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 » Hunyadi Attila szerint 
a különböző uniós támo-
gatásokkal elkezdődött 
szövetkezeti háló lassú 
kiépítéséből az erdélyi 
magyar közösségnek sok-
kal hangsúlyosabban kell 
kivennie a részét.

Az 1905-től 1948-ig Nagyenye-
den működő Hangya Szö-
vetkezet erdélyi központjára 
ma egy elhanyagolt épület 
emlékeztet. Pedig a 20. század 
első felében ez a központ 
hangolta össze a mintegy 800 
helyi szövetkezetet számláló 
gazdasági hálót, amely több 
százezer erdélyi magyar föld-
műves és kisiparos családnak 
jelentett anyagi biztonságot. 
Riportunkban annak jártunk 
utána, hogy mi lett az évti-
zedekkel korábban virágzó 
közösségi vállalkozásokból.

 » MAKKAY JÓZSEF

A nagyenyedi vasútállomás 
szomszédságában kétszin-
tes, kopottas homlokzatú, 

téglalap alakú épület vész bele 
rendezetlen környezetébe. So-
kan nem is sejtik, hogy a jelenlegi 
nagyenyedi fogyasztási szövet-
kezetre telekelt jókora épületben 
volt a székhelye 1909–1948 között 
az erdélyi Hangya Szövetkezetek 
Központjának. A 20. század elején 
több tízezer erdélyi magyar gazda 
tulajdonrészével létrejött szövet-
kezeti hálózat szerves része volt 
a budapesti Hangya Szövetkezet-
nek. Trianon után az utódállamok-
beli kirendeltségek az adott ország 
törvényei szerint alakultak át, az 
1940-es évek végén pedig a kom-
munista rendszer teljes vagyo-
nukat kisajátította. Az önkéntes 
alapon szerveződő szövetkezeti 
hálózatot a sztálini diktatúra min-
denhol beolvasztotta a kommu-
nista kolhozrendszerbe. Romá-
niában erre 1948-ban került sor, 
de a kommunista hatalom már 
előzőleg bevetette az akkori tit-
kosszolgálat, a Szekuritáté kény-
szerítő eszközeit, hogy a Hangya 
Szövetkezet ernyője alatt működő 
helyi szövetkezetek közgyűlései 
megszavazzák az „önkéntes csat-
lakozást” a bukaresti székhelyű 
kommunista típusú szövetkezeti 
tömörüléshez. A sztálini hatalom 
egyetlen tollvonással sajátította 

ki a több százezer erdélyi magyar 
tulajdonrészével működő szövet-
kezeti hálózatot, az épületeket és 
a teljes berendezést államosította.

Az elúsztatott szövetkezeti 
dosszié
Dr. Hunyadi Attila Gábor tör-
ténésszel teszünk egy sétát a 
nagyenyedi épület környékén. A 
kolozsvári Babeș–Bolyai Tudo-
mányegyetem adjunktusa Erdély 
és Románia 20. századi gazdaság-
történetét oktatja, és kiemelten 
kutatja a magyar szövetkezeti moz-
galom történetét. Több könyve is 
megjelent a témában magyar, an-
gol és román nyelven. Nagyenye-
den sokszor megfordult: a Bethlen 
Gábor Kollégium dokumentációs 
könyvtárában fellelhető szakiro-
dalmat, korabeli feljegyzéseket 
és egyéb dokumentumokat kutat, 
amelyek közelebb visznek a két vi-
lágháború között is virágzó erdélyi 
magyar szövetkezeti élethez.

Noha az erdélyi magyar, szász és 
zsidó szövetkezetek államosításá-
tól mindössze 73 esztendő telt el, a 
korabeli dokumentumok többsége 
eltűnt. A kolozsvári történész jól 
ismerte Kiss András levéltárost, 
aki 1949-től a Kolozsvári Állami Le-
véltár munkatársaként dolgozott, 
így rálátása volt arra a pusztításra, 
amit a román kommunista hatalom 
a levéltárakban végzett a magyar 
dokumentumok megsemmisítésé-

vel. „Kiss András 1945–1948 között 
a kolozsvári szövetkezeti központ-
ban dolgozott, és ő még látta az 
erdélyi Hangya Szövetkezet teljes 
dokumentációját, amely az erdélyi 
tagok névsorát, tőkerészesedését, 
az évi rendszerességgel elfogadott 
közgyűlési határozatokat és az 
egyéb feljegyzéseket tartalmazta. 
Az erdélyi szövetkezeti rendszer 
múltját részletesen bemutató dosz-
sziék azonban nyomtalanul eltűn-
tek a kolozsvári levéltárból. Kiss 
András szerint a dokumentumok 
a Szamos vizében végezték” – 
magyarázza Hunyadi Attila. De 
nemcsak az állami levéltárakból 
tűnt el a szövetkezeti vagyonra 
vonatkozó korabeli dokumentá-
ció, hanem az állami szövetkeze-
ti csúcsszerv, a Federalcoop és a 
Centrocoop nyilvántartásaiból is, 
így lehetetlenné vált az 1989 utáni 
rendszerváltás szövetkezeti priva-
tizációját elindítani. Az egykori 
szövetkezeti tagok zöme meghalt, 
az utódoknak pedig nem maradt 
fenn bizonyító irat.

