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ÚJ BUKARESTI MEZŐGAZDASÁGI STRATÉGIÁT SÜRGET AZ ERDÉLYI MAGYAR GAZDÁK EGYESÜLETEINEK SZÖVETSÉGE

Az állam is kell a szövetkezeti rendszer kiépítéséhez
Tovább romlott az erdélyi magyar 
gazdatársadalom helyzete az elmúlt 
években, és ezen a gazda-érdekvéde-
lem sem tudott lényegesen javítani. 
Az Erdélyi Magyar Gazdák Egyesü-
leteinek Szövetsége szerint Buka-
restben kellene lobbizni egy újfajta 
agrárpolitika elindításáért, amely 
célt mutatna a mintegy kétmillió 
önellátó gazdálkodást folytató kister-
melőnek is.

 » MAKKAY JÓZSEF

T isztújításra készül az Erdélyi Magyar 
Gazdák Egyesületeinek Szövetsége 
(EMGESZ). A gazdaszervezetet bő 

két esztendeje vezető Csomortányi István, 
az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) elnö-
ke még akkor vállalta el átmeneti időre a 
szövetség irányítását, amikor a párt Bihar 
megyei vezetője volt. A néppárti politikus 
nehezen összeegyeztethető feladatnak 
tartja a két munkakört, hiszen azért har-
colt, hogy a gazda-érdekvédelem politika-
mentes legyen. „Ez nemcsak nyilatkoza-
tok szintjén van így, hanem a valóságban 
is. A mintegy kéttucatnyi tagszervezettel 
rendelkező szövetségben senki nem tud 
olyan egyesületet mutatni, ahol az szá-
mítana, hogy a gazdák milyen párt szim-
patizánsai. Van RMDSZ-es, MPP-s vagy 
független kistérségi egyesületi vezetőnk, a 
gazdák pártszimpátiáiról nem is beszélve. 
A politikai hovatartozás megkülönbözte-
tése nélkül, minden hozzánk csatlakozó 
gazdát egyformán kezeltünk, és lehető-
ségeink szerint egyformán támogattunk” 
– fogalmazott a Krónikának az EMGESZ 
leköszönő elnöke.

A valóságban mégsem ilyen jó a szer-
vezet megítélése, hiszen az RMDSZ több 
tisztségviselője is a néppárt holdudvará-
ba tartozó szervezetként skatulyázta be a 
gazdák egyesületeinek szövetségét. Amit 
az EMGESZ vezetői azért tartanak méltány-
talannak, mert az RMDSZ-hez köthető gaz-
daszervezeteket jórészt a szövetség színei-
ben politizáló parlamenti képviselők vagy 
szenátorok vezetnek, tehát az ő esetükben 
sincs szó „teljes” függetlenségről. Csomor-
tányi szerint az erdélyi magyar gazda-ér-
dekvédelemnek éppenséggel a politika árt 
a legtöbbet – egyes szervezetek monopóli-
umra való törekvése, amelynek az erdélyi 
magyar gazdák látják a kárát, hiszen nincs 
egységes fellépés és egységes vízió arról, 
hogy milyen jövőt képzelünk el a magyar 
gazdatársadalom számára.

Leértékelődnek a családi gazdaságok
Nem lehet eltekinteni az európai uniós 
trendektől sem, melyek arról tanúskodnak, 
hogy a családi gazdaságok egyre jobban 
visszaszorulnak az agrárium keretében. 
„Ennek számos oka van, de talán a leg-
szembetűnőbb a gazdák folyamatos kiöre-
gedése. Másrészt a birtokok mérete miatt 
versenyképességi problémák jelentkeznek, 
azaz a kisebb területeken gazdálkodók 
egyre nehezebben tudnak megméretkezni 
a nagyokkal a piacon” – magyarázta Cso-
mortányi. Az általános európai jelenséget 
Romániában a bukaresti agrárvezetés hi-
bás mentalitása súlyosbítja. A Kárpátokon 
túl nem értik az erdélyi gazdálkodói ha-
gyományokat. Azt, hogy az erdélyi gazda 
hosszú évszázadok óta a saját ura volt és a 

