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ABSTRACT: A mezõgazdaság-fejlesztés évszázada a modernizáció hevében égett, majd elju-
tott az „ipari mezõgazdaság” szintjére (Gillespie, et al, 1994; Barlett, 1989). Az ezredfordu-
ló környékén bizonyos gazdálkodók, gazdálkodó mozgalmak és vidékfejlesztési törekvések
ismét elõszeretettel nyúlnak vissza a korábbi mintákhoz és gazdálkodási rendszerekhez (van
der Ploeg, et al, 2001). Ez utóbbiak azonban nem tekinthetõk egyszerûen a tradicionális
formák újraélesztésének, hanem a modern és a premodern komponensek olyan keveré-
kének, amire a legmegfelelõbb megjelölés a posztmodern lehet (Kaltoft, 2001). A gyakor-
latban így egyszerre élnek a premodern, a modern és a posztmodern gazdálkodási formák.

A modernitás a mezõgazdaságban
A „modern” szóval rendszerint azt a történelmi idõszakot jelöljük, amikor megjelentek

az iparosodott, modern társadalmak, ahol az ipari-bürokratikus rendszerek alkalmazása,
valamint az ipari munkaszervezet vált jellemzõvé. A gazdaságban a munka és a fogyasztás
önellátó módját felváltotta a munkamegosztás és a komparatív elõnyökre szakosodó speci-
alizálódás piacos szisztémája. A modern gazdálkodás ugyanakkor újfajta gazdálkodói kul-
túrával egészül ki, aminek figyelembevétele nélkül nem érthetjük meg teljesen a premodern,
a modern és a posztmodern hármasát. A három kategória megértéséhez nem elegendõ csu-
pán a termelés gazdasági aspektusait vizsgálni, hanem foglalkozni kell a gazdálkodás, a tu-
domány és a kultúra kapcsolódásaival is. Smelser (1963) már a hatvanas években a mo-
dernizálódás elsõ feltételeként említette ezeket a kulturális összetevõket, amikor az alábbiak
szerint határozta meg a modernizálódást: 

(a.) „a technológia modernizációja, ami az egyszerûen áthagyományozott technikák-
tól a tudományos ismeretek applikációjáig való változást jelenti, továbbá 

(b.) a mezõgazdaság kommercializálódásán át, amit az önellátástól az árutermelés fe-
lé való elmozdulás jellemez, és ami a pénzgazdálkodáson alapuló specializációhoz, va-
lamint a bérmunka kialakulásához vezet az agrárkultúrában is, továbbá 

(c.) az iparosítási folyamaton át, ami az emberi és állati munkaerõ-felhasználástól a
gépi erõ használatára való áttérést jelenti” (idézi: Long, 1977: 10. p.)

A modern társadalom a világ, a természet, az ember és a munka érzékelésének, ér-
telmezésének átformálódását is jelentette; elváltak egymástól a hitek és a racionalitás,
a vallás és a tudomány, a természet és a kultúra, a termelés szférája és az újratermelés,
a reprodukció szférái (Kaltoft, 2001; van Koppen, 2000). 

A tradicionális (a premodern) mezõgazdálkodás
Amikor felidézzük Cancian (1989) klasszikus megállapítását, nevezetesen, hogy a parasz-

tok az egyetlen olyan társadalmi csoport, amely – legalábbis elvileg – visszavonulhat a pi-
actól, rendszerint csak az önellátó gazdálkodás elmaradott formájára gondolunk. Arra, amit
Erdei Ferenc (1980) a készpénzforgalom elkerülésével és a fogyasztás visszafogásával írt le.
A tradicionális paraszti gazdálkodás igyekezett elkerülni minden anyagi kiadást, de olyan
gazdálkodási rendszert alakított ki, ami a legjobban illeszkedett a helyi természeti és kiskö-
zösségi feltételekhez. A család teljes munkaerejét és a gazdaság szinte minden mellékter-
mékét felhasználta a termelésben, illetve a háztartásban. A gazdálkodó tudatosan alakította
például állatainak összetételét és számát, hogy a számukra szükséges takarmány megte-
remjen a gazdaságban, s egyben hogy az állatok biztosítsák a szükséges trágyát, az igaerõt.

A  p r e m o d e r n ,  a  m o d e r n  é s  a  p o s z t m o d e r n  
a z  e z r e d f o r d u l ó  m e z õ g a z d a s á g á b a nEgy módszertani program

tapasztalatai

A Romániai Magyar Köz-
gazdász Társaság (RMKT)
az õsz folyamán rendkívüli
programmal lepte meg a
szakmát. Kétszer három mo-
dulos képzésre hívott több
mint 30, gazdasági szaktan-
tárgyakat oktató középiskolai
tanárt, nem szakmai elõ-
adások meghallgatására, ha-
nem egyszerûen pedagógiai-
módszertani ismeretekkel és
fogalmakkal való barátkozás-
ra. Miért volt prioritása  a gaz-
dasági jellegû tantárgyak új-
donságai helyett a szakmától
látszólag távolabb esõ mód-
szertani kérdéseket elõtérbe
helyezni akkor, amikor a gaz-
daságtanok oktatói számára
a továbbképzési lehetõséget
ez idáig a szakmában sem
biztosított senki. Ez minden-
képpen nagy hiány, azonban
szaktanáraink valamelyest
csak képzettek a szakmában,
amennyiben valamilyen felsõ-
oktatási diplomát megszerez-
tek, viszont a legtöbbjük pe-
dagógiai, módszertani
képzésben sosem részesült
(tisztelet az autodidaktáknak,
ha akad ilyen).

Valamikor – és itt gondolok
a XX. század elsõ felére – a
gazdasági, pénzügyi, keres-
kedelmi oktatás Er-délyben
olyan színvonalas volt, hogy
ezeknek az érettségi diplo-
máival  – merészen mondha-
tó – a szakmai el-helyezke-
dés területén legalább olyan
szívélyes, ha nem jobb befo-
gadásra számíthatott a gaz-
dája, mint egy mai felsõokta-
tásban szerzett diplomával
rendelkezõ. Igaz, abban az
idõben önálló, a magyar
anyanyelvû középiskolákban
tanító kiváló tanárok, akik
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A család legfõbb törekvése a családtagok értelmes foglalkozással való ellátása, így a tradici-
onálisan szervezett gazdaság „profilját” nem annyira a piac, mint inkább a családi munka-
erõ összetétele, a közvetlen természeti környezet feltételei és a hagyományok határozták meg. 

Ebben a szisztémában a családi munkaerõ idõráfordítását nem kalkulálták költségté-
nyezõként. A szakadatlan fizikai munkavégzés a közösségi normarendszer része, és meg-
szólták, aki nem dolgozott (értsd: aki nem verejtékes munkát végez), még ha az egyéb
tevékenységével jóval több jövedelmet szerzett is. 

Minden nemzedéknek megvolt a maga munkamegosztásbeli szerepe, és ez sem
specializálódott egy-egy munkafolyamatra. Az út és az utcák mentén legeltetõ csán-
gó gyerekek nem csak a tehenekre vigyáznak, hanem egymásra is. A 6-10 éves lány-
kák ma is babusgatják kisebb testvéreiket, észrevétlenül is elsajátítva a gyerekneve-
lés feladatait, a szülõknek a már járni tudó gyerekekkel alig van gondjuk. 

Ennek a hagyományos gazdálkodási formának nagy hátránya az alkalmazott techno-
lógia és a termelékenység alacsony szintje, az innovációkkal szembeni ellenállás; de nagy
elõnye, hogy minimális mértékben bocsát ki hulladék anyagot, és hogy összhangra tö-
rekszik a közvetlen természeti és társadalmi környezetével. Ennek elõnyét igazán akkor
leszünk képesek értékelni, amikor az ipari mezõgazdaság hátrányait soroljuk.

Az alábbi ábrán bemutatott séma alapján nem csak a gazdálkodás gazdasági folyamatai
szervezõdnek rendszerré, hanem az emberi kapcsolatok, a családi munkamegosztás és a
közösségi normarendszer is egymásba fonódó szisztémát tart életben.

A tradicionális paraszti gazdálkodást az alábbi jegyekkel jellemezhetjük:
1. Sokféle termék és sokféle tevékenység kombinálása; a specializáció kerülése.
2. A külsõ piacokról beszerezhetõ inputok kiváltása saját termékek, melléktermékek, hul-

ladékok visszaforgatásával, a belsõ erõforrások – a családi munkaerõ – mobilizálásával. 
3. A gazdaság és a háztartás – néha az egész közösség – ügyeinek összeolvadása.
4. Erõsebb kapcsolódás a közvetlen természeti és társadalmi, közösségi feltételekhez,

mint a külsõ piacokhoz.
A tradicionális gazdálkodás sémájaA tradicionális gazdálkodás sémája
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egész életüket szánták okta-
tói pályára, alapos szakmai,
pedagógiai, módszertani is-
meretek birtokában nevelték
és képezték a középiskolai
tanulókat az évek hoszszú
során, kimunkált tankönyvek-
kel a tarsolyukban, gazdag
könyvtárakkal, laborokkal,
mûhelyekkel jól felszerelt is-
kolákban. A gazdasági kultú-
rára és szakmaiságra való
nevelés bástyái voltak.

Ezzel szemben az elmúlt
több mint ötven évben a ma-
gyar anyanyelvû gazdasági
oktatás (különben más szak-
mai oktatás is található hason-
ló helyzetben) olyan viszon-
tagságokat élt át, hogy a pár
évvel ezelõtti újrakezdést a
nulláról kellett indítania. Ez a
pár év sem hozott megváltást. 
A 2000–2001-es iskolai évben
sorra a magyar nyelvû
középiskolák vagy iskolacso-
portok vagy általános szakis-
kolák keretében alakultak köz-
gazdasági osztályok. A
valamikori (1878– 1978 kö-
zött) 11 önálló erdélyi magyar
anyanyelvû gazdasági, pénz-
ügyi, kereskedelmi iskolákhoz
viszonyítva ma Erdélyben
csupán két önálló gazdasági
szakiskola létezik: Kájoni Já-
nos Gazdasági Szakközépis-
kola (Csíkszereda), valamint a
Közgazdasági és Közigazga-
tási Szakközépiskola (Sepsi-
szentgyörgy), s a többi vagy
magyar tagozat, vagy magyar
csoport, vagy csupán magyar
osztályok.

Alaposabb elemzés után ki-
derül, hogy kevésbé lelkesítõ
kép alakult ki errõl a közössé-
günknek lényegbevágó kérdé-
sérõl. Kiderült, hogy olyan
nagyvárosainkban, ahol szá-
mottevõ a magyar lakosság,
mint Kolozsvár vagy Marosvá-
sárhely, Szatmárnémeti,
Nagyvárad, ahol valamikor
több magyar anyanyelvû,

A moldvai csángók rézderes marhát tartanak, azzal szántanak, azzal szállítják a fát az erdõrõl. 
A tejet is hasznosítják, de az igavonásra használt, a gondozatlan legelõn legeltetett és legfeljebb az
árokparton kaszált gazzal etetett tehén nagyon kevés tejet ad. A kukorica nem takarmánynövény, ha-
nem emberi fogyasztásra (puliszka) szánják. A tehén fõ haszna az igaereje. A tehenek legeltetése a
8-10 éves gyerekek feladata. 

„Ez a legjobb fajta nekünk, mer’ munkára tudjuk használni. Érti? Itt nem csak a tejet keresik. 
A lóval lehet futnyi, lehet menni az erdõbe, fát hozni a télre, de ha megvan a tehén, akkor azzal le-
het szántani, meg akkor erdõbe es lehet menni.  … Illyefalván, ott most kezdeményeztek valamit.
A tehenyek, azok hoznak úgy húsz liter téj, és mondtam, hogy nézzetek ide, emberek, húsz vagy har-
minc liter tejet tud adni egy teheny, ha adsz neki tizenöt kiló kukoricát. Hát, húzták a szájukat: ti-
zenöt kiló kukoricát... Jó. Mondom, egyebet nem eszik, csak kukurúzát s szalmát. Nem megyen ki
legelésre, csak kirándulni.” (Egy helybéli kommentárja) Forrás: Farkas, Madarász, 1998.

A gazdálkodás folyamata: produkció és
reprodukció, az erõforrások átváltása

outputokká
Inputok piacról

Outputok piacra

A gazdaságban újrahasznosított
outputok és melléktermékek,

endogén erõforrások

Felhasználatlan
hulladék

Jelmagyarázat:

növelni kívánt erõforrások

minimalizálni kívánt erõforrások



A tradicionális paraszti tudásA tradicionális paraszti tudás
A gazdálkodó családtagok gyakran nem „tudták” a gazdálkodás csínját-bínját, hanem szü-
leikkel együtt dolgozva belenõttek, beleszocializálódtak a munkába, ellesték a munkafo-
gásokat és a folyamatokat. Ez magyarázza egyrészt azt a hitet, hogy a paraszti munkát nem
lehet megtanulni, hanem csak belenevelõdni; másrészt a tradicionális parasztcsaládok
nagyfokú konzervativizmusát is; az „ahogy jó volt a nagyapámnak, jó lesz nekem is” szem-
léletét. A rendszerré szervezõdött gazdaság bármely pontján bekövetkezõ változás ugyanis
kihatással lehet a gazdasági és a családi rendszer egészére, felbolygathatja az élet rendjét.

Sokan nosztalgiával gondolnak erre a hagyományos paraszti gazdálkodásra: mondván,
hogy a parasztemberek tisztelték a természetet, és tudatosan alkalmazkodtak a természet
feltételrendszeréhez. Ez a gazdálkodási és életforma azonban nem abban az értelemben
„tisztelte” és „szerette” a természetet, ahogyan azt a modern gondolkodás feltételezi. Erdei
Ferenc írja Parasztok címû munkájában: „Parasztnak a természet nem táj: nem kívül-
rõl nézi, nem gyönyörködik benne, de nem is támad föl a vágya, hogy leigázza. Parasztnak
csak egy tája van, amelybe beleszületett, s amihez úgy hozzánõtt, hogy nem is tud róla.
Vannak hegyi parasztok, de számukra nem természetjáró alkalom a hegyoldal, hanem szé-
natermõ rét, fával bõvelkedõ erdõ és kövér legelõ; vannak síkföldi parasztok, de nekik nem
aranykalásszal ékes rónaság a végtelen lapály, hanem mûhely, kemény munkának a tere,
és életük magától értetõdõ színhelye. Nem ünnepi szemlélõdésre való mû a természet, ha-
nem mindennapi gond, dolog és társ.” (Erdei, 1973: 19.p.)

A paraszti világkép holisztikus jellege nem a mai környezetvédõk által követelt integrált
megközelítés eredménye. Nem arról van szó, hogy a diszciplínák elkülönült tudományos is-
mereteinek mozaikját egybeillesztenék, hanem az ismeretek „halmazszerûsége”, lokális
részletessége és empirikus jellege a hagyományok erejére támaszkodva áll egybe valamilyen
képpé. Szabó László etnográfus a hagyományos paraszti tudásrendszerrõl írja az alábbiakat:

Ahogyan a gyógynövények ismerete sem azon alapul, hogy a füvesasszony tudná, me-
lyik növényben milyen hatóanyag van, hanem csak azt, hogy – ha egy kis babonát és
imádságot is mellé helyeznek – rendszerint segít a dolgon, itt is arról van szó, hogy mi-
vel a „régiek is vallották”, és eddig legtöbbször jótékonynak bizonyult, hát érdemes most
is alkalmazni. Még csak az sem válik külön, hogy a babona vagy az imádság vagy a nö-
vény szára vagy a virága, esetleg a növényen élõsködõ valamilyen rovar tartalmazta-e a
gyógyírt. Ez nagyban nehezíti ennek az ismeretanyagnak az elemzését és értelmezését.
Azt a látszatot kelti, hogy nincs mögötte semmilyen valódi igaz tudás, hanem a babo-
nás hagyományok és a tévhitek konzervatív, néha anakronisztikus halmaza.

Mindez azt jelenti egyrészt, hogy a paraszti tudás- és tevékenység-készletben nagyon sok
fontos és ma is megszívlelendõ ismeret van, amiket a tudománynak érdemes megfigyel-
nie és – ha tudja – értelmeznie. Ezek azonban a maradiság és a tudatlan babonaság szi-
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önálló, pénzügyi-kereskedelmi
középiskola mûködött (össze-
sen 8), hosszú idõre megsza-
kadt, s még ma sincs vagy alig
van gazdasági szakoktatás.
Azokban a városokban, ahol lé-
tezik magyar anyanyelven
szakoktatás, ugyanazokkal a
nehézségekkel küzdenek,
mégpedig hogy az oktatás szín-
vonala gyenge, nincs elég kép-
zett szaktanár, nincsenek szak-
könyvek, magyar nyelvû
könyvészeti anyag, felszerelés,
mûhelyek, számítógépes labo-
rok, gyenge a tanári fizetés, így
az oktatási szakma nem vonzó
a gazdasági szakemberek szá-
mára, s a tanárhiányra egyelõ-
re nincs megoldás, ha nincs le-
hetõség pótbéralapot létesíteni.
Ezek a körülmények meghatá-
rozzák azt a tényt, hogy nincs
feltétele a minõségi oktatásnak,
képtelen a versenyképesség ki-
alakítására.

A líceumi gazdasággal kap-
csolatos szakképzési formák a
legújabb elképzelések szerint
három profilra tagolódnak: a
szolgáltatási, a természeti erõ-
források és környezetvédelem,
valamint a mûszaki profil. A lí-
ceumi kimondott közgazdasági
szakképzés a szolgáltatások
kategóriájába tartozik. A máso-
dik profilhoz tartoznak a mezõ-
gazdasággal, élelmiszergyár-
tással kapcsolatos szakmák,
erdõgazdálkodással, kiterme-
léssel, fafeldolgozással kapcso-
latos szakmák és a környezet-
védelem. A mûszaki profilhoz
tartoznak az úgynevezett ipari
profilok, mint mechanikai, gép-
gyártás, elektrotechnika, szá-
mítástechnika, építõipar, szállí-
tás, bõr- és textilipar,
meteorológiai mérések profilja.

Egy olyan oktatási szerkeze-
tet kell kiépíteni, amely legyen
versenyképes, válaszolni tudjon
a gazdasági fejlõdés igényeire,
és igazodni tudjon a munkaerõ-
piaci kereslethez, kiegyen-sú-
lyozott, szakmai önbizalommal

„A tudományos világkép rendszerszerûsége a felismert belsõ összefüggésekre épül, s maga a
rendszer kiveti magából mindazt, ami lényegével ellenkezik, ami okszerûen nem kapcsolható hoz-
zá. Korábbi, szentnek tartott megállapítások kerülhetnek idõvel a tudományok lomtárába, mert
utólag nem igazolódtak. Munkahipotézisként mûködtek csupán, s volt funkciójuk egy ideig, amíg
körülöttük annyira fel nem halmozódtak a téves képzetek, hogy szinte maguktól omlottak össze.
(…) A halmazszerûen létezõ népi tudás azonban egészen más természetû. Éppen mert szigorú – a
jelenségszint alatti belsõ összefüggésekre és oksági viszonyokra épülõ – rendezõelve nincs, képes egé-
szen ellentmondó, egymással tudományos szempontból szöges ellentétben álló ismeretanyag befoga-
dására. Ezért kerülhetnek egymás mellé minden további nélkül pl. az új, szervezett mezõgazdasági tan-
folyamokon elsajátított agrotechnikai ismeretek s a hagyományos eljárások: a jó terméseredményt
befolyásoló többszöri szántás, trágyázás, illetve a vetõzsák feldobása, a szántásba belehelyezett tojás vagy
a vetés megkezdése elõtti fohászkodás.” (Szabó, 1993: 216-217.)



nonimáiként jelentek meg a legutóbbi idõkig. Az 1980-as évektõl
aztán egyre nagyobb figyelmet kaptak a paraszti gazdálkodási
rendszerek, vagy ahogyan a holland vidékszociológusok nevezik:
a gazdálkodási stílusok (van der Ploeg, 1993). A szaktanácsadók
és a fejlesztési szakemberek nagy óvatossággal közelítenek ezek-
hez a rendszerekhez (FAO, 1992; Engberg, 1990), mióta észrevet-
ték, hogy a „modern” gazdálkodás milyen sok környezeti kárt
okozhat, milyen mértékben teszi függõvé a gazdálkodókat a pia-
coktól és a külsõ erõforrásoktól. Sokszor azonban maguknak a
kutatóknak kell feltenniük és megválaszolniuk a „miért” kérdé-
seket, amikor bizonyos gazdálkodási hagyományok nyomaira buk-
kantak. A tradicionális paraszti gazdálkodás nem indokolta meg,
hogy például miért termeszt köztest a fõ növényi kultúrák sorkö-
zeiben, és miért éppen a szóban forgó növényt, legfeljebb a ha-
gyományokra hivatkozott. Az organikus gazdálkodás azonban na-
gyon sokat köszönhet ezeknek a hagyományoknak. 

