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Előljáróban meg kell említenem, hogy az 1935-ös kis Hitelt nem leltem meg a 

kolozsvári legfontosabb könyvtárakban. Tehát az első hat számról nincs monda-
nivalóm. 

A továbbiakban nagyon sok írás foglalkozik az EGÉ-vel. De nemcsak ezeket 
vettem figyelembe, hanem minden olyan írást, ami a földművelés, a földművelő 
társadalom, a termelés és termékértékesítéssel kapcsolatosan fogalmazódott meg. 

A Hitel 1936-beli újraindulásának első számában Albrecht Dezső, „Az építő 
Erdély” című átfogó tanulmányában, írja: „Most is, mint valamennyi nemzeti kataszt-
rófa után, távol és csendben az egyedül lévő magyarok kezdik lerakni az új élet alapjait. Ha 
végigutazod Erdélyt, majdnem mindenütt, a legkisebb faluban is találsz mágnást, birtokost, 
papot, tanítót, ügyvédet, orvost, kereskedőt, iparost vagy gazdát, akiben ég a felemelkedés vá-
gya...”, majd folytatja: „ráébresztette az erdélyi magyarságot, hogy egyedül a maga erejére 
építhet”. A második számban ugyancsak Albrecht a Metamorphosis Transylvaniae cí-
mű írásában reflektál az Erdélyi Gazdasági Egylet virágvasárnapi közgyűlésére, 
ahol az energikus, céltudatos, széles látókörű Dr. Szász Pált választották elnök-
nek. A szerző kiemeli, Dr. Szász Pál székfoglaló beszédében utalt arra, hogy az 
EGÉ-t át kell alakítani. A kisebbségbe szorult magyarság érdekvédelmi szervévé, 
mely a földműves lakosság gazdasági nevelését és felemelését szolgálja. „A magyar 
tulajdonban lévő földbirtok túlnyomóan nagy része apró birtokosok kezén van s ez parancso-
lóan előírja, hogy leginkább ezzel az osztállyal kell foglalkozzunk, ez osztály öntudatát, mű-
veltségét, tudását kell emelnünk és megerősítenünk jelenlegi életlehetőségeit, és új életlehetősége-
ket teremteni részére.” (Meglepő egybeesés, hogy a Hitel és az EGE szinte egyidő-
ben újult meg.) 

A harmadik számban Vita Zsigmond a Nemzeti hivatástudat irodalmunkban 
című írásában felteszi a kérdést: „Mi a legbiztosabb nyugvópont?”, s a választ is meg-
adja: „A föld”. E tétel bizonyítására idézi a kortárs írók, költők ilyen ihletésű mű-
veit. A Kisebbségi magyar gazdaságpolitika című írásában, a mezőgazdaságról foglal-
kozó fejezetben kiemeli: „A mezőgazdasági szaktudás emelése, gazdasági ismereteink nö-
velése a múlt mulasztásai után fokozott mértékben hárul lehetőségeiben megfogyatkozott ki-
sebbségi jelenünkre. Négy újonnan létesített gazdasági iskolánk s a Gazdasági Egylet által 
rendszeresített oktatási tanfolyamok régen érzett hiányt pótolnak, de valós eredményekről csak 
akkor beszélhetünk, ha hatásukat földművelő népünk többoldalú, jobb és olcsóbb termelésben 
s a kisbirtok-üzemek jövedelmezőségének fokozottságában fogjuk föllelni. Mezőgazdasági ter-
melésünk belterjesebbé tétele, az egyoldalú szemtermelés helyett az eddig elhanyagolt mellékgaz-
dasági ágak felkarolása, a termelés mennyiségi és minőségi emelése, visszaesett állatte-
nyésztésünk feljavítása képezik legfőbb gazdasági feladatainkat.” Továbbá: „A termelés 
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szükségletei (vetőmag, műtrágya, gépek, anyagok, eszközök) közös gazdaköri vagy szövet-
kezeti vásárlással szerezhetők be leggazdaságosabban. A modern termelési eszközök csak na-
gyobb szervezetekben érvényesülnek előnyösen, s a jobb és biztosabb értékesítés hasznának a 
termelők számára való biztosítása is csak a termelő és értékesítő szövetkezetekbe való 
tömörülésével lehetséges. E szövetkezetek a bennük szervezett kistermelők gazdasági és 
kereskedelmi tudását fokozzák, termelését mennyiségileg és minőségileg irányítják és azt — a 
közös nagybani értékesítés által nyújtott előnyök kihasználásával — a felvásárló és fogyasztó 
piaccal való közvetlen kapcsolatok révén, szakképzett személyzetük segítségével jobban 
értékesítik s ezáltal a mezőgazdasági termelés jövedelmezését emelik.” Csakhogy ennek az 
elméletnek felismerte az akadályait is: „LEGNAGYOBB gazdasági fogyatkozásunk, 
hogy sem gazdaköri, sem szövetkezeti szervezkedésünk még nem áll azon a fokon”, hogy 
ezeket a feltételeket biztosíthassuk. 