„Kutatásaimból annyit sikerült 
kiderítenem, hogy néhány helyi 
szövetkezetnek hány tagja volt. 
Például a várfalvi hitelszövetke-
zet 109, a fogyasztási szövetkezet 
pedig 89 taggal működött, de az 
egykori tagok kilétét már nem is-
merjük” – részletezi a szakember, 
aki szerint a romániai restitúciós 
törvények nem tették lehetővé, 

hogy az egykori magántulajdon-
ban levő gyárak és a közösségi szö-
vetkezeti vállalkozások visszake-
rülhessenek a jogos tulajdonosok, 
illetve leszármazottaik birtokába. 
A román hatalom a szövetkezeti 
dokumentáció eltüntetésével el-
lehetetlenítette azokat a helyi kö-
zösségeket, amelyek kedvet kap-

tak volna egy-egy peres eljárásra, 
abban a reményben, hogy nem-
zetközi szinten sikerülhet pozitív 
jogorvoslatot kicsikarni a román 
államból. Sokatmondó jelenség, 
hogy az egykori Hangya Szövetke-
zet hatalmas vagyona 1989 után is 
nyomtalanul eltűnt az állami és a 
magánérdekek útvesztőiben.

A megyei fogyasztási 
szövetkezet az „örökös”
A nagyenyedi fogyasztási szö-
vetkezet egyik munkatársának 
segítségével beléphetünk az épü-
letbe, amelynek számos helyisége 
üresen áll, a raktárfelületek egyik 
része pedig bérbe adott italraktár-
ként működik. Az 1909-ben épült 

raktárhelyiséget és irodaházat a 
szomszédos vasútállomással szár-
nyvasút kötötte össze, hiszen az 
erdélyi szövetkezeti hálózat szá-
mára érkező áruk jelentős része 
itt landolt, és az itteni raktárból 
osztották szét az igények szerint. 
Hunyadi a bő száz évvel ezelőtti 
áruelosztást mai szemmel is mo-
dernnek tartja. A rendszer lehetővé 
tette például, hogy vasúton 24 óra 
alatt a Kárpát-medence minden 
szegletébe eljuthasson Gödöllőről 
a napos csibe vagy bármilyen más 
termék, aminek a szállítása szűkös 
határidőhöz kötődött. A szárnyva-
sutat napjainkra felszámolták, a 
raktárhelyiségként szolgáló egyko-
ri pincelabirintust talajvíz lepi el.

A kommunista rendszerből átö-
röklött megyei szövetkezetek valós 
szövetkezeti háttér és valós tagság 
nélkül túlélnek, a romániai gazda-
ságban alig van már részesedésük. 
A nagyenyedi fogyasztási szövet-
kezet sem kivétel: városi üzleteit 
elveszítette, és csupán néhány fa-
luban tudja még fenntartani egy-
kori „szövetkezet” boltjait.

A nagyenyedi központ száz évvel 
ezelőtt a mostaninál több épületet, 
gyümölcsfeldolgozót, jéggyárat és 
nagyméretű mezőgazdasági gép-
lerakatot is jelentett. Az egykori 
épületek egy része eltűnt, vagy 
más felhasználást kapott, a főépü-
letet pedig nemrég rátelekelték a 
megyei fogyasztási szövetkezetre. 
Talán attól tartottak, hogy valaki 
bolygatni fogja a régi tulajdon-
jogot, de ez nem történt meg: a 
nagyenyedi központi szövetkezeti 
épület is elúszott.

Virágzó szövetkezeti 
hitelezés
A Bethlen Gábor dokumentációs 
könyvtárban jókora színes albu-
mot nézünk meg, amely 1924-ben 
készült a magyar szövetkezeti 
mozgalom megalakulásának 25. 
évfordulójára. Az erdélyi Hangya 
Szövetkezet alapjait azonban a 
mozgalom elindulása után hat év-
vel később, 1905-ben fektették le 
Nagyenyeden, modern székháza 
és raktárépülete 1909-re készült el.

Jellemző módon a román ha-
talom számára, a kommunizmus 
éveiben a régi polgári szövetkeze-
tek tabutémának számítottak. Az 
1950-ben államosított – több év-
százados könyveket, okleveleket 
és egyéb dokumentumokat tartal-
mazó – nagyenyedi dokumentáci-
ós könyvtárban tiltólistára tettek 
minden Hangya Szövetkezettel 
kapcsolatos naptárt, folyóira-
tot, könyvet, albumot, oklevelet. 
A „fond secret” megnevezés alatt 
álló köteteket nem adták ki tanul-
mányozásra a kutatóknak sem. 
Hogy más romániai levéltáraktól 
és könyvtáraktól eltérően a nagye-
nyediben megmaradhatott néhány 
értékes szövetkezeti kiadvány, az 
elsősorban Vita Zsigmond, majd 
az őt követő Györfi  Dénes könyv-
táros érdeme, akik évtizedeken 
át gondját viselték a nagyenyedi 
Bethlen Gábor Kollégium épületé-
ben hagyott több tízezer kötetnyi 
könyvtárnak. 

Egy kis felszusszanás. Az 1923-as román szövetkezeti törvény 1938-ig autonómiát biztosított 
a kisebbségi szövetkezetek számára

NAGYENYEDI BARANGOLÁS AZ ERDÉLYI HANGYA SZÖVETKEZET EGYKORI KÖZPONTJÁBAN HUNYADI ATTILA GÁBOR TÖRTÉNÉSSZEL

Amikor a román állam lenyúlta a magyar vagyont
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Ma már csak emlék. A Hangya Szövetkezet egy hordója
Enyészet. A raktárhelyiségként szolgáló egykori pincelabirintust 
talajvíz lepi el