Az ipari (modern) mezõgazdaság
A második világháború utáni Európa egységesen hadat üzent a

nem igazán hatékony tradicionális mezõgazdaságnak. A kontinens
nyugati felén formálódó Unió már az 1958-as alapító dokumen-
tumában – a Római Szerzõdésben – megfogalmazta a mezõgaz-
daság modernizálására tett erõfeszítéseinek fõ célkitûzéseit. De a
világháború okozta élelmiszerhiány Keleten és Nyugaton egyaránt
a termelékenység növelését, a lakosság jobb és olcsó élelmiszer-
rel való ellátását, egyszóval a mezõgazdasági termelés moderni-
zálását követelte meg. Az Európai Közösség a másik oldalról pe-
dig megfogalmazta célkitûzésként a gazdálkodók jövedelmének
biztosítását és a családi üzemek számának stabilizálását is, amik
bizonyos mértékben ellentmondani látszottak az elõzõ céloknak.
Nem csak arról van szó, hogy a gazdálkodók jövedelemszintjének
emelése konfliktusba kerülhet a lakosság olcsó élelmiszerrel va-
ló ellátásával, hanem – és a mi szempontunkból most ez a fon-
tosabb – hogy a modernizálás és a családi birtokok mennyiségé-
nek védelme szükségszerûen egymás ellen ható törekvések.

A modernizáció a mezõgazdaságbanA modernizáció a mezõgazdaságban
A „technológiai mókuskerék”
A modernizáció mindenekelõtt a gazdaságok piac felé fordítá-

sát jelentette. Olyan új technológiák bevezetését, amikhez a szük-
séges gépeket, a szaporítóanyagokat, a termésfokozókat, a kór-
okozók és a gyomok elleni védõanyagokat az input-piacokról le-
hetett beszerezni, és a megvásárlásukat piaci értékesítésekbõl
lehetett fedezni. Az egyre több piaci inputot igénylõ termelés mind
magasabb szintre tornászta a piaci értékesítés növelésének kény-
szerét. Ahhoz azonban, hogy a gazdálkodó viszonylag korán áttér-
jen a legújabb technológiára, tõkeigényes beruházásra volt szük-
ség, amit – már csak a bankfedezet miatt is – a hatékonyabb
birtokok tudtak könnyebben megszerezni. Ezt a folytonos moder-
nizálódási kényszert nevezi Barlett (1989) „technológiai mókus-
keréknek”. A mezõgazdaság munkaintenzív ágazatból egyre in-
kább tõkeintenzív ágazattá vált. Mára igen jelentõs összeggel kell
rendelkeznie annak a családnak, amely a versenyképesség esé-
lyével akar a mezõgazdasági ágazat szereplõjévé válni. 

Az iparszerûségAz iparszerûség
Korábban a legtöbb megfigyelõ – laikus és tudós egyaránt – meg-

gyõzõdéssel hitte, hogy a mezõgazdálkodás nem szervezhetõ tö-
megtermelés-szerûen. Végtére is a mezõgazdaságban olyan élõ
anyaggal folyik a munka, aminek meghatározott biológiai – növe-
kedési, termékenységi, szaporodási – ciklusai vannak, amelyek
nem erõszakolhatók meg. Az agrártermelésben túl sok speciális
eszköz szükséges, ezek az év nagy részében kihasználatlanul áll-
nak, más munkafolyamatokra nem használhatók, nem csak más
ágazatokban, hanem a gazdálkodáson belül sem. Ráadásul a ter-
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Ez pedig szinte kizárja az elvi tanulságok levonásának lehetõségét.

… Az elmélet és a gyakorlat a paraszti világban másképpen kapcsoló-
dik össze, mint a tudományokban Az utóbbiban éppen az alapkutatá-
sok, az alapelvek és a törvényszerûségek felismerése, majd gyakorlati
alkalmazása és a kutatáson belüli minél gyorsabb információcsere a
legfontosabb … A paraszti tudás halmazszerûsége, a belsõ rendezõ-
elv hiánya s a törvényszerûségek fel nem ismerése elválasztja egymás-
tól a gyakorlatot és az „elméletet”, amin itt, paraszti vonatkozásban a
lehetséges magyarázatot értjük. A gyakorlat a maga törvényei szerint
alakul, s nincsen hozzá semmi köze annak, hogy milyen magyaráza-
tokkal kísérik. (Szabó, 1993: 220.)

A másik oldalról meg kell említenünk, hogy a technológiai forrada-
lom óriási elõrelépést jelentett a mezõgazdasági termelés területén a
világ minden táján. Az az európai országokra általánosan érvényes tö-
rekvés, hogy az élelmiszerek tekintetében ne függjenek más országok-
tól, hogy az alapvetõ élelmiszerekbõl biztosítani tudják az önellátást,
nem csak teljesült, hanem számos országban jó néhány árucikk ese-
tében túlteljesült. És ha meggondoljuk, hogy a „zöld forradalom” ered-
ményei nélkül az ázsiai népességrobbanás gyermekei közül hány mil-
lió ember számára lett volna elkerülhetetlen az éhezés és az éhhalál,
nem hagyhatjuk elismerõ szó nélkül ezt a fejleményt. Emlékezzünk a
csángók tehéntartási technológiájára! Mekkora beruházásra volna
szükségük, hogy versenyképesek lehessenek az alábbi technológiát mû-
ködtetõ farmmal szemben?

„Minden marha azonosító nyakláncot visel. A farmer számítógépbe
táplálja valamennyi marha számát és a napi élelemadagját. A tehenek
bemennek az állásukba. Azonosító fémlapocskájuk kontaktusba kerül
az etetõ fémtálcájával. A számítógép ellenõrzi, hogy a marha megette-
e már az adagját. Ha nem, a komputer beindít egy motort, amely egy
fúrószerû továbbítót hoz mûködésbe. A fúró a marha elé tolja a takar-
mányt. 

A kutatók szerint nincs messze az a nap, amikor a külsõ környezeti
kondíciókat ellenõrzõ szenzorokat az állatok bõrébe ültethetik. A szen-
zor érzékeli a környezet bármilyen változását, beindít egy automatizált
rendszert, amely bekapcsolja például a világítást vagy az élelmiszerszál-
lítót vagy a vizet stb. A vérben, a tejben vagy a vizeletben történõ változá-
sokat a komputer automatikusan érzékeli és elemzi, majd az állat tápjá-
ba keveri a kívánatos szereket, hogy a marha elfogyaszthassa a következõ
látogatásakor az állásban.” (Rifkin, 1995, 116. p.)



melési folyamatok is túl sok üres idõt tartalmaznak, s ezért a sze-
relõszalag-szerû technológiát  alkalmazó ipartól eltérõen a mun-
kamegosztás nem alakulhat ki a specializált feladatoknak megfe-
lelõen. 

Hogy az iparszerû termelés mégis lehetséges, egy közeli példára
hivatkozom. Emlékezzünk vissza a hazai virágkertészek egy évti-
zeddel ezelõtti újításaira! Mivel a virág iránti kereslet az év néhány
meghatározott napján (nõnap, pedagógusnap, ballagás, Erzsébet-
nap stb.) tetõzik Magyarországon, a kertészeknek el kellett érniük,
hogy a szegfû ne nyíljon „nyakra-fõre”, hanem a kitüntetett napok
elõtt 24-28 órával boruljon virágba, méghozzá nagyjából egyenlõ
hosszúságú száron, és elég, ha 2-3 napig marad tetszetõs. Ehhez
a kiskertekben nyíló szegfû nem megfelelõ; új fajta kellett, olyan
növekedésserkentõk és -gátlók alkalmazására volt szükség,
amikkel szabályozható a virág életciklusa, és olyan gépek is,
amelyekkel egyszerre nagy tömegû virágot lehet kíméletesen le-
vágni.

Nagyjából hasonló folyamatok játszódtak le a nagy méretek-
ben termesztett valamennyi növénynél. Nem érdemes kétszer-
háromszor a földre menni, és mindig csak az éppen érett ter-
mést betakarítani, el kell érni, hogy valamennyi növény
(paradicsom, banán, szõlõ stb.) egyszerre és ugyanolyan mér-
tékben érjen be. Az azonos minõségû magvakat egyenlõ – a gé-
pek mozgásához igazodó – sortávolságba, egyenlõ mélységbe
kell ültetni, és ami fõ: kellõen nagy méretû táblákat kell kiala-
kítani, ahol már érdemes gépekkel munkálkodni.

A szabványosodás a mezõgazdasági termelési lánc nagy ré-
szére jellemzõvé vált. Output oldalon, tehát a termékpiacon a
nagy kereskedelmi hálózatoknak és feldolgozóknak nem éri
meg kicsi – és különbözõ minõségû – tételekkel bíbelõdni, fo-
lyamatos, nagy tömegû és azonos minõségû terméket várnak a
termelõktõl. Paradox módon a környezet- és egészségvédelmi
szabályozók is a szabványosodás elõretörését eredményezték:
részletes szabványokban írják elõ a piacra kerülõ termékek mi-
nõségi elvárásait (Bush, 2000).

Az ilyen mennyiségû és minõségû, szabványszerû termékek
tömeges piacra juttatása feltételezi a gazdálkodás másik – az
input – oldalának a szabványosodását is. Könnyen belátható,
hogy a megfelelõ gépek, szaporítóanyagok, vegyszerek nélkül a
feladat megoldhatatlan. Mindezek következtében az agrár-alap-
anyagtermelés „beszorul” az úgynevezett agribiznisz kimeneti
és bemeneti csatlakozásai közé. Sorsa a kimeneti oldalon a ter-
mékpiacok, a kereskedõk, a feldolgozók, a szállítók; a beme-
neti oldalon pedig a gépgyártók, a vegyipar, a kutatóhelyek és
persze szintén a kereskedõk, a szállítók kontrollja alá kerül.

A munkaerõ-hasznosításA munkaerõ-hasznosítás
Könnyen belátható, hogy az ipari mezõgazdaság hatékonyságának

növekedése együtt jár az emberi munkaerõ helyettesítésével. Az
alapanyag-termelés minimális munkaerõt köt le, annál többet az
„agribiznisz”. Nem érdemes azonban azon vitatkozni, hogy a me-
zõgazdaság elsõdleges (az alapanyag-termelésben lévõ) foglalkoz-
tató szerepének csökkenését ellensúlyozza-e a másodlagos (a kap-
csolódó ágazatokban jelentkezõ) munkaerõ-lekötés növekedése,
hiszen mi most a vidékfejlesztés szempontjából értékeljük az ipa-
ri mezõgazdaság hatásait, a kapcsolódó ágazatok pedig rendre a
városi központokban mûködnek, nem járulnak hozzá lényege-
sen a vidéki munkaerõ foglalkoztatásához.

Ennélfogva tényként állapíthatjuk meg, hogy a mezõgazdasági
alapanyag-termelés hatékonyságának növekedése a foglalkozta-
tás kárára növelhetõ. Csakhogy a mezõgazdasági munkaerõnek a
legkevesebb figyelmet vonzó része az az idõszakos bérmunkás tö-
meg, amely (Amerikában például a tömeges illegális mexikói) a
klimatikus körülményeknek megfelelõen vándorol a munkadöm-
pingek helyszínére munkáért. Sokkal nagyobb politikai és társa-
dalmi érdeklõdés kíséri a családi gazdálkodók (farmerek) sorsát,
akiknek – illetve családtagjaiknak – jó része kénytelen mezõgaz-
daságon kívüli munkát vállalni megélhetése érdekében és rész-
idõben gazdálkodni vagy felhagyni a gazdálkodással.

Annak ellenére, hogy a legtöbb iparilag fejlett országban erõ-
teljes politikai szándék az agrárfoglalkoztatottság – és ezalatt
rendszerint a családi gazdaságokat értik – védelme. Emlékez-
zünk rá, hogy már a Római Szerzõdés is megfogalmazza ezt a
feladatot. Az ilyen törekvéseknek azonban ellentmond a haté-
konysághoz kapcsolódó birtokkoncentrálódás.

A mérethatékonyság és a birtokkoncentrálódásA mérethatékonyság és a birtokkoncentrálódás
A nagy gépek kihasználtsági rátái, a termékfelvásárlók a pia-

con, a banki hitelnyújtók, a mezõgazdasági inputok értékesítõi
– mind a nagyobb méreteket részesíti elõnyben a méretgazda-
ságosság közgazdasági kritériuma alapján. A „technológiai mó-
kuskerék” miatt elkerülhetetlenné vált, de jelentõs összegeket
igénylõ beruházások csak kellõ kihasználtsági ráta mellett té-
rülnek meg, a beruházás kifizetéséhez szükséges árumennyi-
séget is nagyobb gazdaságok képesek kitermelni, nem is beszél-
ve arról, hogy a bank szívesebben lát egy-egy nagygazdaságot
adósként, mint sok kicsit stb. – tulajdonképpen csaknem min-
den gazdasági megfontolás a méretnövekedés mellett szól. 

A méretgazdaságosság negatív kihatásai elleni védekezés egyik
eszköze a szövetkezés, ami a gazdaságok együttes fellépését te-
szi lehetõvé a piacokon, és egyben megvalósítja a szervezett ér-
dekképviseletet elsõsorban Európa északnyugati tájain. Miköz-
ben azonban a politika is igyekszik támogatni a családi
gazdaságok fennmaradását, a birtokkoncentrálódás szinte meg-
állíthatatlan tendenciaként vonul végig a 20. század agrártörté-
nelmén, és minden intézkedés ellenére ma is hat. 
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Ahol a vidéki lakosság megélhetésének egyedüli alapja a me-
zõgazdasági alapanyag-termelés, a birtokkoncentrálódás egyér-
telmûen az elnéptelenedéshez vezet. Az önállóságukat (ti. a gaz-
daságukat) elvesztõ és így megélhetés nélkül maradó emberek
a világ legtermészetesebb módján oda áramlanak, ahol mun-
kát és életlehetõségeket találnak: tehát a városi centrumokba,
vagy azok környékére. Birtokukat örömmel vásárolják meg a
növekedni szándékozó farmerek (ld. „északi modell”). 

Ahol azonban nagy a városi munkanélküliség, ott az agrár-
munkanélküliek jó része megszorul falun és vidéken, illetve kö-
römszakadtáig ragaszkodik a versenyképes termelésre remény-
telenül kicsi gazdaságához (ld. „déli modell”).

A specializálódásA specializálódás
A komparatív elõnyök elmélete alapján érthetõ, ha egy gazdasá-

gi szereplõ minden mobilizálható erõforrását a számára elõnyös
termék elõállítására fordítja, s az azon túli szükségleteit másoktól
vásárolja meg, azok elõállításával nem foglalkozik. Az ilyen speci-
alizálódás egy ponton túl az outputok visszaforgatását is megszün-
teti: miért foglalkozzék egy állattartó a takarmány elõállításával,
ha megvásárolhatja azt a piacon; miért pazaroljon idõt a trágya
kezelésére, ha kemikáliákkal gyorsabban és olcsóbban megold-
hatja a talajtápanyag utánpótlását; és folytathatnánk a sort. A gaz-
daság specializálódása egyrészt a piacoktól való függését erõsíti,
másrészt oda vezet, hogy a korábbi belsõ (endogén) erõforrások
jó része értéktelen hulladékká – szennyezéssé – válik.

A „modern” gazdálkodás sémájaA „modern” gazdálkodás sémája
Az „iparszerû mezõgazdaság” vállalkozói típusú válfaja már nem

a családi munkaerõ összetételéhez igazítja a gazdálkodás profil-
ját, hanem a piac fizetõképes keresletéhez. Ha pedig a család va-
lamelyik tagjának munkaereje nem hasznosítható ezen profilon
belül, akkor az keressen magának valamilyen megélhetést a gaz-

daságon kívül. A vállalkozás majd gépekkel pótolja vagy bérmun-
kásként foglalkoztatja az esetleg kívánatos munkaerõt. 

A specializálódás másik következménye az erõs függés a kül-
sõ piacoktól és a belsõ – potenciális – erõforrások hulladék-
ként való megjelenése. Jó esetben egy másik gazdaság vevõ le-
het valamelyik melléktermékre (ekkor a szóban forgó anyag
piaci termékké válik), az esetek többségében azonban a fel nem
használt melléktermék környezetszennyezõ hulladék lesz. 

„Legalábbis egy bizonyos méretig” – írja Sántha, aki maga is
elismeri, hogy a mezõgazdaság egyik legnagyobb környezet-
szennyezõ forrása a nagyüzemi intenzív állattartás. 

A specializálódás további problémája a regionális specializá-
lódás, a monokultúrák kialakulása. Elõbb csak az egyes áruter-
melõ gazdaságok szûkítik korábbi termékszerkezetüket egy vagy
két meghatározó termékre, majd egész országrészek, régiók
specializálódhatnak, és óriási monokultúrák alakulnak ki a me-
zõgazdasági termelésben. 

