarhely
vármegyérõl írt tanulmányában sem feledkezett meg a népességi, kivándorlási
kérdéseknek a vizsgálatáról. Elgondolkodtató volt azon megállapítása, mely
szerint a harminc évvel korábbi állapothoz viszonyítva a megye 43 községében a
magyar lakosság lélekszáma csökkent. Ezt a helyzetet a kivándorlási statisztikák
tendenciái is igazolták. Talán nem érdektelen felidézni Barabás egyik javaslatát
a fokozatosan növekvõ baj (kivándorlás) kezelésére: „A létezõ bajokra õszintén,
altruismussal rámutatni, mert a baj kútforrását azzal elütni, hogy a székely
kalandos természetû, már régen túlhaladott álláspont s azt a magyar
közvélemény sõt a magyar közgazdák is tudják, csak a Székelyföldön nem akarják bevallani”14. A kivándorlás mellett említette Barabás a belsõ elvándorlást,
amelynek legnagyobb veszteséget jelentõ összetevõje a tanult ifjúságnak távolmaradása a Székelyföldtõl, amelynek következményeként magyarsága, intelli216
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genciája fokozatosan gyöngült. Nem lehet említés nélkül hagyni Barabás Endre
véleményét a szövetkezésrõl, ahogy õ mondta „a társadalmi intézmények eme
legszebbjérõl”, amely álláspontját a Maros-Torda vármegye és Marosvásárhely
közgazdasági leírása15 címû tanulmánykötetében fejtette ki. Az önsegélyezés és
kölcsönös támogatás intézményének létrehozása, az erdélyi részekben, Barabás
véleménye szerint, Maros-Torda megyében valósult meg elõször, amelynek eszmei alapját az összetartási szellem, a rend és a takarékosság jelentette. Gyakorlatilag pedig a Sófalvi József, Marosszék mérnökének kezdeményezésére 1840.
december 12-én, önkéntességen alapuló Marosszéki Kölcsönös Tûzkármentõ
Egyesülettel jött létre. Rendkívüli tisztelettel szólt Barabás Endre arról a
tevékenységrõl is, amelyet dr. Gidófalvy István végzett a Maros-Torda megyei,
de valójában az egész székelyföldi és erdélyi szövetkezeti mozgalom és
gazdálkodás érdekében.
Közgazdasági jellegû írásai mellett elsõsorban oktatáspolitikai és kisebbségpolitikai kérdésekrõl értekezett és ilyeneket közölt. Jelen életmû-bemutató, sajnálatos módon, ám tárgyilagos okok miatt azért is részleges, mivel nem tartalmazza Barabás Endrének Budapesten folytatott oktatói és közösségmegtartó
munkájának leírását, amely anyag feldolgozásra vár.
Jegyzetek
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Hajdú D. Dénes: Barabás Endrérõl, Magyar Nemzet, 1985. április 29; Magyar életrajzi lexikon,
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1994. 53.
Barabás Endre: A székely kivándorlás és a Romániában élõ magyarok helyzete, kiadja a Magyar
Közgazdasági Társaság, Budapest, 1901.
Uo., 1.
Uo., 4.
Barabás Endre: Az erdélyrészi népfajok birtokaránya, az Erdélyi Magyar Közmûvelõdési Egyesület kiadása, Budapest, 1905.
Uo., 4-5.
Barabás Endre: Románia mezõgazdasági és szociális viszonyai, az Erdélyi Gazda kiadása,
Kolozsvár, 1909.
Uo., 3.
Uo., 4.
Uo., 127.
Barabás Endre: Székelykeresztúr közgazdasági leírása, a Magyar Gazdaszövetség kiadványa,
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Barabás Endre: Kolozs vármegye közgazdasági leírása, Közgazdasági Szemle, Budapest, 1910.
július-augusztus.
Barabás Endre: Udvarhely vármegye közgazdasági leírása, Közgazdasági Szemle, Budapest,
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Uo., 55-56.
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VINCZE GÁBOR
mikor a XIX. század 80-as éveiben elindult a szövetkezeti mozgalom,
igen hamar nagy népszerûségre tett szert. A szövetkezeti hálózat egyik
legerõsebb bázisa a Székelyföld volt. Ez mondhatni természetes, hiszen
itt sokszázados hagyománya volt egymás kölcsönös megsegítésének. (Elég, ha
csak a kalákára, vagy a közbirtokosságokra gondolunk.) Talán nem véletlen,
hogy még mielõtt megszülettek volna a nyugati, modern típusú (ún. SultzeDelitzsch és Raffeisen típusú) szövetkezetek,1 egy székely „reformátor”, közgazdász-politikus, Bölöni Farkas Sándor alapította meg Kolozsváron 1825-ben a késõbbi hitelszövetkezetek õsének tekinthetõ Gondoskodó Társaságot.2 Másfél évtizeddel késõbb, 1839-ben már a Székelyföld fõvárosában, Marosvásárhelyen
alakították meg a Marosszéki Kölcsönös Tûzkármentesítõ Társaságot, amely
ugyancsak a szövetkezeti alapelvek alapján mûködött. A korai szövetkezetek
szervezése tovább folyt a szabadságharc leverése után is: 1855-ben megalakult a
Kolozsvári Kisegítõ Pénztár. Kolozsvár példáját más városok is követték, és a hitelszövetkezetek száma 1881-ig 54-re emelkedett.3 Hét évvel késõbb megalakult
az elsõ erdélyi magyar fogyasztási szövetkezet is, Csíkszeredában.
Az igazán széles körû szervezkedés azonban csak gr. Károlyi Sándor (a magyar szövetkezeti mozgalom -apostola”) fellépésével vette kezdetét, aki 1891-ben
szervezõ körutat tett Erdélyben, aminek akkora visszahangja lett, hogy csak
Maros-Torda vármegyében nyomban 10 szövetkezet alakult meg.4 Károlyi erdélyi követõje Gidófalvy István szászrégeni, majd kolozsvári közjegyzõ volt, aki a
szövetkezetek ügyének megnyerte a nagy tekintélyû Szász Domokos református
püspököt is. Gidófalvy, amint Kolozsvárra került, rövid idõn belül a városban 5,
a környéken pedig 30 szövetkezetet szervezett. Emellett a Ferenc József Tudományegyetem hallgatói számára kidolgozta egy iskolaszövetkezet alapszabályát a budapesti illetékesek azonban nem reagáltak erre a fontos kezdeményezésre.5
(Az iskolaszövetkezetek majd csak a kisebbségi éra alatt, a harmincas években
kezdenek elterjedni.) Gidófalvy jelentõségét jól mutatja, hogy egymaga mintegy
400 szövetkezet megalakulásához járult hozzá.