saját földjét művelte. Ehhez a Bukarest–Er-
dély-szembenálláshoz hátráltató tényező-
ként még hozzáadódik az erdélyi magyar 
gazdák hátrányos megítélése. Csomortányi 
szerint a magyar gazdák diszkrimináció-
járól felmérések ugyan nincsenek – ezt az 
elmúlt harminc évben senki nem kutatta 
–, de a benyomások és a helyi tapasztala-
tok alapján nyugodt lélekkel kijelenthető, 
hogy a megpályázható agrártámogatások 
terén az erdélyi magyar gazdák nagyon le 
vannak maradva, sokfelé észlelik a diszkri-
minációt. Ennek egyik példája a volt állami 
birtokok privatizációja után kialakult új tu-
lajdonosi hálózat nemzetiségi összetétele. 
Az EMGESZ vezetője kapásból sorolja, hogy 
a többségében magyarok lakta partiumi te-
rületeken – az Érmelléken például – szinte 
teljesen román kézbe kerültek a megvásá-
rolt nagygazdaságok.

Az EMGESZ szakembereinek megítélése 
szerint Erdélyben egyre nehezebb kisgaz-
daként talpon maradni,  ráadásul magyar 
gazdaként még nehezebb. Ezt a trendet az 
utóbbi években súlyosbították a PSD-kor-
mányok, habár Csomortányi szerint az 
agrárszektorban volt a legkisebb kártétel. 
De a legutóbbi agrárminiszter viszonylagos 
szakmai segítőkészsége sem jelentett sokat 
az agrárágazat számára. Ahogyan az élet 

más területeiről, a mezőgazdaságból is hi-
ányzott és hiányzik az átfogó stratégiai el-
képzelés. „Olyan körülmények között, ami-
kor az ország lakosságának 45 százaléka 
falun él, és mintegy kétmillió ember gya-
korlatilag középkori típusú, önellátó gaz-

dálkodással foglalkozik, szakmailag jól át-
gondolt, alapos stratégia nélkül esély sincs 
a romániai mezőgazdaság újratervezésére” 
– fogalmazta meg látleletét Csomortányi 
István. A nagyváradi politikus szerint ez-
zel a jövőtervezéssel már nem lehet várni, 
hiszen az elmúlt négy esztendő is elfecsé-

relt idő volt, miközben a multinacionális 
nagyvállalatok és külföldi magánszemé-
lyek egyre nagyobb kiterjedésű termőföl-

deket vásárolnak fel országszerte. Mindez 
egyértelműen a kis- és közepes gazdaságok 
kárára történik, ami már rövid távon visz-
szafordíthatatlan következményekkel jár.

Az értékesítés a legnehezebb
Az EMGESZ az elmúlt években gazdakép-
zéssel, gazdakataszterek összeállításával, 
hazai és magyarországi tapasztalatcse-
rék szervezésével és több kistérségi vásár 
megszervezésével igyekezett segíteni az 
erdélyi magyar gazdákon. Csomortányi 
elismeri, hogy a reális szükségletekhez 
képest ez csepp a tengerben, de már ön-

magában azt nagy eredménynek tartja, 
hogy egy-két évtizedes kihagyás után sok 
vidéken ők szervezték újra a gazdaegye-
sületeket. És nemcsak Bihar, Szatmár és 
Szilágy megyében, hanem Székelyföld 
több kistérségében is. Néhány dél-erdélyi 
fehér folttól eltekintve az EMGESZ-nek ma 
már egész Erdélyben jól működő hálóza-
ta van. A kolozsvári és nagyváradi helyi 
termékek vásárát Csomortányi olyan kez-
deményezésnek tartja, amely beváltotta a 
hozzá fűzött reményeket. Amit folytatni, 
terjeszteni kellene, hiszen egyre nagyobb 
az érdeklődés iránta. A szövetség szer-
vezésében a gazdaképzések is sikertör-
ténetnek számítanak, hiszen egyre több 
pályázathoz kell az így elnyerhető oklevél 
és tudás.

