
6. Az erdõgazdaság támogatása

A visszacsatolt terület magas fokú erdõsültsége (31,3%) azt
jelentette, hogy az erdõgazdaság munkaalkalmak és kereseti
lehetõségek szempontjából az egyik legfontosabb gazdasági ténye-
zõ volt, különösen a Csíki és Gyergyói medence községeiben. Itt
a mezõgazdasági terület 40,0% illetve 35,7%-a volt erdõs terület.266

Az elsõ helyzetfelmérések megállapították, hogy Csík vármegye
„birtokviszonyai erdõgazdálkodási szempontból teljesen rendezet-
lenek. Kaothikus a helyzet az erdõkitermelések tekintetében is...”
1941. nyarán még mindig „késik az erdõk törzskönyvének a
felfektetése, az erdõbirtokossági társulatok megalakulása lassan
halad, az erdõ és legelõ elkülönítések pedig még a kezdet kezdetén
sincsenek.”267 Rövidesen azonban beindult a hatósági erdõrende-
zés, ennek fõ intézménye „a Székelyföldi Erdõigazgatóság Csík-
szeredán lett felállítva, a maros-tordai székelység kivételével a
három tõsgyökeres székely vármegye erdõségei ennek az igazga-
tóságnak a kerületébe soroztattak.”268

A települések erdõbirtokossági társulatainak anyag- és pénzke-
zelését az állam közigazgatási intézményei felügyelték. Udvarhely
vármegye fõispánja 1942 tavaszán az alábbi rendeletet közölte:

„Valamennyi erdõ (köz) birtokosságnak, az összes községi
elöljáróságnak!

A 35.000-1938 F.M. számú rendelet 359 §-a alapján elrende-
lem, hogy az erdõbirtokosságok az 1942. évi költségvetésüket és
1941. évi zárszámadásukat a közigazgatási bizottsághoz jóváha-
gyás végett haladéktalanul terjesszék fel és a jövõben e kötelezett-
ségüknek felhívás, vagy sürgetés bevárása nélkül tegyenek eleget.
Figyelmeztetem, hogy a költségvetést mindaddig, míg az a köz-
igazgatási bizottság által jóváhagyást nem nyert, végrehajtani nem
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szabad.”269 A késõbbi hatósági panaszokból arra következtethe-
tünk, hogy a közbirtokosságok gyakran elmulasztották e rendel-
kezés betartását.

A kormányzat a „székelyföldi fakitermelés elõmozdításának
céljára 1941-ben 5 milliós kedvezményes hitelakciót engedélye-
zett.270 1941-ben az állam a kopárok beerdõsítésére 250 000
pengõt fordított, felállított 5 erdõigazgatóságot, 10 erdõ-felügyelõ-
séget, 23 erdõ-felügyelõségi kirendeltséget és 27 erdõhivatalt. A
görgényszentimrei al-erdészeti szakiskolánál 100 000 pengõs be-
ruházást eszközölt. Az erdõgazdálkodási szervek a székely erdõ-
birtokosságok faeladási szerzõdéseinek felülvizsgálásával ezeket a
társulásokat 1,5 millió pengõ jövedelemtöbblethez juttatták.271

Az addig járatlan helyeken vágott erdei útszakaszok is épültek,
mint pl. a Hargitafürdõre vezetõ, vagy a Vargyas szurdokvölgyé-
ben épített utak. 1943-ban a kincstári erdõbirtokok feltárására és
kitermelésére 150 km erdei vasút, és 60 km „elsõrendû fõút”
épült.272

A székelyföldi fakitermelés elõmozdítását, a kisipari termelés
beindítását a Nemzeti Önállósítási Alap is támogatta.

A szakszerû erdõgazdasági követelmények szerint a kopár
területek befásítása, vadpatakok megkötése, erdõk feltárása és a
közszolgálat jó hírének helyreállítása volt az azonnali feladat.273

A székely közbirtokosságok keretében, a XIX. század végi
arányosítások óta sem tûnt el teljesen a közerdõk használatának
gyakorlatából az egyenlõ részesedés szokásjoga. Csík megyében
némely közbirtokosság az egyenlõtlen haszonrészesedés alkalma-
zása ellen még a negyvenes évek elején is szembeszállt a hatósá-
gokkal. Csík megye alispánja egyik 1941. tavaszi jelentésében arról
számolt be, hogy „habár lassan de megindult a közbirtokosságok
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belsõ életében a tisztuló folyamat. A magyar erdõtörvények
értelmében sok közbirtokosság átalakult erdõbirtokossági társu-
lattá. Ezekkel az átalakulásokkal kapcsolatban a lehetõségekhez
mérten kiigazíttatnak a névjegyzékek s végleges megállapítást
nyertek a haszonrészesedések. Fel kell azonban hívnom az illeté-
kesek figyelmét, az egyes közbirtokosságoknál mutatkozó ama
tünetekre, hogy az arányosítási eljárás rendjén ítélettel megálla-
pított arányrészesedéssel szemben az egyenlõség érdekében sok
helyen nagyon agresszív magatartást tanúsítanak, elannyira, hogy
az bátran volna kommunisztikusnak minõsíthetõ.”274

Az alispán jelentésében a hatóságoknak a közbirtokosságok
békítésére kompromisszumos megoldást javasol: „a kicsi és erdõ
nélküli Magyarország erdõtörvényeinek sokszor a helyi viszonyok-
ra nehezen alkalmazható rendelkezései a törvény szellemének
szem elõtt tartásával, de a helyi szükségleteket is kielégítõ módon
nyerjenek alkalmazást.”275

A községek olykor a hatósági erdõrendtartási szabályokat is
semmibe vették. 1942. tavaszán Csík megye alispánja jelentette,
hogy „a vármegye területén jelenleg 5 csemetekert van, amelyek-
nek kiültethetõ csemete készlete 1942 év tavaszán volna elülteten-
dõ. Az állami csemetekert készletébõl senki egy darabot sem
igényelt, daczára annak, hogy a m. kir. földmûvelésügyi miniszter
úr rendelete minden községben ki van függesztve s különösen a
magán erdõbirtokosoknak igen nagy erdõsítési hátralékaik van-
nak. Különösen a kászoni, gyimesi, békási kopár kõfolyásos
vízmosásos oldalak, a véderdõ területek beerdõsítése volna sürgõs,
mely területek legnagyobb része magánbirtok.”276