a
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A már megalakult szövetkezetek eredményes tevékenységének irányítására
1898-ban Budapesten létre hozták az Országos Központi Hitelszövetkezetet, és
a „Hangya” Fogyasztási Szövetkezeti Központot. Utóbbi 1905-ben Nagyváradon
partiumi, 1906-ban Nagyenyeden pedig erdélyi kirendeltséget állított fel, ami a
régió súlyát is jelezte az ország teljes szövetkezeti hálózatán belül.6 (Balázsi Dénes kutatásai alapján úgy tûnik, hogy az erdélyi kirendeltség ötlete nem a budapesti „Hangya” központból, hanem a kormánytól indult ki...7) Az enyedi alközponthoz hamarosan 57 szövetkezet csatlakozott, a szervezési munka újult erõvel
folytatódott. A fogyasztási szövetkezetek mellett tej- és állatbiztosító szövetkezetek alakultak, elsõsorban a Székelyföldön.
*
A szövetkezeti hálózat látványos fejlõdését az I. világháború kitörése, majd az
impériumváltás törte ketté. Míg a budapesti kormányok támogatásának is köszönhetõen addig komoly eredményeket ért el a magyar (és a nemzetiségi!) szövetkezetek szervezése, addig az elkövetkezõ évtizedekben a talponmaradás, a túlélés kötötte le a szövetkezeti vezetõk, és az egyszerû tagok energiáinak nagy részét.
A Trianonban Romániához csatolt területen 1918-ban 702 magyar hitel- és
641 fogyasztási szövetkezet mûködött.8 Az impériumváltozás után magukra maradt magyar szövetkezetek 1920 nyarán két központot hoztak létre: a fogyasztási szövetkezetek Nagyenyeden a „Hangya” Központot, míg a hitel- és gazdasági
szövetkezetek Kolozsvárott a Gazdasági- és Hitelszövetkezetek Szövetségét (késõbb nevén „Szövetség” Gazdasági- és Hitelszövetkezetek Központját).
A két világháború közti, az egységes nemzetállam rögeszméjétõl megszállott
román politikusok jól tudták, hogy: „mindenféle elnemzetlenítési politika legcélravezetõbb módja: az illetõ népet szegénnyé tenni, kultúrájától és nyelvétõl megfosztani.”9 Ebbõl következett, hogy a második világháborúig számtalan intézkedés jelezte: Bukarest igyekszik az erdélyi magyar (valamint a szász és sváb) gazdasági intézményrendszert tönkretenni, megsemmisíteni. Ez a törekvés a magyar szövetkezetek 1920 utáni életét is döntõen meghatározta, aminek egyik következménye az lett, hogy a magyar szövetkezetek egy része megszûnt (míg
1920-ban 433 magyar fogyasztási szövetkezet mûködött, addig 1937-ben már
csak 325; a hitel- és gazdasági szövetkezetek száma 1920-ban 403 volt, 1939-ben
azonban már csupán 28010), aminek számtalan oka volt. Például a fogyasztási
szövetkezeteket a románok esetében megállapítottnál jóval magasabb adó és illeték sújtotta, ráadásul az áruhiány is fojtogatta õket, ugyanis bizonyos cikkek
(só, petróleum, gyufa stb.) árusítása a román szövetkezetek monopóliuma volt.
Mivel a magyar szövetkezetek a román állam részérõl semmiféle anyagi támogatásban sem részesültek, a fogyasztási szövetkezeteknél igen alacsony volt a saját
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tõke, és jelentõs az idegen tõke (kölcsön) aránya. Az állami támogatás hiánya a
hitelszövetkezeteknél is éreztette a hatását, csak nagy-nagy erõfeszítéssel tudták
a falusi magyarság hiteligényét ellátni. (Megfigyelhetõ, hogy a legtöbb esetben
egy-egy tagszövetkezetre magasabb taglétszám esett, mint a románok, vagy szászok esetében, ezzel szemben azonban jóval kisebb tõkeerõvel rendelkeztek.)
A sok nehézség ellenére lassan megerõsödõ magyar szövetkezetek az általános gazdasági válság, majd az 1931-es ún. konverziós törvény miatt igen súlyos
helyzetbe kerültek. Mivel ekkor sem számíthattak a román állam segítségére, a
saját erõfeszítéseik, áldozatos önfeláldozásuk mellett csak a Budapestrõl illegális
csatornákon érkezõ pénzügyi támogatás tette lehetõvé, hogy valamelyest stabilizálják a helyzetüket. (A „Szövetség” Központ ekkor 2,7 millió, míg a „Hangya” 10
millió lej tartozását tudta ily módon rendezni.11 A magyarországi segítség nagyságát azonban jól mutatja az a tény, hogy a hitelszövetkezetek 1934-ben kereken
160,5 millió lej konverziós veszteséget tartottak számon.)
Mivel a hitelélet a gazdasági válság után is tovább gyengélkedett, új lehetõségek után kellett nézni. A „Szövetség” keretein belül ekkor lendült fel a tejszövetkezeti mozgalom,12 amelynek népszerûségére jellemzõ, hogy 1931 és 1938 között
több mint 100 szövetkezet alakul meg. Igazi „sikerágazat” volt a tejfeldolgozás:
1937-ben az eladott tejtermékek és egyéb áruk értéke tízszerese (30,7 millió lej)
volt a hasonló román szövetkezetekének. 1936-ban Marosvásárhelyen, majd
1938-ban Székelykeresztúron tejfeldolgozó üzemeket állítottak fel, melyek nyugati exportra is dolgoztak. Ugyancsak a harmincas években lendült fel az iskolaszövetkezeti mozgalom is. A 2. bécsi döntés pillanatában 26 iskolaszövetkezet
mûködött a különbözõ egyházi gimnáziumokban, tanítóképzõkben, gazdasági iskolákban és a gyulafehérvári katolikus teológián. (A legismertebb közülük az
1939-ben, kolozsvári magyar egyetemisták által megalakított „Méhkas” volt.) Az
iskolaszövetkezetek szervezését az könnyítette meg, hogy a harmincas évek második felében az egyházi gimnáziumok egy részében, valamint több mint száz
egyházi elemi iskolában oktatták a szövetkezeti ismereteket.
Az erdélyi szövetkezetek mûködését elõször az 1929. március 28-án megjelent szövetkezeti törvény szabályozta. (Addig a magyar és német szövetkezetek a
megalakulásukkor hatályban lévõ magyar törvények alapján mûködtek.) A nemzeti parasztpárti kormány által meghozott jogszabály a decentralizáció és a szövetkezeti autonómia elvét követte és lehetõvé tette, hogy a saját alapszabályaiknak megfelelõen a kisebbségi szövetkezetek saját központjaik irányítása alatt
mûködjenek. A törvény lehetõvé tette, hogy a szövetkezetek gazdasági tevékenységük elõmozdítása érdekében vidékenként federálékba, az egységes irányítás,
valamint az ellenõrzés, a szervezési és propagandamunkák elvégzése céljából
uniókba tömörülhessenek. A két magyar központ meg is alakította az unióit, ami
által a tagszövetkezeteik a törvény minden kedvezményeiben részesedhettek.
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A királydiktatúra bevezetése után azonban olyan új jogszabályok jelentek
meg, amelyek egyértelmûen a meglévõ kisebbségi szövetkezetek románosítását
célozták meg. Elsõ lépésként az 1938. február 5-i törvényrendelet kitágította a
szövetkezeti minisztérium hatáskörét, aminek következtében annak többek között joga lett felszámolni a tagszövetkezeteket vagy központokat, ez utóbbiaknak
pedig megszûnt a tagszövetkezeteik fölötti ellenõrzés joga.
Ezt követõen az 1938. június 23-i királyi dekrétum létrehozta a Nemzeti Szövetkezeti Intézetet (Institutul Na ional al Coopera iei - INCOOP), és elrendelte
az uniók fölszámolását, mivel azok hatáskörét ez az új intézmény kapta meg.
(Ezután a két magyar központ csak mint nem hivatalos szerv tarthatott fenn
tagszövetkezeteivel pénzügyi és gazdasági összeköttetést.) A dekrétum kimondta továbbá, hogy az INCOOP „egyes zónákban” elrendelheti több szövetkezet fúzióját, meghatározván azt is, hogy melyik az a szövetkezet, amelyikbe a többieknek bele kell olvadniuk. Mindez azt jelenti, hogy akkor szüntethettek meg egy
magyar szövetkezetet, amikor csak jónak látták. (Hivatalos megfogalmazás szerint: ha azt a „közrend, vagy magasabb nemzetgazdasági érdekek úgy kivánják”.13) A törvényrendelet ugyan még engedélyezte, hogy a kisebbségek anyanyelvükön vezessék a könyveiket, csakhogy az adóhatóságok ezeket sok esetben
nem fogadták el.
Bár az 1938 augusztusi „kisebbségi statútum” - mely nem volt más, mint a
külvilágnak szóló politikai/jogi blöff14 - a románokkal azonos mûködési feltételeket ígért a kisebbségi szövetkezeteknek is, a gyakorlatban ebbõl semmi sem valósult meg, sõt, a jogi helyzet tovább romlott.
1939. január 20-án újabb törvénymódosítás jelent meg, amely tovább szélesítette az INCOOP hatáskörét: eszerint csak az általa nyilvántartásba vett szövetkezeteknek ad további mûködési lehetõséget, ráadásul a jogszabály felhatalmazást adott a minisztériumnak és az INCOOP-nak arra is, hogy a szövetkezetek
igazgatóságát, vagy felügyelõbizottságát minden indoklás nélkül feloszlathassák, helyükbe pedig a választott igazgatóság, illetve felügyelõbizottság jogosítványaival megegyezõ igazgatóságot, vagy felügyelõbizottságot nevezzenek ki. Ez
pedig lehetõséget nyújtott arra, hogy egyetlen intézkedéssel a nemzeti kisebbségek egész szövetkezeti rendszerét megszüntethessék.
1939 elején a két központ - abban a reményben, hogy ezáltal eredményesebben
képviselheti a magyar szövetkezetek érdekeit - az ekkor megalakult Magyar Népközösséggel együtt belépett a király által létrehozott Nemzeti Újjászületési Frontba. Az ezután megindult tárgyalások során a szövetkezeti vezetõk a szövetkezeti autonómia visszaállítását, valamint a magyar szövetkezetek legsúlyosabb sérelmeinek orvoslását szerették volna elérni. Az INCOOP ugyanis 1939 elejétõl nem hagyott jóvá egyetlen újonnan megalakult kisebbségi szövetkezetet sem, nem kaptak
sóáruda-engedélyt és búzafelvásárlási jogot sem, ráadásul az inspektorai ellenõriz224
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ni kezdték (a két központ költségére!) a magyar szövetkezeteket - miközben azoknak megvolt a maguk jól képzett ellenõri gárdája.
A hosszas tárgyalások eredményeként 1940 nyarára sikerült néhány sérelemre megoldást találni: így például a szövetkezetek nagy része ismét kapott italmérési engedélyt, az újonnan alakult szövetkezetek egy részét pedig sikerült elismertetni. (A kétarcú román kisebbségpolitikára jellemzõ módon azonban az „engedményekkel” párhuzamosan egy 1940. július 20-i szövetkezeti miniszteri rendelet eltiltotta a falusi szövetkezetek irányításától, vezetésétõl a papságot és tanítóságot, ami a kisebbségi szövetkezeteket érintette a legérzékenyebben.15)
Annak ellenére azonban, hogy a tárgyalások befejezése után is megoldatlan sérelmek tömkelege maradt fenn, a legfontosabb kérdésben kétségkívül eredményt
sikerült elérni: meg tudták õrizni a magyar szövetkezetek etnikai jellegét és de
facto autonómiáját.
Mivel magyarázható ez a siker? Minden bizonnyal azzal, hogy 1939-ben már Bukarestben is tudták, hogy az 1919-20-ban kierõszakolt békediktátumok által létrehozott új
államhatárok korántsem „véglegesek”, és ha meg akarják menteni Nagy-Romániát, kénytelenek lesznek a korábbinál türelmesebb kisebbségpolitikának legalább a látszatát fenntartani. Tehát 1939-ben még nem érett meg a helyzet arra, hogy hozzálássanak a magyar
(és a szász, sváb) kisebbség szövetkezeteinek felszámolásához. Ezért nem éltek a meghozott jogszabályok kínálta lehetõségekkel, például a magyar szövetkezetek tömeges fuzionáltatás útján történõ fölszámolásával.
*
A magyar szövetkezeti hálózatot a 2. bécsi döntéssel meghúzott új államhatár
kettészakította. A döntõbíráskodás idején mûködõ 768 szövetkezetbõl 212 maradt Dél-Erdélyben.16 A „Szövetség” Gazdasági- és Hitelszövetkezetek Központja Észak-Erdélyben maradt, míg a „Hangya” Termelõ- és Fogyasztási Szövetkezetek Központja kettévált: a dél-erdélyi központot Nagyenyeden, az északit Marosvásárhelyen hozták létre. (A „Szövetség” Központhoz tartozó dél-erdélyi tagszövetkezetek a „Hangyá”-hoz csatlakoztak, és 1944 után is ott maradtak.) Paradox módon 1940 után az észak-erdélyi magyar szövetkezetek továbbra is szembe kellett nézzenek a centralizációs törekvésekkel - csak éppen most nem a románnal, hanem Budapestével. A „Szövetség” Központot az Országos Hitelszövetkezeti Központ fenyegette elnyeléssel, míg az észak-erdélyi „Hangyá”-t a budapesti „Hangya” Központ akarta teljesen beolvasztani. Végül is ezek a törekvések
sikertelenek maradtak, és az észak-erdélyi magyar szövetkezetek nagyobb része
megõrizhette az önállóságát.17 (Valószínûleg több más tényezõ mellett ez utóbbi
is hozzájárult ahhoz, hogy 1945 után még két évig megtarthatták Bukaresttel
szemben is a függetlenségüket.)
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A észak- és dél-erdélyi szövetkezetek sorsa a második világháború alatt természetszerûleg igen eltérõen alakult. Észak-Erdélyben a magyar állam támogatásával komoly fejlõdés következett. Új szövetkezetek alakultak (a négy év alatt
mintegy 200 új szövetkezet jött létre Észak-Erdélyben), a Marosvásárhely melletti Meggyesfalván a „Hangyá”-nak komoly ipartelepe épült (konzerv-, ecet-, likõr-, ládagyár, baromfitelep), a „Szövetség” pedig Csíkszentsimonban keményítõ-, és ládagyárat kezdett építeni. Az iskolaszövetkezetek most már a magyar állam tulajdonába került iskolákban is megalakulhattak, ezek felügyeletére, irányítására pedig a két szövetkezeti központ közösen létrehozta az Erdélyrészi Iskolaszövetkezetek Szövetségét.