Ma – az élelmiszerpiacok nemzetközi méretûvé terjedése ré-
vén – a piaci igények és a piaci verseny a világ valamelyik távo-
li pontjáról befolyásolhatja az akárhol folyó termelés jellegét.
Ma már nem a közeli város a vidéki területek termékeinek vég-
sõ fogyasztója. A korábbi idõkben a városok méretét az õket a
közelbõl tápláló agrártermelõk száma és elhelyezkedése korlá-
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„A farmer népesség létszáma erõsen visszaesett az Európai Unió-

ban. A birtokok száma öt év alatt 9%-kal csökkent, az 1989/90-es 8,6
millióról az 1993-as 7,8 millióra (EU-15), illetve az 1995-ös 7,3 mil-
lióra. A csökkenés több mint tízszázalékos volt Belgiumban, Luxem-
burgban, Franciaországban és Spanyolországban, miközben Hollan-
diában, Görögországban, Ausztriában és Finnországban 4% körüli volt
a csökkenés. (…)

Ugyanezen idõszakban (…) az átlagos birtokméret az 1989/90-es
15 hektárról 1993-ra 16,4 hektárosra nõtt, és 17,5 hektár lett 1995-
ben. Az átlagértékek azonban elrejtik a tagországok közti mély különb-
ségeket, de még a tagországokon belüli régiók közti eltéréseket is. Az
alábbi tipológiát határozhatjuk meg:

· a „déli modell” kicsi és nagyon kicsi (4-8 ha) birtokokat jelent,
amiket idõsebb farmerek mûvelnek. Ez tipikus Görögországban, Olasz-
országban, Portugáliában (…) és Spanyolország sok régiójában. (…);

· az „északi modell” közepes és nagyméretû farmokból áll (a nem-
zeti átlag a 17 hektártól 67 hektárig terjed), ami elsõsorban Írország-
ban, a Benelux államokban, Dániában, Németországban, Franciaor-
szágban és az UK-ban  található.” EC, DG VI. (1997)

A mezõgazdasági termelés folyamata: az
erõforrások átváltása outputokká

Piacon vásárolt
inputok

A gazdaságban újrahasznosított outputok és
reprodukált erõforrások

Hulladékok, emisszió

Piacon
értékesített
outputok

„A jelenlegi, általánosan alkalmazott, zárt, koncentrált állattartást a
mezõgazdaság ‘szennyes ágazatának’ tekinthetjük, amely folyamatos
és nagy tömegû melléktermék termelésével a többi ágazatnál lényege-
sen nagyobb terhelést jelent a környezetére. (…) 

… de egy állattartó telep környezeti hatását – legalábbis egy bizo-
nyos méretig – alapvetõen nem az állatlétszám nagysága, hanem az al-
kalmazott tartási és trágyakezelési technológia és a keletkezõ mellék-
termékek kezelésének és hasznosításának a színvonala határozza meg.
(Sántha, 1999: 37, 47. p.)

"Jóllehet az árutermelést megelõzõ naturális gazdálkodás idején is
létrejött a termelés térbeli differenciálódása, ezt azonban [akkor] nem
a piac, hanem a természeti tényezõk által determinált termelékenysé-
gi különbségek és az adott népesség száma, a népsûrûség élelmiszer-
szükséglete határozták meg. … A szakosodás folyamatában a beruhá-
zások, ráfordítások a leggazdaságosabban elõállítható termék
termelésére koncentrálódnak. A specializáltság fokának növekedése
általában együtt jár az illetõ termék termelésének koncentrálásával,
árukibocsátásának növelésével, a termelés gazdaságosságának emel-
kedésével" (Bernát, et. al., 1997: 12.p.).



tozta. A második világháború után Nyugat-Berlin élelmiszerek-
kel történõ távolsági ellátása már elõre jelezte a város és köz-
vetlen vidéke élelmezési kapcsolódásának megszakadását. Ez
nem csak azt jelenti, hogy a települések piacain megjelennek a
több ezer kilométernyi távolságból a helyszínre szállított gyü-
mölcsök (banán, narancs) és más romlandó termékek (tej, vaj,
virág stb.), hanem azt is, hogy a lokális termékek vagy kiszorul-
nak ezekrõl a piacokról, vagy kénytelenek utánozni, illetve át-
venni a távoli versenytársak termékparamétereit. 

A város és vidéke – Erdei munkásságából ismert – szoros köl-
csönfüggõ kapcsolódása egyre egyoldalúbbá vált. A város többé
nem a vidékének földjén termelt élelmiszerek fogyasztója, ha-
nem csak felvásárlója, kereskedelmi mediátora. „Nem csupán
az agrártermékek skálája szûkült, hanem a 'termelési rendszer
is területi dimenziót öltött. A valamikor önellátó élelmiszerter-
melõ területek most olyan importált termékektõl függnek, ami-
ket csak a régión kívüli éghajlati és talajviszonyok között célsze-
rû termelni.” (Gillespie et al., 1994: 4-5. p).

A globalizálódás alapvetõ változásokat okozott a mezõgazda-
ság, az agrárgazdálkodás, valamint a természeti környezet vi-
szonyában is. „Korszerûnek – írja Buday-Sántha (2001) – a
magas mûszaki színvonalon, magas szakértelemmel folyó, ter-
melési technológiájával a helyi adottságokhoz illeszkedõ, a gaz-
dasági (piaci), humán- és állategészségügyi, higiéniai, környe-
zet- és természetvédelmi, valamint állatvédelmi
követelményeknek megfelelõ, a szántóföldektõl, illetve az istál-
lótól a fogyasztó asztaláig minden szakaszban ellenõrzött mi-
nõségi tömegtermelést tekinthetjük.” (196. p.)

A meghatározással legalább két problémánk merül fel: az el-
sõ a „technológiájával a helyi adottságokhoz illeszkedõ” kitétel
általánossága; a másik a tömegtermelés mérete – az „optimá-
lis méret” ökonómiai és ökológiai kritériumai közti különbség. 

Vegyük sorra ezeket a kérdéseket! Az elsõ probléma a „helyi
adottságokhoz illeszkedés” általános kritériumával van. Milyen
léptékben vegyük figyelembe ezeket a „helyi adottságokat”? Minél
nagyobb táblán folyik a termelés, annál nagyobb méretekben kell
egységesíteni a „helyi adottságokat”, mûtrágyákkal a talaj termõ-
képességét, érlelõ kemikáliákkal a fagyzugokban késlekedõ érle-
lõdést stb. A tömegtermelés gazdasági elõnyei ugyanis csak akkor
arathatók le, ha a tömeges termés egyszerre azonos minõségben
jelenik meg, lehetõvé téve a gépesített betakarítást. 

A gépesítés önmagában is a méretek növeléséhez és a rész-
let-eltérések homogenizálásához vezet. Az „optimális” tábla-
méret a gépek kapacitásaihoz igazodik, nem pedig a talaj és a
klíma sokféleségéhez. A közgazdasági értelemben számított
„optimális” méret a termõterület uniformizálását, sokszínûsé-
gének csökkentését okozza, míg az ökológiailag „optimális” mé-
ret – mint látni fogjuk – a széljárás, a vízháztartás stb. adottsá-

gaihoz igazodik, a termõterületek közé ékelt biotópokkal igyek-
szik fenntartani a terület sokszínûségét (diverzitását). 

A versenyképes tömegtermelésre kevésbé alkalmas területeken
is lehet jelentõs befektetésekkel – inputokkal – fokozni a terme-
lést. Ez azonban kiegészítõ költségeket jelent, s az így termelt áru-
cikk csak kiegészítõ támogatásokkal állhat meg a lábán a nemzet-
közi élelmiszerpiacok versenyében az olyan termékekkel
szemben, amelyek elõállításához nem volt szükség hasonló költ-
ségeket igénylõ inputokra. A nemzeti és a regionális agrárpoliti-
kák a kereskedelmi és ártámogatások bonyolult rendszerét hoz-
ták létre a hazai mezõgazdaság versenyképességének erõsítésére.
Napjainkban éppen az ilyen támogatások lefaragásáról folyik a leg-
hevesebb vita a nemzetközi politikai küzdõtéren.

A globális méretû élelmiszerpiacon a természeti feltételek, a tá-
mogatások és a piaci körülmények hármasából az utóbbi kettõ
nemzetközi méretekben egységesedik, miközben a természeti fel-
tételek megmaradnak lokális sajátosságnak. Amíg a város a loká-
lis környezetében megtermelt élelmiszert fogyasztotta, ezek a ter-
mészeti adottságok határozták meg az agrártermelés rentabilitását.
Mára azonban a lokális termékeknek (például a helyben termelt
almának) a globális piaci árucikkekkel (pl. banánnal, naranccsal,
mandarinnal) kell versenyezniük a legkisebb hazai települések
piacain is. Azt is mondhatnánk, hogy ma már nem a helyi terme-
lõk és nem a helyi természeti feltételek szabják meg legerõteljeseb-
ben a lokális tevékenységeket, hanem a globális világpiac.

Az ipari mezõgazdaság negatív hatása a vidék gazdaságáraAz ipari mezõgazdaság negatív hatása a vidék gazdaságára
Ebben a fejezetrészben természetesen sarkítva mutatjuk be

a produkcionista mezõgazdaság negatív hatásait. Ezek néme-
lyike az intenzív – de nem az ipari – gazdálkodás további foly-
tatása mellett is tompítható, míg mások gyökeresen eltérõ tech-
nológiát és környezettudatosságot igényelnek.

1. A környezeti károk: Az iparszerû mezõgazdasággal
szembeni kritikák rendszerint a tömegtermelés technológiájá-
nak a természeti környezetre gyakorolt negatív hatásait sorol-
ják fel. 
A szakirodalom gyakran említi a nagy gépek okozta talajtömö-
rödést, a vegyszerek alkalmazása miatt növekvõ talaj- és víz-
szenyezést, a tájképek elsivárosodását, a monokultúrák terje-
dését, az új, hatékony technológiák környezeti veszélyeit, a
termõréteg kizsigerelését stb.

2. Az egzogén függés: Az iparszerû mezõgazdálkodás-
nak fontos következménye a szabványosodás és az uniformizá-
lódás, ami egyrészt a tömegtermelés méretgazdaságossága felé
tolja el az agrárium termelését is, másrészt pedig – és a vidék-
fejlesztés szempontjából ez a következménye fontosabb – el-
szakítja a termelést a lokális környezetének kritériumrendsze-
rétõl, és egy térben és idõben távoli piac értékszempontjaihoz
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illeszti. A mezõgazdasági termelés elveszíti integrációját a helyi
feltételekhez és egy külsõ feltételrendszerhez igazodik. Más szó-
val nem Szalkszentmárton, de nem is Budapest határozza meg,
hogy mit és milyen technológiával kell Szalkszentmártonban
termeszteni, hanem a tokiói tõzsde.

3. A lokális feltételrendszertõl való eltávolodás
nem csak a távoli piacok értékrendszerét kényszeríti a helyi ter-
melésre. Eltépi a természeti környezet és a helyi mezõgazdál-
kodás integrációját is, hiszen az árutermelõ mezõgazdasággal
szembeni versenykihívás a nemzetközi piacokhoz, az
agrobiznisz ki- és bemenõ ágaihoz való integrálódást igényli. A
távoli kereskedelmi központok nincsenek (nem lehetnek) te-
kintettel arra, hogy milyen környezeti és társadalmi áldozatok
árán sikerül elõállítani a szóban forgó árucikket. A fa a nemzet-
közi piacokon ugyanolyan árucikk, függetlenül attól, hogy a bra-
zil esõerdõkbõl vagy Ukrajna erdeibõl származik. 

– Legyünk jóhiszemûek: a nemzetközi kereskedelmi közpon-
tok aggódhatnak a természeti környezetért vagy a helyi társada-
lom egészségességéért, de olyan késõn érkeznek el hozzájuk a
nagy távolság miatt az információk, amikor a lokális folyama-
tok már visszafordíthatatlanok lehetnek. 

– Legyünk ismét jóhiszemûek: az input-elõállítók és keres-
kedõk aggódhatnak a környezet és a helyi társadalmak állapo-
táért, de elsõdleges érdekük mégis termékeik értékesítése. A ré-
gi, nagy tömegben alkalmazott szerek helyett új, kisebb
mennyiségben alkalmazható és célzott hatású szereket fejlesz-
tenek ki, ezek azonban megnövelik a felhasználás kockázatait.

Más szóval nem a szalkszentmártoni természeti adottságok
és környezeti állapotok határozzák meg, hogy mit kell
Szalkszentmártonban termeszteni, hanem a nemzetközi input-
és output-piacok.

4. Az élelmiszer-biztonság. Az egymástól földrajzilag vég-
telen távolságba szakadt termelés és fogyasztás egyre fokozódó bi-
zalmatlansághoz – és újabban kifejezett aggodalmakhoz – vezetett
az élelmiszerpiacokon. A fogyasztók tudni szeretnék, hogy amit esz-
nek, az milyen technológiával, milyen tartósító-, ízesítõ- és színe-
zõszerek felhasználásával és egyáltalán: mibõl készült. A nemzet-
közi méretekben villámgyorsasággal terjedõ állati – és potenciálisan
embereket is fenyegetõ – betegségek, a különbözõ adalékanyagok
emberre gyakorolt hatásának ismeretlensége, a géntechnológia
kockázatai mind olyan tényezõk, amelyek az élelmiszerszabványok
legszigorúbb elõírásai ellenére is növelik az ismeretlenbõl érkezõ
élelmiszerek iránti bizalmatlanságot – sõt félelmet. A világ iparo-
sodott országaiban terjed a lokális élelmiszerhálók, a termelõk és
a fogyasztók közti direkt kapcsolatok „divata”. 

Összefoglalva: az iparszerû – tehát a globális élelmiszerpiac íté-
lete szerint korszerû – mezõgazdasági termeléssel szembeni vá-
dak szerint a „fordista” mezõgazdaság monokultúrás, környezet-

szennyezõ, az emberi munkaerõt kiszorító, tõke- és inputigényes.
Következményként pedig lényegében nem segíti a lokális vidéki
társadalom megélhetését, elvándorlásra kényszeríti a foglalkozta-
tást keresõ vidékieket, elsivárítja a tájat és rombolja a
biodiverzitást, uniformizálja a termelési és a fogyasztási mintákat.

Az élelmezési dilemmaAz élelmezési dilemma
A „produkcionista” – tehát a mezõgazdasági árutermelést min-

denek fölé helyezõ – szemlélet figyelemre méltó érvekkel rendel-
kezik álláspontja alátámasztására. Tudnunk kell, hogy a világ né-
pessége tovább növekszik és már ma is óriási mértékû éhínségek,
tömeges éhhalálok fordulnak elõ – elsõsorban Afrika szegényebb
területein. Az OECD egyik tanulmánya szerint: „a világ erõforrá-
sai elegendõk arra, hogy a szükséges élelmiszert elõállítsák a 2020-
ra elõre jelezhetõ 8 milliárdos népesség számára a környezet rom-
bolása nélkül. A népességnövekedés és a gyors városiasodás, a
jövedelemnövekedés és a táplálkozási szokások változásai alapve-
tõen megnövelik az élelmiszer-szükségletet a következõ 25 év so-
rán. A világ gabonaszükséglete mintegy 55 százalékkal nõ, a hús-
szükséglet pedig több mint 75%-kal. Ez óriási nyomást jelent a
termelésre és a piacokra. Az élelmiszer-termelés növekedésének
nagyobb része azonban a termésnövekedésbõl kell származzék.”
(Taniguchi, West, Bouin, 1996: 13. p.)

Ugyanakkor a mezõgazdaságilag mûvelhetõ – és a mûvelt – te-
rületek nagysága világméretekben csökken a sivatagosodás, az ur-
banizálódás stb. miatt; s ebbõl következõen egyre kisebb terüle-
ten kell a rendkívül gyorsan növekvõ létszámú fogyasztói tábort
élelmiszerrel ellátni. Ez azt jelenti, hogy a meglévõ – esetleg mi-
nimális mértékben növelhetõ – termõhelyen kell elõállítani a je-
lenleginél messze nagyobb mennyiségû élelmiszert. Ez olyan in-
tenzív technológiák alkalmazását követeli meg, amelyek rendkívül
költségesek, és csak kevés ország rendelkezik ezek bevezetésének
feltételeivel. Másrészt – szemben az OECD dokumentum optimiz-
musával – semmi biztosítékunk nincs arra nézve, hogy a Föld el
tudná viselni azt a mértékû és intenzitású mezõgazdaságot, amely
ennek az óriási feladatnak a megoldásához szükséges volna. 

Az élelmezési kihívásra válaszként adott „produkcionista meg-
oldás” korlátait máris jelzik a globális környezeti problémák (pél-
dául a rizsföldek és a kérõdzõ állatok közrehatása az üvegházha-
tás kialakulásában; a jóval kisebb mennyiségben szükséges, de
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„A mezõgazdaság modernizációs folyamata – ahogyan az a 20. szá-
zad második felében a fejlett országok mindegyikében és sok fejlõdõ
országban is lezajlott – teljesen összeférhetetlen a fenntarthatóság el-
veivel és a kapcsolódó »fenntartható mezõgazdálkodás« koncepciójá-
val. A produktivitás növelése érdekében sok mezõgazdasági földterület
mélyreható átalakuláson ment át a nyugati munkaszervezési modell,
a termelési minták és a külsõlegesen kifejlesztett technológiai csoma-
gok bevezetése miatt. Ezeket univerzálisan alkalmazhatóknak tekin-
tették, függetlenül a lokális társadalmi és környezeti kontextusoktól.”
(Pugliese, 2001: 112. p.)



éppen ezért nemcsak hatékonyabb, hanem kockázatosabb vegy-
szerek alkalmazása; a globális méretû táp- és takarmánypiac ha-
tása a járványok terjedésére; a monokultúrák szerepe a gyomok,
kártevõk és betegségek terjedésében stb.). 

Egyre látványosabban tárul fel, hogy a Föld eltartóképessége
nem terjeszthetõ ki korlátlan méretekben.  Mindez nem jelenti
az iparszerû mezõgazdaság temetését. Sõt a számítógépes irányí-
tás, a genetikai ipar és az alternatív termelési rendszerek eddig
nem látott lehetõségeket kínálnak a még több élelmiszer elõállí-
tására. A hosszú távra szóló projektek a víz- és szövetkultúrák ré-
vén a talaj nélküli növénytermesztés kifejlesztését ígérik. „A kom-
puterforradalom és a biotechnológiai forradalom egyetlen
technológiai komplexumba kapcsolódása az élelmiszertermelés
új idõszakát vetíti elõre. Olyannak, ami elválik a földtõl, az éghaj-
lattól és az évszakoktól, a mezõgazdasági outputok meghatározó
ágenseitõl. … A technológia a laboratóriumi molekula-manipu-
lációk révén kiszoríthatja a nyitott földeken történõ gazdálkodást.
… Nemrég két USA-ban székelõ biotechnológiai cég jelentette be,
hogy sikeresen állított elõ vaníliát laboratóriumban növényi sejt-
kultúrából.” (Rifkin, 1995: 123, 124.p.)

Bárhogyan alakuljon is az élelmiszertermelés jövõje és pia-
ca, néhány dolgot biztosan elõre tudhatunk. 

1. A „produkcionista” rendszerek mûködésére elengedhetet-
len szükségünk van. Az óriási mértékû népességnövekedés mi-
att szükségessé vált az élelmiszer-termelés fokozása. Ennek és
az élelmiszerek tartósíthatósága érdekében elengedhetetlen a
jövõben is bizonyos vegyszerek és vegyi kezelések alkalmazása
az élelmiszer-termelésben és -feldolgozásban.

2. Biztos az is, hogy forradalmian új technológiák kerülnek ki-
fejlesztésre, amelyek képesek lesznek óriási mértékben növelni
az élelmiszer-termelés és az élelmiszer-feldolgozás hatékonyságát.

3. A vidéki területek gazdaságának meghatározó alapja a me-
zõ-, az erdõ- és az élelmiszergazdaság lesz.

4. Ugyanakkor egészen biztosra vehetjük, hogy felértékelõd-
nek olyan környezeti és természeti elemek, amelyek korábban
alig kaptak figyelmet a termelõk és a közgazdászok körében.
Így például a biodiverzitás vagy a tájképi elemek, a lokális ter-
melési stílusok és az azokhoz kapcsolódó lokális tudások, a kul-
turális örökség stb. Egyre nyilvánvalóbbá válik mindenki szá-
mára, hogy a vidék nem csak az élelmiszert állítja elõ, hanem
funkciói közé tartozik az élelmiszer-termeléshez is nélkülöz-
hetetlen erõforrások gondozása (talaj, víz) és karbantartása is. 

