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 » A rendszer lehető-
vé tette például, hogy 
vasúton 24 óra alatt a 
Kárpát-medence minden 
szegletébe eljuthas-
son Gödöllőről a napos 
csibe vagy bármilyen más 
termék, aminek a szállí-
tása szűkös határidőhöz 
kötődött. 

A teljes dokumentációt hosszas 
pereskedés után az Erdélyi Refor-
mátus Egyházkerület 2005-ben 
kapott vissza jogerős bírósági dön-
téssel.

A könyvtár olvasótermében néz-
hetek meg néhány kiadványt a 19. 
század második feléből és a 20. 
század elejéről, amelyek a virágzó 
erdélyi szövetkezeti életről tanús-
kodnak. Hunyadi Attila szerint a 
századforduló táján, Budapesten 
hivatalosan megalakított Hangya 
Szövetkezet hatalmas ernyőszerve-
zetévé vált a korábbi évtizedekben 
létrejött különböző helyi szövetke-
zeti kezdeményezéseknek, ame-
lyek már az 1840-es évektől kez-
dődően elszaporodtak a korabeli 
Magyarország területén. Erdélyben 
főleg a vásártartó városokban – 
többek között Tordán, Maroslu-
dason és Kézdivásárhelyen – ala-
kultak meg az első, szövetkezeti 
szabályok alapján működő úgy-
nevezett előlegegyletek, amelyek 
hitelt nyújtottak a helyi gazdakö-
zösségek tagjai számára. A szö-
vetkezeti kezdeményezések erős 
hálózattá fejlődésének kiinduló-
pontja azonban a Székesfehérvá-
ron 1879-ben megszervezett első 
Országos Mezőgazdasági Vásár – a 
napjainkban kétévente megszer-
vezésre kerülő Országos Mezőgaz-
dasági és Élelmiszeripari Kiállítás 
(OMÉK) elődje –, ahol gróf Károlyi 
Sándor a szövetkezeti hálózatisá-
got szorgalmazta. Ennek hatására 
alakultak meg a Kárpát-medence 
valamennyi régiójában a jég- és 
tűzkármentesítő egyesületek (mai 
szóhasználattal a gazdák számá-
ra szövetkezeti alapon létrejött 
biztosítótársaságok), illetve egyre 
nagyobb lendületet vett a hitelszö-
vetkezetek terjeszkedése.

„A szövetkezeti háló fokozatos 
létrejötte és megerősödése abból 
az elvből indult ki, hogyha egy 
faluközösségnek jól megy, akkor 
tartalékot tud felhalmozni, a szö-
vetkezeti központban elhelyezett 
betétje után pedig kamatot kapott, 
az így felhalmozott szövetkezeti tő-
két pedig más közösségek kaphat-
ták meg gazdahitelek formájában. 
Az 1875-ben elfogadott kereskedel-
mi törvény részletesen szabályozta 
a szövetkezeti hitelezés feltételeit, 
egy későbbi törvénymódosítás pe-
dig kimondta, hogy a szövetkezeti 
tag a szövetkezetben levő tőkeré-
szének az ötszörösét veheti fel hi-
telként, jelzálog nélkül” – magya-
rázza a történész. A szövetkezeti 

beszámolók tanúsága szerint Er-
délyben is virágzott a szövetkezeti 
gazdahitelezés, hiszen ez a fajta 
kölcsön jóval kedvezőbb volt, mint 
a bankok által nyújtott. A hitelké-
relmeket a helyi gazdaközösség 
tagjaiból álló közgyűlés bírálta is: 
az emberek ismerték egymást, így 

tudták, hogy aki például italozásra 
költené a hitelt, annak nem szabad 
kölcsönt nyújtani. A jól bejáratott 
helyi hitelbírálat annyira olajozot-
tan működött, hogy az országos 
hitelszövetkezeti központba, Bu-
dapestre beérkező éves közgyűlési 
jegyzőkönyvek alig számoltak be 
vissza nem fi zetett hitelekről vagy 
visszaélésekről. A történész szerint 
a szövetkezeti eszme kiteljesedé-
sét az emberek közötti bizalom és 
megbecsülés segítette elő, amit 
a kommunisták negyven év alatt 
felszámoltak a kelet-európai társa-
dalmakban.

Trianon, majd kommunizmus
Az 1920-as impériumváltással a 
szövetkezetek találtak leghama-
rabb magukra. Jellemző módon 
a trianoni békediktátum napján, 

1920. június 4-én, Nagyenyeden 
romániai keretben alakították 
újra az erdélyi hangyaszövetke-
zeti központot. Már nem lehe-
tett ott folytatni, ahol két évvel 
korábban, a román megszállás 
előtt, hiszen a trianoni határok 
miatt gyakorlatilag megszűnt az 
export-import tevékenység. A bu-
dapesti központtal megszakadt 
a kapcsolat, a magas romániai 
védővámok miatt a mezőgazda-
sági gépeket és élelmiszeripari 
berendezéseket már nem tudták 
megfi zetni a gazdák és a helyi szö-
vetkezetek. Következett egy igen 
nehéz időszak, mígnem az 1923-as 
román szövetkezeti törvény 15 év 
átmeneti időszakra, 1938-ig au-
tonómiát biztosított a kisebbségi 
szövetkezetek számára. A jogsza-
bálynak köszönhetően fellélegez-
hettek a magyar, a szász és a zsidó 
szövetkezetek. A monarchiabeli 
időkhöz képest összehasonlít-
hatatlanul nehezebb romániai 
gazdasági helyzetben azonban 
a szövetkezeteknek tudható be, 
hogy a gazdák zöme a kor körül-
ményei között megélt a földből 
és az állattartásból. A harmincas 
évek elejétől, amikor Románia 
gazdaságilag nyitott Németország 
fele, az új vámtörvények lehetővé 
tették a modern gépek importját, 
amit a magyar szövetkezetek is 
kihasználtak. Erdély-szerte ekkor 
terjedtek el a kis tejfeldolgozó szö-
vetkezetek. A nagyenyedi Hangya 
Szövetkezeti Központ megszer-
vezte a gazdák termelvényeinek a 
feldolgozását is. „A 2. bécsi dön-

tés után Nagyenyed Romániában 
maradt, így a nagyenyedi szövet-
kezeti központra hárult a dél-er-
délyi magyar szövetkezeti háló 
összetartása a Brassó, Temesvár, 
Nagyenyed háromszögben. Az 
Antonescu-diktatúra megszorítá-
sai ellenére is munkájuk eredmé-
nyes, sok jól működő szövetkezet-
ről vannak feljegyzések, amelyek 
egy-egy helyi gazdaközösség bol-
dogulását tették lehetővé. Az 1945-
től ránk települő kommunista ha-
talom első körben ágensei révén 
gyengítette meg a szövetkezeti 
munkát, majd 1946-ban lefejez-
ték a vezetőségét, és innentől 
fogva az 1948-as államosításig rö-
vid út maradt hátra” – idézi fel az 
erdélyi szövetkezetek beolvasztá-
sának történetét Hunyadi Gábor.

Az újrakezdés buktatói
A kolozsvári adjunktus behatóan 
foglalkozott a nyugat-európai szö-
vetkezetek 20. századi történetével, 
így tisztában van vele, hogy a glo-
balizálódó világ multinacionális 
cégeinek semmi érdeke nem fűző-
dött ahhoz, hogy Kelet-Európában 
újraalakuljanak a két világháború 
közötti virágzó polgári szövetkeze-
tek. „Nemcsak romániai, hanem 
kelet-európai jelenség, hogy a fél 
évszázaddal korábban jól működő 
szövetkezeti hálót sehol nem sike-
rült újraalakítani. Nyugat-Európa 
több országában a szövetkezetek 
annyira erősek, hogy a mezőgazda-
sági termelés, feldolgozás és értéke-
sítés jelentős része kezükben van. 
Svájcban például alig láttam a ná-
lunk befutott üzletláncok üzleteit, 
csak szövetkezeti boltokat, amelyek 
a hasznot visszajuttatják tagjaik 
számára” – érvel Hunyadi.

A kelet-európai szövetkezeti éle-
tet nehezíti, hogy a nyugat-európai 
egyetemektől eltérően nálunk ma 
sincs érdemi szövetkezeti szak-
emberképzés, így a megalakuló új 
szövetkezetek bukdácsolnak, nem 
tudnak sikeresek lenni. Ha nincs 
elegendő szövetkezet, akkor nem 
lehet közös szövetkezeti érdekvé-
delem sem, ezért a működő szövet-
kezeteket is durván kihasználják a 
nagy üzletláncok.

Hunyadi Attila szerint a külön-
böző uniós támogatásokkal el-
kezdődött szövetkezeti háló lassú 
kiépítéséből az erdélyi magyar 
közösségnek sokkal hangsúlyo-
sabban kell kivennie a részét. A két 
világháború között legalább nyolc-
száz jól működő szövetkezet volt a 
magyarság kezében, Erdélyben.

Szebb napokat is megélt. Így néz ki ma a nagyenyedi ingatlan 
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A Hangya Szövetkezet női tisztviselői 1924-ben