Dél-Erdélyben az antoneszkánus diktatúra alatt már az is komoly sikernek
számított, hogy a magyar szövetkezetek a háború alatt mindvégig meg tudták
õrizni az önállóságukat, azonban egy 1942-es statisztikai adatból úgy tûnik, hogy
1940-hez képest tovább csökkent a tagszövetkezetek száma.18
*
Mivel az 1945. március 6-án - durva szovjet nyomásra - miniszterelnökké kinevezett Petru Groza nemcsak a Sztálinnak küldött március 8-i táviratában,19 de
számos nyilatkozatában is ígéretet tett arra, hogy „gondoskodni fog a nemzetiségek jogairól”, valamint hogy „a demokratikus Románia... a magyar népnek is
szülõanyja lesz”, ezért a magyar társadalom jelentõs része kezdetben igen nagy
bizalommal tekintett a miniszterelnökre. A csalódás azonban hamar bekövetkezett. 1945 végén Demeter Béla erdélyi lapszerkesztõ, (aki év közben bekapcsolódott a budapesti békeelõkészítõ munkálatokba) már minden bizonnyal a többségi véleményt fogalmazta meg, amikor kijelentette: „az erdélyi magyarok a leglényegesebb kérdésekben nem látnak különbséget az elmúlt 22, illetve 27 év reakciós kormányainak, s a felszabadulás óta létesült, demokratikus jelszavakat zászlójukra tûzõ román kormányok nemzetiségi politikája között.”20
Az okokat keresve - anélkül, hogy a részletekbe belemennénk21 - csak arra hívjuk fel a figyelmet, hogy Petru Groza-féle magyarságpolitika egyik fõ jellegzetessége a szavak és a tettek közti szakadék volt. Más szóval igen nagy különbség tapasztalható a miniszterelnök által hirdetett elvek, a magyar kisebbség képviselõinek tett számos kijelentése, ígérete és a politikai gyakorlat között. Mindezt jól
mutatja a magyar szövetkezetek sorsa is.
Az észak-erdélyi magyar szövetkezetek helyzetében az jelentette az elsõ komolyabb változást, hogy 1945 késõ tavaszán az addig érvényben lévõ magyar jogszabályok helyett a románok léptek életbe abban a régióban is. Ekkor ugyanis a bukaresti szövetkezeti minisztérium apparátusa és az INCOOP vezetõsége elérkezettnek látta az idõt arra, hogy felszámolja a különálló magyar szövetkezeteket.
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Ezt jól jelezte az az 1945. július 1-6-i bukaresti szövetkezeti kongresszuson melyre a magyar központok nem kaptak meghívást -, hozott határozat, melyek
szerint minden, még különálló szövetkezetnek - „nemzetiségre való tekintet nélkül” - be kell lépnie a megyei „federálékba”. Ez korabeli magyar vélemények szerint egyértelmû lett volna azzal, hogy a magyar szövetkezeti központokat feloszlatják, s így a magyar szövetkezeti mozgalom saját irányító szerveit megsemmisítik, az - 1947-es árakon mintegy 400-500 millió forintra becsült22 - vagyonukat,
ipartelepeiket a megyei „federálék” között szétosztják.
A magyar szövetkezetek természetesen tiltakoztak a terv végrehajtása ellen.
Az augusztusban meginduló tárgyalásokon Anton Alexandrescu szövetkezeti miniszter ígéretet tett arra, hogy kinevez az új szövetkezeti törvényt elõkészítõ bizottságba két magyar szakembert, haladéktalanul visszahívják a magyar szövetkezetek ipartelepei élére kinevezett adminisztrátorokat,23 és engedélyezni fogják
a vegyes lakosságú községekben a magyar és román szövetkezetek párhuzamos
mûködését, ebbõl azonban semmi sem valósult meg. Végül több hónapos tárgyalások után legalább annyit sikerült elérni, hogy a magyar központoknak a román
törvényeknek megfelelõen megváltoztatott alapszabályait több módosítás után
az INCOOP jóváhagyta. Csakhogy emellett korlátozták a magyar szövetkezetek
üzletkötési jogát, megtiltották újabb iskolaszövetkezetek létesítését, ráadásul bár a nemzetiségi statútum tiltotta a névelemzést, az etnikai eredet kutatását! elrendelték, hogy a magyar szövetkezeti központokhoz csak olyan szövetkezetek
társulhatnak, amelyeknek tagjai magyar nemzetiségûek.
Mivel a kommunisták-vezette kormánykoalíciónak a parlamenti választásokig szüksége volt a magyar kisebbség, illetve annak kommunista vezetés alatt álló érdekképviselete, a Magyar Népi Szövetség támogatására, a szövetkezeti minisztérium és az INCOOP vezetõsége nem tehette meg, hogy nyílt erõszakhoz folyamodjon annak érdekében, hogy beolvasszák a magyar szövetkezeteket. Ezért
új módszerhez folyamodtak: elkezdõdött a magyar szövetkezetek „kiéheztetése”.
Az eredménytelen tárgyalások után ugyanis az INCOOP részérõl kijelentették,
hogy a magyar központokat meghagyják ugyan, de miután a szövetkezetek a hitel- és áruellátást a megyei „federálékon” keresztül fogják lebonyolítani, a magyar központok és azok a tagszövetkezetek, amelyek a megyei „federálékba” nem
lépnek be, áru- és hitelellátásban részesülni nem fognak. 1945 második felétõl
tehát elkezdõdött egy sajátos háború, amelynek - nyilvánosan ugyan nem hangoztatott - célja az volt, hogy a magyar szövetkezeteket megfojtsák, tevékenységüket ellehetetlenítsék.
Jól mutatja ezt a magyar fogyasztási szövetkezetek helyzete is, amelyek a háborús események miatt eleve nagy veszteségeket voltak kénytelenek elkönyvelni.
A talpraállásukat több tényezõ is nehezítette. Egyrészt az árubeszerzést a magas
infláció eleve akadályozta, másrészt a fogyasztási szövetkezetek csak hivatalos
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áron szerezhettek be árut - ami szinte lehetetlen volt, emiatt pedig nem bírták a
versenyt a feketézõkkel, ráadásul a falvak életében nélkülözhetetlen árucikkek
(gyufa, só, petróleum stb.) értékesítése ismét a román szövetkezetek monopóliuma lett, ugyanis a kormányzat által zárolt és kizárólagos szétosztásra az
INCOOP-ra bízott elsõrendû közszükségleti cikkekbõl a magyar szövetkezetek
nem részesültek. Ismét visszatért a két világháború között már megismert módszer is: a román szövetkezetek esetében megállapítottnál jóval magasabb adókkal sújtották a magyarokat.24
Az észak-erdélyi magyar hitelszövetkezetek ugyancsak súlyos diszkriminációval néztek szembe. Például az 525/1945. sz. miniszteri rendelet csak a bukovinai, moldvai és észak-erdélyi román szövetkezeteknek biztosított 3 év adómentességet. A hitelszövetkezetek hitelellátása végett az INCOOP a rendelkezésére
bocsátott 8 milliárd lej kölcsönbõl ugyancsak kihagyta a magyar szövetkezeteket.
A helyzet bonyolultságát jól mutatja, hogy miközben a két magyar központba
tömörült szövetkezeteket a megszûnés, vagy a beolvasztás veszélye fenyegette,
több helységben újabb magyar szövetkezetek alakultak. Ezek nem voltak tagjai a
két központnak, mivel nem nemzetiségi, hanem „osztály-alapon” szervezõdtek.
Ezek voltak az ún. munkásszövetkezetek, amelyek sok esetben nem specializálódtak, hanem például részt vettek mind a termelés, mind a fogyasztás szervezésében. A háború végén az elsõ ilyen típusú szövetkezet 1944. december 17-én alakult meg Kolozsvárott: a Munkások Általános Gazdasági és Ipari Szövetkezete MÁGISZ. A munkásszövetkezetek elsõsorban a vezetõség, vagy tulajdonos nélküli, „gazdátlan” gyárakban folyó termelés megszervezését, a kisiparosok nyersanyaggal történõ ellátását stb. szervezte. A MÁGISZ jelentõségét mutatja az a
tény, hogy a megalakulása után pár hónappal, 1945 tavaszán már mintegy tízezer
tagja volt. 1946 nyarán magába olvasztott több kisipari szövetkezetet és felvette
a „Victoria” nevet. (A MÁGISZ mintájára több vidéki munkásszövetkezet is alakult. Ezeknek egyaránt tagjai voltak magyar és román munkások és kisiparosok
is, de mivel az észak-erdélyi városok 1945 után még magyar többségûek voltak,
ezek a szövetkezetek is inkább magyar jellegûeknek tekinthetõek. Mivel nem
nemzetiségi alapon szervezõdtek, és nem voltak tagjai a magyar szövetkezeti
központoknak, az elsõ idõkben az INCOOP békén hagyta õket, azonban hamarosan az is kiderült, hogy függetlenségük miatt védtelenebbek a bukaresti szövetkezeti intézet központosító törekvéseivel szemben...)
A két központba tömörült szövetkezetek a fennmaradásukért folytatott küzdelemben két helyrõl remélhettek valamilyen segítséget. Anyagi jellegû támogatásra kizárólag az anyaországból számíthattak. A fennmaradt szórványos forrásanyagból25 azonban az derül ki, hogy 1945 után a szükségletekhez képest csak
elenyészõ mértékû volt a pénzsegély. Például egy 1947-es számítás szerint26 ahhoz, hogy a magyar hitelszövetkezetek kihelyezési lehetõségeit legalább az 1944228
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es érték 60 százalékáig biztosítani lehessen, kb. 200 000 dollárnak megfelelõ lejre lett volna szükség. Ezzel szemben Korparich Edén keresztül három alkalommal
8 800 Sfr., 2 000 (, majd (1948-ban!) újabb 1 000 ( jutott a Kalákához tartozó
szövetkezeteknek.27 (Persze ez nem azt jelenti, hogy összesen ennyi támogatáshoz
jutottak, csupán annyit, hogy egyelõre ennyirõl tudunk!)
A kellõ politikai védelmet a két központ vezetése a Romániai Szociáldemokrata Párt Magyar Bizottságától és a magyar kommunistákvezette MNSz-tõl várta. Úgy tûnik azonban, hogy a beígért politikai védelemért cserébe az MNSz, illetve rajta keresztül az RKP igyekezett erõsíteni a befolyását a két központ vezetésében. Erre utal az azok központ vezetõségeinek élén történt személyi változás
is: 1945. július 22-én a „Szövetség” marosvásárhelyi közgyûlésén a harcos szociáldemokrata politikus, Lakatos István igazgatósági elnök mellé a magyar közvélemény által kommunistabérencnek tartott György Endrét nevezték ki ügyvezetõ igazgatónak, míg a „Hangya” szeptember 18-i marosvásárhelyi közgyûlésén
(ahol egyesültek a dél- és észak-erdélyi központok), Korparich Ede, a központ
nagy tekintélyû elnöke mellé - aki köztudottan nem szimpatizált a kommunistákkal - az MNSz vezetõségének javaslatára Kisgyörgy Imrét nevezték ki ügyvezetõ igazgatónak. (Valószínû - bár ez még bizonyításra szorul -, hogy az MNSz
politikai nyomására vezethetõ vissza az is, hogy ugyanekkor változtatták meg a
„Hangya” nevét Kaláka Erdélyi Népi Szövetkezetek Központjára.)
1946. április 9-10-én a két szövetkezeti központ Marosvásárhelyen közös
kongresszust tartott, amelyen a 200 ezres tagsággal rendelkezõ magyar szövetkezeti hálózatnak (ekkor a „Kaláka” Központhoz 585 fogyasztási-, 78 hitel-, 12
tej-, 5 ipari és 1 gazdasági szövetkezet, összesen 681; a „Szövetség” Központhoz
pedig 238 hitel-, 134 tej-, 25 ipari, 9 erdõkitermelõ-, 4 mezõgazdasági és 11 egyéb
tárgyú szövetkezet, összesen 421 szövetkezet tartozott.28) minden gondja-baja
terítékre került.29 Ekkor vetõdött fel - Kurkó Gyárfás, az MNSz elnöke felvetésére - az az elképzelés, hogy a két önálló központnak egyesülnie kellene, ám a hoszszas és heves vita nyomán ezt a két központ vezetõsége - feltehetõen a már akkor
is fennálló súlyos személyi ellentétek miatt - elvetette.30
A kongresszus után egy hónappal György Endre, a „Szövetség”, és Kisgyörgy
Imre, a „Kaláka” ügyvezetõ igazgatói ismertették Petru Groza miniszterelnökkel
a kongresszusi határozatokat, amelyeknek áttanulmányozása után a miniszterelnök kijelentette, hogy azokat „magáévá teszi és azoknak végrehajtása érdekében
intézkedni fog”31 - ám néhány hónap múlva nyilvánvalóvá vált, hogy ez is csak
üres ígéret.
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1946 végéig - 1947 elejéig egy sajátos patthelyzet alakult ki: az INCOOP és a
szövetkezeti minisztérium a különféle jogszabályokkal, pressziókkal nem tudta
bekényszeríteni a magyar szövetkezetek a „federálékba”. Egyfelõl az utóbbiak a
választások elõtt egy bizonyos fokú védelemre mégis csak szám(thattak a miniszterelnök részérõl. Másfelõl azonban az MNSz sem tudta elérni a szövetkezetek
sérelmeinek orvoslását, aminek - a nacionalista szövetkezeti apparátus ellenállása mellett - az lehetett a fõ oka, hogy a Román Kommunista Párt vezetõsége sem
támogatta a magyar szövetkezetek önállóságát.32
1947 elején a patthelyzetnek vége szakadt, ugyanis - egyelõre még alig észrevehetõen - megváltozott Bukarest magyarságpolitikája. Ennek okát abban lehet keresni, hogy 1946 novemberében az RKP megnyerte - igaz, durva csalásokkal - a
választásokat, 1947 februárjában pedig aláírták a párizsi békeszerzõdést, tehát
többé már nem volt szükség a magyar kisebbség „túlzott követeléseinek” támogatására. Ennek következtében az INCOOP vezetõsége is „fölbátorodott”, és most
már a nyílt erõszaktól sem riadt vissza: például 1946 végétõl utasították a vegyes
lakosságú községekben lévõ magyar szövetkezeteket, hogy lépjenek fúzióra a román szövetkezetekkel, minek következtében olykor újonnan alakult román szövetkezetekbe kényszerítettek majd’ fél évszázados magyar szövetkezeteket.