A modern mezõgazdasági tudásrendszerA modern mezõgazdasági tudásrendszer
Mannheim Károly a „világ elmágiátlanításaként” ír arról a fo-

lyamatról, amelynek a lényege a racionalizálás, a számszerû-
síthetõség (a kvantifikálhatóság) és az általánosan érvényes (ge-
neralizálható) tételek megfogalmazása logikai összefüggések
alapján. „Azzal az egyáltalán nem bizonyított elõítélettel köze-

ledünk a dolgokhoz – írja –, hogy az ember csupán annyiban
ismer meg, amennyiben tapasztalatai mindenki számára de-
monstrálhatóak lesznek” (Mannheim, 1994, 40. p.). Ezért hi-
szünk a tudományban, különösen a matematikai nyelven és az
általánosérvényûség igényével kommunikáló tudományban.
Csak olyan bizonyosságokat érdemes felkutatnunk, amelyek ál-
talánosan demonstrálhatók, s nemcsak egy hitbeli közösség
számára közvetlenül beláthatók. A modern tudás az általános-
ságban érvényes, racionális elvek szerint rendezett tudás.

A logikai összefüggések sorára építkezõ és általános érvényes-
ségû megállapítások rendszerbe szervezhetõk és átadhatók (ta-
níthatók). Nem szükséges – és nem is lehet – fizikailag érinte-
nünk, empirikusan tapasztalnunk számos dolgot ahhoz, hogy
megtanulhassuk a mûködési elvét. A sokféle mûködési folya-
mat elméleti ismerete alapján új logikai felépítményeket konst-
ruálhatunk. Ez a fajta ismeret és ismeretátadás gyökeresen el-
tér természetében a hagyományos paraszti tudásvilágétól.

Aki a tudományos megismerés logikai folyamataihoz szociali-
zálódott a tanulás intézményrendszerében, rendszerint tudatlan-
ságnak, babonaságnak gondolja azt a hagyományos népi tudás-
anyagot, amely rendszertelenül egymás mellé torlódott
tapasztalatok halmaza, mindenféle logikai összefüggésrendszer
ragasztóanyaga nélkül. 

A mezõgazdasági szakoktatás Magyarországon – Európával egy
idõben – az 1780-as években indult (Szarvason, majd Keszthe-
lyen). Mindössze 200 éve, hogy egyáltalán felmerült az igénye a
gazdászati és erdészeti ismeretek tudományos rendszerbe foglalá-
sának és átadásának. Ez a két évszázad – és az idõközben bekö-
vetkezett technológiai fejlõdés – példátlan mértékû haladást ho-
zott a mezõgazdasági ismeretek rendszerezésében, kiegészítésében
és a különbözõ élettudományok mezõgazdaság körüli integráció-
jában. Röviden: a mezõgazdaság megtanulható és több részterü-
letre osztható professzionális szakma lett. Az egyetemek nagy szám-
ban ontották az agrárközgazdászokat, a növénytermesztõket, a
növényvédelmi szakembereket, a szaktanácsadókat stb . 

A tudományosság és a népi tudáskészlet erõteljesen elvált a
mezõgazdaság területén. A tudományos mezõgazdálkodás az
ipari mezõgazdaság produkcionista logikája alapján nemigen
tudott mit kezdeni a hagyományos tudásoknak a rendkívül ap-
rólékos és mély, de csakis a lokalitásra érvényes készleteivel.
Bizonyos fogások ismeretére – például: miként kell a szénás-
szekeret úgy megrakni, hogy ne húzza félre a súly – az ipari
mezõgazdaság körülményei között nem volt szükség. 

A modern mezõgazdasági szakember valamennyi termelési té-
nyezõvel (erõforrással) racionálisan kalkulált, beleértve az em-
beri munkaerõt és munkaidõt is. Racionalitást tételezett fel az
emberekrõl is, és gyakran értetlenül fogadta, miért nem kapnak
az emberek a modern agrártudomány ígéretes innovációi után. 
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GYÕRFI DÉNES 

Somai József Közgazdasági múltidézés címû írásában
a Közgazdász Fórum idei áprilisi számában többek között
arra figyelmeztet, hogy az erdélyi magyar szövetkezeti mozgalom
múltjában még olyan feldolgozatlan gazdag szövetkezeti múltunk-
nak is helyet óhajtunk nyújtani, mint a Hangya Szövetkezeti Köz-
pontja, a Gazdasági és Hitelszövetkezetek Szövetsége, az Erdé-
lyrészi Iskolaszövetkezetek és más kapcsolódó szövetkezeti témák.
„Megbocsáthatatlan bûn lenne megfeledkezni viszont az erdélyi
magyar szövetkezeti mozgalomnak közvetlenül az elsõ világhábo-
rú és a két világháború között kifejtett tevékenységérõl, a két ma-
gyar szövetkezeti központhoz, a nagyenyedi, illetve a marosvásár-
helyi Hangya szövetkezetek központjához, valamint a kolozsvári
székhellyel mûködõ szövetség értékesítõ és hitelszövetkezetek köz-
pontjához tartozó sok száz magyar szövetkezetrõl.” Majd másutt
így indokolja, összegezi fenti állításait: „Tesszük mindezt azért,
hogy az erdélyi magyar ember magatartását jellemzõ, egymás köl-
csönös megítélésének többszázados hagyománya a jelen és a jö-
võ tanulsága legyen, mert úgy hisszük, hogy ha a mai magyar kö-
zösségért felelõsséget érzõ közösségszervezõk ráébrednek ennek
a forrásnak a nagy tartalékára, a jobb sorsra érdemes erdélyi ma-
gyar közösség rávezethetõ egy életképesebb gazdaság vitelére. Ne
hagyjuk a múlt értékeit elásva hagyni, tegyünk erõfeszítést feltá-
rásunkra, és hasznosítuk a múlt ismeretét és tanulságos gyakor-
latát, jelenünk és jövõnk jobbítására.”

Nos, a fentiek szellemébõl kiindulva próbálom összegezni a
nagyenyedi Hangya Szövetkezet rendkívül gazdag, sokrétû és szer-
teágazó tevékenységének legfontosabb mozzanatait a rendelkezé-
semre álló forrásanyag alapján. Óriási tevékenységi ágazatokról
lévén szó, jelen tanulmányomban csupán a tevékenység legfõbb
mutatóit sikerült összegeznem. Azt hiszem, így is sikerül majd át-
fogó képet alkotnom az egykori nagyenyedi Hangya központ sok-
színû gazdasági tevékenységérõl, annak tartalmáról, jellegzetes-
ségérõl, sajátosságairól.

De mindenekelõtt tegyünk egy röpke visszapillantást a történe-
lemben. A modern szövetkezeti mozgalom a XIX. században in-
dul meg Angliában. Szellemi megalapítói Owen és King. Gyakor-
lati létrehozói pedig a rochdale-i 28 takács. Õket pedig a kamat és
az áruuzsora kényszerítette szövetkezésre. A gyakorlati szövetke-
zet megalapítása céljából 28 fontnyi üzletrésztõkét gyûjtöttek ösz-
sze, s ezen összegbõl Rochdale egyik utcájában „Becsületes úttö-
rõk” címmel megnyitották az elsõ szövetkezetet. Programjukban
a fogyasztási szövetkezet létesítését csak elsõ lépésnek tekintették
a tagok szociális és anyagi helyzetének megjavítása érdekében; te-
hát elõttük is társadalomalakító célok lebegtek. Késõbb házakat

akartak építeni, gyárakat létesíteni, és fölbirtokokat vásárolni
munka nélküli tagjaik foglalkoztatása végett. A józan gondolkozá-
sú takácsok szerény eszközökkel, de szívós kitartással fogtak mun-
kához. A megállapított elvek a továbbiak során is gyakorlati szö-
vetkezet alapelvei maradtak. Ezek a következõk: a.) nyitott tagság,
b.) demokratikus vezetés (mindenkinek üzletrészeitõl függetlenül
egy szavazata lehet), c.) a felesleg felosztása vásárlási visszatérítés
formájában, d.) üzletrész gyûjtése, korlátozott kamat, e.) teljes
politikai és felekezeti függetlenség, f.) készpénzért való vásárlás és
árusítás, g.) szövetkezeti elõképzés elõmozdítása, h.) rendes na-
pi áron, nyílt üzletben való árusítás, i.) nem tagoknak is, j.) jó mi-
nõségû, becsületesen kimért áru.

Legfõbb elvük az önsegély elve, vagyis saját erejükbõl tartot-
ták fenn magukat, s nem szorultak sem állami, sem más in-
tézmények támogatására. S e kezdeti mozgalom nem állott
meg a szigetország határainál. Franciaország gyárvárosaiban
is megindult a munkásság szövetkezeti alapon való megszer-
vezése. Németországban az ipari munkásság után a kisiparos
és a falusi kisgazdák körében indul be a szövetkezeti szervez-
kedés. Az elõbbieknek Hermann Schultze Delitzsch, ay utób-
binak Friedrich Reiffeisen lett a megszervezõje. Olaszország-
ban Mazzini és Luzatti, majd Wollenborg, Dániában pedig
Gruntvig szervezõ munkássága érdemel említést.

A magyar szövetkezeti mozgalom elsõ megnyilatkozása is a nép
túlnyomó többségének foglalkozásához – a földmûveléshez fûzõ-
dik. Melegágyát a jobbágyfelszabadulást kísérõ ínséges tõkeviszo-
nyok képezték, de a szabadságharc utáni önkényuralom minden
gyülekezést, szervezést tiltó rendelkezései hosszú ideig késleltet-
ték a modern magyar szövetkezeti mozgalom kifejlõdését. A föld-
höz jutott, de termelési eszközöket nélkülözõ földmíves népnek
tömegei estek áldozatául a kíméletlen tõkeuzsorának. E siralmas
helyzet, ez a szükség teremtette meg a magyar földmûves lakos-
ság elsõ hitele egyleteit. Az elszórt kezdeményezés, kísérletezés
egységes szövetkezéssé csak akkor fejlõdött, amikor annak élére
az Országos Magyar Gazdasági Egyesület vezetõje, a nép nyomo-
rát mélyen átérzõ magyar fõúr, gróf Károlyi Sándor állott.

A szövetkezés egységes szervezése végett Károlyi gróf kezdemé-
nyezésére 1886 decemberében megalakult az elsõ hitelszövetke-
zet, melyet nagyobb és újabb hitelszövetkezetek alakítása követett.
A szervezés munkájában nagy rész jutott az 1890-ben megindí-
tott elsõ magyar szövetkezeti szaklapnak, a Szövetkezés-nek
i s .
A hitelszövetkezetek számának növekedésével a meglévõ keretek
szûknek bizonyultak, s ezért 1894-ben megalakult a Szövetkeze-
tek Központi Hitelszövetkezete. A hitelszövetkezeti szervezet jelen-
tõségét már az állam is felismerte, s e központ helyébe az 1898.
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évi hitelszövetkezeti törvény alapján állami tõke hozzájárulásával
alakult meg az Országos Központi Hitelszövetkezet. Ugyancsak
1898-ban valósul meg gróf Károlyi Sándor másik nagy terve: a fa-
lusi lakosság fogyasztási szövetkezeti megszervezése. Indítványá-
ra s a magyar gazdaszövetség együttes anyagi támogatásával meg
is alakul a szervezõ fogyasztási szövetkezetek irányító és áruellá-
tó szerve, a Hangya Központ. Ennek vezetésével indult meg az
egész ország területén a falusi Hangya-szövetkezetek szervezése,
amelyek egyre hathatósabb eszközeivé váltak a nép gazdasági fel-
emelésének. A könyörtelen halál viszont 1906-ban örök pihenõ-
re késztette a magyar szövetkezeti mozgalom apostolát, gróf
Károlyi Sándort.

„Szigorúan becsületes jelleme, égõ fajszeretete, igazságért és
méltányosságért való tettrekészsége – hangzanak Rohay László-
nak, a nagyenyedi Hangya Szövetkezet vezérigazgatójának elisme-
rõ szavai 1922-ben, a Bethlen Kollégium 300. évfordulóján részt
vevõk elõtt az enyedi székházban tett látogatásuk alkalmával –
örök idõkre példaképévé tette Õt minden jó magyarnak és min-
den szövetkezeti embernek. Kár, hogy a kérlelhetetlen halál ak-
kor szakította el tõlünk, midõn az általa alapított intézmények még
csak a fejlõdés kezdetén voltak, és így nem érhette meg azok ta-
lán õ általa nem is remélt tökéletesedését és nagyságát. A Hangya
azonban az õ nagy szellemének áldozva hozta létre a budapesti
Közgazdasági Egyetemet.”

Az 1918 évi nemzeti katasztrófa után új határok és új vámso-
rompók keletkeztek, ami egyet jelentett az erkölcsi és anyagi
magunkramaradással. Erkölcsiekben elvesztettük a gárdát, mely
közgazdasági, politikai és irodalmi téren tette meg kötelességét a
szövetkezeti élet elején, anyagiakban pedig az erõs központot, mely
az azelõtt is itt mûködõ kirendeltségeket mentesítette az anyagi
gondoktól, és mindent megadott, hogy célirányosan és fokozato-
san javítsák az erdélyi szövetkezetek tagjainak hitel- és áruellátá-
sát. Az adott viszonyok diktálták, hogy Erdély és a leszakított egyéb
területek részére új központok létesüljenek, tovább folytassák mû-
ködésüket, s megvédjék a pusztulástól azon erkölcsi és anyagi erõ-
ket, melyek a kiterjedt szövetkezeti hálózat szervezetében össze-
gyûjtött alap tartalék tõkéiben kialakultak. Céljuk volt menteni a
menthetõt és a menthetõt és a megváltozott viszonyok között is
konzerválni azt, amit fontosnak és nélkülözhetetlennek tartottak
az elkezdett munka folytatása céljából. Erdély nagyszámú szövet-
kezeti vezetõi és tagjai megértéssel fogadták a nagyenyedi kezde-
ményezõk felhívását, és csoportosan siettek bejelenteni csatlako-
zásukat. A felhívott 546 szövetkezetbõl 524 jelentkezett.

Az új nagyenyedi központ, melynek szintén a Hangya Szövetke-
zetek Központja nevet választották, ezzel a hálózattal kezdte, illet-
ve folytatta mûködését, szigorúan azon elvek alapján, melyek a
volt központ is oly szép eredménnyel alkalmazott. A kezdetekkor,
1912-ben már új székházat, impozáns raktárépületet hozott tetõ

alá amott a vasútállomás tõszomszédságában. Az újraindulás, a
szervezés nagy és nehéz feladatát Rohay László, a Hangya elsõ ve-
zérigazgatója vállalta és végezte munkatársaival egyetemben a leg-
nagyobb odaadással és következetességgel, 1928-ban bekövetke-
zett váratlan haláláig. Halála óriási veszteséget jelentett az erdélyi
a szövetkezeti mozgalom számára.

Rohay László 1870. október 4-én született Szatmárnémetiben.
Tanulmányainak befejezése után külföldre ment a kereskedelmi
élet egyik világgócpontjába, Hamburgba, ahol két év alatt alapos
és széles körû kereskedelmi ismeretekre tett szert. Hazatérése
egybeesett Károlyi gróf alakító munkásságával, melynek gyorsan
felismervén hatékony és fontos célkitûzéseit, 1899. szeptember
1-jén máris a Hangya szolgálatába lép mint annak elsõ ellenõre.
Már az elsõ években nagyobbrészt Erdélyben tevékenykedett, s
döntõ szerepe volt az Aranyos vidékén, a Maros mentén s a Szé-
kelyföldön beinduló Hangya-szövetkezetek megszervezésében.
Erre az idõre esik számos erdélyi helységben szövetkezetek
létrehozása, mint pl.: Alsósófalva , Csíkszereda, Csíkkozmás,
Erked, Felõr, Kányád, Kerelõszentpál, Mócs, Nagyenyed, Sepsi-
szentgyörgy, Torda, Tövis. Így válik az enyedi központ az erdélyi
Hangya kirendeltségévé 1906-ban, s ennek fõnökévé Rohay Lász-
ló. Szakszerû irányítása alatt pedig igen gyors fejlõdést mutat az
enyedi kirendeltség. Az elsõ évi 1906-os 744 161,52 koronát ki-
tevõ áruforgalma állandó növekedést mutat a továbbiakban, ami-
nek kellõ lebonyolítása végett néhány év múlva Sepsiszentgyör-
gyön külön áruraktárt kelett felállítani. Ezalatt a Székelyföld is
egyre intenzívebben kapcsolódott be a Hangya áruellátásába,
ennek eredményeként 1913-ban a nagyenyedi kirendeltség 4 mil-
lión felüli, 1918-ban 22 millió korona forgalmat bonyolított le.

A világháború után az enyedi s egyben az erdélyi munka orosz-
lánrésze nehezedett vállaira, a hitelszerzés, a piacok nyitása, a szö-
vetkezeti áru és pénzügy irányítása s az ezek által megnövelt szö-
vetkezeti hálózat kiépítése terén. Ennek megfelelõen rövid idõ alatt
6 új tranzitraktárt szervezett, melynek helyes irányításával a veze-
tése alatt álló Hangya Központ áruforgalmát évrõl évre növelhet-
te, s mind jobban végezhette el a vidéki szövetkezetek áruellátá-
sát. Munkája azonban nem volt zavartalan, hanem a viszonyok
számtalan nehézségei, az új központ jogi elismerése és más sú-
lyos körülmények óriási megpróbáltatásoknak tették ki lelki és
testi erejét, s mint az óriástölgyet is megtépássza az idõk vihara,
úgy emésztették õt az állandóan súlyosbodó viszonyok. Így fejezõ-
dött be földi, termékeny, alkotó pályafutása 1928. március 8-án
Nagyenyeden. Nyolcévi vezérigazgatósága alatt viszont egy feleme-
lõen szép örömnapja is volt 1924. szeptember 25-én, midõn a
Hangya szolgálatában eltöltött 25 éves, eredményekben gazdag
mûködésének jubileumán bensõséges és meleg ünneplésben ré-
szesítette igazgatósága, felügyelõbizottsága, tisztviselõ munkatár-
sai, a szövetkezetek vezetõségei, barátai, tisztviselõi. 
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Ez alkalommal hatalmas méretû, tekintélyes, elegáns kivitele-
zésû, gazdagon illusztrált fényképalbumot állítottak össze tiszte-
letére, mely értékes album a leánya, néhai Illyés Éva becses ado-
mányaként pár éve a nagyenyedi Bethlen Könyvtár örök idõkre
szóló tulajdona. Felnyitva a rendkívül díszes, veretes borítót, amott
az elsõ díszes kivitelezésû címlapon ez olvasható: „1899–1924.
Rohaz László vezérigazgató, a szövetkezés úttörõibõl lett vezérhar-
cosának a Hangya-szövetkezeti központ alapításában és vezetésé-
ben töltött 25 éves, eredményekben gazdag munkásságának év-
fordulója alkalmából szeretõ és ragaszkodó emlékezéssel a
Hangya-szövetkezetek nagyenyedi központjának igazgatósága,
felügyelõbizottsága és tisztikara.”

