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Hogyan sikerült Trianon után 
gazdaságilag talpra állnia az er-
délyi magyarságnak?

Szimbolikus, hogy miközben 
június 4-én egész Magyarorszá-
gon megkongatták a harango-
kat a békediktátum aláírásának 
időpontjában, Nagyenyeden ösz-
szehívták alakuló közgyűlésre az 
Erdély területén működő fogyasz-
tási szövetkezetek vezetőit, és 
megalakították a Hangya fogyasz-
tási szövetkezetek központját. 
1920 augusztusában Kolozsváron 
is megalakult a Gazdasági és Hi-
telszövetkezetek Szövetsége. Az 
impériumváltás és az új vámha-
tárok, illetve a korábbi budapesti 
központ áruellátásának megszű-
nése megtizedelte a fogyasztási 
szövetkezeteket, és felére csök-
kentette a hitelszövetkezetek szá-
mát. Erdélyben mintegy 300 ma-
gyar jellegű bank működött. Ezek 
felerészben helyi tulajdonlású 
takarékpénztárak voltak, ame-
lyek az 1848-as forradalom utáni 
időszakban, de főleg a kiegyezés 
korában alakultak. A magyar jel-
legűnek mondható bankhálózat 
másik fele nemzetközi pénzügyi 
hálózatok helyi kirendeltségei, 
fi ókjai voltak. A háború előtt 150 
román bank működött és 42 szász 
jellegű pénzintézet, zömében 
takarékpénztárak, két földhite-
lintézet, valamint egy biztosító-
intézet. A biztosítóknak kivétel 
nélkül át kellett alakulniuk. A 
nemzetközileg nem elkötelezett 
és többnyire helyi alapítású ban-
kok 1922-ben Gyárfás Elemér el-
nökletével megalakították saját 
érdekképviseleti szervezetüket, 
az Erdélyi Bankszindikátust.

Miként szenvedte meg az erdé-
lyi ipar az impériumváltást?

Az osztrák-magyar, illetve 
német érdekeltségű szénbányák 
és kohászati nagyvállalatok 
szinte kivétel nélkül átkerültek 
francia, belga, brit és többségi 
román tulajdonba. Az 1924-es 
bányatörvény véglegesítette a 
folyamatot, előírva, hogy a ro-
mániai vállalatok igazgatótaná-
csának legalább fele román ál-
lampolgárságú személynek kell 
lennie. Ennek következtében 
vált általánossá az a jelenség, 
hogy a legnagyobb gyárak, illet-
ve a legtöbb bank és szövetke-
zeti központ igazgatótanácsába 
vagy felügyelő bizottságába be-
folyásos román politikusokat is 
beválasztottak. Ami leginkább 
sújtotta Erdélyt, de különösen a 
Partium és Bánság lakosságát, 
hogy hagyományosan a Magyar 
Alföld mezőgazdasági terméke-
inek feldolgozására szakosodó 
városokat – Szatmárnémeti, 
Nagyvárad, Arad és Temesvár – 
az új vámhatárok leszakították 
korábbi hátországuktól. A szá-
mos kereskedelmi akadály elle-
hetetlenítette Magyarország és 
Románia között a feldolgozásra 
váró nyersanyagok importját, 
így az Alföld mezőgazdasága túl-
termeléssel és válsággal szembe-
sült, az új Románia nyugati ha-
tárán végighúzódó városoknak 
pedig elsorvadó iparral és mun-
kanélküliséggel kellett szembe-
nézniük.

NEM EURÓPAI SZEMMEL KELL MEGÍTÉLNI A KONTINENSNYI ORSZÁGOT

A varázslatos India
India a tudományhoz és a kul-
túrtörténethez is jelentősen 
hozzájárult. A mesés kincsek 
és a fűszerek országában a 
gazdagok egy része a tudás, a 
szépség oltárán is áldozott.
→ CSERMÁK JUDIT

(folytatás a 19. lapszámunkból)

A z Indus-völgyi kultúra nyo-
mai a Kr. előtti harmadik 
évezredből valók. A világ 

első egyetemeként tartják számon 
a Kr. e. több száz évvel alapított 
taxilai egyetemet, fejlett volt az 
orvoslás. A sebészet atyjaként is-
mert Sushruta, a π értékét négy 
tizedesjegyig kiszámító Aryahhat-
ta is itt dolgozott. Az általunk arab 
számoknak nevezett jelek kiindu-
lópontja is India. Kiemelkedő volt 
a miniatúrafestészet. 