A magyar szövetkezetek kérdésében megváltozott helyzetrõl minden bizonnyal
Kurkó Gyárfás, a szövetkezeti önállóság következetes híve is értesült, és kénytelen
volt belátni, hogy a függetlenségük addigi formáját fenntartani lehetetlenség. Februárban ezért egy olyan kompomisszumos megoldást javasolt, miszerint az önálló
magyar szövetkezeti központok megtartása mellett a román szövetkezeteket is magyar mintájú központokba szerveznék. A továbbiakban pedig a magyar és a román
központok (amelyek nem függõségi, hanem mellérendeltségi viszonyban lennének
egymással) az INCOOP megkerülésével közvetlenül a szövetkezeti minisztériummal lennének kapcsolatban.33 Ez a javaslat azonban az RKP vezetõségében nem talált támogatókra - aminek következtében az MNSZ országos vezetõségének szélsõbalos tagjai (Bányai László, a Czikó-testvérek, Csákány Béla és mások) is a magyar
szövetkezetek beolvasztását támogatták.
1947. április 10-11-én tartotta Marosvásárhelyen a két szövetkezeti központ, a
„Szövetség” és a „Kaláka” 2. kongresszusát. Ezen Kurkó még nyíltan kiállt a szövetkezeti önállóság mellett és azzal biztatta a delegátusokat, hogy Groza miniszterelnök is támogatja õket.34 Ez azonban illúziónak bizonyult, ugyanis hamarosan kiderült, hogy a magyar szövetkezetek önállósága megpecsételõdött.
Az elõzményekhez tartozik Luka László 1947 májusi hírhedett cikke (“A romániai magyarság útja”35), amelyben többek között követelte a „reakció elleni
harc” megkezdését, a magyar intézmények kitisztogatását. Ezt követõen az ese230
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mények felgyorsultak. Három héttel késõbb, június 14-én egy szûkkörû tanácskozáson az MNSz-t képviselõ Antal Dániel, Kacsó Sándor, Takács Lajos és Czikó
Nándor arról tájékoztatták Kisgyörgy Imrét és György Endrét, hogy az eredetileg
a magyar kisebbség érdekvédelmét felvállaló szervezet immáron nem tudja biztosítani azt a politikai védelmet, amely addig megóvta a szövetkezeti központokat a beolvasztástól. Ezt követõen a Kaláka és a Szövetség igazgatótanácsai úgy
döntöttek, hogy belépnek az INCOOP-ba.
A tanácskozást követõen azonban még egy újabb értekezletet tartottak, melyen a „Szövetség” és a „Kaláka” Központok részérõl Hadnagy Károly, illetve Huszár Kálmán, Zimányi Péter és Kisgyörgy Imre; az MNSz részérõl Czikó Nándor,
Takács Lajos, Kacsó Sándor és Antal Dániel; az RKP részérõl Vaida Vasile (volt
Kolozsvár tartományi párttitkár); az INCOOP részérõl pedig Marin Lupu és Ion
Dragomir vettek részt. Ekkor rögzítették írásban is a megegyezés feltételeit: 1) „a
magyar szövetkezetek vagyona népi vagyon”, ezért továbbra is megõrzik a függetlenségüket; 2) a magyar központok fönnmaradnak, de a további feladatuk az
ellenõrzés és irányítás mellett elsõsorban a propaganda; 3) az INCOOP a székelyföldi „federálék” élére az MNSz által jóváhagyott igazgatókat fogja kinevezni, itt a tisztikar is magyar marad, vegyes lakosságú területeken pedig kineveznek egy magyar aligazgatót; 4) a szövetkezetügyi minisztériumba egy tanácsosi,
az INCOOP országos vezetõségénél pedig egy igazgatói állást fognak kapni a magyar központok; 5) megindul az áru- és hitelellátás; 6) a magyar községekben a
„federálék” által erõszakkal létrehozott szövetkezeteket összeolvasztják a magyar
szövetkezetekkel, biztosítva azok magyar jellegét.36
Bár elsõ ránézésre úgy tûnik, hogy itt egy mindkét fél számára elõnyös kompromisszum született, errõl azonban szó sincs, ugyanis bár a magyar szövetkezeteket beolvasztották a „federálékba”, az elõzõleg kialkudott feltételeket azonban
a román fél nem teljesítette. A magyar szövetkezetek szakembereinek csak egy
töredékét vették át, és a reálisan gondolkodó szakemberek elõtt nyilvánvalóvá
vált, hogy a magyar szövetkezetek teljes fölszámolása csak idõ kérdése. (A kutatás jelenlegi stádiumában egyelõre nem tudjuk, hogy az 1947 nyarától végbement beolvasztási folyamat hogyan folyt le a falusi tagszövetkezeteknél.)
A megállapodás után önálló, az eredeti szövetkezeti szellemet képviselõ ítehát autonóm, a tagok önkéntes társulásán alapuló) magyar szövetkezetekrõl
nem beszélhetünk. Erre ékes példát mutat György Endre - akit a felszámolás körüli érdemei miatt a szövetkezetügyi minisztérium tanácsosává neveztek ki 1947 decemberi kijelentése: „Szövetkezeti mozgalmunk a dolgozó tömegek politikai harcának gazdasági alátámasztását jelenti.”37 1947 nyarán - Luka cikkének megfelelõen - tisztogatásokat hajtottak végre a két szövetkezeti központ
élén, és eltávolították mindazokat, akik ellenezték a magyar szövetkezetek beolvasztását. Helyüket azok vették át, akik a fõ feladatukat abban látták, hogy a
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„nemzetiségi elszigetelõdéstõl” „megóvják” a magyar szövetkezeteket.
1948 februárjában az INCOOP rendelete alapján a megyei „federálék” és a két
magyar szövetkezeti központ megbízottai felkeresték a helyi „fuzionálandó” szövetkezetek vezetõit és magyar, valamint román nyelven ismertették az „egyesítés” céljait. Ezt követõen azokon a vegyes nemzetiségû településeken, ahol egyáltalán még fönnmaradhattak külön magyar és külön román szövetkezetek,
megtörténtek az egyesítések. A „Kaláka” Központ de jure még létezett, és azokban a magyarlakta falvakban, ahol csak egy szövetkezet volt, továbbra is megmaradtak a magyar szövetkezetek. (A helyi egységek adminisztrációjának nyelve a
magyar többségû településeken egyelõre magyar maradt, az azonban még nem
ismert, hogy a románosítás ezen a téren mikor jelentkezett. A két szövetkezeti
szaklap, a Szövetkezeti Értesítõ és a Szövetkezés 1948. május 15-én, illetve 1949.
június 15-én jelent meg utoljára.)
A magyar hitelszövetkezetek felszámolása 1948 májusában ment végbe, amikor „egységesítették” a községi szövetkezeteket és a vidéki hitelfolyósítást azontúl
a Román Nemzeti Bank folyósította. Néhány hónappal késõbb, az 1948. augusztus 3-i „tanügyi reform” következtében megszûntek az iskolaszövetkezetek is.
A „kollektív kapitalista vállalatok” általános átalakítása 1949-ben vette kezdetét. A Román Munkáspárt Központi Vezetõségének 1949. március 3-5-i plenáris
ülésén hozott határozata nyomán, április 2-án új szövetkezeti törvény jelent meg,
amely után „szocialista” (pontosabban: sztalinista) típusú szövetkezetek jöttek
létre. 1949 májusában megyei szervezési bizottságok alakultak, amelyek végül
egyesítették a magyar fogyasztási szövetkezeteket a románokkal - ami által a
„Kaláka” Központ nem csak de facto, hanem de jure is megszûnt. (A korabeli álláspont szerint természetesen egészen másról volt szó: „a román és magyar nemzetiségû dolgozó parasztok mesterséges szétválasztása” szûnt meg.38)
A fogyasztási szövetkezetek végsõ átalakítására 1950-ben került sor, amikor
a március 19-21-i bukaresti szövetkezeti kongresszuson megalakították a Fogyasztási Szövetkezetek Szövetségét, a CENTROCOOP-ot, amelynek minden romániai fogyasztási szövetkezet a tagja lett.
*
1949 nem csak a valódi szövetkezetek felszámolásának az éve. Ugyanebben
az évben érte el a „tisztogatási” hullám az önálló magyar szövetkezetek korábbi
híveit is: Korparich Edét, a Kaláka, és Kurkó Gyárfást, a Magyar Népi Szövetség
volt elnökeit 1949. november 3-án letartóztatták. Néhány hónappal késõbb,
1950. február 17-én elfogták Lakatos Istvánt is, aki 1946 végéig a Szövetség igazgatósági elnöke (és az RSzDP Országos Magyar Bizottságának vezetõje) volt.
Mindnyájukat a bukaresti katonai törvényszék Paul Finichi vezette tanácsa ítél232
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te el: Márton Áron gyulafehérvári római katolikus püspök és társai perében 1951.
augusztus 7-én Korparich 5 év, Kurkó és Lakatos pedig 10-10 év szigorított fegyházban letöltendõ börtönbüntetést és 25-25 év kényszermunkát kapott.39
(Korparich a szabadulása után az NSzK-ba emigrált, az utóbbi kettõ pedig csak
1964-ben szabadult az általános amnesztiával.) Mindhármójuk egyik „bûne” az
volt, hogy makacsul kitartottak a magyar szövetkezetek függetlensége mellett...
*
Az erdélyi magyarság politikai/gazdasági vezetõinek nagy része 1920 után
fölismerte, hogy magára maradottságában népüknek a korábbiaknál is nagyobb
szüksége van az erõk egyesítésére, többek közt a gazdasági szervezkedésre. Felismerték, hogy a nemzeti kisebbségek beolvasztására törekvõ soviniszta, centralizáló Bukaresttel szemben a valamilyen fokú gazdasági önállóság kiharcolása
az egyik fõ feladat. (A két világháború közötti korszak egyik legaktívabb szervezõegyénisége, Puskás Lajos már nem csupán a gazdasági önellátás egyik bástyájának, hanem egyenesen „a kisebbségi életre való nevelés egyik iskolájának” tartotta a szövetkezeteket.40
A bizonyos mértékû gazdasági függetlenség elérésére való törekvés 1944 után
csak megerõsödött. Ekkor a szövetkezeti szakemberek, és az új, kommunista politikai vezetõréteg egy része abban reménykedett, hogy a megváltozott politikai körülmények közepette végre akadályoztatásoktól mentesen fejlõdhet a magyar szövetkezeti hálózat, hiszen a „demokratikus szocializmus” alappillérei lehetnének a
kétkezi dolgozók önkéntes társulásán alapuló szövetkezetek. Csakhogy hamarosan
kiderült, ugyanaz a soviniszta politika folyik a magyar szövetkezetek ellen, mint
a „reakciós” jobboldali kormányok alatt.
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tárokon túli magyar intézmények szubvencionálását) 1945 utáni iratanyagában semmiféle feljegyzést sem találtunk erre vonatkozóan. L.: MOL XIX-A-1-n, 7. doboz.
L. a 17. sz. jegyzetet.
A Márton Áron és társai elleni perben meghozott (télet szerint a pénzügyi támogatásnak az volt
a célja, hogy „megakadályozza a szövetkezeteknek az INCOOP-ba és a megyei federálékba” történõ belépését. A vádiratot közli: Székelyföld, 1999. november, 91-106.
MOL, XIX-J-1-a, 62. doboz, IV-146, 177/res/sajtó.
Szövetkezeti Értesítõ, 1946. április 20., 165. (Az elkeseredés mértékét jól mutatja, hogy a hitelszövetkezeti szakbizottság javasolta a kongresszusnak, utasítsák a két központ vezetõségét: az
MNSz segítségével a kongresszus által elfogadott határozati javaslatoknak „minden lehetõ eszköz
és fórum, szükség esetén pedig a Szövetkezetek Világszövetsége igénybevételével adjon hangot és
érvényt.” Végül ez utóbbi fórum segítségének igénybevételére - nyilvánvaló politikai okok miatt
- nem került sor.)
Gyûjtõ Sándor: Jelentés a Marosvásárhelyen megtartott április 9-11-iki Szövetkezeti Kongreszszusról. H. é. n., gépelt kézirat, 14. (A szerzõ tulajdonában.)
MOL XIX-J-1-a, 60. doboz, IV-131. csomó, 1038/Bé.-1946.
A székely származású Luka László/Vasile Luca (aki ekkor többek között az RKP szûkebb vezetõségében a „magyarkérdés” felelõse) az 1946-os II. országos szövetkezeti kongresszuson kijelentette: „a demokratikus Romániában meg kell szûnnie a szövetkezetek nemzetiségek szerinti különállásának.” MOL, külügyminisztériumi TÜK-iratok, Románia, XIX-J-1-j, 18. doboz, 16/b csomó, 40/pol-1947.
MOL XIX-J-1-j, 18. doboz, 16/b csomó, 59/pol-1947.
Szövetkezés 1947. április 15. 56.
Igazság, 1947. május 22.
MOL XIX-J-1-j, 17. doboz, 16/b csomó, 133/pol-1947.
Új Élet (Nagyvárad), 1948. január 8.
A Magyar Autonóm Tartomány a gazdasági fejlõdés útján. Korrektúrapéldány, 175. (A monográfiát pártutasításra még a nyomdába kerülés elõtt megsemmisítették, csak egy korrektúrapéldány
maradt fenn, ennek másolata a szerzõ tulajdonában van.)
Lásd a 22. sz. jegyzetet.
Puskás Lajos önéletírása, 47. p. (SZTE Társadalomelméleti és Kortörténeti Gyûjtemény, Ms.
5207.)
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Balázs Ferenc, a szövetkezeti
mozgalom apostola
GUZS FERENC
2001. év jó alkalmat jelent arra, hogy felidézzük a letûnt XX. század
egyik legérdekesebb értelmiségének életét és tevékenységét. Balázs Ferenc most lenne százéves. A maga nemében egyedülálló jelenség volt.
Talán nincs rá példa a magyar és benne az erdélyi szellemi élet történetében,
hogy valaki rövid 6-8 éves tevékenysége alatt az erdélyi magyarság annyi létkérdését tudta volna közüggyé tenni, az útkeresés annyi módját felismerni, mint õ.
Nem elméletekkel, hanem gyakorlati elgondolásokkal kereste a megoldást a kihívásokra. Különleges szociális érzékkel megáldott ember volt. Látószögébõl
nem maradt ki egyetlen támogatásra szoruló kategória sem. Mégis, ami leginkább vonzotta, amire figyelme összpontosult, az a falu, a mezõgazdaság, az ott
élõk és abból élõk gondjai, megoldásra váró problémái voltak. Nála ez életpálya,
elhivatottság volt.