A következõ oldalon az ünnepelt fényképe, ezt követõen az igaz-
gatósági tagok (dr. Garda Kálmán, br. Bánffy Ferenc, dr. Ferenczy
Géza, Bocsánczy János, Ugron István, Balázs Ferenc, dr. Drexler
Béla, József Lajos, Ürmössy József, dr. Asztalos Kálmán), a felü-
gyelõbizottság (Inczédy Joksmann Ödön, Horváth Pál, Horváth
Árpád, Lengyel Gerõ, Imre Zsigmond, gr. Haller István, Bodor Ber-
talan), az igazgatók (Böhm Sándor, Gruenwald Zénó, Nagy Domo-
kos, dr. Harmath János) fényképei díszelegnek. A továbbiakban
külön lapokon a központi tisztségviselõk 42 fényképe (ebbõl 24
nõ), a fõnökök lapja 5 képpel, a központi raktár 15 képpel (1 nõ),
továbbá aradi raktár 10 (2), marosvásárhelyi 10 (2), nagyváradi
13 (2), sepsiszentgyörgyi 11 (2), szatmári 7 (1) székelyudvarhe-
lyi 7 (1), szilágysomlyói 4 (1) és a tordai képviselet 5 (1) képpel.
Összesen 150 erdélyi Hangya-tisztségviselõ portréja került a be-
cses albumba, és mentõdött át azáltal az utókor számára.

Az élet viszont megy tovább, s a Hangya Szövetkezet
Nagyenyeden is folytatja áldásos munkálkodását. Még azon év
szeptemberében külön kiállítási és egyben bemutatkozó pavilon-
nal vesz részt az erdélyi Gazdasági Egylet kolozsvári mezõgazda-
sági kiállításán. Az eseményrõl a szövetkezetek hivatalos lapjából,
a Szövetség azon év szeptember 16-i számából szerzünk tu-
domást, melyben többek között ez olvasható a Hangya-kiállítás
kapcsán: „A kerti fõút közepén foglalt helyet a Hangya Központ ál-
tal felállított színpompás pavilon, mely megkapó külsõ formájá-
val már messzirõl felhívja a közösség figyelmét, s díszes felirattal
hirdette a gazdaközösségének, hogy a szövetkezés erejével milyen
mentsvárat teremthet magának a falu társadalma. A ragyogó fe-
hér, kék szegélyû tornyos pavilonnak állandóan sok látogatója volt,
csaknem az érdeklõdés középpontját képezte, s mindenki elra-
gadtatással szemlélte a benne nagy ízléssel elrendezett minta Han-
gya szövetkezeti boltot. Az áruk különbözõ fajtái szerint kellõ cso-
portosításban helyezték el a pavilon hat oldalán a fûszer-, vas-,
rövid-, ital-, üveg-, porcelánáruk és gazdasági cikkek, melynek
árusítása minden falusi Hangya szövetkezetnek feladatát kell ké-
pezze. Számtalan szövetkezeti vezetõ – olvasom tovább –, boltke-
zelõ és szövetkezeti üzletrészes tag szemlélte gyönyörködéssel a

mintaboltot, azon óhajának adva kifejezést, bárcsak az õk Han-
gya boltjuk is ilyen lehetne. Oly községek gazdái pedig, ahol még
eddig nem létesítettek Hangya boltot, nagy érdeklõdéssel hallgat-
ták a felvilágosításokat és tájékoztatásokat, hogy miképpen indít-
sák meg a mozgalmat, hogy falujukban is hasonló és jó beszer-
zési forrást, Hangya boltot alakíthassanak.”

Ugyanakkor és ugyanott a kisgazdák arról is értesülhettek, hogy
a Hangya központ még azon évben nemesített vetõmagot, mûtrá-
gyát és egyéb vegyszereket, valamint új típusú mezõgazdasági gé-
peket bocsát rendelkezésükre. Mindezek figyelembevételével a bí-
rálóbizottság a Hangya-kiállítást az I. osztályú aranyéremmel
tüntette ki.

A sok esetben nyomasztó politikai, valamint gazdasági helyzet
ellenére a nagyenyedi Hangya Központ a következõ években is –
lemorzsolódva bár –  tovább folytatja gazdaságépítõ munkáját
Erdély magyarsága körében. Újabb fogyasztási szövetkezetek, hi-
tel-, tej-, vegyes szövetkezetek, háziipari, önsegélyezõ szövetkeze-
tek megalakulása és fejlesztése szerepel napirenden a Hangya ve-
zetõségének állandó jellegû munkaterveiben.

Az 1938-as Hangya-közgyûlés gr. Haller István személyében új
embert hívotta szövetkezeti központ élére. Kerelõszentpáli gyö-
nyörû kastélyából már addig is nemcsak a község szövetkezeti éle-
tét irányította, hanem mint felügyelõbizottsági tag a Hangya szá-
mára Nagyváradon és Marosvásárhelyen ingatlant vásároltat, s
átépítteti, korszerûsíti a sepsiszentgyörgyi raktárt, s rájön arra is,
hogy mily nagy jelentõsége van annak is, hogy a Hangya Központ
éppenséggel a legjobb marosmenti bor hazájában, Nagyenyeden
van elhelyezve. Éppen ezért bõvítteti az õsi Kollégium egyik szár-
nya alatt létezõ borpincét valamint az aradi pincészetet, így a hegy-
aljai kitûnõ borok tárolására és kezelésére biztosít megfelelõ tech-
nikai feltételeket.

„Szövetkezeteink további kiépítésének tervét egy csapásra meg-
állította a háború (a Bécsi döntést követõen) – vallotta gróf Haller
István a Déli Hírlap riporterének 1944. március 19-én –, szin-
te azt hittük, hogy áthidalhatatlan helyzet elé állított az 1940. év
õsze. Az aradi kivételével minden áruraktárunk elszakadt közpon-
tunktól, és velük együtt szövetkezeteink legnagyobb része is. Csak
mintegy nyolcvan fogyasztási szövetkezet maradt hálózatunkban.
Központunk erejét azonban ez a körülmény csak eleinte és átme-
netileg, nagyon rövid ideig bénította meg. A történelmi esemény
után igazgatóságunk felhívást intézett a szövetkezetekhez. Közöl-
tük a helyi vezetõségekkel, hogy a Hangya a változott körülmények
között is teljesíti hivatását, és úgy, mint eddig tette a központ, ez-
után is tagszövetkezetek támogatását szeretné szolgálni. Ma, a há-
ború ötödik évében örömmel állapíthatom meg, hogy az áruellá-
tás, a megszorítások és természetes nehézségek ellenére,
rendesen folyik.”

Ezek az új körülmények tették szükségessé, hogy tárgyalásokat
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kezdjen az észak-erdélyi román szövetkezetek vezetõivel, akik
mindként részrõl a megértés szellemében és a kölcsönösség je-
gyében zajlottak le, mely tárgyalásoknak az volt egyik legfontosabb
eredményük, hogy az erdélyi magyar hitel- és tejszövetkezetek a
nagyenyedi központhoz csatlakoztak. Így az újonnan érkezettek-
kel együtt 1947-ben 181 szövetkezet tartozott Enyedhez. Ezek kö-
zül 87 fogyasztási, 76 hitel-, 12 tej- és 6 vegyes szövetkezet volt.
Ezek a szövetkezetek 44 137 szövetkezõ család erkölcsi ereje mel-
lett 85 millió lej szövetkezeti üzletrésztõkét és tartalékalapot je-
lentettek. Észak-Erdélyben a Plugarul szövetkezetek központjá-
nak ugyanezeket a jogokat biztosította a magyar kormányzat. Az
új szövetkezeti alapszabály biztosítását és a katonai felmentések
kérdését ugyancsak a kölcsönösség jegyében rendezték. Ugyan-
akkor az észak-erdélyi román szövetkezetek részére hatalmas kö-
tetet kitevõ szövetkezeti naptár kiadása vált lehetõvé ugyanezen a
kétoldalú megállapodás alapján.

A háborús idõk ellenére mind a falvak, mind a városok lakos-
sága tetemes részt vállalt a szövetkezeti élet számos vetületébõl.
Temesváron 1942-ben jött létre a Hangya fogyasztási szövetkezet,
mely 1944-ben már két fióküzlettel rendelkezett. Ennek támoga-
tására a buzgó szövetkezeti tagok több mint hétmillió lej üzletrész-
tõkét fizettek be. A kisemberek 1000 lejes üzletrészei mellett a te-
hetõsebbek 50, sõt 100 ezer lejes üzletrészeket is jegyeztek. 
A hitelszövetkezetek esetében a temesvári Corvin s az aradi Önse-
gélyezõ hitelszövetkezet mûködött elismerõ eredménnyel, míg a
brassói Ágisz háziipari szövetkezet a háziipari termékek elõállítá-
sával és értékesítésével ért el említésre méltó eredményeket. Így
például az aradi Önsegélyezõ hitelszövetkezet mint a Hangya szö-
vetség tagja 1942-ben 2513 taggal s 4926 üzletrésszel, 1943-ban
már 3087 taggal és 7296 üzletrésszel zárta az évet. Az 1943-ban
befizetett üzletrésztõke 3 005 303 lej volt. Ez az elõzõ évi összeg-
nek 62,5 százaléka volt. Így az év végi betétállomány 5 762 316
lejre emelkedett, ami pedig 110 százalékos emelkedésnek felel
meg. A szövetkezeti könyvtáruk is szintén szép eredménnyel mû-
ködött. Az 1406 kötetes kölcsönkönyvtárból 1943-ban 195 tag
5803 kötetet kölcsönzött ki.

Gróf Haller István elnök elsõsorban a papok és tanítók hatha-
tós munkálkodásán látta a falusi szövetkezetek fellendítését és
elõbbrevitelét. E kontextusban a legnagyobb elismeréssel szólt –
a Déli Hírlap 1944. március 25-i száma szerint – a nagyenye-
di Bethlen Kollégium tanítóképzõs végzõseirõl, akik valóságos
„mérlegképes könyvelõk”-ként kerültek falura, felkészültség ál-
tal, akik új munkahelyükön minden nehézség és zökkenõ nélkül
átvehették egy-egy szövetkezet ügyvezetését, illetve üzleti könyve-
lésének vezetését. S hasonló módon értékelte a már néhány éve
igen szép eredménnyel mûködõ csombordi és radnóti gazdasági
iskolák tevékenységét is. „Mindig nagy örömet érzek – mondta a
riporternek –, ha az õsi Kollégium legfiatalabb hajtásában, a

csombordi gazdasági iskolában, valamint a római katolikus egy-
ház által fenntartott radnóti gazdasági iskolában folyó öntudatos
szövetkezeti nevelésre gondolok. Ez a nevelés így még jobban ös-
szeköti az erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület és a Hangya-szövet-
kezetek népünk jövõ boldogulásáért és elõrehaladásáért kifejtett
nagy munkáját, amelynek további szélesítése elsõsorban ezekre
a fiúkra vár, akik mint vezetõ gazdái bizonyára vállalni fogják a ve-
zetõk áldozatos és komoly munkáját. Ha erre a nevelésre gondo-
lok, sokkal több reménységgel nézhetek Hangya Szövetségünk jö-
võ munkája elé is.”

1944 márciusában Nagy József riporter Tövissy Géza vezérigaz-
gatóval és vezérkarával beszélget a Hangya mûködésérõl, megva-
lósításairól. Az elhangzottak, tapasztaltak a Déli Hírlap azon év
áprilisi számaiban látnak napvilágot.

„Bizony sokszor úgy érzem – kezdte vallomását a vezérigazga-
tó –, hogy 181 szövetkezet gondja a mai viszonyok között ember-
feletti feladatteljesítésre késztet itt, a központban valamennyiün-
ket. Ha semmi egyébre nem gondolunk, csak arra, hogy 181
szövetkezetünk tagtábora 45 ezer fõre tehetõ, akkor is elegendõ
az „áramszolgáltatás” gondja. Mert ez a 45 ezer fõ azt jelenti, hogy
ezeknek a magyar testvéreinknek a mi Hangya-boltunk szolgál-
tatja a mindennapi szükségleti cikkeket, a sótól kezdve a petró-
leumig, az ecettõl a kályhafestékig. Ezenkívül itt fut össze hitel-
szövekezeteink – szám szerint 76 –, tejszövetkezeteink (12) és
vegyes szöveketezeteink (6) minden ügyes-bajos dolga, úgyhogy
ezeknek csak a rendszeres nyilvántartása emberek sokaságát ál-
lítja a szövetkezet szolgálatába. De talán menjünk végig az egyes
osztályokon, hogy a tanár úrnak közelebbi és közvetlenebb fogal-
ma legyen arról, mennyi mindenre kell itt gondolni, mennyi
mindent kell elõre látni, és mennyi mindent kell sokszor hely-
reigazítani.”

A jogügyi osztályon dr. Fûzi Sándor, a Hangya „örökmozgó” ve-
zérkari fõnöke és dr. Huszár Kálmán jogtanácsos õrködött a tör-
vényes intézkedések pontos betartásán, biztosítottak jogi irányí-
tást az egyes szervezeteknek, és nyújtottak segítséget a
bonyolultabb esetekben.

Az ellenõri osztályon Illyés Árpád igazgató mellett Rohay Éva, a
tragikus hirtelenséggel elhunyt Rohay László leánya végzett érté-
kes és hasznos ellenõri munkát, hisz ide futottak be az ellenõrök
jelentései, innen mentek ki – sokszor a jogügyi osztállyal való ala-
pos tanácskozások után – az újabb tennivalókkal kapcsolatos in-
tézkedések. A könyvelõségen Ajtay Viktor fõkönyvelõ a svájci Ruf
könyvelõszakértõ könyvelési módszerének alkalmazásával végez-
te hivatalos teendõit. Itt csupán egy számadatot rögzített Király
Józsefné a „Hangya Juliskája” adathalmazából, mely szerint a
Hangya 1943. évi pénztári forgalma 115 480 613 lej volt. A sze-
mélyzeti osztályon dr. Székely Endre, a központi áruosztályon pe-
dig Daskó Mária ismerteti szerepkörét.
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Az igazgatói irodába visszatérve, a vezérigazgató kimutatások-
kal illusztrálta, a központ által a szövetkezeteknek nyújtott hatha-
tós támogatást. Azok szerint a központ a fogyasztási szövetkezete-
ket 15 000 000 lej összegû állandó jellegû áruhitellel támogatta,
a hitelszövetkezeteknek pedig 12 000 000 lej kedvezményes köl-
csönt biztosított. Vásárlási visszatérítésként és más formákban a
szövetkezetekhez 7 871 000 lejt juttatott vissza közös munkájuk
gyümölcsébõl. A szövetkezeti gondolat fenntartására és fejleszté-
sére 705 000 lejt irányoztak elõ, s a Tisztviselõk Nyugdíjpénztárá-
nak támogatásáról sem feledkeztek meg, melynek vagyonát 
900 000 lejjel gyarapították.

Rövid szünet után tovább folytatja látogatását a riporter. Ezúttal
Unghi Mihály, az áruosztály igazgatója a kísérõje. Nagy Béla rak-
tárfõnök jegyzékébõl csakhamar kiderül, hogy mintegy 2600-fé-
le árucikket tárolnak állandó jelleggel. Az áruraktár feletti terem-
ben valóságos citromligeten vonulnak át, hol a citrombokrokon
több a citrom, mint a tulajdonképpeni lerakatban. Innen a
Hangya egyik „büszkeségébe”, a Likõrgyárba vezet útjuk. Az üres
üvegek tízezreivel telített hatalmas, hûvösön tartott raktárterem-
bõl kellemes meleg palackozóhelyiségbe jutnak, ahol az elsõ ha-
tás a ragyogó tisztaságé. A hordókon csillogó fémcsapok, a hor-
dókra erõsített számlakivonatból pedig azonnal látható volt, hogy
melyikben mennyi és hány fokos likõr van. Megtudta továbbá,
hogy a híres holland és francia 30-32 fokos likõröktõl eltérõen a
Hangya immár 24 éve a 40 fokos likõrt gyárta és forgalmaz. 

A kötelezõ likõrkóstolás során igen érdekes dologra lett fi-
gyelmes a riporter. „Az asztalon hat egyforma alakú üveg áll.
Az üvegek meg vannak számozva egytõl hatig. Kérdésemre
Unghi igazgató elmondja, hogy a Hangya-keserû minõségének
megállapítására próbát rendezett. A Hangya-keserût harminc-
féle különbözõ trópusi és hazai növénybõl állítja elõ, s kíván-
csi volt, hogy a más gyárak keserûjével hogyan veszi fel a ver-
senyt. Ennek a hat üvegnek a tartalmát, különféle gyárak
egyszínûre festett keserû likõrjeit a Hangya 29 tisztviselõje íz-
lelte meg, és zárt urnába dobta a szavazatát. A jegyzõkönyv sze-
rint a 29 szavazó közül 19 a 3-as számú üvegre szavazott,
amely a Hangya-keserût tartalmazta.”

Ilyen munkalendület közepette kerül sor, abban a szinte lehe-
tetlen háborús hangulatban, 1944. április 4-én Nagyenyeden a
Hangya Szövetkezetek Szövetségének 21-ik közgyûlésére. Ennek
pedig igen komoly erkölcsi és anyagi alapon történt minden meg-
nyilvánulása. Ennek az erkölcsi alapnak valóságos bázisa az a
tényleges vagyon, amely legnagyobbrészt a szövetkezeti tagok 500
lejes üzletrészeibõl tevõdött össze és amely 55 millió lej alaptõkét
jelentett. Ez a Hangya szövetség saját, 11 millió lejes üzletrészével
együtt 66 millió lejt tett ki. S ha ehhez hozzáadjuk az egész háló-
zat tartalékalapját, akkor összesen 110 millió lej forgótõke állt a
szövetség rendelkezésére. Ha mindehhez még hozzáadjuk azt is,

hogy csupán 1942 decemberében a nagyenyedi áruraktárban kö-
zel 82 millió lej értékû árut tároltak, a tagszövetkezeteknél pedig
az 1942-es évi összesítõ mérleg szerint 43 millió lej árukészlet és
12 millió lej készpénz, a szövetkezetek összforgalma pedig 286
millió lej volt, elégtétellel nyugtázhatjuk a Délerdélyi Hangya Köz-
pont s kirendeltségeinek áldásos, kimerítõ munkálkodását. To-
vábbá a hitelszövetkezeteknek az 1942. évi összesítõ mérleg sze-
rint összesen 75 millió lej kölcsönkihelyezésük volt. Ez azt
jelentette, hogy a kisgazdák, kisiparosok, kiskereskedõk, kisem-
berek 6%-os kamat mellett, utánajárások és formaságok nélkül
kaphattak sokszor létfenntartást biztosító kölcsönöket, ebbõl a
szinte egyedüli hitelforrásukból. De még ennél a kölcsönadott
nagy összegnél is figyelemreméltóbb a 66 milliós számadat: eny-
nyi volt ugyanis a hitelszövetkezeteknél lévõ betétek végösszege. 
S a Hangya gazdálkodására jellemzõ az is, a mérleg 13 200 000
lej tiszta jövedelmet mutatott ki, s a Hangya tisztviselõinek fizetés
címén kiosztott 35 400 000 lejjel mintegy négyszáz magyar csa-
ládnak biztosított tisztességes megélhetést.

Íme tehát dióhéjban a szóban forgó közgyûlés erkölcsi-anyagi
alapjának a lényege. S amikor Haller elnök vezérkarával elfoglal-
ta az elnöki emelvényt, ismételten nyilvánvalóvá vált, hogy né-
pünk minden rétege képviselve volt az igazgatóság és felügyelõ-
bizottság soraiban, hisz három kisbirtokos, három
szabadfoglalkozású, egy tanár, egy iparos, egy kereskedõ és két
nyugdíjas vette körül. És ott volt a jelenlevõk soraiban Márton
Áron gyulafehérvári római katolikus püspök, Nagy Ferenc refor-
mátus püspök-helyettes, Gál Miklós unitárius egyházi fõgondnok
is. És jelen volt továbbá a magyarság másik nagy egyesületének,
az Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesületnek az elnöke, dr. Szász
Pál, továbbá dr. id. Müller Jenõ ügyvéd, a Magyar Népközösség
országos elnöksége képviseletében, Elekes Viktor rektor-profesz-
szor, Nagy Endre, dr. Csefó Sándor és Szabó Mihály igazgatók az
iskolák képviseletében, dr. Széll Lajos Aradról, Korparich Andor,
a Vitamin temesvári szövetkezetének elnöke, Agátsy János a te-
mesvári Hangya részérõl, gróf Béldi Gergely Dicsõszentmárton-
ból, Kádár Miklós Nagyszentmiklósról, Kacsó Sándor, az Erdé-
lyi Gazda szerkesztõje, a magyar intézetek közül Szigeti Béla,
a Kisegítõ Takarékpénztár vezérigazgatója, Nagy József, a Déli
Hírlap kiküldöttje stb.