1942-ben a rendeletek végrehajtása, az erdõsítési hátralékok
törlesztése helyett Csík megyében „az erdõbirtokossági társulatok
nagy részének tavaszi közgyûlésén igen gyakran tapasztalható a
törvényekkel való merev szembehelyezkedés és egyes kérdések
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megoldásánál igen ritka a törvények tisztelete mellett az egyhangú
határozat. A legkisebb szándék sem tapasztalható a vágások
beerdõsítésére, de még a kopár területek, a partvédelem, árvizek
megakadályozása végetti ültetésekre sem. A birtokosok ezen
magatartása késõbb nagyon meg fogja bosszulni magát”– jósolta
az alispán.277

Az új országhatárok között kedvezõbb lehetõségek nyíltak a fa
értékesítésére. 1941 nyarán: „eladatlan fakészletei a Székelyföldön
is csak azoknak a fûrészüzemeknek vannak, amelyek magasabb
árakra spekulálva nem akarják készleteiket eladni. Az olaszok és
a németek minden famennyiséget hajlandók felvenni s amellett,
hogy a hivatalos árakat 15-30%-al túlfizetik, a Románián át történõ
elszállításról is maguk gondoskodnak.”278

Az erdõtulajdonosok a jobb értékesítés megszervezésének in-
tézményi hátterét is igyekeztek megteremteni: „a kisüzemek most
akként akarják a fakitermelés kereskedelmi hasznát is biztosítani
maguknak, hogy közös eladási szervet létesítenek. Erre nemcsak
a külföldi szállítások, de a belföldi eladások szempontjából is
szükségük van, mert a termelõk belföldön csak a hivatalosan
megállapított árakon adhatnak el, míg a viszonteladó, mely ez
esetben a közös eladási szerv lenne, már belföldön is 15-20%-os
felárral közvetítheti az árut a fogyasztók részére. A csíkmegyei
kisüzemek kft. vagy rt. formában óhajtják létrehozni ezt a szer-
vet...”279

A Gyergyói medencében a fakitermelést és értékesítést szö-
vetkezeti keretekben szervezték meg. Ezt a gazdálkodási szerve-
zetet a kormányzat is támogatta: „a kormányzat a szövetkezeti
vezetõk céljait megismerte, meglátta komoly akarásukat, célratörõ
magyar építõ munkájukat, terveiket. Ennek a munkának az
elvégezhetésére négymillió pengõt szavazott meg, melybõl 600 000
pengõ meg is érkezett. Ebbõl a pénzbõl a favásárlások már meg
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is indultak... Ez a pénz nem egyesek tõkésedését, meggazdagodá-
sát eredményezi, hanem az õsszékelység életfeltételeit javítja. A
szövetkezet rendelkezésére áll a négymillió pengõ bármikor.”280

A fakitermelés támogatására folyósított kedvezményes hitelle-
hetõségekbõl a bankok is hasznot húztak: „a székelyföldi fakiter-
melés elõmozdításának céljára 1941-ben engedélyezett 5 milliós
kedvezményes hitelakcióból a lebonyolítással megbízott pénzinté-
zetek csak kb. 260 ezer pengõt helyeztek ki. Ez azonban még
távolról sem azt bizonyítja, hogy a fakitermelõknek – különösen
a múlt esztendõben – nem volt szükségük hitelre. Inkább amellett
bizonyít, hogy a pénzintézetek teljesen öncélú üzletpolitikát foly-
tatnak.”281

A felvett kishitelek törlesztése lassan haladt: sokan azért nem
tudták törleszteni „az elmúlt évben az ilyen alapon felvett kölcsö-
nöket, mert ha a fatermelést el is végezhették, a szállítási
nehézségek fennálltak. Ezért szükségesnek látszott, hogy az ere-
deti lejárati idõ, 1942. dec. 31. meghosszabbíttassék. Az Erdélyrészi
Gazdasági Tanács ilyen értelmû kéréssel fordult a földmûvelésügyi
miniszterhez, javasolva a visszafizetési határidõnek egy évvel való
meghosszabbítását. A földmûvelésügyi miniszter méltányolta a Ta-
nács kérését és közvetlen karácsony elõtt táviratban értesítette a
Gazdasági Tanácsot az öt milliós hitelkeretben felvett kölcsönök
lejárati idejének 1943. dec. 31-ig történt meghosszabbításáról.”282

A hitelek törlesztése azonban feltehetõen erre a meghosszab-
bított határidõre se történt meg, 1943 decemberében az Erdély-
részi Gazdasági Tanács a kölcsönök lejárati idejének újabb meg-
hosszabbítását kérte a kormánytól, és egy 20 milliós újabb
hitelkeret rendelkezésre bocsátását.

Egy erdélyi tanulmányútjáról jelentést készítõ bankszakember
1941. nyarán úgy vélekedett, hogy a székely közbirtokosságoknak
a hatósági ármegállapítás súlyos hátrányokat jelent: „a fakiterme-
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léssel kapcsolatban bátor vagyok még az erdõbirtokosok panasza-
ira rámutatni. A közbirtokosságok szerint a hivatalosan megálla-
pított tõárak nagyon alacsonyak. A panaszok indokolt voltát mi
sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a fûrészüzemek, a Magyar
Fa Rt. és a pénzintézetek is meg tudják találni számításaikat. A
fakitermeléssel kapcsolatos üzletek és nyerészkedések tehát vég-
eredményben a szegény székely nép tulajdonát képezõ erdõségek
tõárának alacsony voltán alapszanak.”283

A központosító, erõforrások felett rendelkezni kívánó állam és
az önrendelkezésének maradékait õrzõ székely községek konflik-
tusa legélesebben az egykori nagy közös vagyon a Csíki Magánja-
vak körüli érdekellentétekben került felszínre. A Csík vármegyei
határõr székelyek leszármazottainak köztulajdonát kisajátító ro-
mán államtól hosszas – nemzetközi fórumokra is eljutó – peres-
kedés után sem sikerült visszaszerezni a tulajdon feletti rendelke-
zést. A bécsi döntés után a csíki székely határõr családok
leszármazottai az õsi közbirtok mielõbbi tulajdonjogi rendezését
várták: „mi történt a Csíki Magánjavakkal az új helyzetben?
Feltehetõ volt az uralomváltozás után, hogy annyi hercehurca,
annyi kellemetlenség után a székely birtok helyzete véglegesen
megoldódik. A 6010-1941.M.E. számú miniszteri rendelet volt az
elsõ lépés, amely a helyzetet tisztázni kívánta.” A csíki székelyek
csalódottan vették tudomásul, hogy a magyar állam sem állítja
vissza jogaikba: a rendelet értelmében a törvényhatóság választja
a Magánjavak 8 tagú igazgatótanácsát, „fedhetetlen életû és
erkölcsû csíki székelyek közül.” Az igazgatótanács elnöke a ren-
delkezés szerint az alispán.284 „Eszerint a vagyon kisajátítási
célokra igénybe nem vett részét alispán elnökletével 8 tagú igazgató
választmány veszi át. Az igazgató választmány tagjait a megye
törvényhatósági testülete választja. A vagyon kiosztott részét zár-
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gondnoki kezelésbe veszik. A zárgondnokot a vagyon felügyeleté-
vel megbízott vallás és közoktatásügyi miniszter nevezi ki.”285