A
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Balázs Ferenc Kolozsváron született, 1901. október 24-én. Székely származású szülõk gyermeke volt. Az elemi iskola négy osztályának elvégzése után a kolozsvári Unitárius Gimnáziumba íratták be. E korszakból talán nem felesleges
két momentumot kiemelni. Végig éltanuló volt, és mint önképzõköri vezetõ és a
diáklap szerkesztõje, kiemelkedett társai közül. A második momentum, hogy
már ekkor jelentkezett tüdõtébécéje, amiért szülei kénytelenek voltak két évre (a
VI. és VII. osztály) magántanulónak átíratni, és falura küldeni, tiszta, jó levegõre, gyógyulás céljából. Ott éltanuló volt s ugyanakkor minden szabad idejét olvasásra fordította. A gimnázium VIII. osztályába visszatért rendes tanulónak, és kiváló eredménnyel érettségizett 1919-ben.
Innen kezdõdõen életútja különös pályára terelõdött. Mivel nem beszélte a
román nyelvet, nem volt lehetõsége a megszûnt magyar egyetem helyett átalakult román nyelvû egyetemre iratkozni, mivel ott a román nyelv ismerete elengedhetetlen feltétel volt. Így számára mint egyetlen lehetõség a továbbtanulásra
a teológiai fõiskola maradt. Be is iratkozott a Kolozsvári Unitárius Teológiai Fõiskolára, amelyet kiváló eredménnyel el is végzett. Így nyílt meg elõtte a lelkészi
pálya. Õ ezt nem is sajnálta, mert kötõdött a faluhoz, és a lelkészi pályát elhivatásnak tekintette.
Eredményei alapján õt jelölték egy kétéves angliai, oxfordi tanulmányútra,
ezen fõiskola által felajánlott ösztöndíj alapján. Itt eredményeivel és személyiségével újra felhívta magára a figyelmet, ezért egy újabb meghívást kapott, most
már személyre szólóan, az USA-beli Berkley város egyetemének teológia szakára. Az itteni tanulmányai befejezése után Ázsián keresztül tért haza mintegy egyéves utazás után.
Nyugati irányba indult, és kelet felõl tért haza, körbeutazva a földgolyót öt év
alatt. Így felkerült a magyar világjárók listájára is. Ezen öt év élményeit a Bejárom a kerek világot címû könyvében, útirajzában írta le, és hagyta örökül az utókorra. Nagyon érdekes, tanulságos olvasmány. A külföldi öt év élményei meghatározóvá váltak további életútjára nézve. Az Angliában, Oxfordban eltöltött két
év nyári szünidejében kerékpáron járta a vidéket, az ottani településeket, és kapcsolatba került, megismerkedett a mezõgazdaságban dolgozók életével, és betekintést nyert az angol szövetkezeti mozgalom helyzetébe. A második év nyarát
hollandiai falujáró körútra fordította, s így az egyik legfejlettebb, legvirágzóbb
szövetkezeti mozgalom földjével is megismerkedett. Ez a körülmény rányomta
bélyegét Balázs Ferenc szemléletére.
A második élmény az Amerikában eltöltött két évhez kapcsolódik. Itt is vidékjárásra fordította szabadidejét, vidékjáró csoportokhoz csatlakozva. Itt a békemozgalom, s az ott is fellendülõben és fejlõdésben levõ szövetkezeti mozgalom
kötötte le.
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Amerikából Balázs Ferenc hazaindult. Japánon, Kínán, Indián és a Közel-Keleten keresztül jutott el Egyiptomig, onnan a Balkánon, Bulgárián keresztül tért
haza. Balázs Ferenc világjáró útjának kiemelkedõ eredménye volt Ghandival és
az indiai szellemi élet csillagával, Rabindranath Tagoréval való találkozása.
Mindketten megérezték, hogy egy rendkívüli egyéniséggel van dolguk és nyitottaknak bizonyultak Balázs Ferenc iránt, beavatva õt elgondolásaikba, életfelfogásaikba. Ghandi programjának a lényege röviden az volt, hogy az uralkodó angoloktól gazdaságilag szabotázzsal kell megszabadulni. Mindent házilag otthon
meg kell termelni, az angol árut nem kell megvásárolni, el kell jutni oda, hogy az
angoloknak ne érje meg uralmukat fenntartani, és akkor lemondanak Indiáról.
Mikor a hatalom, az állam az indiaiak kezébe kerül, akkor az mindent megold,
minden megoldódik. Így hát õ nem csinált gondot a tömegek nyomorából, létkérdéseibõl. Az a leendõ indiai állam gondja lesz. A cél a hatalom békés úton való megszerzése. Ghandi mozgalmának már a neve sem lehetett túlságosan szimpatikus Balázs Ferenc számára, ugyanis non-cooperation-nak nevezték.
Mi volt Rabindranath Tagore életfelfogása és programja? Õ a kiutat az egyén
gazdasági és kulturális felemelésén keresztül látta, ami a közösség felemelkedéséhez vezet. Erõs közösségeket kell létrehozni, amelyek sorsukat a kezükbe tudják venni. A kivezetõ utat gazdasági vonatkozásban a szövetkezeti mozgalomban
látta, a kulturális felemelkedés útjának már a népfõiskolai mozgalmat tartotta,
mintatelepeket létesítve mindkét kérdéskörben. Balázs Ferenc napokat töltött
ezeken a mintatelepeken, behatóan megismerkedve azok életével.
Miután alapos betekintést nyert mind a Ghandi-féle koncepcióba, mind
Tagore programjába, Tagorénak adott igazat, õt tekintette követendõ példájának.
Az elõbbieket kiegészítette egy újabb tapasztalat, amelyet az akkor még angol
fennhatóság alatt Palesztinában szerzett. Akkor már folyamatban volt a bevándorló, hazatelepülõ zsidóság által az újraalapítandó Izrael állam fundamentumainak lerakása. Palesztinában meglátogatott egy, a hazatelepülõk által létesített
termelõszövetkezetet, kvúzottot. Az ott látottak és tapasztaltak megerõsítették
benne azt a meggyõzõdést, hogy a szövetkezeti elvek nem gátolják, ellenkezõleg,
segítik az egyéni kezdeményezést, az egyén boldogulását, hogy az egyén megtalálhassa helyét az életben.
Amint Balázs Ferenc hazaérkezett ötéves világkörüli útjáról, itthon, Erdélyben egy teljesen új helyzetet talált. Az új hatalom, a román állam megerõsödött,
konszolidálódott, és befolyását egyre erõsítette az élet minden területén. Ez kihatott az erdélyi magyar civil szervezetek, így a magyar egyházak életére is. Az erdélyi magyarság számára körvonalazódtak a kisebbségi lét keretei, feltételei,
amelyek nem voltak rózsásak. Személyét illetõen még az is megnehezítette a
helyzetet, hogy felettesei, a püspökség emberei nem voltak elragadtatva a külföldi tanulmányai és világkörüli útja során kialakult életfelfogásától, nézeteitõl.
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Túlságosan liberálisnak tartották. Ideiglenesen a székelykeresztúri unitárius
gimnáziumhoz kapott bentlakásfõnöki, pedagógusi kinevezést. Lelkészi elhelyezésének kérdését egyelõre függõben hagyták. Õ ezt a periódust sem hagyta kihasználatlanul. A tanuló ifjúság körében végzett munkát, aktív szervezeti munkára mozgósítva õket. Ugyanakkor megszervezte a falumunkát is. Járták a vidék
falvait, diavetítéses elõadásokat tartva. Ez a feletteseket kissé megnyugtatta.
Amikor megüresedett az Aranyos völgyében fekvõ Mészkõ falu lelkipásztori
állása, megpályázta, meg is választották és felettesei jóváhagyását is elnyerte. Így
az 1930-as év már Mészkõn találta, ahol hozzáláthatott elgondolásai, tervei megvalósításához. Itt csak felsorolni lehet azokat az akciókat, amelyeket korán bekövetkezett haláláig megvalósított. Beindította és megszervezte a szövetkezeti mozgalmat, azzal a gondolattal, hogy modell legyen az egész Aranyos-völgy számára.
Nem érdektelen megemlíteni az ezzel kapcsolatos mondását: „Az Aranyos völgye
legyen Isten völgye”. Minden évre (összesen hat év) megvolt a kidolgozott terve,
programja.
Balázs Ferenc életútjának rövid áttekintése után elérkeztünk a tulajdonképpeni témánkhoz, hogy mivel gazdagította az 1930-as évek erdélyi magyar szellemi életét. E kérdésnek számos vetülete van. Mi csak a társadalmi-gazdasági kérdésekre akarunk kitérni. Az irodalmi, teológiai vonatkozások azokra tartoznak,
akik e témakörök szakértõi.
Témánkra térve mindenekelõtt meg kell említenünk, hogy Balázs Ferencnek
nem volt gazdasági, szociológiai, történelmi képzettsége. A társadalomtudományok érdekelték, de nem volt alkalma, lehetõsége azokban elmélyedni. Akkor
mégis mi volt az, ami alkalmassá tette arra, hogy e témakörben újat hozzon? Két
körülményre kell felfigyelni, amelyeknek szerepe volt világnézetének kialakulásában. Elõször is a szülõföldhöz, Erdélyhez, a Székelyföldhöz és azon belül a magyar faluhoz és azok lakóihoz való kötõdését említjük meg. A másik körülményt
pedig széles látószöge, a vidék, a falu, a mezõgazdaság és az abból élõk létfeltételeire, életkörülményeire való rálátása volt. Ezt a körülményt Cseke Péter professzor „Balázs Ferenc világtávlatot átfogó mészkõi tekintete”-ként nevezi meg.
És ezzel elérkeztünk az aranyosvölgyi Mészkõ faluhoz, ahol - mint tudjuk - Balázs Ferenc unitárius lelkészi tisztséget töltött be 1930-cal kezdõdõen az 1937
májusában bekövetkezett haláláig. Mészkõ vegyes, magyar-román lakosságú falu, ahol pár száz unitárius magyar élt. Ezek székely eredetûek, gondolkodásban
Balázs Ferenc közel állt hozzájuk. A hívek apró és közepes gazdaságokból tartották fenn magukat. Gazdasági helyzetükben, életkörülményeikben és gondolkodásmódjukban tükrözõdött az erdélyi falu és azon belül az erdélyi magyar falu
helyzete. Ugyanakkor Tordától egy pár kilométerre fekszik, annak piaci lehetõségeit és az ottani munkavállalás lehetõségeit élvezve. Sajátosságai közé sorolható az, hogy a Tordai-hasadéktól néhány kilométerre fekszik festõi tájban, az Ara240