Haller István megnyitója után dr. Szász Pál, az EMGE elnö-
ke üdvözölte a Hangya közgyûlését. „Öröm eljönni az egyetlen
magyar közgyûlésre – mondotta –, és öröm itt elõször is azt
kinyilatkoztatnom, hogy nincsenek gátak közöttünk, nemcsak
nyelvünk és múltunk közös, de közös a sorsunk, közösek a fel-
adataink. Közös a felelõsségünk. Felelõsségünk alapján keresz-
tény erkölcsünk és Krisztusba vetett hitünk adja. Ez arra köte-
lez bennünket, hogy ne csak beszéljünk, hanem tegyünk is
egymásért, éppen most, amikor megpróbál minket az idõ.
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Munkánkért nem szabad megértést sem várnunk. Most van
alkalmunk arra, hogy megörökítsük azt a lelki nemességet,
ami bennünk van. Ennek ma önkéntes, népünkért és minden
igaz emberi ügyért való szolgálatnak kell lennie. Ezzel addig a
határig kell mennünk, amíg ez az élet szükséges menetét nem
akadályozza meg. Az életre, a kenyérre szüksége van minden
embernek, akármilyen vallású vagy fajtájú legyen is. Ha a hu-
mánumért való szolgálatunkat gúnykacajjal is fogadják, akkor
is szolgálnunk kell, ez a sorsunk, ez az életünk. Ez az életünk,
lelki nemességünk, nemes lelkiségünk igazi értelme. Ezt hoz-
tuk magunkkal, ezzel szolgáltunk századokon keresztül. Lel-
ki szövetségre kell lépnünk ezekben a nagyon komoly idõk-
ben. Nincs ok a félelemre , nem is félünk, de nagyon
komolyan vállaljuk, amit Isten reánk mért és reánk bízott. Eb-
ben a sorsvállalásban az Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület
együtt halad továbbra is a Hangya Szövetséggel, amelynek tisz-
tikara és minden munkása, aki felelõsséggel hordozta a szö-
vetség feladatait, köszönetet és hálát érdemel. Ezt a hálát és
köszönetet tolmácsolom gazdatársaim és egyesületünk nevé-
ben” – fejezte be dr. Szász Pál.

Müller Jenõ üdvözlete után Elekes Viktor kollégiumi rektor-
professzor az iskolaszövetkezetek szervezése és támogatása ré-
vén kapott Hangya segítségét megköszönve rámutatott, hogy a
71 iskolaszövetkezet (59 elemi, 12 középiskolás) 5500 tagjá-
val 2 milliónál nagyobb forgalmat ért el. Veress István, a csom-
bordi gazdasági iskola tanára a falusi szövetkezetek köszöne-
tét tolmácsolta.

Mindezek után a Hangya Szövetség 1944. évi költségvetési mu-
tatóit Tövissy Géza terjesztette elõ, ennek összege 39 millió lej.
A költségvetés részletezése rendjén arra hívta fel a figyelmet,
hogy a megelõzõ, 1943-as évi 200 milliós forgalmával szemben
az 1944-es költségvetést 250 milliós forgalomra építették, vi-
szont ez csak úgy lesz megvalósítható, ha a szövetkezetek vásár-
lásaikkal még inkább bekapcsolódnak a Központ munkájába és
életébe. Kitért a kifizetendõ kamatok elõirányzataira is, mely
3770 ezer lejt tett ki. Ezzel akarta a központi üzletrésztõkét gya-
rapítani. Hangsúlyozta, hogy nem megszokásból kéri évrõl év-
re, hogy a vásárlási térítményt az egyes szövetkezetek jegyezzék
központi üzletrészként, hanem azért, mert a szövetkezeti gaz-
dálkodás léte követeli a saját tõke megteremtésének szükséges-
ségét. A 76 szövetkezet jelen levõ 282 képviselõje egyhangúlag
megszavazta a számadást és költségvetést.

Haller István elnök zárószavaiban megköszönte az egyházak
képviseletének a jelenlétét, megköszönte dr. Szász Pál testvéri
szavait, és örömének adott hangot, hogy a két nagy magyar szö-
vetség megtalálta azt az utat, amely magyar népünk jobb meg-
élhetése, boldogulása felé vezet, s amelyen a két szövetség (az
EMGE és a Hangya Központ) „a komoly idõkhöz illõ, komoly fel-

adatvállalással halad” az emberi nyomorúság mélységébõl az
emberi élet és becsület magaslata felé.

Az átviharzó háborús események azonban tetemes kárt okoz-
tak a szövetkezet anyagi vagyonában. Számos esetben teljes, illet-
ve részleges megsemmisülést szenvedtek a központok, áruraktá-
rak, szövetkezeti épületek. Mindezek ellenére a helyszínen levõ
alkalmazottak minden lehetõséget kihasználva küzdöttek a kö-
zösségi értékek megmentéséért, helyreállításáért, gyarapításáért.
S a magyarság országos szervezete, a Magyar Népi Szövetség is a
szövetkezeti szervezkedés mellé állott, s az 1946 májusában Ko-
lozsváron megtartott országos kongresszusán egyhangúlag foglalt
állást a szövetkezetek továbbfejlesztése mellett.

A helyzet pedig az összes magyar erõk komoly összefogását
sürgette. Noha a dél-erdélyi és észak-erdélyi szövetkezeti há-
lózat egyelõre még külön-külön haladt a maga útján, de már
tanácskoztak az Erdélyrészi Hangya Központ és a nagyenyedi
Hangya Szövetség egyesülése (fúziója) mielõbbi megvalósítá-
sa végett. Az elõzetes tárgyalások után a központok igazgatósá-
gai a fúziós közgyûlést 1946. augusztus 18-ára tûzték ki. A cél:
egy egységes szövetkezeti hálózat kiépítése Marosvásárhely
székhellyel. A mintegy 500 szövetkezeti résztvevõt Korparich
Ede, a vendéglátó Erdélyrészi Hangya elnöke köszöntötte, aki
megnyitójában többek között ezeket mondotta:

„Amikor egyesülünk, nem két gazdag intézet vagyonát ol-
vasztjuk össze, hanem két sorstól megpróbált szövetkezeti in-
tézmény indul tovább a közös vándorúton. De ha visszatekin-
tünk a múltba, és megvizsgáljuk azokat a válságokat, melyeket
részint az elsõ világháború utáni idõk, részint pedig a konver-
zió okoztak, mindig azt kell tapasztalnunk, hogy a következe-
tes és szívós szövetkezeti akarat rövidesen átlendítette a kátyú-
ba jutott kerekeket a mélységeken, és nem voltak az idõnek
olyan változásai, melyek bármilyen körülmények között is vé-
get tudtak volna vetni az erdélyi szövetkezetek fejlõdésének. Az
átmeneti nehézségeken túl ismét a fejlõdés útjára fogunk lép-
ni minél hamarabb. Azonban hogy ez elérhetõ legyen, szüksé-
ges, hogy bizonyos elvi szempontok az egész erdélyi magyar
szövetkezeti tábor egységesen tegyen magáévá. Az elsõ ilyen
szempont küzdeni minden olyan törekvés ellen, mely a mi
szövetkezeti hálózatunk szétszakításához, kicsiny tanácstalan
egységekre bontásához vezet.”

A továbbiakban beszélt a hitelek hiánya okozta nehézségekrõl,
a raktárak hiányos felszerelésérõl, a termelési és értékesítési üz-
letágazatok kifejlesztésének szükségességérõl, az iskolaszövetke-
zeti munka fokozottabb támogatásáról, a román szövetkezetek-
kel való együttmûködés kiépítésérõl.

Tekintettel arra, hogy a Hangya név nemegyszer támadások-
nak volt kitéve, a közgyûlés a Kaláka Erdélyi Népi Szövetkeze-
tek Központja elnevezés mellett döntött. Az új központ pedig
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az alábbi helységekben lévõ raktárakat vette át: Arad, Barót,
Csíkszereda, Dés, Kolozsvár, Kézdivásárhely, Marosvásárhely,
Nagyenyed, Sepsiszentgyörgy, Székelyudvarhely, Szilágysomlyó,
Nagyvárad, Székelykeresztúr, Szatmárnémeti. Továbbá a meg-
gyesfalvi ecet-, likõr-, rum-, szesz és vegyészeti gyár, a hús-,
gyümölcs-, fa-, seprûkészítõ és -feldolgozó üzem, növény- és
gyümölcsaszaló, autójavító üzem, kádármûhely, a nagyenyedi
rum- és likõrgyár és ládagyár, valamint a marosvásárhelyi, dési
és sepsiszentgyörgyi mintaboltok kerültek az új központ fenn-
hatósága alá. Összesen 603 tagszövetkezettel (Dél-erdélyben
183, Észak-erdélyben 420), 14 termelõszövetkezettel és 3
szövetkezeti mintabolttal indult a Kaláka. Az igazgatótanácsba
3 földmûvest, 2 lelkészt, egy-egy vasmunkást, kisiparost, bir-
tokost és tisztviselõt választottak be.

Az elkövetkezendõkben a Kaláka létfenntartása is tiszavirág-
életûnek bizonyult. Az elsõ szakaszban az úgynevezett Federálák,
majd az INCOOP (Szövetkezeti Nemzeti Intézet) terjeszkedik a
szövetkezetek felé. Az államosítást követõen Országos Szövetke-
zeti Szervezõ Bizottság jön létre, mely a hasonló jellegû megyei
bizottságokkal karöltve mindent megtesz a szövetkezeteknek egy
közös frontra való tömörítése végett, mely durva adminisztratív

intézkedés végül is a Hangya szövetkezeteknek az országos álla-
mi hálózatba való besorolásához s egyben sokrétû tevékenységé-
nek elsorvasztásához, tekintélyes vagyonának elherdálásához ve-
zet. Így lesz egykori nagyenyedi Hangya-székhely a továbbiakban
az állami szövetkezetek körzeti központja s árulerakata. 

A nagyeyedi Hangya fénykorából így marad meg becses tör-
ténelmi emlékként az egykori intézmény épülete, a hosszú éve-
ken át szerkesztett és kiadott Szövetkezés tekintélyes lap,
a Hangya-naptár, valamint a Rohay László vezérigazgató emlé-
két megörökítõ tekintélyes fotóalbum. Mindezeket szent erek-
lyeként õrizzük a Bethlen Könyvtárban, egyéb forrásanyagal
egyetemben, ezek lévén Nagyenyed és egyben Erdély magyar-
sága egykori gazdasági életének kézzelfogható, értékes, meg-
fellebbezhetetlen bizonyítékai. Hasznosítsuk tehát a múlt is-
meretét és tanulságos gyakorlatát jelenünk és jövõnk
jobbítására. Erre pedig a nagyenyedi Hangya Központ példája
minden tekintetben biztató és idõtálló!

Irodalom:
1. Szövetkezés: 1926–1949-es évfolyam
2. Hangya Naptár: 1943–1946-os évfolyam
3. Enyedi Újság: 1922–1930-as évfolyam
4. Enyedi Hírlap: 1930–1940-es évfolyam
5. Déli Hírlap: 1943–1944-es évfolyam
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D R .  D O M O K O S  E R N Õ
M O L D O V Á N  I S T V Á N

I. Bevezetés
Az internet és az on-line szolgáltatások lényegesen befolyásol-

ják napjaink üzleti világát, a felhasználók millióinak életét. A vi-
lágháló mint globális kommunikációs környezet a marketing gya-
korlati alkalmazásának új lehetõségeit villantja fel. Elmondható,
hogy az internet kereskedelmi felhasználása sem nélkülözheti
az ismert feltételeket egy sikeres üzleti vállalkozáshoz:

– fel kell fedni a termék/szolgáltatás hasznosságát, azaz mi-
lyen emberi szükségletet elégít ki;

– a termék/szolgáltatás bemutatása nevelõ, formáló hatás-
sal kell legyen a fogyasztóra;

– a kinálatot promóciós árakkal kell fenntartani.
A marketing egyik alapeleme a kommunikáció, amelyre az

internet két specifikus szolgáltatással reagál: az elektronikus
levelezés (e-mail) és a World Wide Web (www). Tágabb érte-
lemben az elektronikus kereskedelem (e-business, e-com-
merce) olyan kereskedelmi-pénzügyi ügyleteket jelent, ame-
lyekben az információtechnológiát veszik igénybe. Ide értjük
azon tevékenységek összességét, amelyek fenntartják és elõse-
gítik a cégek marketing-célkitûzéseit, például a reklám, eladás,
kifizetés, eladás utáni szolgáltatások.

Egyre fokozódó jelentõsége van az adatvédelemnek, az elekt-
ronikus aláírásnak. Különbséget kell tenni a Business-to-Bu-
siness (BTB) és a Business-to-Consumer (BTC) típusú tranz-
akciók között. A szakirodalom néhány javaslatát mi is az
érdeklõdõk figyelmébe ajánljuk:

– határozzuk meg a célpiacot (kik azok, akiknek a termé-
ket/szolgáltatást kínáljuk);

– azonosítsuk a versenytársakat (e célra használhatjuk a kü-
lönbözõ keresõprogramokat – Altavista, Lycos, Magellan,
Yahoo, Google stb.);

– kínáljunk hasznos, minõségi információkat;
– bizonyosodjunk meg, hogy weboldalunk könnyen és gyor-

san letölthetõ;
– biztosítsuk honlapunk megfelelõ vizualizálását, laptopon is;
– hirdessük cégünk létezését;
– keressük meg e-mail segítségével a potenciális érdeklõdõket;
– szervezzünk különféle promóciós versenyeket;
– bizonyítsuk be szavahihetõségünket (cégbemutatók, refe-

renciák stb.);
– nyújtsunk minõségi szolgáltatást.
Nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy az elektronikus ke-

reskedelem számos jogi, kulturális és technológiai kérdést vet
fel. Romániában is napirendre került olyan problémák jogi
szabályozása, mint például az elektronikus aláírás (2001/455-
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ös sz. törvény), de törvénytervezet készült az elektronikus ke-
reskedelem általános szabályozásáról is.

Azt is le kell szögezni, hogy az elektronikus kereskedelem még
csak a kezdeteknél tart. Nemzetközi felmérések szerint ma az
on-line ügyletek 67 százaléka nem sikeres, a partnerek nem vég-
legesítik az ügyletet. Ebben a kontextusban úgy értékeltük, hogy
egy esettanulmány elvégzése Kovászna megyében hozzájárulhat
a jelenlegi helyzet pontos felméréséhez, a stratégiai problémák
megfogalmazásához, lehetséges megoldások körvonalazásához.

II. Esettanulmány Kovászna megyében
A kolozsvári MÉDIA INDEX Egyesület támogatásával 2002. jú-

nius 1. és november 15. között kérdõíves felmérést végeztünk az
internet használatáról Kovászna megyében, több mint 650 alany
esetében. A felmérés során a vizsgálatba bevontuk a Sepsiszent-
györgyi Fõiskola hallgatóinak egy csoportját is.

Megjegyezzük, hogy a felmérést egy aktív sajtókampány elõzte
meg, és a kérdõív interneten is elérhetõ volt a
www.cosys.ro/ubb címen. A kérdõívek számítógépes feldol-
gozása nyomán az adatokat összesítettük, táblázatokba soroltuk,
és az eredményeket grafikusan is ábrázoltuk. A tizenkét táblázat
és a megfelelõ grafikonok tükrözik a felmérés eredményeit a kö-
vetkezõ kritériumok szerint: nem, életkor, lakhely, munkahely,
jövedelem, végzettség.

A felmérés során a következõ alapkérdéseket tettük fel az
alanyoknak:

– Hallott már az internetrõl?
– Milyen szolgáltatásokat használ: elektronikus levelezés,

böngészés, elektronikus kereskedelem?
– Milyen gyakran netezik?

A következõkben (elõzõ táblázat) részletesen bemutatjuk és
értelmezzük a vizsgálat adatait és eredményeit, összehasonlít-
va ezeket országos és nemzetközi adatokkal.

1. Az alanyok neme szerint1. Az alanyok neme szerint
A megkérdezett alanyok fele nõ, fele férfi. Úgy tûnik, hogy a

férfiak vezetik az „internetes” mezõnyt: többen hallottak róla,
és általában nagyobb részarányban leveleznek és böngésznek.
Nagyobb az eltérés az e-commerce tekintetében: egyelõre a fér-
fiak szívesebben adnak el és fõleg vásárolnak az interneten.

2. Az alanyok életkora szerint2. Az alanyok életkora szerint
Az alanyok életkor szerinti eloszlása három nagyobb, de szá-

zalékosan közel álló csoportot mutat:
– 30 évesnél fiatalabb - 35 %
– 30 és 45 év között - 37 %
– 45 évesnél idõsebb - 28 %.
A százalékos táblázatot megfigyelve észrevehetjük, hogy 92

százaléka azoknak, akik hallottak az internetrõl, 16 és 60 év
közötti életkorúak. Ez a nagyobb korcsoport vezeti az internet-
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A vizsgálat alanyainak elosztását az alábbiakban mutatjuk be:A vizsgálat alanyainak elosztását az alábbiakban mutatjuk be:
Összes alany: 652 100,0 %
Nemek szerint:Nemek szerint:
nõ 326 50,0 %
férfi 326 50,0 %
Életkor szerint:Életkor szerint:
15 évesnél fiatalabb 9 1,4 %
15 és 30 év között 218 33,4 %
30 és 45 év között 244 37,4 %
46 és 60 év között 107 16,4 %
60 évesnél nagyobb 74 11,3 %
Lakhely szerint:Lakhely szerint:
falusi 166 25,5 %
városi 486 74,5 %
Munkahely léte szerint:Munkahely léte szerint:
van 461 70,7 %
nincs 191 29,3 %
Egy fõre esõ jövedelem szerint:Egy fõre esõ jövedelem szerint:
kisebb, mint 1,750 millió lej 284 43,6 %
1,750–5,500 millió lej között 319 48,9 %
nagyobb, mint 5,500 millió lej 49 7,5 %
Végzettség szerint:Végzettség szerint:
alapfokú végzettségû 203 31,1 %
középfokú végzettségû 296 45,4 %
felsõfokú végzettségû 153 23,5 %

1. számú táblázat Számszerûen
Sor- Csoport Hallott már az Mit használ
szám(nemek) Internetrõl E-mail Böngészõ E-commerce
     Összes Eladás Vásárlás

1 Összes 575 285 278 71 33 61
2 Férfi 296 152 163 47 20 42

3 Nõ 279 133 115 24 13 19

2. számú táblázat Százalékosan
Sor- Csoport Hallott már az Mit használ
szám(nemek) Internetrõl E-mail Böngészõ E-commerce
     Összes Eladás Vásárlás

1 Összes 100 50 48 12 6 11
2 Férfi 51 26 28 8 3 7

3 Nõ 49 23 20 4 2 3

1. számú grafikon
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szolgáltatások használati listáját is: az elektronikus levelezést,
a böngészést, az elektronikus kereskedelmet. A 15 évesnél
fiatalabb és a 60 évesnél idõsebb alanyok százalékos
részaránya vagy nagyon elenyészõ, vagy nulla.