A hazai gazdák legnagyobb gondját, az 
értékesítést azonban az EMGESZ, de a töb-
bi magyar és román gazdaszervezet sem 
tudja megoldani. Csomortányi szerint eh-
hez gyökeres állami koncepcióváltás kell. 
Életképes alternatíva lehetne a szövetke-
zeti háttér. Székelyföldön már van néhány 

sikeres kezdeményezés, de a Partium 
ilyen szempontból egy nagy fehér folt. Az 
EMGESZ szakemberei sokszor tárgyaltak 
erről, szakmai fórumok is születtek, de lát-
ni kell, hogy hatékony állami beavatkozás 
nélkül a „szövetkezetesítés” nehezen kivi-
telezhető. „A romániai gazdák szövetkezé-
sének legnagyobb ellenérdekeltjei azok a 
mezőgazdasági nagyvállalatok, amelyek 
az integrációt versenyalapon szervezik, a 
saját érdekeik szerint. A helyzet mai állá-
sa szerint Bukarestben sokkal nagyobb az 
érdekérvényesítő szerepük , mint a gazdá-
ké” – fogalmazott az EMGESZ vezetője.

A hangyamodell a járható út
Ezzel szemben életképes lehetne a jól be-
vált magyar modell, amit még a 19. század 
második felében szerveztek meg az Oszt-
rák–Magyar Monarchiában a hangyaszö-
vetkezeti rendszer égisze alatt. Az integrá-
ció egyesületi keretben zajlott, azaz nem 
külső gazdasági szereplők profi tigényei 
szerint. Ehhez hasonló rendszer több nyu-
gat-európai országban is működik, és szép 
eredményeket érnek el a gazdák terméke-
inek forgalmazásával. A romániai, erdélyi 
körülmények között a gazdaegyesületek 
által működtetett mezőgazdasági és értéke-
sítő cégek tudnák ezt a munkát jól végez-

ni. Ezeknek a közösségi vállalkozásoknak 
gyengébb években lenne kiemelkedő sze-
repük, hiszen a gazdákat nem semmiznék 
ki, illetve nem húznák le róluk a hetedik 
bőrt is, ahogyan ma sok profi torientált 
nagyvállalat teszi, ellehetetlenítve a kister-
melőket.

Csomortányi nem látja járható útnak, 
hogy az erdélyi magyar közösség minde-
nért Budapesten kilincseljen, miközben 
nagystílűen megpróbálja kikerülni a Bu-
karestben elvégzendő érdekérvényesítő 
munkát. „A magyar kormány illetékesei 
nehezen tudnak az erdélyi magyar gazdá-
kon segíteni, nagyon nehéz Budapestről 
szervezni szövetkezeti hálózatot. Mivel itt 
kemény gazdasági kérdésekről van szó, 
közös stratégia kidolgozására van szükség, 
aminek megvalósításáért Bukarestben kell 
lobbizni. Mi ennek az országnak vagyunk 
az adófi zető állampolgár ai, innen fogva 
nem lehet háttérbe szorítani a bukaresti 
érdekérvényesítést az agrárium területén 
sem” – jelentette ki Csomortányi István, az 
EMGESZ leköszönő elnöke.

 » A Kárpátokon túl nem értik 
az erdélyi gazdálkodói hagyo-
mányokat. Azt, hogy az erdélyi 
gazda hosszú évszázadok óta a 
saját ura volt, és a saját földjét 
művelte. Ehhez a Bukarest–Er-
dély-szembenálláshoz hátrálta-
tó tényezőként még hozzáadó-
dik az erdélyi magyar gazdák 
hátrányos megítélése.

 » Életképes lehetne a jól 
bevált magyar modell, amit még 
a 19. század második felében 
szerveztek meg az Osztrák–Ma-
gyar Monarchiában a hangya-
szövetkezeti rendszer égisze 
alatt. Az integráció egyesületi 
keretben zajlott, azaz nem külső 
gazdasági szereplők profi tigé-
nyei szerint.
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Ráharaptak a vásárlók. A helyi termékek kolozsvári vására beváltotta a hozzá fűzött reményeket