3emggm modositott.qxd

2005. 09. 15.

11:17

Page 241

Balázs Ferenc, a szövetkezeti mozgalom apostola

nyos völgyében. Altalajkincsei az alabástrom, amely kézmûipar alapját képezhette. Ugyanakkor volt Mészkõ falunak különlegessége is, éspedig az egyházközség
tulajdonát képezõ, a dombok és az Aranyos között elterülõ sík mezõcske, melybõl a tagok részesültek, egyénileg használták, ott kertészkedtek már több száz
éve, de amely az eklézsia tulajdona maradt. Ezt a területet rendszeresen újra osztották a megmûvelõk, a családok helyzetének alakulása alapján. Ez az örökség a
szövetkezeti gondolat bizonyos csíráit tartalmazta.
Ebbe a faluba érkezett Balázs Ferenc, mint unitárius lelkész, ötéves világjáró
tapasztalattal a háta mögött. Világkörüli útján szerzett ismeretei, tapasztalatai
meggyõzték arról, hogy a szövetkezeti gondolat, a szövetkezeti eszme a jövõt, a
perspektívát jelenti, elválaszthatatlan az emberiség, a világ gazdasági-társadalmi
gondjainak a megoldásától. Ugyanakkor azt is látta, hogy földrészenként, országonként az alkalmazása nem azonos. Széles, egyre bõvülõ látóköre segítette,
hogy mindenütt megértse a helyi körülményeket.
A szövetkezeti eszme nem volt új jelenség Erdélyben sem. Mikor Balázs Ferenc Mészkõre került (1930 elõtt egy pár hónappal), akkor már közel 40 éves
múltja alatt a szövetkezeti mozgalom olyan szervezési formákig jutott el, mint fogyasztási szövetkezet, hitelszövetkezet, gépkölcsönzõ szövetkezet, tejszövetkezet.
Ez utóbbi volt a legfejlettebb, mert felvállalta a termék felvásárlását, feldolgozását és értékesítését egyaránt. Elképzelhetõ volt, hogy más mezõgazdasági terményekre is és termékekre is ki fog terjedni ez a forma.
Biztató jelként foghatta fel Balázs Ferenc, hogy az erdélyi magyar faluközösségekben a helyi egyházi közösség, a gazdakör és a szövetkezeti mozgalom között
szoros együttmûködés alakult ki. A helyi magyar értelmiség képezte a magvát
mindegyiknek, élén a lelkésszel és a magyar tanítóval. Az akkori korszakban az
erdélyi magyar falu életében, fejlõdésében, az erdélyi magyarság kisebbségi sorsában, a fennmaradásban ez komoly tényezõ volt.
Elérkeztünk témánk tulajdonképpeni tárgyához, hogy mi újat hozott Balázs
Ferenc, mi újjal gazdagította az erdélyi magyar gazdasági gondolkodást? Balázs
Ferencet a falu sorsa iránti elkötelezettsége, a tennivágyás arra ösztönözte, hogy
lelkészi tekintélyével és befolyásával egyesítse az emberi erõket a fejlõdés érdekében. Tanfolyamokat, elõadásokat szervezett számukra. Arra ösztönözte õket,
hogy szövetkezés útján vásároljanak modern gépeket, használjanak minõségi
vetõmagvakat, mûtrágyát, éljenek az agrotechnika kínálta lehetõségekkel. Felhívta a figyelmüket, hogy ott van a Mészkõtõl pár kilométerre fekvõ Torda, egy
fejlõdõ, iparosodó város, egyre bõvülõ felvevõ piaccal. Élni kell ezzel a lehetõséggel. Ehhez viszont olcsóbban és minél jobb minõséget kell termelni. Mikor a dolgok odafejlõdtek, hogy elkezdõdött valami mozgás az általa javasolt kérdésekben
és kezdtek bizonyos kezdeti eredmények mutatkozni, meggyõzte népeit, hogy alkalmazzanak egy agrárszakembert. Szakmai tanácsadás, irányítás volt a feladata
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és a gazdálkodók szakmai kérdése továbbképzése. A gondolat nemességét, életképességét bizonyította az a tény, hogy számos más aranyosvölgyi falu követendõnek találta példájukat és az agronómus szolgálatait igénybe vette. Ma már számos nyugati fejlett országban alkalmazzák ezt a módszert, és falugazdászt tartanak tanácsadói, irányítói feladatokkal. Íme egy azon kérdéskörben, amelyben
Balázs Ferenc évtizedekkel megelõzte korát.
Elérkeztünk a szövetkezeti ügy, a szövetkezeti mozgalom problémájához.
Mészkõn nem volt ismeretlen a szövetkezés, odatelepedésekor fogyasztási és hitelszövetkezet mûködött. Erdélyben léteztek a szövetkezet más formái is: gépkölcsönzõ szövetkezet, tejszövetkezet stb. Láttuk, hogy a modern gazdálkodás, a
modern technika, agrotechnika alkalmazásának híve volt, de felismerte azt is,
hogy a faluban létezõ gazdaságok méretei nem teszik lehetõvé ezek alkalmazását.
tehát marad a szövetkezeti megoldás. Gépkölcsönzõ szövetkezet szervezésre
gondolt. Nem volt könnyû a gazdákat rábírni az elég jelentõs pénzügyi hozzájárulásra. Ha nehezen is, de sikerült. Az elsõ eredmény után javult a hozzáállás, az
érdeklõdés, a következõ nehéz kérdés a termékek értékesítése volt. Egyrészt nem
minden gazdálkodó számára volt hozzáférhetõ a piac, másrészt a szomszédos falvak termelõivel kellet versenyezni a tordai piacon. Ebben a már létezõ erdélyi
modell segített, ugyanis voltak már jól mûködõ tejszövetkezetek a „Hangya” keretében, sõt a tejfeldolgozás, a vajgyárak létesítése is elkezdõdött. A „Hangya”
még a világpiacot is megcélozta a tejtermékeivel. Balázs Ferenc Székelykeresztúrról jött Mészkõre. E kérdésben tájékozódott volt Udvarhely megye viszonylag fejlett tejszövetkezeteirõl.
Amikor az aranyosvölgyi Mészkõre került, meglepetéssel tapasztalta, hogy e
tájon ez a szövetkezeti forma hiányzik, de nem késlekedett, s tejszövetkezet alapítását indítványozta. Teljes energiával dolgozott, még saját jövedelmét is e célra fordítva. Alig pár év alatt (3-4) az Aranyos-völgy magyar falvai bekapcsolódtak ebbe a mozgalomba. Egyelõre a tordai piacot célozták meg.
Balázs Ferenc itt nem állt meg. Napirendre tûzte a vidékfejlesztés kérdését is.
Átlátta, hogy a település része egy körzetnek, vidéknek, amelybõl nem lehet kiszakítani. A vidék az Aranyos-völgye volt, annak falvaival, kisebb-nagyobb településeivel és a fejlõdésnek indult, iparosodó Torda várossal, megyeszékhellyel. Célul
tûzte ki a különbözõ szövetkezeti mozgalmak megoldását, egy egységes koncepcióba. Felmerültek olyan gondok is, melyek meghaladták a helyi közösség lehetõségeit, mint például a villanybevezetés. Tehát szélesebb körû összefogással kellett
keresni a megoldást. Így jutott el egy vidékfejlesztési szövetkezet alapításának
gondolatáig. Támaszt jelentett, hogy megyei szinten, a magyar értelmiségiek körében megértésre és támogatásra talált. Meg is alapították az Aranyosszéki Vidékfejlesztõ Szövetkezetet Torda székhellyel. A rög alatt címû könyvét már ennek támogatásával adták ki. E vidékfejlesztési szövetkezeti központnak távlati feladatai
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voltak, de közelebbi célokat is felkarolt, rögtön segítséget ígért, a termékek felvásárlásának, feldolgozásának és értékesítésének ügyében. Pedig már az akkori falvak részére ez központi probléma volt. Sajnos, a sors nem kedvezett eme kezdeményezésnek. 1937. május 22-én elhunyt Balázs Ferenc, e kezdeményezés elindítója. Az 1938. évben már a II. világháború elõszelei fújdogáltak. Ugyancsak 1938
július-augusztusában megjelent az új szövetkezeti törvény és az azt kiegészítõ törvényerejû rendeletek, melyek célul tûzték ki a kisebbségi (magyar) szövetkezeti
mozgalmak beolvasztását a többségi, román szövetkezeti mozgalomba.
A vidékfejlesztés egy másik oldala szintén nem maradt ki Balázs Ferenc látókörébõl. A faluturizmusról van szó. Erre ösztönözték a világkörüli útjáról hozott
tapasztalatok, valamint Mészkõ és az Aranyos völgye természeti szépsége. Mészkõ földrajzi fekvése szerint különlegesen elõnyös helyzetben van: egyfelõl az Aranyos-völgyre néz, ami nagyon szép kilátást biztosít, másfelõl az Érchegységre
(népiesen havasokra) támaszkodik. A dombon átkelve rögtön ott van a Tordaihasadék. Az Aranyosba ömlik Torockó-patak, melynek völgye Nagyenyed felé vezet, ahol olyan csodálatos fekvésû falvak vannak, mint Torockó, Torockószentgyörgy, hátuk mögött a Székelykõvel. Ezek mind építészeti, mind népviseleti és
népmûvészeti sajátosságaikkal nagy vonzóerõt gyakorolhatnak a turizmusra. E
vidék magyarlakta falvainak székely eredetû népessége mind étkezési, mind
egyéb házi tradícióival kedvezõ feltételeket jelenthetett a faluturizmus számára.
Ez a lehetõség sem kerülte el Balázs Ferenc figyelmét. A faluturizmus is részét
képezte vidékfejlesztési elgondolásainak.
Mindezeket az elgondolásokat (településfejlesztés, vidékfejlesztés, faluturizmus), egybekötötte a szövetkezeti gondolattal. Volt egy elképzelése egy szervezõés irányítóközpont létesítésére. A rög alatt címû könyvében csak utalások vannak erre vonatkozólag. Nincs egy pontosan megfogalmazott, kidolgozott elgondolása. Bizonyára az általa Indiában látott, meglátogatott, Rabindranath Tagore
indiai költõ, író és nagy gondolkodó által létesített szövetkezeti mintafalu ihlette
e kérdésben. No és az akkori születõ Izraelben meglátogatott termelõszövetkezet, kvúzott is hatott rá. Egy mintatelepre gondolt, mely az Aranyos völgyét minden vonatkozásában kiszolgálja, minden problémájukra keresi és megtalálja a
megoldást, szellemi, anyagi vonatkozásban, a szövetkezeti eszmékre és princípiumokra alapozva. Kétségtelen, hogy sok utópista elemet tartalmaz ez az elképzelés, bár az is tény, hogy Balázs Ferenc elképzeléseibõl a nyugati fejlett szövetkezeti mozgalmak számos dolgot megvalósítottak.
Minden esetre Balázs Ferencnek a különbözõ szövetkezeti formák egybehangolására vonatkozó elgondolása több figyelmet érdemel, hiszen megelõzte korát.
Életében félreértették és -értelmezték, sokszor még felettesei azzal is vádolták,
hogy kommunista, amitõl hátrányos megkülönböztetésben is volt része. Pedig a
kommunizmus idegen volt számára: „Amit alá kell támasztani, védõmûvel ellátni,
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kierõszakolni, az nem az isteni élet része. Amit csendõrszurony, szovjet katona
õriz, még ha egy után, mint betonépítmény mellõl az odatákolt tartó deszkákat eltávolítani is ígérik a kikényszerítõ, formába szorító hatalmat - az össze fog dõlni
magától egyszer.” (A rög alatt, 204. oldal, Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 1998).
Nem lenne teljes a kép, ha nem mutatnánk be Balázs Ferencet, a népnevelõt.
Ez a téma egy külön tanulmány tárgyát képezheti és kell is képezze. Itt csak arra
térünk ki, hogy az emberek felvilágosítása, kultúrszínvonalának emelése részét
képezte a szövetkezeti szervezõ munkájának. Ez természetes is volt, mert nem
volt híve az erõszaknak, a felvilágosítást, meggyõzést tartotta az egyetlen hatékony módszernek. Nagy gondot fordított az ifjúság nevelésére. Az ifjúságot is
csoportokra, korosztályokra osztotta, és mindegyik korosztályhoz a maga szintjén közeledett. Alkalmazta a népfõiskolai mozgalom módszereit. A felnõtt nemzedékkel kapcsolatosan is voltak elgondolásai. Külön foglalkozott a nõkkel és külön a férfiakkal. Külön egyletet alakított számukra. Színjátszó csoportokat is
szervezett. A mûvelõdést fontosnak tartotta. A közösség széttagoltságát így is
próbálta csökkenteni.
Balázs Ferenc gondolkodásmódjának, életfelfogásának aktualitása egyre nõ.
Azok a feladatok, melyeket maga elé tûzött, semmit sem veszítettek idõszerûségükbõl. Kisebbségi létünk feltételei között ma is egy megújult szövetkezeti mozgalom számos gondjukra a megoldást, a kiutat jelentheti, a gazdaköri mozgalom,
szövetkezeti mozgalom megerõsítése most is sürgõs. Balázs Ferenc példamutatása is idõszerû, a személyes elkötelezettség, az aktív kezdeményezés ma is a szövetkezeti ügy nélkülözhetetlen eleme, akárcsak tiszta embersége, közösségi elkötelezettsége.
Forrásmunkák
Balázs Ferenc: Bejárom a kerek világot (1923-1928), Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1975.
Balázs Ferenc: A rög alatt, Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 1998.
Balázs Ferenc: Zöld árvíz, regény, Erdélyi Szépmíves Céh, Kolozsvár.
Mikó Imre - Kicsi Antal - Horváth Sz. István: Balázs Ferenc-monográfia, Kriterion Könyvkiadó,
Bukarest, 1983.
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GUZS FERENC
agy Zoltán 1905. január 26-án született Hódmezõvásárhelyen. Családja
kisgyermek korában átköltözött Érmihályfalvára, ahol egész gyerekkorát töltötte és elemi iskolai tanulmányait végezte. Innen ered Erdélyhez,
a vidékhez, a faluhoz való kötõdése. Középiskolai tanulmányait Nagyváradon
kezdte, majd Szatmárnémetiben fejezte be. Önéletrajzában kiemeli, hogy a nyári szünidõket mindig falun töltötte, mert érdekelte a vidék, a falu, a falusi lakosság élete. Mivel e vidék falvai vegyes lakosságúak, itt került elõször kapcsolatba
a magyar-román viszony kérdésével, s egyidejûleg a szövetkezeti problémával,
hiszen már akkor a szövetkezetek fontos szerepet játszódtak a falu életében.