Kós Balázs falukutatási eredményeit mutatja be, Egy falu mezőgazdaságának 
rajza tanulmányában egy kalotaszegi kis település, Bábony lakossági és birtok-
viszonyainak bemutatása nyomán kiemeli: „Kapkodás jellemzi e falu gazdálkodását”. 
Háromnyomásos rendszerben művelik a területet, még mindig sarlóval aratnak, 
csak a zabot kaszálják. A terméseredmények gyengék. Az állattartásról: 73 tehén, 
java részét igázzák, összesen 32 igájuk van, bivaly alig van. Ismerteti egy pár csa-
lád összetételét, életvitelét, étrendjét. A gazdasági épületek általában jobbak, 
mind a lakóházak. 

Venczel József öt Olt-menti székely község népmozgalmát mutatja be. Ennek 
alapján fontos kívánalomnak tartja „gazdasági egységterületek kialakulását, gyűjtő-
központjukban egy-egy mintagazdasággal”. 

Vita Sándor a javasolt Gazdasági Tanáccsal kapcsolatban leszögezi: „A 
KÉRDÉS megoldására két tényezőre lehet építeni: a céltudatosan jelentkező követelményre és 
a célszerűen gondolkodó jelentkezőkre.” 

Bitay Pál a falu értelmiségi rétegét vizsgálva, a vagyoni helyzetre vonatkoz-
tatva leszögezi, hogy a földművesek „anyagi életének alapját a békebeli időkben szerzett 
vagy örökségképpen rászállt föld adja”.  

1937 — Br. Atzél Ede Az EGE gazdasági népnevelése című írásában hangsú-
lyozza, hogy a szervezet „az elmúlt télen 23 községben rendezett kéthetes tanfolyamot 705 
rendes és számos rendkívüli hallgató számára”. Az oktatók egy része újonc lévén még 
több hasznát vették, mind a hallgatók. Célkitűzésekként javasolja, hogy legyen 
minden faluban egy kis mintagazdaság, és fontosnak tartja jó gazdaköri vezetőré-
teg nevelését. „Be kell bizonyítani, hogy érdemes szakszerűen foglalkozni a földdel.” 

Albrecht Dezső Társadalmunk átalakulása c. írásában kifejti, hogy „az intézmé-
nyek szerepe értékvédelem és érdekvédelem. Az EMKE a korszerű népnevelés eszköze, az 
EME a tudománynevelés egyetlen szerve”. 

A Vásárhelyi Találkozóról szóló részletes beszámolóban, az Egységes magyar 
gazdaságpolitika fejezetben szintén megfogalmazódik, hogy „mezőgazdasági politi-
kánk egyik legfőbb feladatát népünk gazdasági nevelésében látjuk s ezért szükségesnek tart-
juk a gazdasági nevelés egységes irányítását és értelmiségünk olyan művelését, hogy mindazok, 
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akiknek hivatásuk a magyar gazdatársadalom életében bármilyen természetű szerep betöltése, 
rendelkezzenek a szükséges gazdasági ismeretekkel. 

Mezőgazdasági életünk szempontjából feltétlenül szükségesnek tartjuk egy olyan hitelszerv-
nek a megalkotását és mindazoknak a már meglévő hitelszerveknek a támogatását, amelyek a 
mezőgazdasági politikánk birtokvédelmi felfogásának szolgálatában állnak, továbbá a mező-
gazdasági értékesítés intézményes kiépítését (?) és biztosítsanak olyan megszervezést, mely az 
egész magyarság bizalmára támaszkodik.” 

Vita Sándor A Székelyföld önellátása elemzésében, a helyzetismertetést köve-
tően kiemeli: 

1. „...elsősorban a népközösség belső szükségleteihez alkalmazzuk a termelést”; 
2. „A mezőgazdaság racionálizálását nagymértékben segítheti elő az iparosítás is.” 
1938 — Fodor Pál A Székely Közbirtokosság néhány időszerű kérdése című írásában 

hét pontban foglalja össze a tennivalókat:  
1. fejezet „ne engedjünk eladni egy vágterületet sem, 
            a gazda maga menjen a fájáért, 
            végezzük el végérvényesen a vitás ügyeket, 
            emeljék meg a közbirtokossági vezető fizetését, 
            a vezetésben az alapelvek: az ügymenet folytonossága, 
            a bizalom és a lelkiismeretesség.” 
Vita Sándor visszatér a kötelező falumunka fontosságára. 
Teleki Ádám Az elhanyagolt népkönyvtár-ügy című írásából idézünk: „Az 

EGE könyvei, füzetei, kiadványai, nyomtatványai gazdagították népünket, de itt is az a fel-
adat vár az EGE-re, hogy megalkossa a rendszeresen összeállított gazdaköri népkönyvtár-
típust minden faluban. A megfelelő szakkönyvek összeválogatásával olyan segítőtársat kell 
adni a falusi népünknek, amelyek mindennapi gazdasági, gyakorlati kérdésekről, a haladás 
új módszereiről állandóan tájékoztatja, tanítja és ezáltal nélkülözhetetlen segédeszközévé válik 
népünknek.” 