Ezt a rendelkezést a Csík megyében heves ellenkezéssel fogad-
ták. A törvényhatósági gyûlésen – amikor el kellett volna fogadni
a rendelkezést és meg kellett volna választani az igazgatótanácsot
– a képviselõk többsége ellenállt. A felszólaló Pál Gábor ország-
gyûlési képviselõ történelmi és jogi érvekkel támasztotta alá, hogy
„a kormány rendelkezése ellenkezik azzal a harccal, melyet másfél
évtizeden keresztül a vagyon érdekében jogtalan, minden alapot
nélkülözõ román intézkedésekkel szemben folytattak... kétségbe-
vonhatatlanná kell tenni minden idõkre a csíki székely határõrök
leszármazottjainak tulajdonjogát. Nem lehet kinevezett törvényha-
tóságra bízni a vagyon igazgatóságának megválasztását. Kineve-
zett elnök nem állhat a vagyon élén.” Egy másik felszólaló szerint
„a helyes megoldás az lett volna, ha a kormány egyszakaszos
rendelettel megállapítja: a román agrárbíróság Csíki Magánjavak-
ra vonatkozó határozata törvénytelen volt. A vagyon a csíki
határõrcsaládok leszármazottjaié. A tulajdonosok az 1909-es, sza-
bályszerûen jóváhagyott alapszabályok szerint birtokba és kezelés-
be veszik.” Végezetül a „törvényhatósági bizottság nagy többséggel
Pál Gábor javaslata mellett foglalt állást. Eszerint emlékiratban
ismertetik a kormánnyal a helyzetet. Addig a választásokat nem
tartják meg.”286

Hiába szerepelt a visszacsatolás után állandóan napirenden a
csíkmegyei székely nép kívánsága, hogy rendezzék azokat a
változásokat, amelyek a két világháború között történtek a közva-
gyonok állapotában, a méltányosnak gondolt jóvátétel késett.
1942. tavaszán a négy székely megyébõl 50 tagú gazdaküldöttség
kereste fel Bánffy Dániel földmûvelésügyi minisztert és kérte,
hogy az agrártörvénnyel „a románok által kisajátított 150 000 hold
erdõ és legelõ területet újból a székelység szolgálatába állítsák...
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A székely közvagyon magyar iskolákat és közintézményeket tartott
fenn, a községek közterheinek fedezését szolgálta, s a legeltetési
és kihasználási joggal a székely lakosság megélhetését legnagyobb
részben ez biztosította.” Az átnyújtott emlékirat leszögezte, hogy
a székelyek „ennek a közvagyonnak egy talpalatnyi részérõl sem
mondanak le és nem nyugszanak bele annak szétforgácsolásába,
vagy megcsonkításába.”287

A miniszter, „mint erdélyi ember” ígéretet tett, hogy szorgal-
mazni fogja a székelyek panaszainak orvoslását. A Csíki Magán-
javak fölötti rendelkezési hatáskör visszaállítását 1943. nyarán is
türelmetlenül várta a vagyonközösség: „Csíkmegye székely lakos-
ságát elsõrendûen érdeklõ ügye tengeri kígyóvá vált. A vagyonkö-
zösség vagyona – amely pedig hivatva volna, hogy olyan különle-
gesen csíki gazdasági kérdéseket oldjon meg, amelyek keresztül-
vitelében az államhatalom akadályozva van – változatlanul nem
az arra jogosultak által kezeltetik... A visszatérés után a magyar
állam lépett a megszálló román állam jogainak birtokába, s így a
vagyon birtokába is, azzal a különbséggel, hogy a Csíki Magánja-
vak ideiglenesen megválasztott igazgatóságának is szerep jutott a
vagyon körül, de a vagyon kezelése és a vagyon feletti rendelkezési
jog változatlanul állami hatáskör maradt (nem is egy, hanem két
minisztérium hatáskörében) s pl. a visszatérés után a Magánjavak
által megvásárolt Rakottyás fûrészüzem homlokzatán ma is „M.
kir. fûrészüzem” felirat áll, az erdõségek kitermelését, a fûrész-
üzem vezetését és a termelt deszkaáru értékesítését ma is állami
szerv végzi, s a Csíki Magánjavak megválasztott Igazgatótanácsa
legfennebb pontot tesz ezen intézkedésekre. A Csíki Magánjavak
székely határõr leszármazott jogosult tulajdonosai élénk érdeklõ-
déssel várják, hogy mikor kerül vissza a tulajdon tulajdonosainak
birtokába és kezelésébe, s mikor teszi jóvá a magas kormány a
visszatérés utáni harmadik esztendõben a román hatalom jogfosz-
tó intézkedéseit a jogosultak teljes megnyugtatására?”288 A Csíki
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Magánjavak vagyona fölötti teljes rendelkezési jogot az egykori
tulajdonosok leszármazottai, a magyar államtól sem kapták vissza.

7. Pénzügy, ipar, kereskedelem

Pénzügy

A visszacsatolt területeken jelentkezõ hiteligények minél gyor-
sabb és akadálytalanabb kielégítésére a Magyar Nemzeti Bank
vezérigazgatója 1940. szept. 28-án figyelmeztette a „bizottságokat
és a kirendeltségek vezetõit, hogy az egyes kirendeltségek körze-
tébe tartozó pénzintézetek részére hitelkereteket állapítsanak
meg. E hitelkeretek megállapításánál a szükséges gondosság
mellett, a hitelügyi bizottságok és kirendeltségek vezetõi a méltá-
nyosság követelményeit fokozottabb mértékben vegyék figyelem-
be, és indokolt esetben eltekinthetnek azoktól az összegszerû
megkötésektõl, amelyeket a Bank hitelkeretek megállapításánál
általában követni szokott.”289

A következõ hónapokban, években gyakran került sor a „mél-
tányosság követelményeinek” figyelembe vételére, pl. a hitelek
törlesztési határidejének gyakori megnyújtásában.