n
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Miután 1926-ban érettségizett, beiratkozott a Kolozsvári Kereskedelmi Akadémia kereskedelmi szakára, amely 3 éves volt. Az elsõ év elvégzése után beiratkozott a pedagógiai szakra is. A nyári szünidõk idején beutazta Magyarország vidékeit, járt Olaszországban és Svájcban, saját pénzén, saját keresetébõl. Ez azért
volt fontos momentum az életében, mert kapcsolatba került az illetõ országokban a vidéki élettel és az ott egyre jobban kibontakozó szövetkezeti mozgalommal. Fõiskolai tanulmányait 1929-ben fejezte be, okleveles közgazdász diploma
mellett tanári oklevelet szerzett közgazdasági, kereskedelmi és könyvviteli szakon. Egyéves kötelezõ katonai szolgálat után 1930-ban franciaországi tanulmányútra indult, ahol Marseilles-ben, Dijonban, majd a párizsi egyetem közgazdasági és jogi karán bõvítette közgazdasági és jogi ismereteit. A dijoni egyetemen
szövetkezeti jogból doktori címet szerzett.
1934-ben hazatért Erdélybe és mindjárt munkát is vállalt Nagyenyeden, a
„Hangya” Fogyasztási Szövetkezetek Szövetsége központjában. Miután az elsõ
évben megismerkedett a központ különbözõ osztályainak munkájával, a szövetkezetek ellenõrzésével bízták meg. 1936-tal életében új korszak kezdõdött. A
Maros megyei Radnóton a gazdasági iskolában pedagógiai munkát vállalt. Szövetkezeti ismereteket és mezõgazdasági könyvvitelt adott elõ. Az eredményes
munkájára felfigyeltek a különbözõ erdélyi magyar intézmények. Ennek következtében az erdélyi magyar két szövetkezeti központ (a „Hangya” Fogyasztási
Szövetkezetek és a „Szövetség” Termelõ és Hitelszövetkezeti Központok), a történelmi egyházakkal együttmûködve széles körû akciót indított a szövetkezeti
ismeretek oktatásának bevezetésére a felekezeti iskolákba. Ebben fontos szerep
hárult Nagy Zoltánra, akárcsak a beindult iskolaszövetkezetek szervezésében.
Fontos volt számára, hogy a Román Szövetkezeti Központ felkérte a romániai
szövetkezeti mozgalom tanulmányozására. Ennek keretében háromhónapos
körutat tett az országban, és megismerkedett a különbözõ nemzetiségek szövetkezeti mozgalmával.
Az 1940-es év újabb fordulatot jelentett számára is. Kolozsvárra került és
Észak-Erdélyben folytatta tevékenységét. Az Erdélyi Tudományos Intézet keretében megbízást kapott a szövetkezettudományi szekció megszervezésére s egyidejûleg a történeti egyházak felkérték, hogy teológiai keretekben vállalja el a szövetkezeti ismeretek elõadását.
Az 1945-ben megalakult Bolyai Tudományegyetem közgazdaság-tudományi
karán megbízást kapott a katedra vezetésére, amelyet nagy lelkesedéssel és hozzáértéssel töltött be 1948 januárjában bekövetkezett korai haláláig. Élt 42 évet,
amibõl 1934-tõl, a tanulmányai befejezésétõl, a szövetkezeti ügyet szolgálta. A
szövetkezeti princípiumok, a szövetkezeti demokrácia terjesztése nemcsak szakmai kérdés, hanem életcélja is volt. A sors megkímélte attól, hogy megérje az
1948-as tanügyi reformot, a szövetkezeti oktatás felszámolását, a szövetkezeti
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katedra megszüntetését és a 1949-ben beindult proletárdiktatúra által a szövetkezeti princípiumok, szövetkezeti demokrácia lábbal tiprását.
1946-ban részt vett a romániai magyar szövetkezetek Marosvásárhelyen tartott kongresszusán. E kongresszuson a lenni vagy nem lenni kérdése volt napirenden. Ugyanis a Román Kommunista Párt támogatásával új szakaszba lépett az a
kampány, amely még 1939-ben indult Romániában, melynek célja és feladata a
kisebbségi szövetkezeti mozgalmaknak a román szövetkezeti mozgalomba való
beolvasztása volt. Ezt felkarolta az akkori politikai vezetés a proletár internacionalizmus nevében, s egy úgynevezett „össznépi” szövetkezeti mozgalmat akart létrehozni. A magyar szövetkezeti központok, a nagyenyedi „Hangya” és a kolozsvári „Szövetség” Termelõ és Hitelszövetkezetek Központjának vezetõségei keményen és elszántan kiálltak önállóságuk és függetlenségük mellett a szövetkezeti
autonómia és demokrácia nevében. Soraikban ott volt dr. Nagy Zoltán is, akinek
szava katedrafõnöki minõségében nagy súllyal bírt. Ezt az „illetékesek” nagyon
rossz néven is vették tõle. (1947-ben, betegsége súlyosbodásakor, háta mögött
még azt is híresztelték, hogy nem is beteg, csak a felelõsség alól akar kibújni.)
Az elõbbiek során láttuk, hogy dr. Nagy Zoltán 1934-ben a dijoni egyetemen
doktori címet szerzett szövetkezeti jogból. Doktori disszertációja francia nyelven
jelent meg. A könyv címe fordításban: Az erdélyi szövetkezeti mozgalmak jogi
szabályozása. Nagy értéke, hogy az erdélyi szövetkezeti mozgalmak jogi szabályozását a történelmi környezetben visszatekintve a kezdetekig. Hûen visszaadja
azokat a történelmi kihívásokat, amelyekre a szövetkezeti mozgalomnak választ
kellett adnia és ugyanakkor történelmi folyamatként mutatja be a szövetkezeti
eszme térhódítását, a politikai-gazdasági környezet változásait. Erdélyben három szövetkezeti mozgalom mûködött, éspedig: magyar, román, német (szász és
sváb). A magyar mozgalom az összmagyar szövetkezeti mozgalom részeként indult és úgy fejlõdött 1918-ig, Nagyrománia kialakulásáig. Államalkotó nemzet
mozgalmaként indult és Trianon után nemzeti kisebbséggé vált népcsoport mozgalma lett. Az erdélyi román szövetkezeti mozgalom esetében fordított helyzet
következett be. A német szövetkezeti hálózat sértetlenül élte meg a trianoni változást. Természetesen mindegyik mozgalom tükrözte az illetõ népcsoport gazdasági gondjait, elvárásait, célkitûzéseit.
Mindhárom szövetkezeti mozgalom indulásában és fejlõdésében meghatározó volt a 1918 elõtti helyzet. Doktori értekezésében a téma bemutatását az 1918
elõtti Románia szövetkezeti mozgalmával és jogi szabályozásával kezdi. 1918
után az erdélyi román szövetkezetek beolvadtak az ókirálysági hálózatba, jogilag
is átvették annak sajátosságait és így kialakult az összromán szövetkezeti mozgalom. A kisebbségi, a magyar és német szövetkezeti mozgalmak felé megkezdõdött egy kezdetben be nem vallott, de késõbb mind nyilvánvalóbbá vált beolvasztási, felszívási kampány, melyben egyre nagyobb szerephez jutott a politika, a
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szövetkezeti ügyekbe való kezdetben burkolt, késõbb mind nyíltabbá váló állami
beavatkozás.
Nagy Zoltán a kisebbségi lét körülményei között a szövetkezetekben a fennmaradás, sõt a fejlõdés, eszközét látta, amit a szövetkezeti princípiumok, a szövetkezeti demokrácia alkalmazása felerõsít. Ebben a vonatkozásban a nemzetközi szövetkezeti mozgalom példát jelentett. Ugyanis a Nemzetközi Szövetkezeti
Szövetség vezetõ szervei mindig kiálltak a szövetkezeti mozgalom politikamentessége mellett, az állami befolyás, a szövetkezeti ügyekbe való beavatkozás ellen
foglaltak állást. A nemzetközi szövetkezetekre való hivatkozás az erdélyi magyar
szövetkezeti mozgalom számára az önvédelem ügyét szolgálta. Ezt a lehetõséget
nem is hagyta ki, mikor az erdélyi magyar kisebbség gazdasági érdekeit védte.
Nagy Zoltán doktori disszertációja ebbe a képbe illeszkedik bele. A román szövetkezeti törvényhozásnak bemutatásából kiderül a román politika szándéka.
Megírása és kiadása éveiben (1933-1934) nem lehetett nyíltan kiállni a román
szövetkezeti törvényhozásban és arra alapozott gyakorlatban meghúzódó, a szövetkezeti princípiumokat és a szövetkezeti demokráciát sértõ megnyilvánulások
ellen. Ez esetben hazatérése esetleg akadályokba ütközhetett volna. Márpedig
Nagy Zoltánnak eltökélt szándéka volt hazatérni Erdélybe, hogy szülõföldjén
szolgálja a szövetkezeti ügyet és azon keresztül az erdélyi magyarság gazdasági
érdekeit. Amint már említettük, a szövetkezeti alapeszmék tiszteletben tartása az
erdélyi magyarság számára létkérdést jelentett.
Ugyanakkor tanulmányából az is kitûnik, hogy a román szövetkezeti vezetõk,
különösen az elméleti szakemberek között voltak, akik kiálltak a szövetkezetek
függetlensége, politikamentessége mellett, ellene voltak mindenféle állami beavatkozásnak. Olyan neves román személyiségek álltak ki a szövetkezeti ügy, a szövetkezeti princípiumok tiszteletben tartása mellett, mint Spiru Haret, Gromoslav
Mladenatz és mások. Nagy Zoltán tanulmánya sokoldalúan és részletesen bemutatja a román szövetkezeti mozgalom jogi hátterének, alapjainak változásait.
Már az indulás korszakában a román szövetkezeti jogban helyet kapott két
olyan elem, amely a nemzetközileg elismert és elfogadott szövetkezeti princípiumokkal összeegyezhetetlen volt. Az egyik az állami beavatkozás és a másik a nacionalizmus. Ezek lépten-nyomon összefonódnak, egymást felerõsítik. 1918 elõtt, az akkori Romániában az állami beavatkozás nem volt eléggé világos és egyértelmû, mert sokszor a beavatkozás inkább állami támogatást jelentett a szövetkezetek számára. Ami a nacionalizmust illeti, ott egyértelmû volt a helyzet. Az
alakuló szövetkezetek alapszabályába többek között olyan kitétel is belekerült,
miszerint tagjai csak keresztény (ortodox) románok lehetnek. Ez a kitétel akkor
fõleg az észak-moldovai zsidók kirekesztését célozta. Rajtuk kívül számottevõ
(nem keresztény) kisebbség a dobrudzsai török-tatár mohamedán lakosság volt,
de ott a szövetkezeti mozgalom 1918 elõtt a kezdõ lépésekig sem jutott el.
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Nagyrománia kialakulásával 1918-ban azonban gyökeresen megváltozott a helyzet. Erdély és a Partium, valamint a Bánát három szövetkezeti mozgalmat hozott
magával: a magyart, az erdélyi románt és a németet. Az ugyancsak Romániához csatolt Bukovinában egy másik szövetkezeti központ mûködött, német és román szövetkezeti egységekkel. Beszarábiában viszont alakultak román, orosz, német, zsidó
és török-tatár egységek. Ezek orosz szövetkezeti modellt képviseltek. Ugyanakkor
Dél-Dobrudzsa Romániához való csatolása által a bolgár sajátosságok is megjelentek. Tehát kialakult egy olyan tarka kép a szövetkezeti hálózatban, mellyel a romániai szövetkezeti jogalkotásnak és szervezeti szabályozásnak szembesülnie kellett.
Erre a helyzetre a Nemzetközi Szövetkezeti Központ is felfigyelt, s figyelmeztette
Romániát, hogy a szövetkezeti tagság feltételei közül el kell tûnnie a nemzeti és vallási kritériumnak, mert azok összeegyeztethetetlenek a szövetkezeti demokráciával.
Bizonyára ezt vette figyelembe a román állam, amikor törvényerejû rendelettel próbálta rendezni ezt a kérdést. Az 1918. december 15-én kiadott 3697-es számú törvényerejû rendelet, mely a mezõgazdasági birtokviszonyokkal foglalkozott, valamint az ezt követõ másik két törvény a szövetkezetek szerepét tisztázta,
átmenetileg kizárva mindenféle diszkriminációt. Ennek eredményeként új szakasz kezdõdött a szövetkezeti jog területén. Erre hatással voltak az 1920-ban
megkötött trianoni békeszerzõdés emberjogi kitételei is. Új megvilágításba kerültek a szövetkezeti demokrácia, a szövetkezeti alapelvek betartásának elvei.
Ennek köszönhetõen 1920 után Erdélyben, a Partiumban és Bánátban sajátos
helyzet állt elõ. A román szövetkezeti központok és egységek beolvadtak az
összromán szövetkezeti mozgalomba, ezzel szemben a magyar és német szövetkezeti központok megtartották önállóságukat. A Romániához csatolt többi terület (Besszarábia, Bukovina, Dél-Dobrudzsa) szövetkezetei beolvadtak a román
(összromán) szövetkezeti rendszerbe. Tulajdonképpen egy átszervezés, amely
betartja, tiszteletben tartja a szövetkezeti alapelveket, a demokráciát, egy egységes mozgalom kialakulása talán természetes is lehetett volna. De Romániában
más volt a helyzet. Nem felesleges egy nemzetközileg elismert tekintélyes személyiségre, a francia Charles Gide-re hivatkozni, akit Nagy Zoltán disszertációjában
idéz is: „Romániában a szövetkezeti ügy az állam gyámsága alatt az adminisztráció egy ágazatává vált. Ez egy teljesen különleges helyzet: az általam tanulmányozott országok közül máshol sehol nem fordult elõ, hogy az országos szövetkezeti szövetség élére a kormány nevezze ki az igazgatót és a vezetõtanács tagjainak
többségét az állam delegálja.” Tehát a 20-as évek közepén folytatódott az állami
beavatkozás és a nacionalizmus érvényesülése a román szövetkezeti mozgalomban. Errõl tanúskodik az 1927-ben Craiován tartott szövetkezeti kongresszus is,
ahol neves szövetkezeti vezetõk, a szövetkezeti elvek és a szövetkezeti demokrácia elkötelezett hívei felemelték szavukat az állami beavatkozás ellen.

249

3emggm modositott.qxd

2005. 09. 15.

