
A R O M Á N I A I F Ö L D L E H E T � S É G E I 

Irta: I L I E C R I S T E A (Aiud) 

A román államnak a, Dnyeszter, a Fekete tenger, a Duna és a T i -
sza között fekv� területe, ahogyan azt a békeszerz�dés megalkotta, 
nagyon mozgalmas életü földdarab. Századok folyamán állandóan 
a legélénkebb vetélkedések tárgya v o l t Els�sorban azért, mert nagy 
világutak keresztez�dnek itt : nemcsak Kelet és Nyugat, hanem Észak 
és Dél között is hidat alkot; másrészt: természeti gazdagsága is jelenté-
keny. 

Az Ó�korban Dárius, a nagy perzsa uralkodó a Duna lapályán 
akart kegyelemdöfést adni a nyugtalankodó szkitháknak. A római te-
lepesek az erdélyi aranybányák körül tömörültek, a terület többi része 
már kevésbé érdekelte �ket. (Kapitalizmusuk csak civilizált vidékekre 
igyekezett, s ott hóditott, ahol kinálkozott valami a gy�zteseknek; iga-
zolja ezt, hogy a barbár Germánia ellen, amelynek akkoriban nem volt 
nagy a természeti gazdagsága, nem lépett fel kell� er�vel.) Még kés�bben 
a Kárpátok hegyszorosain keresztül megindult az ázsiai néptörzsek ára-
data, amely elözönlötte Európát. Az ujabb korban Lengyelország tö-
rekedett dél felé a román földön keresztül, a cári Oroszország ugyancsak 
erre irányitotta hadseregeit, amikor Konstantinápolyt és a Dardanellá�
kat akarta meghóditani és a pravoszláv Balkánt pártfogása alá keri�
teni. A X I X . században a nyugati világkapitalizmus is megjelent a Du�
nadeitánál, mig a mi id�nkben az imperiálista Németország törekedett 
a nagy hóditó terv, a hires Berlin�Bagdad vonal megteremtésére s ez a 
vonal is román területen vezetett volna keresztül. 

Földrajzi fekvése okozta, hogy a román államterület állandó há-
borúk szinhelye s a hatalmasabb szomszédok itt mindenkor szupremá�
ciára törtek. Természetesen hol egyik, hol másik ragadott ki magának 
egy darabot e területb�l. Igaza van a román krónikásnak, amikor fájda-
lommal irja: „a mi országunk a rémségek utján fekszik." (In calea rău�
tátilor.) 

A két fejedelemség, Muntenia és Moldova, a mai román állam alap-
jai, az el�bbiek ellenére még a legnehezebb id�kben is meg tudták �rizni 
közigazgatási és kulturális önkormányzatukat. Elismerték a török szul-
tán fennhatóságát, megfizették neki a kirótt adót, de ezzel szemben sa-
ját embereikkel, önmaguk kormányozták magukat. Feltün� tehát, hogy 
a román nép négy�öt különböz� államban és különböz� rendszerek alatt 
élve, meg tudta �rizni etnikai egységét. Nyelve is egyik legegységesebb 
nyelv. A szokások és a hiedelmek, a hit mindenütt ugyanaz. 

A 45. szélességi fok körüli — egyenl� távolságra az egyenlit�t�l és 
az északi sarktól, — és nyugatra a Fekete�Balti�tenger közti földszorostól 
a román földterület három különböz� éghajlat találkozó pont-
ján fekszik: a keleteurópai szárazföldi éghajlat az egyik, hatása Bessz�
arábiára, Bukovinára, Moldovára és Munteniára terjed; a másik a mér�
eékelt szárazföldi, amely Erdélyben uralkodik; a harmadik a középten-
geri éghajlat Dobrudzsában és a Bánság déli részén. Ebb�l következik, 
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hogy Romániában minden ismert európai növény megtalálható. A nö-
vényzet nagy különböz�sége egyik legnagyobb gazdagsága és egyik leg-
nagyobb el�nye az országnak. A Közép�Kárpátok csúcsain az alpesi zóna 
otthonos, utána tüstént erd�s és lankás szakasz következik, mig a Duna 
lapályán a gyapot is megterem. 