1939 — Vita Sándor: Gazdaságpolitikánk lehetőségei: „a szaktestületek között 
jelentőségében felülmúlja a többieket... Az EGE néhány éve ezeknek a szempontoknak szem 
előtt tartásával folytatja eredményes munkáját.” 

A 2. számban Dr. Györffy István Az új művelődés alapja című cikkében kiemeli 
a népi állattenyésztés fontosságát: „A magyar (táj-) fajták védelmére kell”. Megemlíti, 
hogy a múlt század végén a kisjenői uradalomban kitenyésztették a hízékony 
mangalicát. Majd e disznóért kipusztították a bakonyi és a szalontai sertéseket. 
Továbbá foglalkozik a népi gazdálkodás kérdéseivel, annak fenntartásának szük-
ségességével. 

A 3. számban megintcsak Vita Sándor vázolja fel Erdély mezőgazdaságának 
helyzetképét nagyon alaposan, statisztikai kimutatások tükrében, és a következő-
ket állapítja meg: „Végeredményben két feladattal állunk szemben s ez a két feladat méltán 
komoly gondja mezőgazdasági életünk irányítóinak Elsősorban a szántóföldi termelés eredmé-
nyeit kell javítani. Másodsorban az üzemrendszer megváltoztatása elodázhatatlan.” 
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1940 — 1. sz. Dr. Jancsó Elemér Gróf Mikó Imre a művelődéspolitikus című érte-
kezésében megemlíti, hogy már 1854-ben legelső feladatának a forradalom miatt 
megszűnt EGE felélesztését tartotta. „A gyors gazdasági megerősödés lehetővé tette a 
szervezettség és az anyagi alapok biztosítása útján a művelődési (és) tudományos munka meg-
kezdését is”. 

A 3-4. számban Dr. Venczel József Erdély és a román földreform című tanulmá-
nyában kimutatja, milyen veszteségek érték az uradalmakat, a magyar egyházakat, 
és a földosztás során milyen megkülönböztető hátrányos helyzet sújtotta a ma-
gyar földműveseket. Megállapításai: „A tények logikájának nincs szerepe az erdélyi ro-
mán földreformban: itt csak az elvek és a szenvedélyek logikája érvényesült... A (többségi 
— szerz. megj.) cél: oda kell hatni, hogy az erdélyi magyarság elszegényedjék”. 

1942 — 4. sz. A Magyar Figyelőben Parajdi Incze Lajos Országos példa az 
EMGE írásában Teleki Béla — a sorban a tizedik elnök — székfoglaló be-
szédéből idéz: „Ez az egyesület száz év óta változatlanul gazdatársadalmi szervezet, nép-
nevelési intézmény, érdekvédelmi szerv és az erdélyi mezőgazdaság szaktestülete.” 

Az EMGE Erdély sajátságos társadalmi, szellemi és földbirtokviszonyaiból 
sarjadt ki, terebélyesedett el. Itt a gazdaságnak, főként az erdő- és mezőgazdaság-
nak akkora nemzetgazdasági céljai és feladatai vannak, nélkülözhetetlenül szüksé-
ges, hogy gazdasági életünk külön működő gépezete — mint az EMGE — köz-
vetlenül kacsolódjék a dolgok gyökerébe: népbe, földbe, termelésbe. Az EMGE 
hajszálpontos munkájának titka abban van, hogy éppen e gyökértényezők össze-
fogása hívta létre, tartotta fenn, ragaszkodik hozzá ma és kívánja továbbfej-
leszteni, az egész magyar életközösség példás szolgálatára. 

1943 — 7. sz. Vita Sándor Az Erdélyi Magyar Gazdasági Egylet Dési Közgyűléséről 
című írásából idézünk: „Két napig tanácskoztak Désen az (észak- — szerz. megj.) er-
délyi gazdák. A gazdaköri elnökök külön tartott tanácskozásán észlelhető volt a hozzáértés, 
a felelősségtudat a falu napirendre kerülő kérdései iránt. Az EMGE munkája bizonyítja, 
hogy mennyire járható ez az út és mennyire nélkülözhetetlen az önkéntes társadalmi munka, 
de fel kell ébreszteni a gazdák áldozatkészségét is. A felaprózott kisgazdaságok nem képesek 
eltartani a túlnépesedett falut. Le kell vezetni ezt a munkaerő felesleget az ipar, a kisipar, a 
kereskedelem, vagy telepítés által. Fontos feladatok a mezőgazdaság iparosodása, feldolgozó 
ipar fejlesztése és a nagyipar decentralizálása.” 

  
Összefoglalás 
  

A fenti ismertetés alapján megállapíthatjuk, hogy a földkérdés és földművelés, 
a földművelő nép szakmai felkészítése jelentőségének megfelelő terjedelemben 
került megjelenítésre. Az sem mindegy, hogy a legilletékesebb közgazdasági és 
mezőgazdasági szakemberek nyilvánították ki véleményüket és keresték a kiutat 
is. 