11:17

Page 250

Az erdélyi magyar gazdasági gondolkodás múltjából

Az 1929-ik évben kirobbant gazdasági világválság rendkívül súlyos helyzetbe
sodorta Románia gazdaságát is, és csak 1933 után kezdõdött el a lassú kilábalás.
Ez két vonatkozásban is súlyosan érintette a romániai szövetkezeti mozgalmat. A
fogyasztási szövetkezetek számára a piac beszûkülése, a vásárlóerõ drasztikus
csökkenése jelentette a nagy csapást. A hitelszövetkezetek még súlyosabb válságba jutottak. Az 1917-1920-ban végrehajtott földreform következtében százezres tételben beindult kis és közepes családi gazdaságok az induláshoz szükséges tõkét
hitel útján igyekeztek elõteremteni. Mivel a bankok csak kis mértékben álltak rendelkezésükre, fõleg a hitelszövetkezetekhez fordultak. Ebben támogatta õket az állam is. Így találta az 1929-es év a hitelszövetkezeteket a mezõgazdaságnak, kisparasztoknak nyújtott nagyarányú kihelyezett tõkével, az esetek többségében behajthatatlan hitellel. Százával buktak meg, mentek csõdbe a hitelszövetkezetek és százezres tételben álltak a csõd szélén, lettek fizetésképtelenek a mezõgazdasági kistermelõk. Ekkor következett egy kemény (durva) állami beavatkozás a hitelszövetkezetek életébe, amely konverzió néven került be a történelembe. A konverziónak
három fázisa és változata is volt, annak függvényében, hogy milyen kormány, melyik párt került hatalomra. Ez most történelem, de akkor egy döbbenetes valóság
volt. A hatalomra került kormányok függtek és féltek a tömeghangulattól, próbáltak az eladósodott parasztság helyzetén enyhíteni a konverzió módszerével.
Nézzük meg, hogy mi is volt a konverzió? A fizetésképtelen parasztok, falusiak adósságának részbeni törlése (annak terheit felvállalta az állam), másrészt a
fennmaradt adósság törlesztésének elhalasztása 30 évre. A konverzió kérdése
egy külön tanulmányt érdemelne gazdaságtörténeti, agrárgazdasági szempontból. A konverzió a Nemzeti Parasztpárt politikáját tükrözte. A törvény a mezõgazdasági termelõk érdekeit helyezte elsõ helyre, s amint említettük, harmincéves határidõt szabott meg a bankokkal és hitelszövetkezetekkel szembeni adósságok törlesztésére. Ugyanakkor a falusi hitelszövetkezeti hálózatot is próbálta
menteni, állami támogatást irányzott elõ a konverzió okozta pénzügyi nehézségek kompenzálására (konverzió - conversiune = kölcsön-átalakítás).
A nemzeti parasztpárti kormányt egy Nemzeti Demokrata kormány követte
(Iorga). Ez lényeges változásokat hozott a konverzió kérdésében. Leszûkítette a
falu és a mezõgazdaság számára nyújtott kedvezményeket, ugyanakkor kiterjesztette azokat a társadalom középrétegeire is. A konverzió harmadik változata a
Nemzeti Liberális Párt idején keletkezett és bizonyos fokú újabb visszalépést jelentett. Ugyanis a falunak, a mezõgazdasági termelõknek kilátásba helyezett segítséget beszûkítette a költségvetés és más társadalmi csoportok javára.
Van az egész témakörnek, a konverzió kérdésének egy olyan oldala is, amit
nem lehet figyelmen kívül hagyni, mikor az erdélyi magyar szövetkezeti mozgalom és azon belül a hitelszövetkezetek problémáját vizsgáljuk. Arról van szó,
hogy a konverziós törvények elõírásait miként alkalmazták a magyar hitelszövet250
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kezetek esetében, alkalmazásuk milyen következményekkel járt. A konverziós
törvényben elõirányzott állami támogatásokat és kedvezményeket meg kellett
pályázni a hitelszövetkezetek részérõl, kéréseket esetenként bíráltak el. Az õket
ért tõkeveszteségekért kárpótlást csak így nyerhettek. A román hitelszövetkezetek, ha lassan is, de részesültek e kárpótlásban az általuk nyújtott és vissza nem
kapott, a konverziós törvény által érvénytelenített hitelekért. Viszont csak két
magyar hitelszövetkezet részesült ebbõl a kárpótlásból, a többi pályázatot a
Pénzügyminisztérium visszautasította. Íme egy példa arra, hogy mit jelenthetett
a szövetkezeti ügyekbe való állami beavatkozás.
Talán nem felesleges röviden bemutatni, hogy az 1929-1933-as világgazdasági válság, benne a romániai gazdasági válság és az ahhoz kapcsolódó konverziós
törvények hogyan hatottak az erdélyi magyar szövetkezetek helyzetére. A 287
egységbõl álló hitelszövetkezeti hálózat kihelyezett tõkéje (nyújtott kölcsönök összege) 460 millió lejre rúgott, amibõl 300 millió elveszett. Ebbõl mintegy 200
millióval a betétesek károsodtak. Ezek a számok érthetõvé teszik az emberek,
megtakarítók megrendült bizalmát e pénzintézetek iránt. A bizalmi válság,
amelyrõl e hálózat vezetõsége nem tehetett, évekig tartott és hatását nagyon nehezen tudták feloldani.
A továbbiakban ki kell térnünk az 1938-ban megjelent új szövetkezeti jogszabályozásra, mely a nacionalista szempontok érvényesülését szolgáló állami beavatkozás konkrét példája. Az 1929. évi viszonylagos autonómiát elõíró törvény
módosításaként megjelent az 1938. június 23-i, 1938. július 15-i és 1939. január
20-i törvényerejû rendeletekrõl van szó. Ezek lényegében megszüntették a kisebbségi szövetkezeti központok irányító és ellenõrzõ szerepét, tevékenységüket
nem hivatalos tanácsadásra korlátozta. Pénzügyi, gazdasági kapcsolataik a tagszövetkezetekkel fennmaradhattak ugyan, de ellenõrzési joguk nem volt. Erre
csak a bukaresti Nemzeti Szövetkezeti Intézet (INCOOP) volt jogosult. A kisebbségi központok igazgatóinak, valamint a vezetõségi tagok több mint felének a kinevezése ennek a központi intézetnek a hatáskörébe tartozott. Tehát az autonómia helyett állami gyámkodás, állami felügyelet. Az említett intézet még a szövetkezetek feloszlatására is jogot nyert. Mindezeket tetõzte az 1940. június 20-án
kelt 40 529-es számú miniszteri rendelet, mely eltiltotta a papságot a szövetkezetek vezetésétõl. A rendelet a minisztériumok számára fenntartotta a jogot,
hogy azoknak a papoknak, akiknek a szövetkezetek irányításában való részvétele román nemzeti érdek, továbbra is engedélyezheti a szövetkezetek vezetésében
való részvételt. Ezek az intézkedések fõleg a magyar szövetkezeti mozgalmat
érintették, hiszen a magyar papság a falvakban mindenütt vezetõ szerepet töltött
be a szövetkezetekben.
Nemzetközi és hazai tapasztalatai arra ösztönözték Nagy Zoltánt, hogy figyeljen azokra a román szövetkezeti szakértõkre és szervezõkre, akik a szövetkezeti
251

3emggm modositott.qxd

2005. 09. 15.

11:17

Page 252

Az erdélyi magyar gazdasági gondolkodás múltjából

elvek elkötelezett hívei voltak és keresse velük a kapcsolatot. Ez mindkét szövetkezeti mozgalom számára elõnyös volt és segítette köztük a közeledést a szövetkezeti elvek betartása alapján. Ebben a vonatkozásban jó alkalmat jelentett számára a nagyenyedi „Hangya” központtól 1936-ban kapott megbízatás hogy képviselje a központot a bukaresti Országos Szövetkezeti Központnál.
Ebben az idõszakban egyre erõteljesebbek lettek a szövetkezeti princípiumokat, a szövetkezeti demokráciát megcsúfoló nacionalista kezdeményezések. Ez
ellen a román és a magyar szövetkezeti mozgalom együtt léphetett volna fel, az
együttmûködés, a szolidaritás elvének õszinte, becsületes betartása esetén. Sajnos, ez nem így történt, ami kizárólag a román szövetkezetek vezetõségén múlott. A szövetkezeti elvek elkötelezett, becsületes hívei nem tudtak felülkerekedni, emiatt az állami beavatkozás, a nacionalista, soviniszta politika lett uralkodóvá a román szövetkezeti mozgalomban. Az 1936-os megbízatása keretében Nagy
Zoltánnak lehetõsége nyílott arra, hogy közvetlenül tanulmányozza a román szövetkezetek tevékenységét. Egyik tapasztalata az volt, hogy a román szövetkezeti
mozgalom a szövetkezeti oktatás terén minden szinten elõbbre van, kezdve a
Szövetkezeti Akadémiával, folytatva a középfokú (középiskolai) szövetkezeti oktatással, egészen az elemi iskolai szintig. Ezért javasolta magyar diákok küldését
a bukaresti Szövetkezeti Akadémiára.
Az elõbbiekhez kapcsolódik az iskolaszövetkezetek szervezésének és indításának kérdése. E téren is lemaradás volt tapasztalható az erdélyi magyar szövetkezeti mozgalomban. Nagy Zoltán nagy lendülettel látott hozzá az iskolaszövetkezetek szervezéséhez is.
A kép nem volna teljes, ha nem mutatnánk rá az erdélyi magyar szövetkezeti
központok és az erdélyi magyar történelmi egyházak közötti együttmûködésre a
szövetkezeti oktatás és utánpótlásképzés kérdésében. Az 1938-1939-es tanévben
már folyt a szövetkezeti oktatás az összes felekezeti iskolákban, mind elemi,
mind középfokú szinten. Sõt, mi több, a teológiai fõiskolák is felvették tantervükbe a szövetkezeti ismeretek elõadását. Számos iskolában megszervezték az iskolaszövetkezeteket is. Külön ki kell emelnünk, hogy a gazdasági középiskolákban kötelezõ tárgy lett a szövetkezeti ismeretek diszciplína. A Radnóti Gazdasági Középiskolában Nagy Zoltán tanította a szövetkezeti tantárgyakat.
Az iskolaszövetkezetekrõl a következõ adatokat ismerjük:.
Év
1937

Elemi iskola
127

Középiskola
23

Fõiskola
1

Összesen
203

vagyis összesen 203 oktatási intézményben tanítottak szövetkezeti ismereteket.
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Nagy Zoltán a szövetkezeti mozgalmat egységes egészként, világmozgalomként kezelte, amelyben az összefogás, a szolidaritás, az erõk egyesítésének jegyében az emberi értékek szabadon megnyilvánulhatnak. A szövetkezeti mozgalomnak nem szabad különbséget tennie ember és ember között, faji, nemzetiségi,
osztályhoz való tartozás, nemi alapon. A tagsági minõség feltétel nélküli elfogadása kizár a szövetkezet céljaival, feladataival ellentétes bármilyen tevékenységet. Nagy Zoltán ezekkel azonosult, egész életútját ezekre az elvekre építette. Jellemzõ momentum e tekintetben, hogy 1940-1945 között a legvadabb nacionalista uszítások idején felmérte a három erdélyi szövetkezeti mozgalom (magyar, román, német) helyzetét, objektíven elemezte azok tevékenységét, minden elfogultságtól mentesen. Összefogásuk szükségességét hangoztatta, kizárva minden
kényszert, erõszakot, külsõ (állami) beavatkozást. Soha semmilyen vonatkozásban nem fogadta el az önkéntesség elvének tagadását. Köztiszteletnek örvendett.
Az 1948 januárjában bekövetkezett korai halálakor az erdélyi magyar történelmi
egyházak vezetõi, köztük Márton Áron római katolikus püspök, írásban fejezték
ki részvétüket és együttérzésüket a gyászoló családnak.
Halála veszteség volt az egész romániai szövetkezeti mozgalom számára. Ami
azután következett, azzal õ bizonyosan nem tudott volna azonosulni. A sors megkímélte attól, hogy végigjárja az üldöztetés, esetleg a meghurcolás útjait, melyben Korparich Edének, a „Hangya” Fogyasztási Szövetkezetek Központja és Lakatos Istvánnak, a „Szövetség” Termelési és Hitelszövetkezetek Központja elnökének volt része.
Kétségtelen, hogy Nagy Zoltán a XX. század erdélyi szellemi életének kiemelkedõ személyiségei közé tartozott.
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Magyar Egyetemi Nyomda, 1938.
27 Charles Gide: A szövetkezetek a latin országokban, Párizs, 1926-1927, 207-208.
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Az erdélyi magyar gazdasági gondolkodás múltjából címû
könyv tanulmányainak szerzõi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Birtalan Ákos, 1962, közgazdász, egyetemi elõadó tanár
Csetri Elek, 1924, történész, ny. egyetemi tanár, az MTA külsõ tagja
Csucsuja István, 1942, történész, egyetemi elõadó tanár
Droppán Béla, 1976, történész, levéltár szak
Egyed Ákos, 1929, történész, ny. egyetemi tanár, az MTA külsõ tagja
Farkas Mária, 1947, ny. közgazdász
Farkas Zoltán, 1937, ny. agrármérnök, újságíró
Gaál György, 1948, mûvészettörténész
Gúzs Ferenc, 1926, ny. közgazdász
Imreh István, 1919, történész, ny. egyetemi tanár, az MTA külsõ tagja
Kerekes Jenõ, 1919, jogász, közgazdász, ny. egyetemi tanár
Kovács Géza, 1925, történész, ny. tanár
Somai József, 1931, ny. közgazdász
Székely András Bertalan:1952, mûvelõdésszociológus, kisebbségkutató
Vincze Gábor: 1962, történész, kutató, egyetemi elõadó
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