A román föld történetének egész folyamán politikai és gazdasági 
tekintetben egyetlen pillanat sem volt, amikor ne ismerte volna e 
három éghajlat�hatását. Nyugattal, kelettel, déllel összeköttetése soha 
meg nem szakadt. Amikor a két fejedelemség állami közigazgatásában 
és egyházi életében még a szláv nyelv uralkodott — akkor is erdélyi 
magyar és szász iparosokat hivtak be oda, hogy városokat alapitsanak. 
A reformáció hulláma sem tört meg a Kárpátokon; jelent�s szerepe volt 
abban, hogy a két fejedelemségben a nemzeti nyelvet vezették be az ál-
lami közigazgatásba és az, egyházi életbe. 

A román föld felülete a lehet� legváltozatosabb. Szakadékos, 
magas hegyek tavakkal és kristályosan csillogó vizesésekkel, fennsikok, 
enyhe domblejt�k erd�kkel és rétekkel boritva, majd széles mez�ségek 
és mély völgyek — mindmegannyi csodálatos látvány, amellyel alig 
tud betelni a szem. 

fis a szépség mellett ott a gazdagság is. Románia közel háromszázezer 
négyszetkilométer területéb�l csupán 13% a terméketlen f ö l d A többi 
úgy mez�gazdasági, mint ipari szempontból hasznositható. S�t való-
szinű, hogy a modern technika segitségével még, ez a 13% terméketlen 
terület is eltűnik. A Régi�Királyság talajának csodás termékenysége ki-
egészül az erdélyi és bánáti altalaj rendkivüli gazdagságával. Románia 
könnyen mez�gazdasági�ipari, azaz olyan állammá válhat, amelyben az 
ipari termelés tulsulyra emelkedhet. Annál is inkább, mert a Duna�torko-
laton és a 450 kilométer széles tengerpart tüd�n keresztül szabadon léleg-
zik, vagyis a legolcsóbb közlekedési utakkal rendelkezik. 

A világháború s közvetlenül a nemzeti Egyesülés után minden 
román azt hitte, hogy hamarosan megvalósul a költ� álma az „arany jö-
vend�"�r�l. És valóban, hektáronként most Románia földjén középará-
nyosan mindössze 6�8 q. szemesgabona terem, az ország mégis 19 millió 
f�nyi lakosságot tud eltartani és emellett igen jelent�s buza és kuko-
rica�kivitele is van. (A háború el�tt a kis Románia buzakivitele éven 
ként egymillió tonna volt .) Az észszerű és gépesitett mez�gazdaság a 
termést — a trágyázást alig igényl� fekete talajon — hektáronként 
könnyen 25�30 q.�ra emelheti, mint Nyugateurópában. Következéskép" 
feltételezhet�, hogy ilyen körülmények közt az évente gabonával beülte�
tett 13 millió hektár term�föld negyven milliós lakosságot is el tudna 
tartani s a kivitel is megfelel�en? emelkedhetne. H o g y egy ilyen gazdag 
lehet�ségekkel rendelkez� országban annyira ritka a népesség (négy-
zetkilométerenként 62 lélek), az csak a mez�gazdaság elmaradottságá-
val és a társadalmi technika elégtelen fejl�désével magyarázható. 

Ugyanez a helyzet az ipar terén is. Igaz, hogy nincsenek elegend� 
számban els�rendű min�ségű vasat és szenet szolgáltató bányáink és igy 
nincs meg a feltétele egy hatalmas fémipar megteremtésének; de mégis 
van annyi ilyen bányánk, hogy vasiparunk a mainál sokkal jobban áll-
hatna és fejl�dhetne. Románia még más nemesebb fémanyagokkal is 
rendelkezik, többek közt a repül�iparban olyannyira fontos aluminium�
mal. Vannak óriási sótelepei, s�t vasat, jódot stb.�t tartalmazó gaz-
dag ásványviz�forrásai. Az erd�k nemcsak nagyságukkal, kiterjedésük-
kel, hanem a bennük található fanemek változatossága révén is szinte 
mérhetetlen természeti kincset jelentenek. Végül ott vannak a b�séges 



természeti er�források (lignit, petróleum, földgáz, vizesések) — ezen 
a téren Románia egyedül áll Európában. (Szovjetoroszország csak 
ázsiai részein gazdagabb, mint a román föld.) Megvan tehát minden 
feltétel a fém� és vegyipar, erdészet, petróleum, élelmezési� és textil�
iparágak kifejl�déséhez. 