Bár az iszlám tiltja az emberáb-
rázolást, Indiában szétfeszítették a 
merev vallási kereteket, s művészi 
alakábrázolások születtek. Külön 
iskolát képvisel a radzsasztáni stí-
lus élénk sárga, vörös, kék, zöld 
színeivel. Az iparművészet meste-
ri alkotásait csodálhatjuk meg a 
szőttesekben, hímzésekben. A hit-
béli és a fényűző élettér megterem-
tésére létrehozott épületek építé-
szeti remekművek, díszítésük a 
több ezer év alatt kifi nomult, nem-
zedékeken át hagyományozódott 
technikai tudás és szépségigény 
kifejezője.

Magyar szálak
A 19–20. század fordulóján élt po-
lihisztor, Rabindranáth Tagóre a 
modern hindu irodalom kiváló, 
Európában ismertté vált Nobel-dí-
jas írója, költője a keleti életszem-
léletet, bölcsességet népszerűsítet-
te. Bengálban, Szantiniketánban 
egyetemet létesített, ahol az apja 
által alapított új, erőszakmentes 
vallásban éltek. Magyar kapcso-
lata is volt: járt Magyarországon, 
Balatonfüreden gyógykezelték, 
ott sétány és szobor őrzi emlékét. 

Távol-keleti egyetemén Germanus 
Gyula orientalistánk is tanított. 
Szantiniketánban több magyar is 
megfordult. 

Budapesti szülőházán em-
léktábla őrzi az 1913-ban – szikh 
apától, magyar anyától – szüle-
tett, rövid életű Amrita Sher-Gil 
festőművésznő nevét, aki Baktay 
Ervin híres orientalistánknak volt 
az unokahúga. A róla szóló meg-
emlékezések több nyelvet beszélő, 
rendkívül művelt, az akkori világ 
szabályait felrúgó nőt örökítenek 
meg. Magyar tájat, embereket áb-
rázoló festményei is ismertek. Igazi 
öröksége Új-Delhiben, a Modern 
Nemzeti Művészeti Galériában lát-
ható, ahol festményeinek kiállítá-
sán a modern indiai művészet női 
úttörőjeként nevesítik. India buda-

pesti kulturális központja 2014-ben 
felvette a művésznő nevét.

Az indiai fi lmgyártás egyik 
központja, Bollywood, ontja a 
fi lmeket. A részletes, szerelmi je-
lenetekben visszafogott stílusú, 
hosszú történetek a nyugatiak szá-
mára furcsák. De nemcsak ilyenek 
a bollywoodi fi lmek. Hármat is lát-
tam, ami kimondottan élvezhető 
volt.

Budapesten is belemerülhe-
tünk kissé az indiai kultúrába. 
Az Indiai Kulturális Központ ese-
ményei mellett javasolom meg-
látogatni a Hopp Ferenc Ázsiai 
Művészeti Múzeumot. A névadó 
műgyűjtő a 19. század végén járt 
Indiában, tárgyait, Andrássy úti 
villáját a közre hagyta. A múze-
um kertjében Gándhí mellszobra 
fogadja a látogatót. A 150 éves 
születési évfordulóra ötletesen 
színes fonalakkal szőtték be a 
szobor hátlapját, amelyre a láto-
gatók fehér fonalat kötözhettek. 
A jelképes gesztus arra utalt, hogy 
Gándhí rokkájával szőve, közös-
séget alapítva akarta rávenni né-
pét a saját termékek, termények 
előállítására. Ezáltal nagy lökést 
adott az angol gyarmatosítóktól 
való függetlenség erőszak nélküli 
kivívásához. Az oktatásban is lel-
hetünk kapcsolódási pontokat In-
diával. 1969 óta Delhiben egyete-
mi szintű magyar nyelvoktatás, az 
ELTE-n indológia, míg a Debrece-
ni Egyetem Orvosi Karán – az ősi 
indiai – ájurvédaoktatás folyik.