1943. õszén Oberding József György így jellemezte a MNB
visszacsatolás utáni erdélyi hitelpolitikáját: „Erdély gazdasági
életének fellendülésérõl különben beszédesen tanúskodnak a Ma-
gyar Nemzeti Bank erdélyi fiókjai és kirendeltségei által folyósított
visszleszámítolási hitel adatai is. Míg a visszleszámítolt váltók
összege 1940. évben 700 182 pengõt, 1941. évben 25 462 627
pengõt és 1942. évben 51 075 518 pengõt tett ki.”290

A MNB megkülönböztetett hitelpolitikája az erdélyi pénzinté-
zetekkel szemben azt is jelentette, hogy „míg egyes pénzintézetek
különben saját tõkéiknek csak 50 százalékáig részesülhettek a
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Nemzeti Bank visszleszámítolási hitelében, Erdélyben annak 100
százalékáig részesülnek.”291

A keleti és erdélyi országrészekre a kötelmi és hiteljogi
jogszabályokat az 5.460/1941. ME rendelet terjesztette ki. Az itt
rögzített határidõket a késõbbi rendeletek, tekintettel a lassú
hiteltörlesztésekre 1942. december 31-ig, illetõleg 1943. január
31-ig hosszabbították meg.”292

A kisiparosokat, induló kiskereskedõket kölcsönökkel segítette
a Nemzeti Önállósítási Alap is. A visszacsatolás után egy év alatt
„egy millió 700 ezer pengõt helyezett ki önállósítási kölcsönként
az Alap, egyedül az erdélyi magyar ipar és kereskedelem új
kisegzisztenciáinak szakmai önállósulása és anyagi megerõsödése
érdekében. E hatalmas összeg 1 000–1 200 pengõig terjedõ
kihelyezések ezreit összesíti és beszédes ténye a kormány céltuda-
tos gazdaságpolitikájának.”– írta a Csíki Néplap.293

A magánkereskedelem hitelszükségletének ellátására 1941
õszén a Magyar Általános Hitelbank, a Székesfõvárosi Községi
Takarékpénztár és a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank részvételé-
vel, 20 milliós hitelkeret felállításával hoztak létre Pénzintézeti
Központot.294

A kormány a keleti és erdélyi országrészek visszacsatolása
kapcsán felmerült kiadások, valamint „általában a visszacsatolt
területek gazdasági újjáépítésével kapcsolatos költségek fedezésére
500 millió pengõ államkölcsön felvételét határozta el: az új Erdélyi
Államkölcsön keretében a pénzügyminiszter úr 100 millió pengõ
névértékû kötvény jegyzését a gyáripari vállalatok jegyzései révén
kívánja biztosítani és pedig a kölcsön jegyzésének az összes
számbajövõ gyáripari vállalatokra történõ arányos elosztása révén.
Az új államkölcsönbõl a gyáriparra esõ 100 millió pengõs tranche
98%-os árfolyamon kerül kibocsátásra s tíz év alatt fizetendõ
vissza 4,5%-os kamatozás mellett, tehát a kötvények hozadéka
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kereken 4,6%. A 4%-os kötvények kibocsátásának kelte 1941.
november 1.”295

A MNB szakértõi a mérlegadatok, üzletvitel, piacon betöltött
szerep, betétállomány, tulajdonosi összetétel – és nem utolsó
sorban olyan gazdaságon kívüli szempont alapján, mint „a meg-
szállás alatt tanúsított magatartás” – ellenõrizték a kis vidéki
pénzintézeteket és támogatási javaslatokat készítettek a bank
vezetõségének. Udvarhely megyében például a Takarékpénztár Rt.
székelyudvarhelyi fiókjáról egy ellenõrzés után a MNB vezetõsé-
gének az alábbi javaslat készült: „Az Intézet ügyvitele gondos és
óvatos. Mint a piac egyetlen magyar intézete, már a megszállás
alatt tanúsított magatartására való tekintettel is érdemes támoga-
tásra. Saját tõkéire való tekintettel csak kb. 60–70 m. P bankhi-
telre tudjuk ajánlani. Azonban a filiáléján, a kolozsvári takp.
hitelbankon keresztül nagyobb támogatásra volna méltó, részben,
hogy az Iparbank Rt segesvári szász intézet fiókjának versenyével
megküzdhessen, részben hogy a piac nagy hitelszükségletének
szolgálatára lehessen.” A Takarékpénztárnak nagyobb községek-
ben – Székelykeresztúron és Oklándon – is fiókintézetei voltak.296

Alább az udvarhelyi Takarékpénztár üzletévi jelentéseibõl idé-
zünk részleteket, a székelyföldi hivatalnokok más forrásokban,
más gazdasági ágazatokban is rendszeresen megtalálható, tipikus-
nak mondható beállítódásainak dokumentálására. A kedvezmé-
nyek elfogadásának ideológiája a támogatottak oldalán hasonló,
diskurzusukban 1940-ben és késõbb is ugyanazokkal az értékekkel
érveltek: „nem ajándékot kérünk, hanem az eddig is megnyilvánult
jóindulat fokozását, kölcsönpénzt kérünk, hogy azt józan, nemzet-
megtartó, vagyongyûjtõ székely népünkhöz juttassuk el, hogy itt
a végvárakon a lelkiek mellett anyagiakban is megerõsödve, ezer
éves határainkat az idõk végtelenségéig megvédeni tudjuk.”297
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Az 1941. üzleti évrõl készült jelentésben a hála hangja az
uralkodó: „Ismerjük azt a megfeszített munkát, melyet kormá-
nyunk az elzsibbasztott Székelyföld hiteléletének megalapozása
érdekében tesz. Hálával eltelve jelentjük, hogy a Pénzintézeti
Központ intenciója alapján – miután intézetünk konverzióba esett
mezõgazdasági követelése kihelyezésünk 80%-t meghaladta – ré-
szesültünk a kormány által az erdélyi és kelet-magyarországi
hitelszervezet céljaira kibocsátott B. sorozatú kötvényekben, ami-
nek haszna minden bizonnyal a folyó év üzleti eredményében fog
jelentkezni.”298 1942-ben a nehéz gazdasági és közlekedési viszo-
nyokról és a kormányzati hitelek fogadásáról is beszámolt a
jelentés: „Ma is az ország egyetlen megyéje vagyunk, amelynek
nincs vasúti összeköttetése sem a központ felé és még csak a
szomszédos megyék felé sem, hosszú és nehéz utat kell autóbuszon
megtennünk, amíg vasúti állomásra érünk, aminthogy a nyugatra
irányított áruink továbbra is háromszoros átrakodással közelítik
meg rendeltetési helyüket. Udvarhely megye – amint azt a
Miniszeterelnök úr itteni látogatása alkalmával megállapította –
az ország legmagyarabb és egyben legszegényebb megyéje, mely-
nek nemcsak a vasúthiány az okozója, de abban része van a
mezõgazdasági adottságoknak, kisiparunk leromlásának és a nagy-
ipar teljes hiányának... az erdélyi gazdasági élet feljavítását
szolgálja a Pénzintézeti Központnak azon hitelakciója, mellyel
különleges visszleszámítolási keretet állapított meg az erdélyi
pénzintézetek, így intézetünk számára is. A kisgazdák, iparosok
és kiskereskedõk részére folyósítandó ezen bankhitelek kamatté-
tele 5,5% és visszafizetése indokolt esetben 5 év alatt is történhe-
tik. Ezen rendkívüli hitel folyósítását november hó végén kezdet-
tük meg és a nagy érdekélõdésre való tekintettel máris kértük a
hitelkeret kibõvítését. A további megsegítést kívánja szolgálni a
kormány azon hitelakciója, melynek keretében bankszerû fedezet-
tel nem rendelkezõ kisebb kereskedõk és iparosok részére 500–800
pengõs kölcsönöket nyújtunk. Bizonyára a kölcsönösszeg kismérvû
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volta magyarázza, hogy ezen hitelakció iránt körünkben alig
nyilvánul érdeklõdés, viszont a keresztény kereskedelem és közép-
ipar megerõsítését célzó hitelakció, melynek országos összegét 30
millió pengõben preluminálták, a formaiságok útvesztõiben ellany-
hult... A székelyföldi fakitermelés érdekében korábban kezdemé-
nyezett és nálunk jelentõs mértékben igénybevett fahitelek érvé-
nyességét a Földmûvelésügyi miniszter úr a folyó év végéig
meghosszabbította, ami kétségtelenül jelentõs mértékben érdekli
közönségünket.”299 Az 1943. évi üzleti jelentésben egy fontos
gazdaságpolitikai döntés kritikai értékelése szólalt meg: „Az álta-
lános gazdasági helyzetkép keretében kötelességünknek tartjuk
felemlíteni, hogy Udvarhely megye ma is vasút nélkül tengeti
életét s a megye határában feltárt földgáz csöveit Dés, Nagybánya
és Kolozsvár felé rakják le, míg a három székely megye, melyet
illetékes megnyilatkozásokban olyan szívesen ölelnek magukhoz,
földgáz és részben vasút hiányában, leromlott kisiparral, a nagy-
ipar teljes hiányával és bénított kereskedelemmel küzd a jobb
jövõért.”300

Ipar

A visszacsatolt erdélyi városok iparszerkezete – Kolozsvár
kivételével – kisipari jellegû volt. Egy 1940-es iparstatisztikai
adatfeldolgozás megállapította, hogy az erdélyi városokban az
ipari üzemek termelési értéke ezer lakosra számítva 170 ezer
pengõ volt, míg az országos átlag 188 ezer pengõ. Az ipari üzemek
általában kisebbek mint a trianoni területen, „mert egy üzemre
országos átlagban 8200 pengõ termelési érték volt megállapítható,
ezzel szemben az erdélyi városokban csak 7300 pengõ. A termelési
értéket városokra és ezek lakosságára számítva a legkevesebb
értékekkel Máramarossziget és Szilágysomlyó mellett a kutatá-
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sunk területének két megyeszékhelye, Csíkszereda és Székely-
udvarhely szerepeltek.301

A gazdasági szakemberek értékelése szerint a visszacsatoláskor
„a gyárüzemek tekintetében a leggyengébben a Székelyföld áll, itt
a nagyipart szinte kizárólag a fafûrészek képviselik... A Székely-
föld iparosítása elsõrendû fontossággal bír. Az iparosodást elõmoz-
dító tervek között szerepel a vízierõ felhasználásával a Székelyföld
villamosítása, Udvarhely vármegyében a földgáz bevezetése, a
faipari adottságok jobb kihasználása, az építõipari anyagellátás
fokozása, a székelyföldi ásványvizek értékesítésének fellendítése,
Udvarhely vármegyének a vasúti fõvonalba való bekapcsolása, a
közutak folytatólagos javítása és bõvítése, a vendégipar fejlesztése,
az idegenforgalom fellendítése, ipari szakiskolák létesítése... Az
I.M.I ez ideig 38 253 000 pengõt folyósított az erdélyi gyár és
nagyipari vállalatok részére. A kisipari élet fellendítését a kor-
mány az un. fedezet nélküli kisipari hitelfolyósítás utján iparko-
dott elõmozdítani. Az 1942. év elején alakult az Országos Magyar
Háziipari Központ erdélyi fiókja. A szervezet célja: a háziiparosok
nyersanyaggal való ellátása, valamint a termékek értékesítése.”302

Egy másik szakvélemény szerint az erdélyi „iparban elsõdleges
fontosságú a vízierõ-gazdálkodás kiépítése, a földgáz- és petróle-
umtermelés fokozása.”303

A kormányzati beruházások, építkezések (utak, vasutak, köz-
épületek) a munkaerõ alkalmazásának, kereseti lehetõségeinek a
korábbi viszonyokhoz képest, a négy év alatt – a hadigazdálkodás
és a rossz mezõgazdasági évek ellenére – kedvezõ lehetõségeket
jelentettek. A kormányzat a kisiparosokat folyamatosan olcsó,
olykor fedezet nélküli hitelekkel támogatta. A visszacsatolás utáni
hetekben, még a katonai közigazgatás idõszaka alatt Csík megyé-
ben „segélyt osztottak ki az elszegényedett iparosoknak. A kor-
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mány átérezve azt a nehéz sorsot, amelyben elszegényedett
iparosaink vergõdnek, a városparancsnokság útján közel 5 400
pengõt, 160 000 lejt osztott ki a szegény iparosok között.”304 1943.
õszén az addigi hitellehetõségeket a Székely Kamarai Közlöny így
foglalta össze:

„A kisiparosságnak hitellel való ellátása terén igen fontos
szerepet tölt be az úgynevezett kisipari hitelakció. Az elmúlt
években igen nagyszámú kisiparos jutott hitelhez az akció kereté-
ben és így lehetõvé vált részére a termelés folytatása esetleg annak
fokozása. Eredetileg egy személy részére legfeljebb 500 P hitel volt
folyósítható az akció keretében. Ezt az összeget késõbb 800 P-re
emelték. Az iparügyi miniszter e kölcsön legmagasabb összegét
1 500 P-re emelte fel. Kivételes esetekben pedig 2 000 P hitel is
folyósítható. A kisipari hitelakció keretében folyósítható hitel
legmagasabb összegének ily nagyarányú emelésére a nyersanyag-
árak, a munkabérek és egyéb üzemi költségek nagyarányú emel-
kedése miatt volt szükség... Az iparügyi kormányzat terve pedig
az, hogy a kisipar számára a mostani nehéz viszonyok között is
biztosítsa a boldogulás lehetõségét.”305

1944-ben a „kisipar hitelellátása kérdésében a kormány a
bankszerû fedezettel nem bíró iparosok részére folyósítható köl-
csönösszeg felsõ határát a változott viszonyok figyelembevételével,
500 pengõrõl 1 000 pengõre, illetve kivételes esetekben 1 500
pengõre emelte fel. A fedezetnélküli kisipari hitel igen eredménye-
sen bevált a gyakorlatban: ezekbõl a hitelfolyósításokból sok száz
iparos találta meg boldogulását és a hitelezésekbõl veszteség alig
származott.”306

Az ipari munkavállalók érdekeinek védelmére 1943. õszén az
iparügyi miniszter a székelyföldi városokban „felállította a mun-
kakamarai ügyészi intézményt, kizárólag jogi képzettségû és
munkaügyekben jártas ügyvédeket szerzõdtetvén, akik a kolozsvá-
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ri munkakamarától, illetve az ipari minisztériumtól fizetett díjazás
ellenében ügyvédi irodájukba díjtalanul állnak a munkaügyekben
a munkavállalók rendelkezésére, számukra díjtalanul adnak szak-
szerû felvilágosításokat, mint az érdekeltek ügyvédei tárgyalnak
a munkaadókkal a vitás kérdésekben és szükség esetén lefolytatják
a pereket is.307

A korszak egyik legfontosabb ipari – és modernizációs –
problémája a Székelyföld villamosításának kérdése volt. A villa-
mosítást szorgalmazó szakemberek, politikusok a székelység gaz-
dasági felemelkedésének legfontosabb feltételét a városok és
községek villamosításában látták.

Kis helyi áramfejlesztõ telepek korábban léteztek, ezek részben
vízi turbinák, részben fagázmotoros erõmûvek energiatermelésére
épültek (a városokban és fürdõhelyeken: Tusnádon, a Gyilkos
tónál). A falvak villamosítására – a Csíki medencében – az elsõ
kezdeményezések 1941. nyarán történtek. Tizenhárom alcsíki
község közbirtokossága (Tusnád, Lázárfalva, Csíkkozmás, Cseke-
falva, Csíkszentmárton, Verebes, Csíkszentsimon, Csatószeg,
Csíkszentimre, Csíkszentkirály, Bánkfalva, Csíkszentgyörgy és
Csíkménaság) megalakította az Alcsíki Villamossági Szövetke-
zetet 350 000 pengõ alaptõkével melyhez a közbirtokosságok még
hozzáadtak 150 000 pengõ értékû faszolgáltatást. Az igazgatóság
tagjai a tizenhárom község közbirtokossági elnökei voltak.

Az iparügyi miniszter küldötte részletes terveket készített és
a mûszaki tanácsadás feladatát is ellátta, a községek a villamos
üzem és a hálózatok felállításának munkálataihoz szükséges össze-
gek elõteremtésére rendkívüli erdõvágások engedélyezését hatá-
rozták el.308

Az EGT javaslatára 1941 augusztusában az iparügyi miniszter
a székelyföldi megyei városok valamint „Udvarhely, Csík és
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Háromszék vármegyék községeinek villamosítása érdekében szak-
értõket küldött ki a helyszíni felvételezések megejtésére.”309

1942. tavaszán Kászonfeltíz község fordult kéréssel az EGT-
hoz, hogy megnyerje közbenjárását a község villamosítására, az
Alcsíki Villamosítási Szövetkezethez kapcsolódva.310 1941. végén
a Gyergyói medencében is „megalakul a gyergyószentmiklósi
villamossági részvénytársaság, melynek feladata lesz a város és a
környékbeli falvak villamos áram vezetékbe való bekapcsolása és
villamosítása. A Gyilkos-tói nagy villamos erõmû építése így most
már biztosítva van. Ennek az Rt.-nek fõ részvényese a város lesz,
melyre már ajándékképpen a belügyminisztériumtól 70 000 P. -t
az iparügyi minisztériumtól pedig 120.000 Pengõt kaptunk, hogy
ezzel az összeggel biztosíthassuk részvénytöbbségünket” – írta a
Gyergyó és vidéke.311

A villamosítás ügyét a politikusok is felvállalták: 1942. április
végén a Kolozsvárra látogató Kállay Miklós miniszterelnöknek és
Varga József iparügyi miniszternek a székelyföldi országgyûlési
képviselõk „részletesen kidolgozott emlékiratot nyújtottak át a
Székelyföld villamosítása tárgyában.” Az emlékirat kifejti, hogy a
„Székelyföld jólétének megteremtése csak az iparosítás által
történhet. E probléma megoldása kapcsán megszülethetik a nagy-
vonalú székely ipar és ezzel egyidejûleg valóra válik a székelység
általános gazdasági felemelkedése.”312 Az emlékirat következmé-
nye lehetett, hogy rövidesen „az Oltvidéki Villamossági Rt a m.
kir. iparügyi miniszter úrtól az engedélyokiratot megkapta s a
minisztérium által a hálózat kiépítésére rendelkezésre bocsátott
650.000 pengõnyi összegbõl az Alcsiki Villamossági Rt. 250 000
pengõ váltókölcsönt már fel is vett.”313

1943 tavaszán Csík megye alispánja a törvényhatósági gyûlésen
beszámolt az eredményekrõl: „az alcsíki községek villamosításával
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kapcsolatban jelentem, hogy 1942 év december hó 21-én Csíkszent-
márton, Csíkcsekefalva, Tusnád, Csíkverebes, Csíkszentsimon,
Kozmás és Lázárfalva községekben, folyó év február havában
Csíkszentimrén, márciusban Csíkszentkirály községben, április-
ban pedig Csíkszentgyörgy és Csíkdánfalva egy részében az
áramszolgáltatás megindult.”314

1942 augusztusában a helyi kezdeményezéseknél átfogóbb
koncepció keretében Budapesten megalakult „ünnepélyes keretek
között a Székelyföldi Villamosmûvek Rt. A közgyûlésen részt
vettek Varga József, Bánffy Dániel, Antal István és Lukács Béla
miniszterek. Az új vállalat alaptõkéjét – amelybõl az államkincstár
10 millió pengõt jegyzett – 20 millió pengõre tervezik.”315

Az új vállalat az ipari miniszter engedélyokirata szerint állami
kedvezményekben részesült, „az üzembe helyezés napjától számí-
tandó tizenöt évre elõre” cserébe egyéb kikötések mellett köteles
„a teljes kiépítés után legalább 110 magyar honos munkást
foglalkoztatni.” 316 A Villamosmûvek Rt. a Székelyföld villamosí-
tási tervét a mezõségi földgázra alapozta, a következõ évben: „16
és fél millió pengõ alaptõkével kezdte meg mûködését a Székely-
földi Villamosmûvek RT. Petele és Körtvélyfája közötti gázzal a
10 000 lóerõs svájci erõmû. A tervek szerint a Marosvásár-
hely–Székelyudvarhely–Csíkszereda távvezeték 60 000 voltos,
Csíkszeredánál a vezeték észak és déli irányban kétfele ágazna,
Gyergyószentmiklós és Sepsiszentgyörgy–Kézdivásárhely irányá-
ba. A távvezeték építését Csíkszeredán kezdték meg, 1943 decem-
berében „áthaladtak a Tolvajos tetõn és közelednek Székely-
udvarhelyhez.”317

A villamosítás mellett az udvarhelyiek másik reménye „az
erdõszentgyörgyi gáznak Udvarhelyre történhetõ bevezetése,
amely a vármegye iparosodása érdekében feltétlenül szüksé-
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ges.”318 Az ügyben a törvényhatóság közigazgatási bizottsága
felirattal fordult az iparügyi kormányzathoz, de eredmény nélkül.

A Székelyföldön – de különösen a két vizsgált megyében – az
ipar területi szerkezeti átalakításában a rövid négy év és a
hadigazdálkodás körülményei között lényeges változások nem
következhettek be. A legfontosabb ipari építkezések, vállalatalapí-
tások a mezõgazdasági nyersanyag- és fafeldolgozó iparban történ-
tek. Ekkor épült a csíkszentsimoni keményítõgyár, ugyanitt a
dongagyár, a gyergyószárhegyi és a csíkmenasági lenfeldolgozó
(ez utóbbi nem jutott el a termelésig). Ezekrõl az építkezésekrõl
a mezõgazdasági támogatásokat és a szövetkezeti tevékenységet
tárgyaló elõbbi fejezetekben már szóltunk.

Kereskedelem

A székelyföldi kiskereskedelmet a szabad piaci forgalmon kívül,
a fogyasztási szövetkezetek hálózata és a magánkereskedelmi
egységek bonyolították.

A szövetkezeti szervezõdések erdélyi múltja, társadalmi szere-
pe, szolidáris jellege és a piaci törvények szerint mûködõ tõkés
kereskedelem közötti ellentétek a visszacsatolás után hamarosan
felszínre kerültek. Az EGT és az iparkamarák igyekeztek a
magántõke érdekeit védeni, míg a társadalmi szervezetek képvi-
selõi, az erdélyi politikusok és közéleti szereplõk többsége a
szövetkezeti eszmét védelmezték. Úgy vélem a sajtóban, közéleti
fórumokon, politikai, társadalmi szervezetekben folyó vitában a
felszín alatt az archaikus társadalmi értékek és a kapitalista
érdekek, szabadpiaci viszonyok konfliktusáról volt szó.

Az EGT 1941. nyarán „foglalkozott azokkal az érdekellentétek-
kel, amelyek a szövetkezetek és a magánkereskedelem között
megállapíthatók. A Tanácsnak az a véleménye, hogy a magyar
kereskedõ osztály kialakulása és megerõsödése az erdélyi részeken
csakolyan nemzeti érdek, mint a kisembereknek szövetkezetekbe
tömörülése. Kéri tehát a Hangyát, hogy ott ahol a magyar
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kereskedelem kialakulása és megerõsödése tapasztalható, szövet-
kezetek alakulását ne szorgalmazza.”319

Az Erdélyrészi Hangya marosvásárhelyi közgyûlésén ugyanek-
kor (1941. júl. 31.) a háromszéki képviselõk a hatósági intézmé-
nyek szövetkezet-ellenes magatartására panaszkodtak: „rámutat-
nak arra, hogy amíg a kormány minden eszközzel támogatja az
erdélyi szövetkezeti mozgalmat, addig a hatóságok minden eszköz-
zel gátolni igyekeznek annak terjedését és ez a legsúlyosabb
panaszra ad okot.”320

A szövetkezeti kereskedelmet védelmezõk fõ érve az volt, hogy
„adófizetés szempontjából a szövetkezetek óriási hátrányban van-
nak a kiskereskedõkkel szemben, mert költségvetésük alapján
100%-ban adóznak, míg a kiskereskedõk azt az elõnyt élvezik, hogy
a könyvelés alól fel vannak mentve, bevallásuk szerint adóznak.
A múltban a szövetkezetek a román szövetkezeti törvény értelmé-
ben ennek az igazságtalanságnak az ellensúlyozásaképpen 50%-os
adókedvezményt élveztek. Így közelítette meg az igazságos adózást
a szövetkezeti törvény. Ma azonban egy ilyen törvény hiánya óriási
elõnyt jelent a kiskereskedõknek, adózás szempontjából.”321

Az EMGE-nek széles társadalmi bázisa volt, aktivistái is a
szövetkezeti kereskedelem védelmében érveltek. Az egyik magán-
tõkés kereskedelmi vállalkozásról a kormányzathoz küldött EMGE
jelentésben az alábbiak olvashatók: „A Globus egy nagy hatalommá
nõtte ki magát és csodálatos, hogy nem lehet megrendszabályozni.
A Globus mérlegében az alaptõkéhez viszonyítva olyan óriási
nyereség van kimutatva, hogyha tekintetbe vesszük milyen kevés
nyereség és munkadíj jut az iparosoknak, milyen elenyészõen
csekély nyereség jut az állatgazdáknak, akkor igazán felháborító...
A Globus és a többi egyesek tönkreteszik az országot. Gazdakö-
zönségünk kéri a kormányzatot, hogy ezek a gazdasérelmek a
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legnagyobb nyomatékkal vizsgáltassanak ki, a jogtalan haszonszer-
zõk pedig az õket megilletõ helyre jussanak.”322