Tulzás nélkül állithatjuk, hogy a romániai föld lehet�ségei gaz-
daságilag korlátlanok. Különösen akkor, ha meggondoljuk, hogy a leg-
több irányban nem is végezték el az ország rendszeres feltárását, és 
igy ásvány gazdagságunk minden bizonnyal nagyobb, mint hisszük. 

Bizonyos, hogy az a 17 eszterd�, mely az Egyesülés óta eltelt, 
aránylag kevés volt arra, hogy itt minden életlehet�séget gyakorlati té-
ren hasznosithassunk. E g y éjszaka alatt nem változhat meg egy nép 
gondolkozásmódja és egy esztend� alatt nem lehet mérnököket és mun-
kásokat, s ezek nagy keretét megteremteni. Azonban, megvalósult�e a 
joggal várt haladás? N e m arról a túlzott derűlátással megálmodott 
haladásról beszélünk, amelyr�l még ma is sok szó esik: a gazdasági ön-
ellátásáról, hanem valami sokkal szerényebbr�l. Van�e itt legalább valami 
kezdete a haladásnak ? 

A mez�gazdaságban nem n�tt meg a munka termel�ereje. Ellenke-
z�leg. Az agrárreform révén keletkezett parasztgazdaságok — melyek 
a nagyobb egyéni birtokokból születtek — nem rendelkeznek azokkal a 
föltétlenül szükséges pénzügyi eszközökkel, amelyek lehet�vé tennék a 
mez�gazdaság modern művelési alapon történ� megszervezését. Minden 
kétség nélkül: ezen a téren a helyzetünk anakronisztikus. Amig az ipar 
folytonosan tökéletesiti felszerelését, addig a kis parasztgazdaságok a 
legprimitivebb munkaeszközök mellett maradtak. Mig az ipar a munka-
megosztás elvét követi, s a munkamegosztás alapján egyre szervez�dik: 
a paraszt ma is mindent maga végez. Munkálja a mez�t, állatot tenyészt, 
szekeret javit, méheket gondoz, vagyis egyesegyedül végzi a gazdaság 
mindenféle munkáját. Mig a gyár csak pl. cip�t és nem egyuttal kala-
pot is készit, a paraszt a maga kis földdarabkáján mindenre igyekszik: 
buza, kukorica, burgonya, bab„ kender, árpa, lucerna, stb. mind ott kell 
neki. Mig az iparvállalat helyzete függ� és más vállalatokkal dolgozik 
együtt, addig a kis parasztbirtok teljes önállóságra törekszik. 

Mindenki tudhatja, mi ennek a következménye. Az iparban emelke-
dik a gép hasznosithatósága és megn� a specializált munkások irányitá-
sának lehet�sége. A termelés költségei ezzel szemben esnek. A paraszt-
munka viszont egyhelyben topog. Ime, a város és falu közötti gazdasági 
szakadék alapja, amely szakadékot a t�késrendszer napról�napra még 
mélyebbre ássa! Ime, a középkorban él� falu ezért idegen a mi civilizá-
ciónk számára. 

Lehetetlen dolog, hogy e mind békétlenebb két világ sok ideig 
állhasson meg egymás mellett. A mez�gazdaságnak alkalmazkodnia 
kell: iparággá kell válnia. De hogyan? Láttuk, hogy a kisgazdaságot 
halálra itélte az id�. Marad tehát két módozat, amelyen belül a moder-
nizálás megkisérelhet�: az egyéni nagybirtok és a kollektiv nagybirtok. 

Ma már minden t�kés államban, de különösen Amerikában észre-
vehet� az utóbbi id�ben a mez�gazdasági birtoktestek gyors központosi�
tásának folyamata, egyvonalban az ipari központositással. Romániában 
a Mihalache�féle törvény is középbirtokos�osztály megteremtését céloz-
ta az agrárreform során kiosztott földek eladási tilalmának megszünte-
tésével. Azonban: meg lehet�e oldani igy a kérdést? 