Nők az özvegyi máglyán
Dzsódhpur az egykori Merwar ál-
lam fővárosa volt, sivatagi terüle-
ten fekszik. Kék jelzővel illetik, s 
való igaz, erődjének mellvédjéről 
letekintve kék színű házak sora 
tűnt szemünkbe. Lélegzetelállító 

a sziklán magasodó várfalakat 
megtörő, homokkőből faragott, 
áttört csipkeablakok, kőrácsok 
látványa. A hatalmas kapukon 
átkelve, felfelé haladva ismerős 
dallam kúszott felénk: egy hölgy 
s egy fi ú a „Bruder Jakob” -ot ze-
nélte. Az egyik kapu belső falán 
kéznyomok vöröslenek, szati 
során meghalt feleségek emléké-
re. A hagyomány megkövetelte, 
hogy a meghalt férjeket a felesé-
gek kövessék a halotti máglyára. 
A szatinak mély rituális gyökerei 
voltak. Az özvegyelégetés gyakor-
latát már a 19. század elején til-
tották, Viktória királynő 1857-ben 
törvényt hozott ellene, mivel az 
önkéntesség sokszor megkérdője-
lezhető volt. Ha azt gondolnánk, 
ez régi történet, akkor tévednénk, 
még 1987-ben is megesett. Uno-
káim kezdenek Verne-könyveket 
olvasni, így én is néha kézbe ve-
szem azokat, egy kis múltidéző 
olvasásra. Így tudatosult ben-
nem, hogy az író a Nyolcvan nap 
alatt a Föld körül című regényé-
ben írt a feleség tűzhaláláról. A 
főhős, Phileas Fogg Indiát Bom-
baytől Kalkuttáig vasúton és ele-
fántháton szelte át, miközben ta-
lálkozott Auda hercegnővel, akit 
inasa megment a máglyahaláltól. 
Mielőtt mélységesen elítélnék 
az indiaiakat, gondoljanak arra, 
hogy Magyarországon 1762-ben 
még történt boszorkánykivégzés. 
1968-ban pedig egy tanyán az 
utolsó pillanatban akadályozták 
meg egy, a környezet által boszor-
kánynak tartott nő elégetését.

Lélegzetelállító szépségű 
templomok
„A dzsaina templomok a művészet 
csodái. Mintha érzékeltetni akar-
ták volna a dzsaina építők, hogy 
eleven életet látnak az élettelen-
nek tartott anyagban is; a temp-
lomok márványának minden te-
nyérnyi foltját eleven, mozgalmas, 
nyüzsgő alakzatokkal népesítették 
be,… bámulatos arányérzékkel, a 
fény és árny hatásainak tévedhe-
tetlen ismeretével ellensúlyozzák 
a kavargó formákat” – írja Baktay 
Ervin Indiáról szóló könyvében. 
Igazat kell adnom neki. Számom-
ra Ranakpur 15. században épült 
Adináth dzsain temploma veteke-
dik a Tádzs Mahal szépségével. 
A fehér márványoszlopokra és 
falakra növényeket, állatokat, 
kecses ember- és istenalakokat 
véstek. A jelképek rendszerében 
idegenvezetés próbálja az em-
bert eligazítani. Az elefántokhoz, 
majmokhoz, kígyókhoz legendák 
kapcsolódnak. Az eredeti hindu 
vallás jelképeinek ábrázolása 
egybefonódik e templomban a 
dzsainizmussal. De a lélegzetel-
állító szépség látványa az, ami 
megfogja a lelket s megérinti a 
spiritualitás szellemét. Udaipur 
fekvése megragadó. Rádzsasztán 
legnagyobb városi palotája domb-
ról tekint le a Pichola-tó vizére, 
amelynek szigetein kisebb palotá-
kat építtettek a mogulok idejében. 

Színes szárikban pompázó anyák. Örülnek, ha fényképezik őket

Dzsódhpur vára. Lélegzetelállító a homokkőből faragott, áttört
csipkeablakok, kőrácsok látványa
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