3. Az alanyok lakhelye szerint3. Az alanyok lakhelye szerint
A megkérdezett alanyok 74,5 százaléka él városon és 25,5

százaléka falun. A megkérdezettek közül a városi alanyok 77
százaléka hallott már az internetrõl, míg a falusi alanyoknál ez
csak 23 százalék. Mind városon, mind falun az elektronikus
levelezés és a böngészés használatának százalékos megoszlása
kiegyensúlyozott. Az e-commerce tekintetében megfigyelhetõ,
hogy ezt a szolgáltatást fõleg a városi alanyok használják, 5:1
arányban a falusi alanyok rovására. Az alanyok összességében a

vásárlások túlnyomó aránya az eladásokhoz képest.

4. Az alanyok munkahelyének léte szerint4. Az alanyok munkahelyének léte szerint
Az alanyok munkahelyének léte szerint a következõ az

eloszlás:
– Van munkahelye 461 személynek, ez több mint 70

százalékos részarányt jelent. 
– Nincs munkahelye 191 megkérdezett személynek

(29,3%). Megjegyezzük, hogy ebbe a kategoriába besoroltuk a
nyugdíjas alanyokat is.

A táblázatok alapján megállapíthatjuk, hogy a munkahellyel
rendelkezõk sokkal nagyobb részarányban használják az
Internet nyújtotta lehetõségeket.

5. Az alanyok jövedelme szerint5. Az alanyok jövedelme szerint
A családban egy fõre esõ jövedelem szerinti eloszlás szerint a

megkérdezett alanyok szinte fele a középsõ kategoriába esik:
havi 1,750 és 5,500 millió lej között. Közelítõ értékû (43,6 szá-
zalék) az 1,750 millió lejnél kisebb jövedelmûek csoportja, míg
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3. számú táblázat Számszerûen

Sor- Csoport Hallott már az Mit használ

szám (év) Internetrõl E-mail Böngészõ E-commerce

     Összes Eladás Vásárlás

1 Összes 575 285 278 71 33 61

2 < 15 9 4 4 1 0 1

3 16 - 30 209 139 131 25 13 20

4 31 - 45 232 105 103 35 16 31

5 46 - 60 91 34 26 10 4 9

6 > 60 34 3 14 0 0 0

4. számú táblázat Százalékosan
Sor- Csoport Hallott már az Mit használ
szám (év) Internetrõl E-mail Böngészõ E-commerce
     Összes Eladás Vásárlás

1 Összes 100 50 48 12 6 11
2 < 15 2 1 1 0 0 0
3 16 - 30 36 24 23 4 2 3
4 31 - 45 40 18 18 6 3 5
5 46 - 60 16 6 5 2 1 2
6 > 60 6 1 2 0 0 0

3. számú grafikon

Életkor szerinti eloszlás
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5. számú táblázat Számszerûen
Sor- Csoport Hallott már az Mit használ
szám(lakhely) Internetrõl E-mail Böngészõ E-commerce
     Összes Eladás Vásárlás

1 Összes 575 285 278 71 33 61
2 Falu 134 56 66 12 4 12

3 Város 441 229 212 59 29 49

6. számú táblázat Százalékosan
Sor- Csoport Hallott már az Mit használ
szám(lakhely) Internetrõl E-mail Böngészõ E-commerce
     Összes Eladás Vásárlás

1 Összes 100 50 48 12 6 11
2 Falu 23 10 11 2 1 2

3 Város 77 40 37 10 5 9

5. számú grafikon
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6. számú grafikon

E-commerce a lakhely szerint
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az 5,500 millió lejnél nagyobb jövedelmûek részaránya csak
7,5 százalék. A közepes jövedelmûek csoportjának több mint
fele részarányban hallott az internetrõl, levelezik és böngészõt
használ. A fele részarány megtalálható az e-commerce-nél és
vásárlásnál is, de az eladásnál ez az eloszlás kiegyensúlyozódik.

6. Az alanyok végzettsége szerint6. Az alanyok végzettsége szerint
A megkérdezett alanyok végzettség szerinti eloszlásában vezet-

nek a középfokú végzettséggel rendelkezõk, részarányuk 45,4
százalék. Az alapfokú végzettségûek részaránya 31,1 százalék, a
maradék 23,5 százalékot a felsõfokú végzettséggel rendelkezõk
alkotják.A táblázatokból kitûnik, hogy majdnem fele azoknak az
alanyoknak, akik hallottak már az internetrõl, középfokú végzett-
séggel rendelkezik. Ezt az arányt megõrzik az elektronikus leve-

lezés és böngészés használata szempontjából is. Az e-commerce
használata a felsõfokú végzettségûeknél magasabb százalékot
mutat: nagyobb az alapfokú és középfokú végzettségûek össze-
sített értékeinél mind eladás, mind vásárlás szempontjából.

Konklúziók, javaslatokKonklúziók, javaslatok
Értékelésünk szerint jelenleg Kovászna megyében az

internethasználat és annak keretében az elektronikus kereske-
delem a spontán fejlõdés szakaszában van. Ha felmérésünk ered-
ményeit összevetjük a GfK romániai piackutató intézet nemrég
megjelent tanulmányával, amely szerint:

– a megkérdezettek egyharmada nem hallott az internetrõl,
– a jelenlegi internetfelhasználók 49 százaléka levelezésre, 46

százaléka on-line társalgásra, 37 százaléka információkeresésre,
26% hírek olvasására, 21% munkahelykeresésre, 18 százaléka a
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7. számú táblázat Számszerûen
Sor- Csoport Hallott már az Mit használ
szám(munkahely) Internetrõl E-mail Böngészõ E-commerce
     Összes Eladás Vásárlás

1 Összes 575 285 278 71 33 61
2 Van 445 256 233 65 30 57
3 Nincs 130 29 45 6 3 4

8. számú táblázat Százalékosan
Sor- Csoport Hallott már az Mit használ
szám(munkahely) Internetrõl E-mail Böngészõ E-commerce
     Összes Eladás Vásárlás

1 Összes 100 50 48 12 6 11
2 Van 77 45 41 11 5 10
3 Nincs 23 5 8 1 1 1

7. számú grafikon
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8. számú grafikon
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9. számú táblázat Számszerûen
Sor- Csoport Hallott már az Mit használ
szám (jövedelem - lej) Internetrõl E-mail Böngészõ E-commerce
     Összes Eladás Vásárlás

1 Összes 575 285 278 71 33 61
2 < 1750000 219 69 76 11 6 11
3 1750000-5500000 307 176 174 36 14 32
4 > 5500000 49 40 28 24 13 18

10. számú táblázat Százalékosan
Sor- Csoport Hallott már az Mit használ
szám (jövedelem - lej) Internetrõl E-mail Böngészõ E-commerce
     Összes Eladás Vásárlás

1 Összes 100 50 48 12 6 11
2 < 1750000 38 12 13 2 1 2
3 1750000-5500000 53 31 30 6 2 6
4 > 5500000 9 7 5 4 2 3

9. számú grafikon
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10. számú grafikon
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11. számú táblázat Számszerûen
Sor- Csoport Hallott már az Mit használ
szám (végzettség) Internetrõl E-mail Böngészõ E-commerce
     Összes Eladás Vásárlás

1 Összes 575 285 278 71 33 61
2 Alapfokú 140 26 27 3 1 3
3 Középfokú 282 139 144 26 13 22
4 Felsõfokú 153 120 107 42 19 36

12. számú táblázat Százalékosan
Sor- Csoport Hallott már az Mit használ
szám (végzettség) Internetrõl E-mail Böngészõ E-commerce
     Összes Eladás Vásárlás

1 Összes 100 50 48 12 6 11
2 Alapfokú 24 5 5 1 0 1
3 Középfokú 49 24 25 5 2 4
4 Felsõfokú 27 21 19 7 3 6



hatóságokkal való kapcsolattartásra használja az internetet,
– a felhasználók 25 százaléka munkahelyén netezik,
– az otthoni felhasználók aránya 20 százalék,
– az interneten eltöltött átlagos idõtartam heti 5,8 óra,
Kiderül, hogy a Kovászna megyei helyzet viszonylag jobb az or-

szágos átlagnál. Egyértelmû azonban az az igény, hogy Románi-
ában a stratégiai kérdések megfogalmazását és a fõbb fejlesztési
irányok kijelölését az Európai Unió elvárásai és szabványai sze-
rint kell elvégezni. Az utóbbi idõben Romániában is megjelent
egyrészt az interneten már jelen levõ, másrészt a megjelenést ter-
vezõ cégek részérõl az igény (lásd a 13. számú táblázatot a
Kovászna megyei webcímekrõl), hogy a statikus honlapokat tar-
talomban gazdag, folyamatosan változó, dinamikus honlapokkal
helyettesítsék. Kézenfekvõ, hogy a termékeket gyártó, illetve for-
galmazó vállalkozások a reprezentáción túl intelligens megoldá-
sokkal értékesítésre is használják az internetet, hogy az üzleti in-
formációk közzététele mellett boltot is nyissanak.

Az internetes kereskedelem jelenlegi hazai forgalma és piaci
lehetõségei nem teszik lehetõvé a kis- és középvállalkozások szá-
mára költséges megoldások finanszírozását. Az eddigi tapaszta-
lataink azt mutatják, hogy a vállalkozók többsége saját, önálló
rendszert szeretne, minél olcsobb virtuális boltnyitási lehetõsé-
gekkel. Jelenleg az alábbi lehetõségek közül választhatnak a cé-
gek áruiknak interneten való értékesítésére:

– Univerzális, skálázható rendszer. Rendkívül költséges, na-
gyok a hardverigényei. Csak olyan nagy (országos, regionális szin-
tû) rendszerek esetén térül meg, ahol a meglévõ kereskedelmi
rendszereket kell bekapcsolni.

– Önállóan, saját domain-névvel való megjelenés. Lehetõség
van saját igényeinek megfelelõ szoftvert kifejleszteni. Mivel egy

adott környezetre épül, nehezen skálázható, bõvíthetõ, folyama-
tos fejlesztést és karbantartást igényel.

– Áruházi bolt nyitása egy virtuális áruházban. Havi díjat kell
fizetni, a boltszoftver is a mûködtetõ tulajdona. A szolgáltatók ál-
talában hosszú távú szerzõdéseket kötnek, magas havi díjakkal.
Az olcsó boltnyitási lehetõségek általában szerényebb megjele-
néssel és korlátozott funkciókkal járnak. Ráadásul a testreszabá-
sért különdíjat kell fizetni. A kereskedõ maximálisan ki van szol-
gáltatva a mûködtetõnek. Elõfordulhat, hogy hetekig szünetel a
bolt mûködése, megrendítve ezzel a vevõk bizalmát.

Egy on-line kereskedelmi rendszer általános követelményei:
többszintes katalógusrendszer, korlátlan termékszám, egyszerre
több kosár és vásárlói lista, intelligens keresés, akciók és aukciók
támogatása, vásárlói és termékcsoportok, illetve ezek egymáshoz
rendelése, különbözõ szintû kedvezmények megadása, korlátlan
mennyiségû információs doboz a nyitóoldalon, toplisták, e-mail
küldés, statisztikák, hitelkártyás fizetés, szabadon változtatható
megjelenés, egyszerûen kezelhetõ adminisztrációs felület.

Befejezésül úgy értékeljük, hogy tanulmányunk szerény
hozzájárulás az e-business elméleti és gyakorlati kérdéskö-
rének körvonalazásához, a lehetséges fejlesztési irányvona-
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1 1 .  s z á m ú  g r a f i k o n
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13. számú táblázat13. számú táblázat Webcímek Kovászna megyébenWebcímek Kovászna megyében
Web címWeb cím Tevékenységi területTevékenységi terület e-commercee-commerce
http://conitrans.nd.ro fafeldolgozás (bútor, házak)
www.3szek.ro média
www.akraplast.ro beltéri beépítkezés letölthetõ file-ok
www.autocrono.ro autó-sport, -mozgalom
www.axgroup.ro építészet, tervezés, kereskedelem
www.carryboyromania.ro gépkocsialkatrészek árlista
www.clc.ro fafeldolgozás (házak)
www.cosys.ro számítástechnika
www.cosys.ro/conico építõipar
www.covalact.ro tejfeldolgozás
www.datas.ro számítástechnika
www.digital-studio.ro IT, szolgáltatás (reklám, marketing)
www.domo.ro kereskedelem (háztartási gépek) igen
www.dunapack.ro hullámpapír csomagolóanyag
www.globinfo.ro számítástechnika
www.hardtrading.ro számítástechnika interaktív konfigurálás
www.honoris.ro számítástechnika
www.honoris.ro/aecito mezõgazdasági termékek
www.honoris.ro/swi fakitermelés, fafeldolgozás
www.hotelcastel.ro vendéglátóipar
www.hungastro.ro ebédjegyek
www.iame.ro gépipar
www.investhere.ro szolgáltatás
www.metabond.ro gépolajok igen
www.mokisz.ro fafeldolgozás (bútor)
www.nd.ro/capitaly személyszállítás
www.ordog.ro építészet
www.planet.ro számítástechnika
www.primaice.ro élelmiszeripar (fagylaltok)
www.proex.ro tervezés
www.proinfo.ro számítástechnika
www.reni.ro termelés (gyertyák)
www.romstal.ro szerelékek (víz, gáz, klima stb.) igen, fiók
www.spicom.ro kenyérgyártás
www.stv.ro média (televízió)
www.szekelyhirmondo.ro média, szolgáltatás
www.textila-oltul.ro textilipar
www.tricomserv.ro gépipar (elektromos pompák, motorok)



H O R V Á T H  L E V E N T E

Arad megye Románia nyugati részén helyezkedik el. Területe
7654 km2 , mely  az ország 3,2%-át teszi ki, északon Bihar me-
gye, délen Temes megye, nyugaton Magyarország, keleten pedig
Hunyad és Fehér megye a szomszédai. Felszínét tekintve a sík-
sági forma a legjellemzõbb, amely a 300-800 m magas Zaránd-
hegység és a Lippai dombvidék közé ékelõdik a Maros folyó két
oldalán. Legmagasabb pontja a Codru Moma-hegységben talál-
ható Gaina-csúcs (1485 m). Folyóit tekintve a 250 km2 -t elfog-
laló Maros, illetve a 208 km2 -t átfedõ Fehér-Körös és a Fekete-
Körös a legfontosabb. A megye területén találhatók a jelentõs
turisztikai vonzerõvel rendelkezõ, 563 ha-n elterülõ Mácsa,
Borosjenõ, Honctõ, Zimbru melletti védett területek.

2002. január 1-jén a megye lakossága 475 695 fõ, ebbõl 
228 749 férfi (48%) és 246 946 nõ (52%). A népsûrûség  62,1
lakos/km2 .Az emberek 52,1%-a városon és  47,9% falun él. 
A városok száma: 1 megyei jogú város: Arad, 7 város: Kisjenõ,
Borosjenõ, Kürtös, Nagylak, Lippa,  Pankota, Borossebes. 
A megyében 67 község és 267 falu található.

A magyarság – mint a megye legjelentõsebb kisebbsége –
számarányát tekintve a következõképpen alakult:

Jelenleg 49 279 fõ (10,35%) a megye magyar lakossága, és
ez 1977-hez képest egy 31,52%-os csökkenést, illetve 1992-
höz képest 18,98%-os csökkenést jelent. Arad  városában az
elmúlt tíz évben 29 797-rõl 22 466-ra csökkent a magyar la-
kosság száma. Sorrendben még roma (2,7%), német (1,9%),
szlovák (1,2%) és szerb kisebbség található.

A megye tagja az 1997. november 21-én alakult Duna-Körös-
Maros-Tisza Eurorégiónak. E határokon átnyúló együttmûkö-
désnek legfontosabb célkitûzése, hogy a három érintett ország
megyéi, a romániaiak, a magyarországiak, illetve a Vajdaság
olyan közös terveket dolgozzanak ki, amelyek az uniós támo-
gatások megszerzésének esélyét hatékonyan növelik. Ugyan-
akkor a határon átívelõ programok gyakorisága a térség gazda-
sági fejlõdését is elõsegíti.

Gazdasági helyzet
Mezõgazdasági potenciálMezõgazdasági potenciál

A megye területének 65,9 %-a , 511 615 ha mezõgazdasági
terület. Ebbõl 347 659 ha nagy kiterjedésû, összefüggõ termõ-

föld (szántó), 153 464 ha legelõ és 6480 ha gyümölcsös. Az er-
dõterületi potenciál 212 182 ha, a szõlõtermesztés pedig 3980
hektáron folyik. Nem elhanyagolható a fakitermelés sem,
amely leginkább a tölgy és a bükk, illetve más keményfák ki-
termelésébõl több mint 350 000 m3-t jelent évente.

2002. július végén a megye állatállománya a következõkép-
pen alakult:

Az élve születéseknél 2001-hez képest 881-gyel nõtt a marha-,
533-mal a sertés- és 2370-nel a juh- és kecskeállomány.

Az ágazat területén tevékenykedõk a versenytársak erõssé-
gét, a belföldi piaci kereslethiányt  és a bizonytalan piaci hely-
zetet, valamint az állami támogatások elégtelenségét tartják az
ágazati fejlõdés akadályozójának. A mezõgazdaságban beruhá-
zók aránya legnagyobb része gyártmány- és szolgáltatásfejlesz-
tésre, valamint gépekre és öntözõrendszerekre végez beruhá-
zást. A megkérdezettek alig 25%-a jut külföldi vagy egyéb
forráshoz (támogatáshoz). Hiányoznak a mezõgazdasági ter-
melõk  export/érdekképviseleti, szakmai egyesülései, amelyek
javítanák pozíciójukat a szerzõdéskötések során. Pozitív példa
a Romániai Magyar Gazdák Egyesülete (RMGE), amely igen ak-
tívan kapcsolódik be a megye magyar mezõgazdasági vállalko-
zói életébe. A mezõgazdaság fõleg belpiaci orientációjú, illetve
csak közvetítõkön keresztül kapcsolódik a külpiacokhoz.

Ipar és kereskedelemIpar és kereskedelem
2002. július végén Arad megyében 17 624 cég van bejegyez-

ve, ebbõl 978 idén alakult. A cégforma alapján:

Az ipari termelés összértéke a megyében az év elsõ hét hó-
napjára elérte a 4 196 503 millió lejt.

Mint a lenti táblázatból kiderül, a legnagyobb ipari termelést
a vagongyártás jelentette, ezt követi a ruházat- és konfekció-
gyártás, valamint a bútoripari és a fémfeldolgozó ipar. A nagy
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A r a d  m e g y e  g a z d a s á g i  h e l y z e t e    

Az 1977-es
népszámlálás adatai
alapján

Az 1992-es
népszámlálás adatai
alapján

A 2002-es népszámlálás
adatai alapján

Arad megye 71 966 60 822 49 279
Városokon 42 122 37 252 28 806
 Falun 29 844 23 570 20 473

Marha Sertés Juh és kecske Szárnyas
Arad megye 66 722 225 146    268 717 2 236 000
1. Állami társaságok      890     1310             87 -
2. Magáncégek   2633     1115        7858 27
3. Mezõgazdasági társulások   1109   10 224        3676 -
4. Háztartások 62 090 212 497    257 096 2209

Cégek száma
2002.07.31.

2002-ben
bejegyzett cégek

Arad megye, ebbõl: 17 624 978
1. Egyedárúság, RA 15 -
2. Részvénytársaság, rt. 522 17
3. kft. 9887 570
4. Közkereseti társaság
SNC

34 -

5. Egyszerû betéti társaság
SCS

3 -

6. Mezõgazdasági társulás 153 -
7. Családi társulások 7010 391



ipari múlttal rendelkezõ megyében az utóbbi 10 évben olyan
hírneves cégek mentek tönkre, mint az UTA, TEBA (textilipar),
ARIS (esztergapadgyár), ALFAR (üvegházak), CARNE (vágóhíd),
CEALA (sertéshizlalda ), INDAGRARA (szeszgyártás), VICTORIA
(óragyártás). A megszûnésük miatt keletkezett ûrt nehezen
tudják pótolni az utóbbi évek sikerprivatizációi, az ASTRA
TRINITY  tehervagongyár, a személyvagongyár, hiszen a koráb-
ban foglalkoztatott több tízezer munkás 80%-a máshol volt
kénytelen állást keresni, vagy munkanélkülivé vált.

Az ipari termelés 67,4%-a a magánszektorból, az állami
szektorból 8,8%, míg a vegyes tõkéjû vállalatoktól 23,8%
származik. A gyártóknál raktáron maradt késztermékkész-
let értéke 2002. július végén elérte a 253,6 milliárd lejt. Az
iparban foglalkoztatottak száma 17 556 fõ, 2,2%-kal kisebb,
mint egy évvel korábban. Az exportértékesítés   2002.07.31
– 01.01 között 1158,7 milliárd lejt tett ki, ami a legyártott
termelés 31,2%-a. A kivitel 63,4%-a vegyes tõkéjû vállalatok-
tól, míg 36,6% a magáncégektõl származik. Az ipari terme-
lés dinamikája 2002 júliusában, a 2001 júliuséhoz képest
10,9%-os növekedést ért el.

Iparáganként a következõ a megoszlás:

Látható növekedést a vasútiszerelvény-gyártás, a konfekció- és
ruhagyártás, a gépipar és az orvosi- és mérõmûszer-gyártás ért el.
Ezen iparágakban olyan jeles cégek tevékenykednek, mint az
ASTRA TRINITY, CONTOR ZENNER, IMAR, SANEVIT, míg a konfek-
ció- és ruházat-, a bõr- és lábbeligyártás  terén leginkább az olasz
partnerekkel kialakított lohn típusú együttmûködés a jellemzõ.
Nagyon keresett továbbá a külföldi befektetõk számára igen von-
zó ARADI IPARI ZÓNA, és a Kürtös–Arad vámszabad terület.

A kereskedelem terén még eléggé nyitottak a lehetõségek.
Igazából hiányoznak a megyébõl a nyugati színvonalú nagy be-
vásárlóközpontok, amelyekben a vásárolni szándékozók a ter-
mékek, szolgáltatások szélesebb köréhez tudnának hozzájutni.

Arad városában 3 hipermarket: 2 PROFI és 1 BILA találha-
tó. Idén avatták fel a város Vásár Expo-pavilonját, évente 8-10
a hagyományosan megrendezendõ ágazati vásárok száma
(AGROALIM, AR-MEDICA, TRANSPORT-AR, GARDENIA,
CONFORT-INSTALL, CONFORT-CONSTRUCT). A megye fejlett-
ségének meghatározó tényezõje az itteni vállalatok gazdasági
tevékenysége. Nehezen  emésztette fel a megye olyan terme-
lõk áttelepülését, mint  a PEPSI, BRAU UNION, MOL. 

A helyi vállalatok stratégiai irányultságának elemzése választ
ad a megye hosszú távú fejlõdési potenciáljának meghatáro-
zásával kapcsolatos kérdésekre. Az Arad megyei vállalatok a
külsõ tényezõket, ezen belül is a kiszámíthatatlan gazdaságpo-
litikai és jogi intézkedéseket, a túlbürokratizált intézményi ke-
retet tartják a vállalati stratégiát leginkább akadályozó ténye-
zõnek, ami összhangban van az ország más megyéiben  végzett
felmérések eredményével. A   határ menti fekvés miatt a me-
gye nyitott a külföldi példákra. Bár a nyitottsága a külföldre irá-
nyuló munkaerõ-kivándorlás egyik magyarázata is.

A foglalkoztatottak száma július végén 17 556 fõ, ami 2001 jú-
liusához képest 3,2%-os csökkenést mutat. Egy 243 fõs minta-
vétel alapján az átlag bruttó kereset 2002 júliusában Arad me-
gyében 5 633 756 lej, míg az átlagos nettó kereset 
3 961 161 lej. A megyei munkaügyi hivatalnál 2002 júliusában
12 405 fõ a nyilvántartott munkanélküliek száma. Ebbõl 6179 a
munkanélküli-segélyt  kapók, míg 6226 a nem fizetettek.

A munkanélküliek 39,6% -a (4918) nõ, 7487 (60,4%) fér-
fi. A legnagyobb részük 4293 fõ (34,6%) Arad municípiumban
van. A képesítésük alapján a fizetett munkanélküliek közül 274
(4,47%) rendelkezik egyetemi végzettséggel, 2276 (36,8%) kö-
zépfokú végzettséggel, és 3629  (58,73%) pedig munkás.

A regisztrált munkanélküliségi ráta 2002. július végén Arad
megyében 6%-os.
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Az ipari termelés nagyságrendje
2002.01.01–07.31. között (millió lej )

Százalékban

Iparág összesen               4 196 503 100%
Kitermelõ                  240 043   5,7
Élelmiszer és ital                  159 234   3,8
Textil                    17 199   0,4
Konfekció                  967 947 23,1
Bõr és lábbeli                  111 848   2,7
Fémfeldolgozó                  325 692   7,8
Gépek
berendezések

                 107 525   2,5

Orvosi
felszerelések
Mérõmûszerek

                 309 864   7,4

Vasúti
szerelvények

              1 110 934  26,5

Bútor                  363 716    8,7
Villamos energia                    89 427    2,1
Egyéb                  393 074    9,3

01.01 – 31.07.2002 / 01.01. – 31.07.2001
között elért növekedés

Ipari termelés,
összesen

110,9

Kitermelõi 95,5
Ital és élelmiszeripar 83,4
Konfekció és ruházat 124,9
Bõr és lábbeli ipar 81,0
Fémfeldolgozó 97,3
Gépipar 124,1
Orvosi felszerelések 154,0
Vasúti szerelvények 159,8
Bútoripar 83,1
Fafeldolgozás 71,8
Vízgazdálkodás 88,4

Élve
születések

Elhalálozás Természetes
szaporulat

Házasságkötések
száma

Válások 1 év alatti
elhalálozások

2002.01.01–
07.31.

2501 4060 - 1559 1361 667 37
2001.01.01–
07.31.

2544 3786 - 1242 1376 642 36



OktatásOktatás
1997-ben a megye területén 687 közoktatási intézmény talál-

ható. Ebbõl 305 elemi iskola, illetve gimnázium, 297 óvoda, 39
líceum, 25 posztliceális iskola, 19 szakiskola és 2  egyetem. A  ta-
nulók száma 90 000, vagyis a lakosság 18,91%-a. Mindkét 1990-
ben alapított egyetemen, az Aurel Vlaicu egyetemen és a Vasile
Goldiº Nyugati Egyetemen egyaránt létezik Közgazdasági Kar. Az
elõbbin biztosítási, könyvelési és gazdasági-informatikai szakok-
kal, míg a másodikon pénzügy, marketing, menedzsment  és in-
formatika szakokkal. Magyar nyelvû gazdasági szakoktatás a Csiky
Gergely Iskolacsoporton belül, gimnáziumi szinten folyik: köny-
velõ-statisztikus, illetve általános gazdasági szakon.

Következtetések
A gazdaságfejlesztés minden megye fejlesztésének legfontosabb

eleme, egy olyan folyamatos tevékenység, mely az önkormány-

zati, nonprofit és profitorientált szektor együttes tevékenységé-
nek, egymásrautaltságának eredménye. Sajnos, ez az egymásra-
utaltság és  kölcsönös felelõsség  s az az alapján való cselekvés
még nem jellemzõ napjaink általános gyakorlatára. Az önkor-
mányzatok az adózási, illetve támogatási rendszerük megfogal-
mazásakor közvetlenül avatkoznak be a piaci mechanizmusok-
ba. Ugyanakkor szívesen kell fogadjanak minden vállalkozói,
befektetõi elképzelést, hiszen a térségi elmaradottság, a munka-
nélküliség és kísérõjelenségei komoly kényszert jelentenek a gaz-
dasági aktivitás növelése iránt. A nonprofit  szektoron belül a ke-
reskedelmi kamarák szerepe válik egyre fontosabbá leginkább a
gazdaságfejlesztés terén. Nem elhanyagolható a szakmai társu-
lások (pl. RMKT), társaságok, vállalkozásfejlesztési alapítványok
szerepe sem, amely egyrészt a minõségi munkaerõ biztosításá-
ban, másrészt mikrohitelt biztosító keretprogramok meghirde-
tésében konkretizálódhat.
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Az Alapítvány az Erdélyi Magyar Civil Szervezetekért 2002.
május 3–4-e között szervezte meg Kolozsváron a IV. Erdélyi Ci-
vil Fórumot Civil társadalom és az önépítkezõ in-
tézményfejlesztés címmel. Ennek keretében a gazdasá-
gi szekció témája Az intézményfejlesztés gazdasági
háttere volt. Az elõadásokat kerekasztal-megbeszélés követte.
A kerekasztal témája a javasolt Gazdasági Civil Parlament lét-
rehozása volt.

A konszenzusos vélemény szerint ez az integráló civil szerve-
zõdés semmiképpen se sértheti a részt vevõ civil szervezetek au-
tonómiáját, tiszteletbe kell tartania azok teljes függetlenségét, és
hozzá kell segítenie a jobb, hatékonyabb mûködéshez. Olyan la-
za szervezõdés, amelynek csak alkalmi vezetõsége van, saját ma-
ga szabja meg tevékenységi körét és célját; függetlenek minden
rajtuk kívül lévõ hatalmi tényezõvel szemben; tagjaik – az ön-
kéntesség elve alapján – a gazdasági célokat maguk elé tûzõ ci-
vil szervezetek; minden tag egyenlõ képviseleti joggal rendelkezik.

Létrehozása mellett a következõ érvek szólnak:
– érdekérvényesítési szolidaritásra teremt lehetõséget;
– lehetõvé teszi a partnerségre való képesség kialakítását;
– civil társadalmi kontroll szerepkör betöltését végezheti;
– erõt és eszközt jelent a társadalmi frusztráció elleni közös

fellépésre (az önvédelem eszköze)
– megteremti minden civil parlamenti tag számára az infor-

mációhoz való hozzáférés egyenlõ esélyét;
– elkészíti a közösségi érdekérvényesítés stratégiáját;
– érvényesíti az önkéntesség, az egymás iránti felelõsség, a

kölcsönös segítségnyújtás, a függetlenség-szabadság-egyenlõség
polgári erkölcsi elveket;

– álláspontokat fogalmaz meg, illetve közvetít saját szerep-
lõi és a külsõ hatalmi szférák felé;

– szerepet vállal a szakmai képzés megszervezésének sze-
repkörét a tudásközpontú társadalom kialakításában, hogy a
kisebbségi civil szervezetek eleget tegyenek hivatásuknak a XXI.
század tanuló társadalmában;

– javaslatokat dolgoz ki és terjeszt elõ a civil szférát érintõ
országos szabályozásra.

A gazdasági civil szféra az erdélyi magyarság gazdasági regene-
rálódásában játszott szerepében a szolidaritáson alapuló, egész-
séges közvélemény és munkásság nélkül képtelen hivatását telje-
síteni. Emlékeztetünk, hogy 1902-ben, a Székely Kongresszuson
már megfogalmazódott az egyesülésben rejlõ erõ, amely a mának
is üzen: „Az izoláltan mûködõ erõk nagy munkát végezni nem ké-
pesek. Egyesíteni kell azokat, hogy támogathassák egymást. Tö-
mörülni kell. Egységesre van szükség, s szervezett, tervszerû mun-
kálkodásra, melyben egyik vidék támogassa a másikat.” 

A Gazdasági Civil Parlament partnerségi integrációs alapelvei:
– önkéntesség és kezdeményezési szabadság,
– egyenjogúság és hálózati jelleg,
– alá- és fölérendelés elutasítása, 
– teljességi igények és a kötelezettség terhének elutasítása,
– érdekeltség, 
– önérdekû nyomulások elutasítása,
– szakmaiság, hitelesség, teljesítõképesség
– közösségi elkötelezettség és együttmûködési készség,
– partnerségi korrektség és megbízhatóság,
– érték- és érdekképviseleti alkalmasság,
– közösségi képviselet demokratikus kontrollja,

A  G a z d a s á g i  C i v i l  P a r l a m e n t  m e g a l a k u l á s á é r t
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December 6-7-án Kolozsváron került sor az Erdélyi Tudománbyos
Diákköri Konferenciára, immár ötödik alkalommal,  a Kolozsvá-
ri Magyar Diákszövetség szervezésében. Ezalkalommal a konfe-
rencia munkálatai 24 szekcióban zajlottak. A közgazdász hallga-
tók külön szekcióban mutatták be dolgozataikat. A fizika tanszék
amfiteátrumában a jelenlévõk nagy figyelemmel hallgatták a be-
mutatott tizenöt dolgozatot, melyek napjaink gazdasági életének
idõszerû kérdéseit elemezték. Csak néhány cimet említünk, hogy
képet alkothassunk azokról a  kérdésekrõl, melyeket dolgozata-
ikban a szerzõk nagy hozzáértéssel elemeztek: A stratégia szere-
pe az európai regionális politika programozásában (Csedõ Krisz-
tina), A környezetközpontú irányítási Rendszer, ISO 14001
nemzetközi szabvány fontossága az EU csatlakozás tükrében (Tó-
dor Monika, Csog Éva), E-marketing, avagy a cégek arca a világ-
hálón Kelet-, Közép- és Nyugat Európában (Nagy Réka),  E-busi-
ness (Mihály Ágoston),  Globalizálódunk! (Matuz Andrea, Nonn
István Zsolt, Oláh Judit Olga), Alkalmazott digitális gazdaságtan
(Szallós-Kiss Ferenc, Tamás Csaba), Geometriai szélsõértékek al-
kalmazása a közgazdaságtanban(Nagy István), Vádlottak padján
az eszternáliák (Szász Noémi), Dezinflálódó infláció? (Székely Im-
re, Orbán Márta),  Antidömping- és versenypolitika (Hatos Enikõ
Gabriela), Románia a bimetalizmus útján (László István Zsolt,
Tötös Ferenczi Laura), Non-vertbális kommunikáció(Lukács Eni-
kõ). Igen érdekes, sõt éles viták alakultak ki a dolgozatok szerzõi
és a viszonylag nagyszámú hallgatóság között, amelyek közgaz-
dász hallgatóink növekvõ szakmai felkészültségére mutatnak. 

Nehéz helyzetben volt a Babeº-Bolyai Tudományegyetem Köz-
gazdaságtudományi Karának tanáraiból álló zsüri, amikor dönte-

nie kellett a díjak odaitélésérõl. A bemutatott dolgozatok zömé-
ben ugyanis a szerzõk sikeresen oldották meg kitûzött feladato-
kat, a fogalmazás mindenben megfelelt a kívánalmaknak, a ma-
gyar szakkifejezéseket használata, a dolgozatok szerkesztése az
esetek többségében kifogástalan volt. Külön meg kell említenünk
az elõrelépést a dolgozatok bemutatásánál. A szerzõk szabadon,
magabíztosan, a lényegre összpontosítva, ügyesen felhasználva a
rendelkezésre álló technikai eszközöket, mutatták be dolgozata-
ikat. Végül is a három dîjat a következõknek ítélte: az elsõ díjat
Nagy Réka, E-marketin, avagy a cégek arca a világhálón Kelet-, Kö-
zép- és Nyugat Európában c.dolgozata nyerte el, a másadik díjat
Csedõ Krisztina, A stratégia szerepe az európai regionális politika
programozásában c.dolgozatával, a harmadik díjat pedig Szallós-
Kis Ferenc, Tamás Csaba, Alkalmazott digitális gazdaságtan (a
mikroökonómia es a digitális gazdaságtan eltérõ alapjai) címû
dolgozatukkal. Dicséretben részesült Szász Noémi, Vádlottak pad-
ján az eszternália  címû dolgozatáért.

Sajnálattal állapítottuk meg, hogy ezalkalommal, úgyszolva csak
a kolozsvári Babeº-Bolyai Tudományegyetem Közgazdaságtudo-
mányi Kar hallgatói vettek részt a konferencián, kivételt csak a
Szallós-Kis Ferenc, Tamás Csaba kettõs jelentett, akik a Gábor Dé-
nes Informatikai Mûszaki Fõiskola székelyudvarhelyi központjá-
nak a hallgatói. A megelõzõ években ugyanis Erdély több egyete-
mi központjából, sõt Bukartestbõl is szerepeltek a TDK-án
közgazdász hallgatók. Az ezévi TDK-ra tõbben jelentkeztek dolgo-
zataikkal közgazdász hallgatók Temesvárról, valamint a csíksze-
redai Sapientia egyetemrõl is , de nem jöttek el, állítólag anyagi
okok miatt. Jövõre meg kellene találni a módját, hogy a vídéki
résztvevõk anyagi okokból ne marajanak távol. 

– civil nyilvánosság és nyitottság
A IV. Civil Fórum gazdasági szekciója ezeknek az elveknek a figye-
lembevételével javasolta a Gazdasági Civil Parlament létrehozását.

A Gazdasági Civil Parlament célja:
– kölcsönös segítségnyújtás a gazdasági jellegû civil szerveze-
tek között, szolidaritás;
– közvetítõ szerep betöltése a társadalom és a hivatalosság között;
– bátorítja a kisebbeket és gyengébbeket, és az erõseket tovább
buzdítja;
– teljes egyenlõségbõl kiindulva a szétszórt erõket közös célok
iránt egyesíti;
– legyen a szakmai szervezõdések összetartó kapcsa, bármi-
lyen közös cél elérésében;
– érdekvédelem és érdekérvényesítés;
– kölcsönös információcsere;
– erõösszpontosítás szakképzésre;
– szabályozási javaslatokat tesz.

A Gazdasági Civil Parlament szerkezeti és mûködési tervezete:
– minden beiratkozó tagszervezetnek egy képviselõje és egy
szavazati joga van;
– a Gazdasági Civil Parlament évi közgyûlésen fejti ki munká-
ját, amelyen részt vesz minden tagszervezet egy képviselõje és
egy vagy több tanácsadója. 
– tárgyköre a legidõszerûbb gazdasági kérdések megtárgyalá-
sa, gazdasági önépítkezés, önszervezõdés.

Az alakuló közgyûlés tervezett idõpontja 2003. május 3., az
V. Civil Fórum gazdasági szekciója ülésén. Kolozsvár, Bethlen
Kata Diakóniai Központ. Az elsõ ülés javasolt témája: Az er-
délyi magyarság gazdasági építkezése. 

Kérjük a gazdasági jellegû civil szervezeteket, amelyek tagjai
kívánnak lenni a Gazdasági Civil Parlamentnek, jelezzék tag-
sági szándékukat legkésõbb 2003. március 10-ig a Gazdasági
Civil Parlament ideiglenes titkárságán: Kolozsvár, Kövespad
(Pietroasa) út 12. szám, tel./fax: 0264-431488, e-mail:
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