Egy erdélyi gazdasági szakíró szerint a fogyasztási szövetkeze-
tek az állami támogatást az áruelosztásban való részesedésben
élvezik: „a számadatok kétségen felül beigazolják, hogy a magán-
vállalkozás összehasonlíthatatlanul nagyobb mértékben élvezi az
állami protekcionizmust az olcsó kölcsönök és kijelölések révén,
mégis a magánkereskedelem részérõl érte támadás a fogyasztási
szövetkezeteket, hogy védje meg a fogyasztási szövetkezetek
versenyével szemben... Ma a rögzített árak mellett kereskedelmi
versenyrõl már nem beszélhetünk, ami teljesen érthetetlenné teszi
a magánkereskedelem panaszát.”323

A magánkereskedelem és a fogyasztási szövetkezetek között
„dúló harc” rendezésére az EGT közvetítésével az Erdélyrészi
Hangya Központ az Erdélyi Kereskedelmi és Iparkamarák (a
magánkereskedelem képviselõi) között 1943-ban egyezmény jött
létre. Az egyezmény korlátozta a szövetkezetek mozgásterét: „új
fogyasztási szövetkezetek csak ott alakulhatnak, ahol a lakosság
a magánkereskedelem sérelme nélkül képes az új alakulatot
fenntartani, ahol az újonnan alakítandó szövetkezet a magánke-
reskedelem vevõkörének csak egy részét is elvonná, szövetkezet
nem alakulhat.” Az egyezménynek ez „a kitétele a legsúlyosabban
sérti a szövetkezeti szabadság elvét. A fogyasztási szövetkezeti
mozgalom jövõbeni fejlõdésének határvonalát a magánkereskede-
lem egyszer s mindenkorra lerögzítette.”324

Az Erdélyi Párt Udvarhely megyei szervezetében többségben
voltak a magánkereskedelmi érdekek védelmezõi, a pártszervezet
is akciót indított a magánkereskedelem védelmében. Az Erdély-
részi Hangya közgyûlésén „Korparich Ede elnök ismerteti azt az
akciót, amelyet az Erdélyi Párt Udvarhely megyei tagozata indított
és amely a keresztény kiskereskedõk bevonásával tartott értekez-
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leten kimondta, hogy a Hangya Szövetkezetek csak olyan közsé-
gekben alakulhatnak, ahol keresztény kiskereskedõ nincs, ahol
pedig ilyen keresztény kiskereskedõ mûködik és szövetkezet is
van, kívánatos a szövetkezet beszüntetése.”325

A vita a kétféle kereskedelmi szervezet között 1943-ban is
folytatódott a sajtóban. Az Erdélyi Szemle 1943/1 számában Torda
Balázs úgy vélte, hogy „a magasabb állami és nemzeti érdekek
elõtt a szövetkezeti elveknek is meg kell hajolniuk… a fogyasztási
szövetkezetek helyett inkább egészséges irányba dolgozó termelõ
és beszerzõ szövetkezeteket kellene létesíteni…” A folyóirat 4.
számában a szövetkezetek védelmében újra megszólalt Oberding
József György, leszögezve, hogy: „a szövetkezeti mozgalom egé-
szen más gazdaságpolitikai világnézetet vall, mint a nyereségelv-
nek hódoló magánkereskedelem.”326

Az egyezmények, egyeztetések nem oldották meg a konfliktust,
1944 nyarán is ugyanolyan éles volt a kétféle tulajdonú kereske-
delmi szervezõdés közötti ellentét: „a kereskedelem átállítása újra
felvetette a Szövetkezetek problémáját. Manapság, mikor a keres-
kedelembõl teljesen eltûnt a zsidó tõke és a zsidó vezetés,
szükségtelen a jelenlegi túlméretezett szövetkezeti keret fenntar-
tása és felesleges. Felesleges, mert ma a kereskedelem önálló
árpolitikát nem követhet, a termelõi és fogyasztói árakat hatósági
úton állapítják meg, úgy szintén hatóságilag van megállapítva a
haszonkulcs is, így tehát a szövetkezet fenntartása nem egyéb,
mint nehezen kibírható verseny támasztás a feltörõ új kereskede-
lemnek... Az államnak nem elõnyös a szövetkezetek elõtérbe
helyezése, mert az adózásban és a közterhek viselésében sokkal
kevesebb részt vállalnak, mint egyéni cégeink. Súlyosbítja a
helyzetet az, hogy mindez a Székelyföldön történik, ahol a mezõ-
gazdasági lehetõségek meglehetõsen korlátozottak és az iparosítás
igen kezdetleges stádiumban van. Ha az Erdélyrészi Hangya által
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lebonyolított hetvenmilliós forgalmat szétosztanánk a székelyföldi
kis és nagykereskedelem között, úgy jó párszáz újabb önálló
keresztény székely kiskereskedõt tudnánk megélhetéshez segíteni,
s ezeket családtagjaival, alkalmazottaival számítva nyugodtan
mondhatjuk: pár ezer ember kenyere lenne a Székelyföldön
biztosítva.327

A szabad tõkeáramlásnak nemcsak az erdélyi közéleti szereplõk
diskurzusaiban, a gazdasági és mûszaki szakemberek körében is
jelentõs ellenzéke volt. Szabó István okleveles gépészmérnök A
székelység hivatása a Kárpát medencében c. könyvében, a Székely-
föld gazdasági fejlesztését az idegen tõke kirekesztésével, szövet-
kezeti összefogással gondolta el: „meg kell akadályozni a székely-
ség további kiuzsorázását és ezért a gazdasági fejlesztést csak az
állam (önkormányzatok) pénzével s ehhez kapcsolódva egy nagy
szövetkezeti összefogással szabad végrehajtani... A Székelyföldre
csak magyar erõkre támaszkodó pénz kerülhet, idegen tõkét a
Székelyföldre beengedni nem szabad... A székelységet kárpótolni
kell azért az elnyomásért, amelyet eddig elszenvedett s meg kell
erõsíteni a nagyra nevelt nemzetiségekkel szemben. Kelet kapujá-
ban a természeti kincsekben és lehetõségekben gazdag Székely-
földnek tárgyi alapot kell adni a hatalmas ívû fejlõdéshez.”328

A korszakra ma emlékezõ idõs emberek a Hangya szövetkeze-
tek szerepét egyértelmûen jótékonynak, hasznosnak értékelik:
megfékezte, ellenõrzés alatt tartotta a magánkereskedelmi árakat
is.
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