Ugy az egyéni nagybirtoknak, mint a középbirtok�rendszernek el-
kerülhetetlen következménye volna — ezek egy kéziben való központosi�



tása esetén, — a mez�gazdasági dolgozó réteg megnövekedése. Tehát 
ugyanaz a társadalmi ellentét a falun, mint a városon, ugyanaz az osz�
tályharc. És természetesen a jövend� e mez�gazdasági dolgozói nem 
fogyasztanának többet, mint a mai kisparasztok, minek következtében 
az ipari tehetetlenség állandósulna Egyik nagy oka Románia altalaja, 
kihasználatlanságának, hogy a parasztság nagy tömege (az egész né-
pesség 80%�a) nem fogyasztó. A bels� piac igy nem fejl�dhetik. H o g y a 
t�késgazdaság nem képes kiverg�dni az általános válságból, annak min-
denütt, minden államban a parasztság fogyasztás�képtelensége az oka�

Egyetlen megoldásként jelenik meg tehát a kollektiv gazdaság. 
Gy�zelme csak id� kérdése. 

Románia vezet� osztálya egy politikai, és nem gazdasági szempon-
tú agrárreformot hajtott végre. Az orosz példa megismétl�dését�l tart-
va, el akarta kerülni a forradalmat és sok ideig örülhetett is bölcs el�-
relátásának. De alig tiz év mulya már konverziót kellett engedélyeznie 
a földosztásban részesült, de eladósodott és kötelezettségeinek eleget 
tenni nem tudó földészeknek. Az állam minden évben kukoricát küld 
Maramures és a Mócvidék inségeseinek, a Vörös Kereszt pedig az �sz-
szel Besszarábia részére gyüjtött élelmi adományokat. Mindez azért, 
mert a román mez�gazdaság nem tudott felszabadulni az id�járási fel-
tételek zsarnoksága alól. 

A természeti gazdagság még nem jelenti a kielégit�, jó helyzetet. A 
cári Oroszország is gazdag föld volt, mégse tudott soha az éhségt�l m e g 
szabadulni, mig értékes ásványai bent maradtak a föld méhében. Dél-
amerika államai is gazdag földűek, de romladoznak e gazdaság közepett, 
mert az angol és amerikai t�kések megkaparintották. 

A románok lassan eszmélnek ezekre a dolgokra. Mitsem hall-
hatunk ma gyakrabban, mint ezt a megállapitást: „Gazdag ország va-
gyunk, de nagy nélkülözések közt élünk." 

Bizonyos, hogy a helyzet nagyon fonák �gy. Nem is tűnik el, csak 
a társadalom és a munka másirányú megszervezése által. 

R O M Á N I A G A Z D A S Á G I H E L Y Z E T E 

Irta: A N D R E I E R B U L E S C U (Bucuresti) 

A román gazdaságot mélyen befolyásolta és befolyásolja most is a; 
világgazdaság fejl�dése, de a román kapitalizmus válságának néhány sa-
játos vonása mégis abból a módból származik, ahogy a háború végén 
működési területét vagyis bels� piacát kialakitotta. A román gazdaság 
három olyan vidék területi összeolvadásából keletkezett, melyek azel�tt 
teljesen különböz� társadalmi és gazdasági zónákhoz tartoztak szervesen 
(az Ókirályság, Erdély és Besszarábia). Ennek a heterogén együttesnek: 
egybeforrasztásához olyan hatalmas gazdasági tartalékokra volt szük-
ség, ami felett a román polgárság nem rendelkezett. Igy az erdélyi és bánáti ipart, amely a magyar piac szükségleteire
jesen át kellett szervezni Nagyrománia szükségleteinek megfelel�en; az 
Ókirályság nyugati piacok befolyása alatt kialakult mez�gazdasága nem 
maradhatott rentábilis a külterjes gazdálkodásról a belterjes gazdálko-
dásra való áttérés nélkül; Besszarábiának, amely addig Odessza vidéké-
hez alkalmazkodott, szintén teljesen át kellett épiteni gazdasági életét 
ahhoz, hogy az uj körülményekbe beilleszkedhessen. Az Egyesülés alkal�


