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Előszó

Székelyföld polgári kori gazdasági fejlődésének historiográfiai feldolgozottsága aránylag 

kiterjedt, mélységét tekintve azonban számos a kérdőjel. A helytörténeti kutatások, nagyrészt helyi 

intézmények köré szerveződve, az utóbbi évtizedekben relatíve nagy számban foglalkoztak főleg a 

városok kézműiparával és a századforduló környékén megjelent gyáripar egyes vetületeivel. A 

földrajzi régiót egységesen, esetleg Erdély egészének gazdasági sajátosságait vizsgálat tárgyává tevő 

munkák részeként jelentős eredmények könyvelhetőek el -  érdemes itt Egyed Ákos, Pál Judit, 

illetve újabban Balaton Petra, Nagy Róbert és Gidó Csaba kutatásait kiemelni. Igen sok 

részletkérdés tisztázása ezekben a munkákban el- illetve függőben maradt, amint arra Pál Judit a 

székelyföldi városokról irt könyvében ismételten felhívja a figyelmet. Ennél a pontnál pedig el is 

jutottunk a székelyföldi gazdasági kérdések kutatásának legkényesebb kérdéséhez, ugyanis ezek a 

munkák -  meglátásunk szerint indokolatlanul -  nagymértékben támaszkodnak a korabeli, különböző 

érdekcsoportok által jegyzett publicisztikára, amelyek elfogultságát nem áll módunkban itt 

részletezni. Ezeknek a szempontoknak a közös nevezője Székelyföld gazdasági elmaradottsága, 

amiért minden esetben a kormányzatot teszik felelőssé. Az a kormányzat, amely végül a rászorultság 

elvét alkalmazva, elindítja célzott támogatásait a térség gazdasági felzárkóztatására.

A gazdaságtörténeti szakirodalomból ismert tény, hogy Magyarországon a hazai ipar 

meglehetősen szolid támaszt kapott az államtól az első, 1881-es ipatámogató törvény elfogadásától 

kezdődően, adókedvezmények formájában, vagy másképp, mint például a hazai ipartermékek 

előnybe részesítése által a közbeszerzéseknél. Vizsgálódásunk egyik csapásiránya tehát annak 

megvilágítására törekszik, hogy az új ipari ágazatok meghonosítása vagy korszerű technológiák 

bevezetése nyomán elérhető kedvezményekben részesültek-e ország peremén élő iparosok, és ha 

igen milyen formában? A kormány célzott támogatásait megelőzően egyáltalán létezett-e elérhető 

kedvezmény? Háromszék vármegyére szorítkozó vizsgálódások azt mutatják, hogy a szóban forgó 

törvények kedvezményezettjei között több háromszéki céget találunk (abszolút számokban) és 

kevesebbet, mint az erdélyi ipari (főleg textil) gócpontok vállalkozásai. A közbeszerzések kérdése 

ennél összetettebb. Háromszék első ipari részvénytársasága, az Első Székely Szövőgyár Rt. ezek 

elnyerésére koncentrált, a szabadpiacot pedig elhanyagolta. A rohamos hanyatlásnak indult 

kézműipar -  a Romániával kirobbant vámháború miatt -  a közbeszerzésekből nagyobb részesedést 

szerzett, amit már részben célzott támogatásnak is értékelhetünk. A közbeszerzések útján történő 

támogatás végül nem mutatkozik hosszabb távon hatékonynak, meglátásunk szerint azért, mert nem 

a szabadpiaci szereplést ösztönözte, a helyi gazdasági szereplők ennek hatására inkább fel is adták 

szabadpiaci pozíciójukat.
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A kutatás kiterjedt a gazdaságot befolyásoló tényezők olyan sajátosságainak a vizsgálatára, 

amelyek az általános országos környezettől tejességgel eltérnek, és amit a historiográfia korábban 

szintén a korabeli publicisztikára támaszkodva tárgyalt. Az egyik ilyen jogi természetű: 

Székelyföldön a polgári viszonyok meghonosodásával a teljes lakosságra kiterjedt közteherviselés. 

Korábban a lakosság döntő többsége adómentességet élvezett, a fiskális fordulat elsősorban ugyan 

az agrárszektor terheit emelte, de például a pálinkafőzés megadóztatásával piac teremtődött a 

szeszes italok számára, elindította a kommercializációt. A borvidékkel nem rendelkező régióban 

pedig a kereskedelmi pálinkafőzés lehetőséget nyitott az egyre inkább szorult helyzetben lévő 

kézműiparosok számára. A másik sajátosság inkább földrajzi természetű, a határvonal funkciójának 

átalakulásával függött össze. Magyarország és Románia közötti határvonal pontosításával jelentős 

erdőbirtokok estek a román oldalra, a birtokjogi és adózási bizonytalanság arra késztette a 

háromszéki tulajdonosaikat (természetes- és jogi személyeket), hogy hosszútávra haszonbérbe adják 

a kérdéses erdőket, ami a nem helyi tulajdonlású faipari nagyvállalatok meghonosodásához vezetett.

Székelyföld gazdasági felzárkóztatása állami programjának legismertebb hívószava volt az 

ún. székely kivándorlás csökkentése, illetve felszámolása. A hagyományos történetírás ebben az 

esetben is a korabeli sajtó és röplapirodalomból táplálkozott, segítségül hívva a hivatalos statisztikai 

adatokat is. Az alapvető kérdés a székelyföldi vármegyék lélekszámának csökkenésére vonatkozott, 

ami végeredményben a magyar etnikai elem visszaszorulását vetítette elő Erdélyben -  a 

felzárkóztatás imperatívuszának születése a kormányszinteken pedig éppen az efelett érzett 

aggodalom volt. A disszertáció nem a kivándoroltak számának megállapítására koncentrál -  a 

hivatalos statisztikához szükséges adatfelvétel helyi szintű, gyakorlati kivitelezését megismerve a 

kiadványt alkalmatlannak is ítéltük meg a Romániába irányuló kivándorlás mértékének 

meghatározására. Fontosnak tartjuk viszont azoknak az arányoknak a megállapítását, hogy az ipar

illetve az agrárszektor képviselői mennyire voltak érintettek ebben a migrációs folyamatban. Az 

agrármunkások esetében a felhajtóerőt az jelentette, hogy Háromszéken a nagybirtok jóval 

csekélyebb termőterületet jelentett, mint például az alföldön, ez például rövid aratási szezont is 

jelentett, ami pedig végső soron a kívántnál alacsonyabb szintű felhalmozást tett lehetővé. A 

birtokosság gyakorlata, hogy a holtszezonban különböző kölcsönökkel igyekezett megelőlegezni a 

munkáskezet -  a ledolgozás rendszerével rokonítható -  ami lehetetlenné tette a munkavállaló 

számára, hogy határon belül hatékonyan hasznosítsa erejét. Az elszívó erőt pedig a gabona

monokultúrára berendezkedett román nagybirtok csillapíthatatlan munkaerőigénye jelentette. A 

kézműiparos mesterek és segédek esetében a felhajtóerőt az erdélyi városok telítettsége jelentette -  

a vámháborút megelőzően ez a kirajzás elsődleges oka. Az elszívó erő egyértelműen az volt, hogy a 

vidéki háziipar elsorvadt a nagybirtok munkaerőigénye miatt (a folyamat a magyarországihoz 

hasonló) a városok kézműipara pedig gyengén fejlett, saját erejéből képtelen kielégíteni az általános 

gazdasági helyzet javulása miatt növekvő keresletet. Az erdélyi iparosokat szívesen látták. Míg ez a
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kirajzás kevésbé látványos, a vámháború miatt egy nagyobb hullámban telepedtek ki székelyföldi 

iparosok, akik korábban csak exportálták oda termékeiket -  amely jelenség az ipartársulatok, a 

kamarák és a sajtó tájékoztatásai miatt szélesebb körű ismertségre tett szert, a politikai 

döntéshozókat is cselekvésre késztette.

A kivándorlás kérdésének a másik fontos eleme a fiatal nők helyzetére vonatkozik. A 

korszak közismert gyakorlata a házasság előtt álló fiatal lányoknak elszegődése házicselédnek, 

szolgálónak, dajkának stb., hogy az ebből származó jövedelemből a stafírungot kigyűjtsék. Az új 

környezetben a közösségi kontroll megszűnt, a következmények miatt pedig főleg a korabeli sajtó 

kongatta meg a vészharangot: erkölcsi züllés, prostitúció stb. A hatóságok a határátlépés 

korlátozásával válaszoltak erre, a helyi hatalmi elit pedig munkahely teremtésével (is) igyekezett 

helyben tartani őket. A századforduló után, erdélyi viszonylatban Sepsiszentgyörgyön az egyik 

legmagasabb a gyáriparban foglalkoztatott nők aránya. Talán nem túlságosan erőltetett lépés 

párhuzamot vonni a csendőrség jegyzőkönyvekben felbukkanó, határsértők elfogását rögzítő 

tényleírás és a sepsiszentgyörgyi dohánygyár munkásfelvételi naplójában szereplő bejegyzés között, 

ugyanis mindkét esetben, ugyanabból a faluból jelentkezett lányok csoportjáról van szó.

Vizsgálatunk tárgya -  a kifele irányuló vándorlás mellett -  az a jelenség, ami a 

munkaerőhiányra és a szervezett munkásbetelepítésekre vonatkozik. Háromszéken főleg a faipari 

nagyvállalatok igényeltek állandó munkaerőt, ami a helyi forrásokból nehezen volt kivitelezhető. 

Az agrárszektornak határozott elszívó ereje volt: a gyári munkára vagy favágásra elszegődő helyi 

munkások rendelkeztek valamennyi földdel, műveléséhez mindannyiszor visszatértek, amikor 

annak szezonja volt. A folyamatos tevékenység biztosítása érdekében az üzemvezetés gyorsan 

reagált: megyén, régión kívüli munkaerőt vettek igénybe, konjunktúratelepüléseik lakosai az ország 

legkülönfélébb régióiból származtak. Míg a megyeközpont gyáripartelepeink vonzásköre 

elsősorban Háromszék megyére terjedt ki, a faipari vállalatoknál kivételnek számítanak a helyi 

munkások.

A disszertációban tárgyaljuk az áruforgalomba való bekapcsolódást. Háromszék a kelet felé 

irányuló kereskedelem főütőerének közvetlen szomszédságában helyezkedett el. A vasút előtti 

időszakban jelentős mértékben kapcsolódott a távolsági árucserébe, de elsősorban nem mint 

kereskedők, hanem mint szállítmányozók, akik a brassói kereskedői körökkel álltak jogviszonyban. 

A szekeres társaságoknak jelentős súlyuk volt Háromszék gazdasági életében. A vasúti csatlakozás 

nyomvonala a meglévő artériára épült rá, ami értelemszerűen a szekeresek szolgáltatásai iránti 

igényt nagymértékben csökkentette.

Az illegális határforgalom természetéről is próbálunk képet adni, volumenének 

megbecsülésére nem vállalkozunk, mivel a felderített esetek nyilvánvalóan csak a kivételt jelentik. 

Az illegális határforgalomban -  legyen szó ember-, avagy árucsempészetről -  aktívan részt vettek 

az eredeti tevékenységi körükből egyre inkább kiszoruló fogatosok, szekeresek. Szervezett
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embercsempészetet elsősorban a fiatal lányok esetében sikerült beazonosítani. Árucsempészet 

szórványosan a vizsgált időszak alatt mindig zajlott. Általában nem kereskedelmi mennyiségű, 

főleg fogyasztási cikkek szabálytalan importjáért állítottak elő egyéneket. A csempészet szervezett 

formában akkor fordult elő, amikor gyárak (brassói textilgyárak, kézdivásárhelyi szeszgyárak) 

nyersanyagigényét elégítették ki ebben a formában, vagy szarvasmarhakupecek megrendelésére 

történtek.

Mivel a legtöbb történetíró a székelyföldi kézműipar hanyatlásának origóját a vámháborúban 

látja, indokoltnak itéltük, hogy a disszertációt egy olyan fejezettel vezessük fel, ami az Osztrák

Magyar Monarchia és a Román Királyság közötti kereskedelmi egyezményekről, vámterhek és 

áruforgalom volumenének alakulásának jár utána. Az egyezményeket kronologikus sorrendbe 

vesszük sorra, kezdve az 1875-ben, befejezve az 1909-ben kötöttel. Az eseménytörténet a 

nemzetközi egyezmények aktiválásának sorrendjét követi végig: tárgyalás, aláírás és ratifikáció.
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1. Historiográfiai áttekintés

A 19. század második felében a kontinentális Európa áruforgalmi politikája a 

szabadkereskedelmi és a protekcionista szemlélet között ingadozott. A szabadkereskedelmi rendszer 

elméleti kereteit a modern gazdaságtudomány úttörője, Adam Smith vázolta fel 1776-ban megjelent 

művében, aki a kortárs, illetve a megelőző korok tökéletlen gazdaságpolitikai intézkedéseit sorolta 

rendszerbe és illette kritikával.1 Az általa merkantilista rendszernek nevezett kategória rendkívül 

heterogén, a felsorakoztatott gyakorlatok közös nevezője nagyjából kimerül a pénzügyileg 

szorongatott helyzetben lévő kormányok adóbevétel-szükséglet teremtette helyzettel. Az erre adott 

válaszok, a meglehetősen különböző politikai berendezkedések, illetve a kereskedő polgárságnak az 

illető társadalomban betöltött súlyának függvényében meglehetősen változatosak voltak.2 A 

iparosodott Nagy Britannia a 19. század elején egy kettős piacprobléma szorításába került: a hazai 

piac felvevő kapacitása nem növekedett olyan ütemben, mint az ipari termelés, a külső piacokon 

való terjeszkedésnek gátat vetett a többi ország protekcionizmusa. Továbbá a Gabonatörvényeknek 

köszönhetően, a többi ország agrártermékei számára zárva voltak a brit piacok.3 Smith a 

szabadkereskedelmi politikának szűkségességét a nemzetek abszolút előnyének elméletéből vezette 

le, amit David Ricardo továbbgondolt és megalkotta a komparatív előnyök elméletét. 4 Az elmélet 

gyakorlatba ültetésének útja a brit jogalkotáson keresztül haladt, amely számos korlátozó 

jogszabályt felülírt, végül a diplomácia szinpadán csúcsosodott ki 1860-ban, a Cobdem-Chevalier 

egyezménnyel. Annak ellenére, hogy számos esetben kérdőjelek merültek fel, hogy valóban a 

szabad kereskedelem elvének a gyakorlatban ültetéséről volt-e szó, elkönyvelhető, hogy a 

kölcsönösségre épülő, szabad áramlást biztosító intézkedés volt, amelynek adoptálására a többi 

európai ország is valamennyi hajlandóságot mutatott, a „nemzetek gazdagsága” pedig 

végeredményben növekedett.

A szabad kereskedelem elméletének bírálata a német Friedrich List részéről fogalmazódott 

meg. List szerint a szabad kereskedelem csak abban az esetben kölcsönösen előnyös, ha a 

partnerországok azonos fejlettségi szinten vannak, ellenkező esetben a gyengébb gazdaság tovább 

satnyul. A gyengeség ellensúlyozására a védővámok átmeneti szűkségét hangsúlyozta, ami pedig 

végeredményben az iparfejlesztés eszköze.5 A merkantilista rendszerben helyet foglaló 

gazdaságpolitikai gyakorlatokkal számos elemében hasonlóságokat mutató elmélet azonban túllépet 

az államkincstár gyarapításán, mint egyetlen célon és a gazdasági nacionalizmus alapjait tette le, 

éppen ezért a kontinentális Európában lelt termékeny táptalajra, főleg a kiépülő nemzetállamok 

részéről kapott kiemelt figyelmet. A 19. század második felében Közép-Kelet Európai térség 

országainak gazdaságpolitikai nagy dilemmája volt, hogy az egyre növekvő volumenű forgalomba
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nagyobb korlátozások nélkül vegyen-e részt, ami bizonyos mértékű növekedést biztosít, annak 

ellenére, hogy azt abszolút előny az erősebb üzleti partneré, avagy a potenciálisan meglévő 

komparatív előnyöknek a realizálására törekedjenek az ún. „nevelővámok” életbe léptetése révén.6 

A későbbi történetírás is értékítéletet tett ezen alkalmazott elvek mentén, helyességüket, illetve 

helytelen voltukat hangsúlyozva, amit érdemesnek tartunk közelebbről is szemügyre venni.

1. 1. A román történetírás

A 19. század második felében a román gazdasági elméletek központi kérdése gazdasági 

struktúra alakulásának az iránya volt, vagyis, hogy megmarad-e elsősorban agrárországnak 

Románia, avagy megteremti saját iparát. A román fejedelemségek 1859-es egyesítését megelőzően, 

Moldva kormányának pénzügyi tárcáját több ízben ellátó Nicolae Sutu értekezett több ízben a 

kérdésről. Gazdasági elméleteit Adam Smith inspirálta, a szabad kereskedelmet hirdette és 

visszautasított mindenféle állami beavatkozást. Szemlélete elsősorban a nagybirtokosok igényeit 

juttatta kifejezésre: elősegíteni a latifundiumok exportját. Az iparra vonatkozóan azt vallotta, hogy 

annak a mezőgazdaság szolgálatában kell állnia, az iparosítás csak fokozatosan mehet végbe, 

anélkül, hogy munkaerőt vonna el az agrárszektorból, ennek előmozdítására pedig a külföldi 

befektetők támogatását tartotta szűkségesnek.7 A havasalföldi politikus és gazdasági szakember, Ion 

Ghica elképzelései előbbihez hasonlatosak voltak, szintén a szabadkereskedelem híve, aki a 

gazdaság előremenetelét szakoktatásban és a termelési eszközök fejlesztésében látta, utóbbinak 

eleme a feldolgozóipar megteremtése.8 Vasile Boerescu, a gazdasági jog professzora, előadásaiban a 

fejedelemségek egyesítését prognosztizálta, majd az ott végbemenő iparosítást a mezőgazdaságra 

alapozva látta kivitelezhetőnek. A megvalósítás legnagyobb akadályának a tőke- és hitelhiányt 

értékelte.9

A protekcionizmus szükségességét először az erdélyi származású Dionisie Pop Martian 

vetette fel, aki Bécsben folytatott tanulmányai után, 1857-ben Bukarestben közgazdaság tanári állást 

pályázott meg, majd az egyesült fejedelemségek statisztikai hivatalát vezette. 1859-ben 

megjelentetett művében -  ami az első román politikai közgazdaságtan kézikönyvként van számon 

tartva -  a merkantilizmust, mint elhibázott elvet taglalta és kijelentette, hogy a protekcióra minden 

olyan államban szűkség van, amely a helyi ipar és termékeinek felvirágoztatására törekszik. 

Világosan a nemzeti ipar megteremtése mellett foglalt állást, aminek eszköze a vámvédelem.10

Alexandru Ioan Cuza uralkodása alatt (1859-1866) a román fejedelemségek kormánya a 

hivatalos gazdasági doktrínájának a szabad kereskedelmet hirdette meg. Ekkor szilárdult meg az a 

választóvonal, amely a nagybirtokosok táborának számító, az elsősorban agrárországot hirdető 

konzervatívok, illetve az iparosítás mellett kiálló, polgárságot összesítő liberálisok közé beékelődött. 

A konzervatívok egyöntetűen a szabad kereskedelmet hirdették, a liberálisok többsége ekkor még 

szintén ezt támogatta, az egyedüli ellenpólust pedig nagyjából egyedül Dionisie Pop Martian
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képviselte.11 A liberálisok egyik, radikálisnak nevezett csoportosulásán belül akkoriban 

körvonalazódott egy újabb szemlélet, amely a szabad kereskedelem mellett szállt síkra ugyan, de 

nem vetette el az állam beavatkozását a hazai ipar védelmében, aminek kivitelézési módja a célzott 

segélyezés.

A román protekcionizmus térnyerése egyértelműen a Monarchiával 1875-ben megkötött 

kereskedelmi és vámegyezményhez köthető. A liberálisok csoportosulásai ennek az egyezménynek 

a hatására sorakoztak fel kivétel nélkül a protekcionizmus mellett, mint ami az iparosítás hatékony 

eszköze. A liberálisok fő doktrinerévé vált Petre S. Aurelian a vámterhek általi protekcionizmust 

annak a fordulatnak a nyomán kezdte hirdetni, ami a Monarchiával és a többi európai országgal 

kötött egyezmény hatására a külkereskedelmi forgalomban bekövetkezett. Kiindulópontja passzív 

mérleg, amiért elsősorban a Monarchiát, mint első számú üzleti partnert tett felelőssé.12 A nemzeti 

ipar megteremtését elsősorban a magas vámterhekkel látta biztosítva, továbbá külföldi tőke és 

szakképzett munkások bevonásával. A szintén liberális Alexandru D. Xenopol egy 1879-ben kiadott 

könyvében a protekcionizmusról, mint iparfejlesztés eszközéről olyan formában értekezett, hogy a 

vámterhek növelése mellett nem foglalt világosan állást.13 1882-ben már Aurelian felvetésére is 

reagált. Ebben a második értekezésében már azzal érvelt, hogy a protekcionizmus nem lehet külső 

védelmi természetű, azaz vámpolitikai, hanem belső kell legyen, azaz közvetlenül az állam kell 

támogassa az ipart -  adókedvezményekkel és állami megrendelésekkel. A protekcionista 

vámpolitika elvetésénél azzal érvel, hogy a román állam nem elég erős, hogy kibírja a nemzetközi 

nyomást, a magas vámokkal nem védhető ki a nemzetközi verseny.14 Aurelian 1885-ben kiadott 

könyvében megismételte ismert tételeit,15 majd 1890-ben a Németország által felvetett vámuniót 

utasította el, azzal érvelve, hogy az kedvezőtlen a gyengébben fejlett országokra. Itt vonta kétségbe a 

kereskedelmi egyezmények létjogosultságát, egyedüli üdvös megoldásnak az autonóm vámtarifák 

alkalmazását mutatta be.16

Sajátosan erdélyi véleményt fogalmazott meg az 1875-ös egyezményről a Gheorghe Baritiu, 

aki a brassói Gazeta de Transilvania című lapnak volt a főszerkesztője. Nem rendelkezett 

közgazdasági képzettséggel -  bár jól ismerte Adam Smith és Friedrich List munkáit -  a lapjában 

megjelent számos gazdasági témájú cikkeiben nem is elméleti oldalról közelítette meg a kérdéseket, 

hanem tapasztalati oldalról. A zernyesti papírgyárnak több mint két évtizedig vezérigazgatója volt, 

aktívan részt vett a kereskedelmi- és iparkamara munkálataiban, ezért jól ismerte a romániai 

viszonyokat is. Ahol -  mint 1878-ben írta -  az erdélyi, sőt az egész monarchiabeli ipart és 

kereskedelmet legyőzte és kilökte az angol, francia, belga, sőt az orosz konkurencia. Ennek okát az 

Erdélyi termékek magasabb áraiban látta, amit a drágább hitelekből és szállítási díjakból 

származtatott.17

Ami az egyezmény további hatásainak, illetve az 1886-ban kitört vámháború kortárs 

értékeléseit illeti, ezeket nyilván nemcsak a tudományosság képviselői jegyezték, hanem az egyes
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könnyűipari ágazatok pillanatnyi állapotának felmérésénél is kiindulóponttá vált. A román bőripar 

állapotáról készült brosúra kiemelte, hogy az a vámháború ideje alatt tudott kifejlődni,18 a textilipar 

támogatásáról szóló jelentésben úgy értékelték, hogy a leghatékonyabb ösztönző eszköz a 

vámvédelem volt.19 Az egyik papírgyár saját tevékenységét bemutató lapja kiemelte, hogy az ágazat 

megteremtéséhez hozzájárult az állami megrendelések biztosítása, ami a Monarchia importjával 

szemben biztosított előnyt.20 Egy másik jelentés az étolajgyártás állami támogatásának eredményéről 

kitért arra, hogy az egyezmény előtt a hazai gyártási kapacitás nem tudta kielégíteni a keresletet, 

1886 után újabb gyárak jöhettek létre, ennek ellenére továbbra sem tudtak a piac elvárásainak 

elegendő mennyiséget termelni.21 Kivételesen a malomipar állapotáról szóló leírások nem 

regisztráltak olyan fordulatot, amelynek az egyezményhez vagy vámháborúhoz köze lett volna.22

Az 1886-os vámháború Romániában nemcsak egy múló momentumot jelentett, hanem a 

protekcionista gazdaságpolitika győzelmét a gazdaságpolitika fő csapásirányában. A kormány -  

függetlenül attól, hogy a liberálisok, vagy konzervatívok adták a többséget -  az ipar támogatását a 

későbbiekben prioritásnak tartotta, a kivitelezési módja felett pedig a konzervatív-liberális 

szembenállás állandósult a törvényhozásban.23 Gazdasági kérdésekben a konzervatívok minden 

csoportosulása egységesen lépett fel.24 Hatékony eszközökkel ugyan nem rendelkeztek, hogy a 

nemzetgazdaság megteremtésére törekvő áramlattal szembeforduljanak, csupán lassítani igyekeztek 

a támogatások rendszerét, illetve törvénymódosításokat kiharcolni a saját gazdasági érdekeik 

érvényesítésére. Anastasie Iordache megállapítása szerint a háborút megelőzően, gazdasági 

kérdésben állandósult a liberális-konzervatív antagonizmus, aminek lényege, hogy az egyik 

színezetű kormány által hozott jogszabályok hatékonyságát gyengítette a másik, amikor az helyzetbe 

került és fordítva.25 A későbbi román történetírás a fent említett elméleti értekezéseket, különféle 

állapotjelentéseket és a parlamenti viták anyagát használta a gazdasági folyamatok leírásaihoz 

forrásként Figyelemre méltó, hogy 1875 utáni konzervatív szempontokat a későbbi román 

történetírás csak korlátozottan engedte szóhoz, általában a parlamenti vitákon elhangzott beszédek, 

vagy kisebb mértékben a sajtó (szórványos utalás az ifjú konzervatívok lapjában az „Epoca”-ban 

megjelent cikkere) került feldolgozásra. Szembetűnő aránytalanság, hogy a liberális doktriner 

munkák széles körben ismertek, hivatkoznak rájuk, míg a konzervatívok kiszelektáltnak tűnnek. A 

szocialista kritika -  lévén többnyire parlamenten kívüli erő -  méginkább partvonalon kívülre került, 

az államszocializmus időszakában történtek kisérletek a sajtóból való rekonstruálására, 

meglehetősen meglehetősen szelektíven. A konzervatívok szempontjainak látványos ignorálása 

gyaníthatóan annak eredménye, hogy a történetírás -  amelynek politikai berendezkedéstől 

függtlenül a nemzeti egység hangsulyozása volt kiemelt feladata -  melyik szempontot tartja/tartotta 

helyesnek, követendőnek. Megjegyzendő, hogy a kereskedelmi kapcsolatok feldolgozása -  

diplomácia vagy áruforgalom szempontjából (nemcsak a Monarchiát illetően, hanem általában) -  a 

román történetírás érdeklődését ez idáig még nem keltette fel, a későbbi, 1890-es években megkötött
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egyezményre hivatkozás alig, a 20. század első éveiben kötöttekre szinte semmi utalás nincs, így azt 

sem tudhatjuk, hogy a nemzetgazdaság történeti kánon hol helyezi el azokat. JÓ

Visszetérve a kereskedelmi kapcsolatoknak 20. század eleji elemzéseire, megemlítendő 

Constantin Baicoianu közgazdásznak, az Economia Nationala című folyóirat szerkesztőjének a 

munkásságából a 1904-ben két kötetben kiadott, a román vámpolitika fél évszázados történetéről írt 

szintézise.26 Ebben nagyobb részt az Aurelian által megfogalmazott tételek alapján értékelte a 

fejedelemségekben, majd a Romániában érvényesített vámügyi intézkedéseket, kiegészítve számos 

áruforgalmi kimutatással. A Monarchiával kötött egyezményt és a vámháborút ennek megfelelően 

protekcionista szempontok szerint tárgyalják. Az agrárius nézeteket valló Nicolae Iorga 1915-ben írt 

(további két külön kiadást ért meg, illetve egyszer kötet részeként jelent meg) összefoglalót a román 

kereskedelem történetéről, a római kortól a jelenig.27 A kronologikusan rendezett fejezetek sorában 

az utolsó, Cuza perszonáluniójának az eseményével kezdődik és a „Gazdasági kezdeményezések 

hiányának korszaka” címet viseli. Mint Cuza, mint Károly uralkodásának első évtizedét úgy 

jellemzi, hogy az idő alatt az idegen tőke teret nyert a vasútépítésben, ami sok spekulációval járt és 

többletkiadást okozott az országnak. A Monarchiával való kereskedelmi kapcsolatokra vonatkozóan 

kitért arra, hogy azóta mióta a fejedelemségek a krími háború után elnyerték jogukat, hogy szabadon 

folytassanak külkereskedelmet, Ausztria vezető pozíciót szerzett a román piacon és a diplomácia 

kinyilvánította igényét egy kereskedelmi egyezmény megkötésére, ami -  véleménye szerint -  

Metternich óta napirenden volt. Értékelése alapján, a fejedelemségek kormánya számára Bécs 

menekülési útvonalat jelentett 1871 után, amikor a legfőbb szövetségesnek tekintett III. Napóleon 

megbukott, Bismarck pedig agresszíven lépett fel a csődbe ment vasútépítő vállalat, a StrouBberg 

részvényeseinek kártalanítása érdekében. Andrássy pedig felismerte, hogy a politikai elismerésért -  

amit egy kereskedelmi egyezménnyel lehet elérni -  cserébe jelentős anyagi hasznot könyvelhet el a 

birodalom. Ennek megfelelően a politikai sikerért a legnehezebb gazdasági engedményt kellett tegye 

Románia. Mint azt nem kevés túlzással megfogalmazta: „A vámháborút megelőzően valójában egy 

osztrák kereskedelmi birtok voltunk a világkereskedelem nagy forgatagában.” A román 

közgazdasági gondolkodók közül elsősorban Aureliant emelte ki, azzal a kritikával illetve, hogy 

túlságosan az iparra fektette a hangsúlyt, aminek a terheit az agrárszektorra hárították, „azt képzelte, 

hogy improvizálni lehet az ipart. ” Románia vámháború utáni áruforgalmát csak az összes relációban 

mutatta be, nem tért ki a Monarchiával folytatott kereskedelemre, sem az ezzel kötött további két 

egyezményre.

A századforduló és azt követő másfél évtized alatti Románia és az Osztrák-Magyar 

Monarchia közötti kereskedelmi kapcsolatokat érintő értékelések igen hiányosak. Az erdélyi, 

hétfalusi születésű George Moroianu közgazdászprofesszor szakmai életrajzából kiindulva arra 

számíthatunk, hogy mivel rálátása volt az egészre, a kérdés élénken foglalkoztatta: németországi 

tanulmányai után, 1898-ben a román kormány szolgálatába áll, előbb az agrártárca tisztviselője volt,
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majd a külügyminisztériumnál teljesített szolgálatot. Szempontunkból az 1909-1913 között, Bécsben 

kereskedelmi attaséi minőségben töltött ideje lehet releváns. Az 1916-os román invázió alkalmával 

az ipari létesítmények felleltározásával bízzák meg az elfoglalt területeken, majd 1921-ben a 

közgazdaságtan professzora kinevezést kapta a kolozsvári egyetemen.28 Háború előtti írásainak 

középpontjában a kereskedelmi múzeumok felállítása szerepel,29 illetve előtte és utána is 

Romániának a Közel-Kelettel való kapcsolatai foglalkoztatták, főleg az agrárszektor 

exportlehetőségeire koncentrálva.30 Erdély és az Ókirályság gazdasági kapcsolatainak vizsgálatával 

ugyan a két világháború közötti időszakban foglalkozott, de figyelme nagyjából csak a barcasági 

transzhumáló juhászatra terjedt ki.31 Kutatása a gyapjúnak a 19. századi Brassó-vidéki háziipari 

feldolgozását is érintette, aminek piacaként a helyi igényeken túl a négy székely vármegyét, illetve a 

román alföld Dunáig terjedő területeit mutatta be.32 A két világháború között, a vámháború erdélyi 

szempontok szerinti értékelésének bevezetése a román historiográfiában a Kolozsváron 

tevékenykedő történész, Ioan Moga nevéhez kötődik, akinek tanulmánya szakcikk és könyv 

formában is megjelent 1936-ban.33 Vizsgálódásainak terepe az erdélyi városok, ezek gazdasági 

visszaesését, kézműiparuk elsatnyulását tárgyalja, illetve az iparos szakma képviselőinek 

kivándorlására is kitért. A vámháború kitöréséért pedig a Monarchia iparközpontjainak képviselőit, 

illetve a főleg az Erdélyen kívüli, magyarországi agrárszektort tette felelőssé.

A népi demokrácia időszakának történetírása, ha nem is kiemelten, de foglalkozott az ipar és 

áruforgalom kérdésével, azért is, mert a munkásosztály kutatásával szorosan összefüggött. A polgári 

kor történetírását általában ostorozták is ezek a munkák, mivel az ott képviselt szemlélet zserint a 

két kizsákmányoló osztály, a birtokosság és a burzsoázia érdekeit szolgálta ki. Ennek következtében 

elhanyagolták a gazdasági ternészetű kérdéseket, mivel akkor a kizsákmányolt munkásosztállyal is 

foglalkozniuk kellett volna. Romániában közel két évtized alatt néhány, iparfejlődésre rávilágító 

munka napvilágot látott, szerzőik bár kárhoztatta a polgári kor közgazdászait és történészeit, ezek 

munkájából is inspirálódtak.34

A korszakra jellemző megközelítési mód összegzésének is értékelhető Mircea Iosa 1963-ban 

megjelent tanulmányában foglaltak a 19. század végi és 20. század eleji román iparfejlődésről.35 

Ezek szerint az 1875-ös egyezmény, ha nem is az origója, de kiemelt fordulóponja a modernkori 

román gazdaságnak, amely alapvetően negatívan befolyásolta az ország gazdasági fejlődését 

általánosan és főleg az ipar fejlődését. A korszak történészi szemléletmódjával összhangban úgy 

értékelte, hogy Lascar Catargiu kormánya az állami függetlenség kérdését ürügyként használta fel, 

és a birtokosok igényeit szolgálta ki, ezzel beengedve az ipari termékeket az országba. Marx 

koncepciójából merítve, az iparfejlődés első két lépcsőfokát jelentő egyszerű tőkés kooperációk és a 

kapitalista manufaktúrák tömeges eltűnését mutatta be, mint Monarchiából származó ipari termékek 

versenye okozta hatást. Mindezt olyan formában, hogy a kézműves ipar és a szervezett háziipar 

korábbi állapotára bármiféle utalást tett volna. Továbbmenve, az egyezmény teremtette
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versenyhelyzetet azért kárhoztatta, mert az felbátorította a polgárságot, hogy kedvezményeket és 

hiteleket követeljenek maguknak, ami pedig végeredményben adóterhek formájában tovább 

nehezítette a munkásosztály helyzetét. Iparfejlődés elmélete alapján, a későbbiekben már nem az 

áruforgalom a döntő elem, hanem a pénzpiac és a tőkebefektetések, így a nemzetközi 

áruforgalommal és egyezmények rendszerével már nem kötötte le Iosa figyelmét. A finánctőke 

térhódításának bemutatásában a Monarchia már nem szerepel első helyen, hanem csak egyik a sok, 

befektetéssel rendelkező nagyhatalom között. Értékelése szerint az idegen tőke, szövetkezve a 

román nagypolgársággal, helytelen irányba térítették el az ipar fejlesztését, olyan ágazatokra 

fektetve a hangsúlyt ahol kevés befektetéssel nagy profitot lehetett elkönyvelni, mint a textil-, 

élelmiszer- és petróleumipar. Az állami függetlenség zálogának tekintett gépipart pedig -  szintén 

általános vélekedéssel összhangban leírtak szerint -  tudatosan elhanyagolták.

Kelet-Európa pártállami rendszereiben a történetírás nem vonhatta ki magát a hivatalos 

kultúrpolitika irányelveinek kényszere alól, ami Románia esetében hatványozottan igaz. Témánk 

tudományos megközelítésében gyökeres változást hozott Nicolae Ceausescu hatalomra jutása 1965- 

ben. „Különutas” külpolitikájának alapjait már az előző évtized végén lerakták az előtte járók. Az 

erőltetett iparosítást szintén a sztálinista irányultságú román pártvezetés hagyatékozta rá, és maga az 

új párt főtitkár is ennek véghezvitelében képzelte el az ország jövőjét. A kultúrpolitikának egyre 

inkább központi elemévé vált az egységes nemzetállam hangsúlyozása, „a társadalom 

támogatásának megnyerésében fontos mobilizáló elem volt a szimbólumok használata és a 

történelem újraértelmezése. ”36 A Szovjetuniótól való függetlenedés aktuálpolitikai kérdésével jól 

rezonált a 19. századi függetlenségi igyekezetek, ahogyan az iparosítást célul tűző gazdaságpolitika 

is a protekcionista hagyományokból táplálkozott. Az a szemlélet, amely az egységes nemzetállam 

elérését tekintette a történelmi fejlődés csúcsának, a mainstream történetírásban különösebb 

akadályok nélkül érvényre jutott.37 A nagy egyesítésért „egyszerre dobbanó szívek” motívumának 

beemelése az ókori dákok történetébe vagy a magyar elnyomás ellen küzdő román néptömegek 

modern kori történetébe jóval egyszerűbb, mint a gazdaságtörténetbe, például olyan nyilvánvaló 

tények miatt, hogy a regáti protekcionizmus a 19. században nyilvánvalóan nem tervezte Erdélyt 

bevonni a vámhatárain belülre. Ennek ellenére, fáziseltolódással ugyan, de a szemlélet ezen a 

területen is megjelent, számos ellentmondást és képzavart generálva.

A függetlenség történetének kutatása az évfordulók környékén kapott nagyobb lendületet: az 

1877-es függetlenségi háború 90. évfordulóján még meglehetősen szerény volt a termés,38 majd a 

100. évforduló már igazi bőséget hozott ezen a téren.39 A függetlenségi háborút, illetve annak 

premisszáit bemutató munkák alapvetően két csoportra oszthatók, annak alapján, hogy a román nép 

saját erejét helyezik előtérbe, avagy a külső erők fontosságát hangsúlyozzák.

Sajátos jelenség, hogy előbbi csoportban nagy számban szerepelnek Erdélyben kiadott 

könyvek. Gheorghe Stoean és Ion Pana szerzőpáros a „saját architektúra alapján épített
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nemzetállam”-ról beszél, amelynek megalkotása nem a nemzetközi diplomácia kegyelméből 

történt.40 Továbbá, értékelésük szerint, a bukaresti konzervatív kormány 1875-ös bukásához az 

1873-as pénzügyi válság, illetve a vasútépítési ügy miatt megromlott román-német viszonyok 

vezettek, nem pedig a Monarchiával kötött egyezmény. Az új diplomáciai kurzust képviselő liberális 

kormány pedig a függetlenségi háborúba vezette az országot.41 A harctér és román népi elem döntő 

szerepe domborodik ki néhány munkában,42 ezen az úton pedig képbe kerül az Erdély is. Liviu 

Maior szintén a függetlenség saját erőből történt kivívását hangoztatja, amiben nyilván fontos 

szerepet kaptak az erdélyiek. Leírásában a harc helyszíne Erdély, ahol a magyar államapparátus a 

Dunától délre zajló háborúban részt venni kívánó román néptömegekkel ütközött meg.43

A diplomácia és a külső tényezőknek nagyobb jelentőséget tulajdonító történészek tábora a 

centenárium évében az előbbiekhez hasonló súllyal bírt, egy évtizeddel később már az általuk 

képviselt szemlélet vált dominánssá. Az 1875-ös egyezménynek az értékelése megegyezik a polgári 

kor közgazdászainak és történészeinek a szempontjával, vagyis a politikai szempontból pozitív, 

gazdasági szempontból negatív előjelű.44 Az egyhangúságot azonban megtöri néhány tanulmány, 

amely a nagyhatalmakkal folytatott diplomáciát méltatja ugyan, de a Monarchiával kapcsolatban 

nem az 1875-ös egyezményt emeli ki, hanem, hogy ugyanabban az évben Bécs elismerte a román 

diplomáciai ügynökség teljes értékű, hivatalos státuszát (a kettő közötti összefüggésre pedig nincs 

utalás).45 A ’80-as években napvilágot látott jelentősebb munkák a diplomáciai igyekezetek sorában 

előkelő helyet biztosítanak a külkereskedelem kérdésének, és implicite a Monarchiával kötött első 

egyezmények. Az egyik mű kiemelte Ausztria-Magyarország, Oroszország és Németország közös 

fellépését, amikor 1874-ben együttesen nyilvánították ki a török kormánynál abbéli szándékukat, 

hogy a fejedelemségekkel kereskedelmi egyezményt szándékoznak kötni.46 Egy másik alcíme a 

„politikai Plevnától a gazdasági Plevnáig”, utalva a függetlenségi háború legfontosabb helyszínére, 

és az 1886-ban kirobban vámháborúra, ami által teljessé vált Románia függetlensége.47

A román gazdaságpolitikában a Ceausescu-éra nem hozott lényeges változásokat, az 

továbbra is az iparosítást tekintette legfőbb céljának. Az 1970-ben kiadott politikai közgazdaságtan 

kézikönyv az elsősorban agrárállam elméletével szembe szálló és iparosítást meghirdető 19. századi 

liberálisokat úgy értékelte, mint akik adekvát választ adtak a polgári korszak kihívásaira. A 

kereskedelmi egyezmények rendszerének csekélyebb jelentőséget tulajdonított, abból a 

meggondolásból, hogy azok egy korlátozott időszakra szóltak, felülírhatóságuk miatt nem volt 

komolyabb gazdaságpolitikát befolyásoló tényező. A protekcionizmusnak a másik megnyilvánulását 

ítélte hosszú távon hatékonynak: a hazai iparnak a belső támogatását, kitérve az ókirályságban 1887 

után kibontakoztt ipart ösztönzö állami programra, illetve az Erdélyben életbe léptetett, hasonló célú 

jogszabályokra.48 Gheorghe Zane gazdaságtörténész a kapitalista iparfejlődés három lépcsőfokát -  

háziipar, egyszerű tőkés kooperáció és gyáripar -  tette vizsgálat tárgyává a 19. századi román iparról 

szóló művében. Az 1875-ös egyezmény értékelését tekintve nem hozott semmi újat. Az iparfejlődés
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első két lépcsőfokát a korábbiakhoz képest jóval árnyékoltabban mutatja be. A háziiparnak az 

elsorvadásáért az egyre inkább elüzletesedő, monokulturális nagybirtokot tette felelőssé, amely 

kivonta onnan a munkaerőt. Az egyszerű tőkés kooperációknál megállapítja, hogy ezek rendkívül 

kis számban és súllyal voltak jelen a fejedelemségek gazdasági életében. Hanyatlásukat 1886-ig az 

Erdélyből beözönlő gyenge minőségű és olcsó termékek okozták, majd utána a hazai gyáripar
49versenye.

Costin Murgescu közgazdász 1987-ben publikálta a román közgazdasági elméletről szóló 

összefoglalójának első kötetét, amelyben a kereskedői -  merkantilista gondolkodást ismerteti, mint 

első evolúciós szakaszt, majd az ennél előbbre mutató, iparosításról való gondolkodást.50 A 

szemléletek önállóan, laza struktúrába vannak felsorakoztatva, azonban román protekcionizmusnál 

mélyreható értékítélet is szerepel: egyetlen üdvözítő útnak tekinti, amivel a szocialista nemzetállam 

méltán vállalja a kontinuitást. Nyilván az 1875-ös és az 1886-os fordulatok értékelése is eme 

szellemi örökséghez híven történt. A rendszerváltás után, 1990-ben jelent meg a második kötet, 

amely két fejezetet tartalmaz: az agrárgondolkodás fejlődéséről, illetve a nemzeti eszme fejlődéséről. 

Ez utóbbi, a szerző megfogalmazása szerint, valódi értelmet ad minden gazdasági elméletnek: a 

fejlett ipar a nemzeti egységgel teljes.51

Az egységes nemzetállam és gazdasági kérdések együttes tárgyalásának origóját 

meghatározni a román historiográfiában nem egyszerű, ám betájolásához elég szilárd támpontokkal 

rendelkezünk. Az iparosodás, gazdasági növekedés és közgazdasági növekedés kérdéséről számos 

tanulmány látott napvilágot a ’60-as évek második felétől kezdődően, amelyek sajátossága, hogy 

külön kezelik az ókirályságot, illetve Erdélyt. A már jól ismert képlet szerint az ókirályságban az 

1875-ös egyezmény, illetve a vámháború kiindulópontot jelent, legyen szó kézműipar hanyatlásáról 

és ipari szakoktatás kezdeteiről,52 avagy nemzeti ipar ösztönzéséről.53 Erdély szempontjából Hilde 

Muresan munkásságát érdemes kiemelni. A kereskedelmi kapcsolatokat tárgyalta, azt, hogy 

kézműipar és gyáripar számára létfontosságú volt a romániai piac. Ennek elérését az 1875-ös 

egyezmény elősegítette -  többször meg van említve, hogy azt fennállása alatt mindkét fél 

megsértette: Magyarország az állategészségügyi korlátozásokkal, Románia pedig különféle plusz 

adóterhekkel -  a vámháború pedig elzárta. A vámháború okait a magyar agrárszektor és a román 

iparos körök protekcionizmusában, illetve a nemzetközi áruforgalom általános betárulkozásában 

látta. Annak elhúzódásáért a gyáriparban érdekelt monarchiabeli politikai körök érdektelenségét tette 

felelőssé.54

Az interdependencia olyan természetű tematizálása, ami a nagy egyesítést vetítené előre, ritka 

kivételnek számít. Korai megnyilvánulása ennek a szemléletnek egy 1963-as tanulmány, amely 

George Baritiunak az erdélyi ipar fejlesztési lehetőségeiről szóló írásait tárgyalja. Ebben van egy 

momentum, amikor a szerzők megállapítják, hogy Baritiu 1875 után egyre inkább protekcionista 

nézeteket kezd vallani, ami Aurelian és Martian közvetlen szellemi hatásával magyaráznak. Arra a
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kérdésre miszerint ama protekcionizmust hol is kívánta érvényesíteni -  Erdélyben, az osztrák

magyar vámterület keretében, vagy abból kiszakadva, Romániában külön, vagy Erdéllyel együtt stb.

-  nem térnek ki, nem tisztázzák, teljes képzavart okozva.55 Fél évtizeddel később már ez a 

megközelítés tekinthető általánosnak. Carol Göllner egyik tanulmánya a vámháború 

következményeinek elhárítására tett erőfeszítések között vont párhuzamot: Romániában a parlament, 

Erdélyben a kereskedelmi- és iparkamarák hallatták a hangjukat, tehát közös volt a harc. Az érdekek 

azonosak voltak, a román parlamentnek azonban valós eszközei voltak, az erdélyiek védelmébe nem 

lépett fel hatékonyan a magyar kormány, amely egyébként is az ellenérdekelt körök hatása alatt volt. 

A végkövetkeztetése pedig az, hogy az Ausztria által kirobbantott vámháború nem volt egyéb, mint 

a „ román területi egység megbontására tett meggondolatlan kísérlet.”56

Az egymásra utaltságot és a közös szenvedést emeli ki Ioan Tiberian munkája az 1875-1886 

közötti kereskedelmi kapcsolatokról. Az 1875-ös egyezményről kijelentette, hogy nem Erdély 

érdekeit szolgálta, hanem a nagy iparközpontokét, azt pedig a magyar nagybirtokosok nyomására 

több rendben felülírták. A monarchiabeli gyáripar által generált verseny miatt az erdélyi 

kézműiparosok elszegényedtek, tehát az egyezmény egyformán irányult a Regát és Erdély ellen. A 

közös szenvedés élménye pedig mintegy előrevetítette a nagy egyesítés szükségességét.57 Ebbe a 

sorba helyezhető el Gheorghe Selarunak a tanulmánya, amely a vámháborúnak Brassó városára 

gyakorolt hatását elemzi. A szerző nyilván túloz, amikor a vámháború kitörése után tapasztalható 

állapotokat eleveníti meg -  rendkívül gyors és nagyfokú pauperizálódás az iparosok körében -  

aminek célja a felelős mielőbbi megtalálása, aki nem más, mint a tehetetlen magyar kormány. 

Elismeri, hogy a szakma képviselőinek kitelepedése és a tőke kivonulása a P. S. Aurelian által 

felvázolt tervnek megfelelően, a román kormány igényei szerint történtek, de ebből azt a morális 

tanulságot vonja le, hogy a magyar kormány nem törődött eléggé az erdélyi iparosokkal, a román 

kormány pedig igen, amely magatartás előremutató az egyesítés irányába.58

Az erdélyi nemzetiségi elnyomás toposzának a gazdasági természetű leírásában való 

alkalmazásának eklatáns példáival találkozunk a ’80-as évek második felében -  amely gyakorlat a 

rendszerváltás utáni években is gyökeret vert. Például a gazdasági fejlődés kérdéseiről értekező 

Toader Ionescu Erdély 1850-1860 közötti kereskedelmi mérlegét számadatok nélkül passzívnak 

mutatja be, ami által „nagy vagyonok folytak ki az országból”. Ezzel szembeállítja Moldva és 

Havasalföld helyzetét, amelynek külkereskedelme aktív, ami által oda „nagy pénzösszegeket 

vonzottak be. ” Az adóterhekre vonatkozóan hasonlóak a megállapításai: a Kárpátokon túl könnyű, 

Erdélyben nehéz. Az ellentmondást, hogy előbbiek mégis készpénzhiánnyal küszködtek, a rossz 

adminisztráció rovására írta. A Habsburg birodalomban pedig a nemzeti elnyomásnak gazdasági 

elnyomással való kiegészítését sugallja, ami még inkább érvényes a dualizmus korára.59

A ’90-es évek közepén két amerikai történész, Keith Hitchins és Frederick Kellogg 

jelentetett meg könyvet angol nyelven Románia polgári korszakáról, amelyben érintik az első
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kereskedelmi egyezmény és vámháború kérdéskörét. Hitchinsnek a politikatörténeti megközelítésű 

szintézise később több román nyelvű kiadást is megért. Az 1875-ös egyezményt -  a historiográfiai 

hagyománnyal harmonizálóan -  politikai és gazdasági szempontból, fontos fordulópontnak értékeli, 

illetve kitér arra, hogy ez a modernizációs elméletek vitájának egyik sarokkövévé vált. A román 

külpolitikai aspirációk alapeleme a függetlenség, amit Károly trónra lépése után rövid ideig 

kormányon lévő radikális liberálisok forradalmi eszközökkel, a szintén függetlenségre vágyó 

balkáni népekkel való szövetséggel kívántak elérni -  irritálva ezzel a konzervatív monarchiákat. Az 

1871-ben hivatalba lépett konzervatív kormány ezzel szemben a nagyhatalmakkal jó viszonyt 

igyekezett kialakítani, így egyenes út vezetett a dualista monarchiával kötött kereskedelmi 

egyezményhez. A Monarchia gazdasági érdeke felvevőpiac és nyersanyagforrás szerzése volt, illetve 

hogy a fejedelemségek támogassák az al-dunai hajózás ellenőrzésére irányuló ambícióit. Hitchins 

kitér arra, hogy a román fél politikai előnyöket is várt az egyezménytől, és itt nemcsak a 

nagybirtokosok érdekérvényesítését említi, hanem a kereskedő körök és pénzintézetek nyomását is, 

amelyek az utolsó függőségi szálakat igyekeztek megszüntetni az oszmán birodalommal. Az 

egyezményt gazdasági szempontból kedvezőtlennek értékelte, mivel az szerényebb kedvezményeket 

adott a román félnek, a járványügyi és állategészségügyi záradékot pedig egyenesen károsnak, amit 

sokszor önkényesen alkalmazott az osztrák-magyar fél. A hatásokat tekintve szintén a már jól ismert 

tételhez nyúl, amikor „osztrák gyáripari termékek inváziójáról” ír. Az egyoldalú megközelítést 

azonban igyekszik oldani és elismeri, hogy néhány év alatt további országokkal kötött hasonló 

egyezményt Románia, amelyek számára szintén megadattak mindazok a kedvezmények, mint a 

Monarchiának, illetve az ezekből az országokból származó termékek szintén nagy volumenben 

jelentek meg a román piacon.60 Nem tesz említést a román ipar „lerombolásáról”, mivel korábban az 

iparosítás alacsony szintjéről írva felsorolta a visszamaradottság okait is: külső és belső tőke hiánya, 

gyenge vásárlóerő, vállalkozói szellem hiánya.61 A vámháborút felvezető eseményekként vette 

számba az olyan gazdasági természetű összeütközéseket, mint az al-dunai hajózás kérdése, vagy az 

élő állatforgalom leállítását, annak közvetlen oka -  meglátása szerint -  a román igények figyelmen 

kívül hagyása volt. 62 A vámháború következménye a román ipar gyors fejlődése, ám azt nem 

részletezi, hogy az a magas vámterhek, avagy a honos iparnak nyújtott más természetű 

kedvezményeknek köszönhető. Nagyobbik vesztesének a Monarchiát értékelte, amely felvevőpiacot 

és olcsó nyersanyagforrást vesztett, helyette pedig más versenyzők léptek színre. Állítja, hogy bár 

kevésbé kedvező feltételek mellett, de a Monarchia az 1893-as újabb egyezménnyel visszaszerezte 

elvesztett piacát, illetve Románia élő állatforgalma zavartalanul visszaállt -  a téves állítás annak 

fényében értelmezhető, hogy erre vonatkozó előtanulmányok nem álltak a szerző rendelkezésére. 

Amint összegzi, a vámháború legjelentősebb hatása politikai természetű volt, megerősítette a 

románok Monarchia-ellenességét, ami a további együttműködési perspektívákat leszűkítette.63
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Kellogg munkássága kevésbé ismert, könyve 1995-ben jelent meg, ez idáig csak angol 

nyelven elérhető. Alaptézise, hogy a dunai fejedelemségek a függetlenségüket nem egyoldalúan és 

azonnal nyerték el az Oszmán Birodalomtól, hanem több szakaszban, mindig kihasználva az európai 

hatalmak fellépését. A román államépítés tehát a nemzetközi tényezőkre támaszkodva zajlott. A 

teljes függetlenség elnyerésének hosszú folyamata a politikai függés csökkentésével történt, ennek 

eszköze pedig a gazdasági kapcsolatok művelése idegen országokkal. Kellogg az Ausztria- 

Magyarországgal kötött első egyezménynek különleges jelentőséget tulajdonít nemcsak Románia 

szempontjából, ez a mozzanat kurzusváltást jelentett a teljes nemzetközi porondon: „az Oszmán 

Birodalom egyetlen más vazallusa sem írt alá korábban kereskedelmi egyezményt egy 

nagyhatalommal”64

A fentiek alapján megállapíthatjuk, hogy általánosan a román historiográfia érdeklődését 

elsősorban az 1875-ös egyezmény, illetve a vámháború keltette fel, a következők, a 1893-ban és 

1909-ben kötöttek nagyjából az idő homályába vésznek, ami abból a szempontból érthető, hogy 

azoknak politikai súlyuk már elenyésző. A másik szembetűnő sajátosság, hogy csekély kivétellel, 

közel másfél évszázadon keresztül a protekcionista szempontok az egyeduralkodók, függetlenül 

attól, hogy milyen a politikai berendezkedés. A legújabb, román közgazdasági gondolkodás 

történetének szentelt munka ugyanebben a sorban helyezkedik el.65 Az egyoldalú megközelítésnek 

az ellensúlyozására az utóbbi években megmutatkozott az igény, úgy értékeljük, hogy Lucian 

Boiának a román germanofilekről írt könyve66 ennek határozott megnyilvánulása.

Az Erdélyből való migráció kérdéséhez a román történetírás általában az etnikai 

választóvonal mentén közelített: a ’48-as, politikai indíttatású emigráció témakörében látott 

napvilágot több tanulmány, illetve a román nemzetiségűek 1918 előtti kivándorlása keltett fel 

nagyobb tudományos érdeklődést.67 A székelyföldi gazdasági élet kérdéseit a legújabb időkig nem 

tette kutatás tárgyává a román történésszakma. A ’90-es évek derekán létrejött, Csíkszeredában és 

Sepsiszentgyörgyön is részleggel rendelkező Keleti Kárpátok Múzeuma a román etnikai elemet 

hivatott hangsúlyozni a volt székely székek területén, világosan a nemzetépítésnek az eszköze. Az 

intézmények a berkeiben kibontakozóban van egy olyan igyekezet, hogy a gazdasági kérdéseket és a 

kivándorlást egy teljesen új szempontból közelíti meg, nyilvánvalóan etnikai jelleggel ruházva fel az 

egészet. Ennek terméke az 1902-es tusnádi kongresszust román szempontok alapján értelmező 

konferenciakötet, amit nem értelmezhetünk másként, mint a történetírás vadhajtásának.68

Végezetül meg kell említenünk két kiemelkedő tudóst, Dimitrie Gustit és tanítványát Henri

H. Stahlt, akiknek a vizsgálódási terepe nem Székelyföld, vagy Háromszék volt, de indirekt módon 

elég sok a kapcsolódási pont. Dimitrie Gusti a román monografikus szociológiai iskola 

megteremtője, az 1925-ben elkezdett interdiszciplináris terepkutatásainak egyik helyszíne a Putna 

(később Vrenceanak átnevezett) megyei Nereju falu volt, amelynek monográfiáját elsőként, 1939- 

ben jelentette meg.69 Ez a település, bár nem volt a határvonal közvetlen szomszédságában, számos
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közvetlen, főleg gazdasági természetű kapcsolattal rendelkezett a háromszéki falvakkal. Tanítványa, 

Henri H. Stahl román társadalomtörténész kutatásai a patriarchális közösségek polgári 

átalakulásával járó ellentmondásaira koncentráltak, erős modernizációellenes beállítottsággal. 

Legjelentősebb műve az 1958-1965 között három kötetben megjelent, az osztatlan birtokkal 

rendelkező, részes falvakról szól.70 Vizsgálódásainak egyik terepe -  ahol a legtöbbet elidőzött -  

olyan hegy alatti, szintén Putna megyei települések voltak, amelyek Háromszéki falvakkal 

közvetlenül szomszédosak. Ezek lakóinak nagyobb része, a kiváltságos szabadparasztok, az 

úgynevezett razesek (megnevezésük a magyar részesből ered) jogi státus szempontjából hasonló 

jegyeket mutattak a székely határőrökével. A tulajdonlási formák átalakulását tekintve különbséget 

tehetünk aközött, ami a magyarországi jog alapján Háromszéken, illetve a romániai falvakban 

lezajlott a 19. század végén, azonban mindkét esetben az erdők ipari kihasználása a kapitalista 

nagyipari vállalatok keretén belül történt. Stahl a magyar nyelven is megjelent könyvében külön 

kitér a jelen disszertációban is szereplő személyek bemutatására -  az Erdélyi Erdőipar Rt. többségi 

tulajdonosai, a Groedel fivérek, illetve Horn Móric a fűrésztelepeinek üzemvezetője volt, és aki a 

romániai falvakban is olyan negatív előjelű ismertségre tett szert, hogy gyermekeket ijesztgettek 

neve említésével.71

1. 2. A magyar történetírás

Az áruforgalom nemzetgazdasági keretek közötti szabadsága, avagy korlátozása kérdésének 

átfogó történeti áttekintésével, első alkalommal Kautz Gyula 1866-ban megjelent vámügyi 

értekezésében találkozunk. Kautz jó előre tisztázza, hogy a szabadkereskedelem elvi igazolása 

doktriner természetű és kevésbé vagy nem alapszik gyakorlati jellegű célkitűzéseken.72 Ennek 

ellenére egyértelműen a laissez faire mellett foglalt állást, elutasítva a védvámrendszert, ami 

meglátása szerint félszeg és egyoldalú (nem biztosít egyszerre azonos feltételeket ipar és 

mezőgazdaság részére), illetve tévesnek ítéli azt a nézetet, hogy a gazdasági tevékenység egyáltalán 

támogatásra szorulna.73 A magyar vámügyre összpontosító eszmei mozgalom reformkori evolúcióját 

az országgyűlés munkálatai alapján rekonstruálta. Ezen a fórumon 1825-1844 között általában a 

szabadkereskedelmi beállítottság volt a domináns, de nem kizárólagos szemlélet, és az örökös 

tartományokkal való kereskedelmi viszony rendezése volt a legfőbb kívánalom. A cél a magyar 

mezőgazdasági termékek ausztriai pozícióinak a javítása, ami legtöbb esetben az érvényben lévő, 

kincstár gazdagítását szem előtt tartó szabályozásokkal -  Adam Smith-i értelemben vett 

merkantilista -  ütköztek. Az egyik ilyen szabályozás, amelynek eltörlésére az igény 

megfogalmazódott, kétségtelenül a belső (a két ország közötti és egyéb municipális) vámokra 

vonatkozott. Mintegy mellékszálként pedig megjelent a külfölddel való kereskedelmi egyezmények 

kötésére az igény, azonban nem egészen világos, hogy ennek önállóan, avagy Ausztriával közösen 

kellett volna megtörténnie.74 A szabad kereskedelem eszmei áramlatának központi figurája gr.
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Széchényi István, akinek a szabad kereskedelem és a közbelső vámsorompók felszámolása mellett 

megfogalmazott érvei75 bukkannak fel a politikai fórumon. Kereskedelempolitikai fordulatot eszmei 

szinten az 1844-es esztendő hozott, amikor Kossuth Lajos, aki korábban szintén a szabad 

kereskedelem híve volt, valószínűleg Friedrich List műveinek a hatása alatt a protekcionisták 

táborába váltott és létrehozta a Védegyletet. A két orientáció közötti vitában Kautz Gyula kiemelte 

Ghyczy Kálmán és Lónyay Menyhért felszólalásait. Ghyczy a gazdasági elmaradottságért az 

igazságtalan vámrendszert tette felelőssé, ami az eladást és vételt is korlátozta. Iparosítást sürgetett, 

mivel a pusztán földművelő országban a belkereskedelem nem virágozhat fel. Az iparosítás 

érdekében erős védvámrendszert szorgalmazott és piacszerzést külföldön. Ezzel szemben Lónyay a 

Magyarország agrárjellegét hangsúlyozta, amit könnyen „elnyom a külverseny”. Belső 

konszolidációra jogszabályi keretet javasolt hitelre, közlekedési rendszerre, vagyon- és 

személyszabadság biztosítására.76

A fenti elképzelések végül nem jutottak érvényre 1848 előtt, illetve a közös vámterület 

1851-es kialakítására nem volt közvetlen hatásuk a magyar politikai erőknek. 1867-ben pedig az 

első gazdasági kiegyezés megkötésénél a szabad kereskedelem volt a vezéreszme. Kautz Gyula 

műve éppen ennek előestéjén került napvilágra, ezért az ebben szereplő személetet az aktuális 

politikai irányvonal megnyilvánulásaként is értékelhetjük. Ezek szerint a magyar gazdasági alapvető 

céljai elsősorban belső konszolidációra irányultak: a mezőgazdaság fejlesztése, a lakosság 

fogyasztóképességének e növelése, a szállítási rendszer fejlesztése. Végeredményben a magyar ipar 

fokozatos kialakulása volt a cél, a hazai nyerstermények feldolgozóipara pedig prioritást élvezett.77 

Ezen kívül szerepelt a külkereskedelem feltételeinek a biztosítása is. A szomszédos országok 

helyzetével kapcsolatban kiemelte, hogy Oroszország és Dunai fejedelemségek egyre nagyobb 

versenytársai lesznek a magyar agrárszektornak (annak ellenére, hogy nem láthatta előre, hogy 

utóbbinak egy évtizeden belül tengeri kijárata is lesz, ami plusz előnyt biztosít). Kautz egyébként 

„politikai missiónk kelet fe lé ” egy korai magyar megfogalmazója, amelyet állítása szerint Friedrich 

List (Gesammelte Schriften. II. köt. 320.) jelölt ki Magyarország számára.78

A közös vámterület káros hatásainak a hangoztatása magyar részről már az első gazdasági 

kiegyezés ideje alatt lendületet vett, a brosúrairodalom a későbbi gazdaságtörténet számára bőséges 

forrást biztosított. Az első ilyen megnyilvánulások az iparosok részéről érkeztek. Az 1867-ben 

újjáalakult Iparegyesület vezetőjének, Mudrony Somának 1874-ben megjelent írásának közvetlen 

indítékát nem a gazdasági kiegyezés, vagy valamely más országgal kötött kereskedelmi egyezmény 

adta, hanem az 1872-es ipartörvény kihirdetése. Eme jogszabály által kilátásba helyezett 

iparszabadság azonban Mudrony szerint csak több előfeltétel teljesítése után érhető el, egyik ilyen az 

ipar érdekeinek megfelelő vámvédelem, a másik pedig szintén az iparprotekcionizmus sarokkövének 

számító állami megrendelések biztosítása. Mindennek a megvalósulását az Ausztriával való 

vámközösség akadályozta, tehát az végkövetkeztetése, hogy a magyar ipar fejlesztése csak önálló

21



vámterület keretében kivitelezhető.79 Két évtizeddel később megjelent másik írása már a kincstári 

bevételek kérdését helyezi a középpontba. Felrója, hogy Magyarország elesik a vámbevételektől, az 

abból származó összegek nem a kincstárba, hanem termelési- és exportprémium formájában az 

osztrák termelők kezébe jutnak, aminek az eredménye, hogy Ausztria ez által még inkább 

előnyösebb versenyhelyzetbe kerül. Megoldásként a két külön fogyasztási- és vámterület 

létrehozását javasolta, ami a politikai-közjogi berendezkedést nem bontotta volna meg.80 Sajátos 

megközelítési módja Mudronynak, hogy kizárólag az ipar érdekeit tartja szem előtt, legyen a két 

ország közötti, vagy a vámkülfölddel való kereskedelemről, sőt ebben a felállásban is a 

mezőgazdasági nyerstermények feldolgozóipara figyelmén kívül marad.

Egy 1875-ben napvilágot látott brosúra az államháztartási és államháztartási deficit 

kérdéséből indul ki, okfejtése szerint a Monarchia egy nemzetgazdászati terület, amely két 

államháztartási területre oszlik, következésképpen a nemzetgazdászati központ szükségszerűen csak 

az egyik államháztartási területre esik, az egyik államháztartás pedig pusztulni fog. Egyedüli 

megoldás tehát az önálló vámterület, aminek kinyilvánítására a küszöbön álló második gazdasági 

kiegyezés kínál lehetőséget. A brosúra írója szintén a protekcionizmus és iparosítás mellett 

kardoskodik, bár megjegyzi, hogy nem kívánatos az olyan ágazatok meghonosítása, amely nem az 

országban meglévő nyersanyagokat használná fel.81

Az osztrák-magyar közös vámterület körüli viták azután ízzottak fel korábban nem tapasztalt 

hőfokra, amikor a sorban negyedik, 1898-ban kötött ún. Bánffy-Thun kiegyezést nem sikerült 

becikkelyezni a társországokban, a magyar parlament pedig az 1899-ben hozott áthidaló 

jogszabállyal a gazdasági viszonyt érintő törvényeket érvényben hagyta 1907. év végéig. A politikai 

közbeszédnek erre a kérdésre való terelődésével párhuzamosan a brosúrairodalom is fellendült, 

mennyiségét tekintve igen találó Hegedűs Lóránt megállapítása, miszerint „így virágoztak ki a 

könyvesboltok kirakatai oly színes füzetekkel, amelyek a vámkérdést hirtelen tárgyalni kezdik. ”82 

Ezeket az írásokat valóban nagyszámban jelentették meg főleg a közös vámterület ellenzői, de a 

pártolói is. A közös vámterület megszűntetését követelők között némely írás főleg a politikai 

szempontokra összpontosít, a gazdasági vetület ennek alárendelt szerepet kap.83 Mélyebb gazdasági 

elemzésre nem vállalkoztak azok az írások sem, amelyek kereskedelmi szempontok alapján 

kérdőjelezték meg a vámközösség létjogosultságát.84 A mezőgazdasági szektor irányából érkező, 

vámközösséget ellenző brosúrák általában azokat a sérelmeket teszik szóvá, amelyek a 

vámpolitikából származtak, nevezetesen a vámterhek várakozás alatti hatékonysága a keleti 

szomszédoktól származó gabonaneműekkel szemben, illetve Németország protekcionista 

magatartását. Ezen kívül visszatérő motívum az őrlési forgalom körüli visszaélések gyanúpere.85 A 

20. század eleji történeti kontextusban napvilágot látott, vámközösség ellen agitáló munkák közül 

kiemelkedik a Pap Dávidé, nemcsak a későbbi bíráló, vagy vele egyetértő hivatkozások jelentős 

száma miatt, illetve amiatt, hogy nyilvánvalóan elfogultan fogalmazott a vámterület létrejöttéről -
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nevezetesen az osztrák katonák a „szurony hegyén” hozták azt -  a függetlenség pártiak kedvelt 

metaforája lett.86 Pap a közös vámpolitika ismertetését igyekszik áruforgalmi számsorokkal 

alátámasztani, igaz, hogy a sérelempolitikai megközelítésen nem bír felülkerekedni. Ezen kívül 

hiányoznak -  akárcsak a korábban felsoroltak esetében -  az olyan mozzanatokra való utalások, mint 

a nemzetközi egyezmények tárgyalásai, vagy a ratifikációk, amelyek elviekben a sérelmekhez 

vezető tényezők. Másfelől a két társország hatáskörébe tartozó döntéseknek -  állategészségügyi 

korlátozás, fogyasztási adók részletei -  valódi súlyuknál nagyobb jelentőséget tulajdonít.

Tematikát és megjelenés időpontját tekintve a fent részletezett sorba illeszthető be Láng 

Lajos és Matlekovits Sándor munkája, azonban kiegyensúlyozottabb, kevésbé militáns 

megközelítésük és tudományos igényességük által kiemelkednek ebből a közegből. Láng Lajos 

1902-ben megjelent könyve az egész 19. század vámpolitikáját összegzi, a század első felének 

áttekintését majdnem egészében Kautz Gyula nyomvonalán tette meg. Az első román szerződést 

igen részletesen elemezte, amelyet úgy jellemzett, hogy az osztrák-magyar vámszövetség meglévő 

szerződéseit jelentőségében felülmúlta úgy általános politikai, mint kereskedelempolitikai 

szempontból. Előzményeiről szólva kitért arra, hogy a régi osztrák diplomácia képviselője, Prokesch 

(konstantinápolyi nagykövet), ismételten ajánlotta a fejedelemségekkel való szerződést, tisztában 

lévén az avval járó politikai elismerés diplomáciai hasznával. Ennek ellenére Ausztria 1860-ban 

Törökországgal kötött egyezményt, amit az egyesült fejedelemségek kormánya nem tekintette a 

maga számára kötelezőnek és különféle plusz terheket rótt ki és tiltásokat alkalmazott a Habsburg 

birodalomból származó árukra, ezzel a módszerrel igyekezvén nyomást gyakorolni egy külön 

szerződés megkötése érdekében. A román fejedelemségekkel kötött 1875-ös egyezmény Láng Lajos 

szerint a közös vámterület legnagyobb próbatétele volt a második gazdasági kiegyezést megelőzően. 

Az egyezményt mérlegelve úgy ítélte meg, hogy Magyarország hozott nagyobb áldozatot olyan 

időben, amikor Nyugat-Európa készült a protekcionista fordulatra végeredményben a „Monarchia 

szabadkereskedelmi irányának utolsó megnyilvánulásá”-nak hatása aránytalan volt a két 

társországra. Meglátása szerint a közös vámterület kölcsönös haszna kárt szenvedett az egyezmény 

által és részben ez táplálta a Mudrony Soma-féle mozgalmat. Ennek ellenére a kamarák, gazdasági 

egyesületek és ipartestületek a közös vámterület mellett álltak ki, a gazdasági kiegyezés tárgyalásai 

pedig végül sikeresek voltak.87

A vámháború előzményeit és okait meglehetősen szelektíven tárgyalja: kizárólag az 

állategészségügyi forgalomkorlátozásokra összpontosít, melyről elismeri, hogy a magyar kormány a 

vámügyi tiltás eszközének hiányában arra is alkalmazta, hogy a német határok bezárulása után a 

saját határain kívül tartsa a román szarvasmarhát. Ennek ellenére legitim lépésnek tekintette az 

1882-es teljes határzárat, amelynek indítékát a román kormány félreértette.88 A vámháború 

következményeit Romániára nézve részben pozitívan értékelte: a szomszédos ország a 

monarchiabeli elveszett piacok helyett újabbakat szerzett nyugaton, bár az állatkivitelét nem tudta
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helyreállítani. A Monarchia ezzel szemben nem tudta teljesen visszaszerezni részesedését a román 

piacon. Az 1893-ban megkötött egyezmény eredményeit pedig úgy minősítette, hogy a forgalom 

alapján mindkét fél részére előnyös volt, megközelítették a vámháború előtti volument. 

Magyarország számára a nagy előnyt az állatforgalmi korlátozások fennmaradásában látta.89

Matlekovits Sándor a közös vámterület gazdasági szektoraink növekedését vette számba a 

hivatalos statisztikai adatok alapján, az 1867-es kiegyezéstől kezdődően a századfordulóig, majd 

vitába szállt a Mudrony Somától ihletet merítő „mai epigonokkal”, kiemelve közülük Pap Dávidot. 

A külkereskedelem tárgyalásánál ő is megkülönböztetett figyelmet szentelt a Romániával kötött első 

egyezménynek, amit úgy értékelt, hogy annak volt a következménye a gabona vámmentessége 

1886-ig (annak ellenére, hogy a közben törvényesített autonóm vámtarifák már terheket róttak ki). A 

román állatforgalom megállítására tett független -  osztrák és magyar -  intézkedéseket, valamint a 

vámháborút pozitív mozzanatként könyveli el, mint a mezőgazdasági termények kizárásának az 

eszközét, illetve az azt követő második egyezményt is, amely a legnagyobb kedvezményes viszony 

ellenére csak apróbb áldozatokat követelt az agrárszektortól.90 Könyvének második része az 

akkoriban egyre divatosabbá váló gazdasági prognózis műfaji keretei közé helyezhető el.

Ezek a prognózisok -  általában annak függvényében, hogy a közös vámterület mellett, avagy 

ellene érveltek -  derűt, illetve borút helyeztek kilátásba a magyar nemzetgazdaság számára, az 

Ausztriától való gazdasági elszakadás esetére. Számításba vették Ausztria lehetséges viselkedését az 

aktust követően, amely lehetett barátságos, semleges vagy ellenséges.91 Általában az áruforgalmi 

statisztikák adataiból indultak ki, és az alkalmazott módszerek egyes elemei alapján, kevés túlzással 

távoli rokonságot is megállapíthatunk a későbbi kliometrikusok tényellenes hipotézisével. 

Nyilvánvalóan a műfaj kifigurázásaként értékelhető egy 1902-ben íródott Drei Jahre Geschichte der 

österreichisch-ungarischen Zolltrennung 1907-1910. Eine Zukunftsvision című pamflet -  bár a 

legtöbb ilyenszerű jóslat Magyarországon csak évekkel később látott napvilágot -  amelynek 

szerzőjét az osztrák zsurnaliszta, Moritz Szeps személyében azonosították egy évszázaddal később. 

E szerint a játékos jóslat szerint a magyarok három év vámügyi különállás után belátják, hogy téves 

irányba indultak el -  amit maga Matlekovits túlságosan komolyan vett és „nevetséges agyrém”-nek 

titulált.92

Visszatérve Matlekovits Sándor saját prognózisára, úgy ítélte meg, hogy az önálló osztrák 

vámterületen veszélyes versenytárs lehet a román búza az orosszal együtt. Számításai alapján 

Bécsben, a közös vámterület hasznával együtt a magyar búza előnye mázsánként 50 fillér volt, ezt a 

mértéket pedig találta kielégítőnek. A csekély különbséget a kedvezőbb román szállítási tarifákból 

eredeztette, végeredményben úgy ítélte meg, hogy az még tovább csökken az önálló vámterület 

életbelépésével. Hasonlóképpen a szarvasmarha esetében is azt prognosztizálta, hogy Ausztria az 

olcsóbb románt venné, amit a jelenben a magyar állategészségügyi szabályozások tartottak távol.93 

Bár elsősorban az agrárszektorban várható viharokat domborította ki, Matlekovits a magyar ipar
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esélyeit is gyengének értékelte, mert a keleti terjeszkedésnek a legfőbb akadálya éppen Ausztria lett 

volna, amely a kedvezőbb agrárvámok fejében tovább erősíthette volna ipartermékeinek piaci 

pozícióit.

A dualizmuskori külkereskedelem és vámpolitikának kérdése iránt a két világháború között 

ritkább érdeklődés mutatkozott meg. Trianon élménye és az ebből fakadó revizionista diskurzus nem 

hagyta érintetlenül közös vámterület emlékéhez való viszonyulási módot sem. Az átértékelődés 

nyomán a vámközösségnek egyfajta apologikus dicsőítése érhető tetten a közvélemény szélesebb 

spektrumán. Az agrárszektorra vonatkozóan: „Boldog-Magyarország a mezőgazdasági felesleget 

vámmentesen helyezte el [. . .]” -  juttatta kifejezésre nem kevés nosztalgiát egy 1934-ben megjelent 

írás a magyar vámpolitika alakulásáról, az ipari szempontokat, valamint a közösség körüli 

századfordulós civakodásokat kevésbé firtatva.94 A korszak egyik nagyobb összefoglaló 

gazdaságtörténeti munkáját jegyző Eckhardt Ferenc a vámközösséget abszolút pozitívumként 

értékeli, a Magyarország és Ausztria közötti vámsorompó lebontása „természetesebb fejlődésnek 

nyitott utat. ”95 A külkereskedelmi partnerországok közül azokat emelte ki, amelyekkel a legnagyobb 

volumenben zajlott az árucsere: főleg Németországra tért ki részletesebben és az autonóm vámtarifa 

jelentőségét méltatta.96 A román fejedelemségekkel való kapcsolatokról szólva úgy vélekedett, hogy 

az 1870-es években a rossz termések miatt hoztak be onnan gabonát, amely a magyarnak nem volt 

vetélytársa.97 Ezt a tételt az 1890 utáni áruforgalomra vonatkoztatva is megismételte, majd kitért 

arra, hogy az őrlési forgalom körül visszaélések történtek 1891 után, amiért a gazdák ama eljárás 

beszüntetését követelték.98 A Romániával folytatott kereskedelem ügye ebben ki is merült, meglepő 

módon a román szarvasmarha kérdéséről nem ejtett szót.

A háborút követően az ideológiai kötöttségektől terhes történetírás, a dualizmus korára 

vonatkozóan Magyarország Ausztriával szembeni alárendeltségét hangsúlyozta. Ez a megközelítés 

számos elemét nyilvánvalóan a századforduló körüli, függetlenség mellett kardoskodó politikai 

hagyományból merítette. A hatvanas évektől kezdődően ennek a szemléletnek a felülírására való 

igény kifejeződött több, a közös piac hatásait elemző, kifele is tekintő kutatásban,99 azonban a 

magyarországi elmaradottság miatt a vámközösségnek a külfölddel szembeni vámpolitikáját okoló 

érvelés sem halkult el teljesen.100 Ezzel együtt a korszak gazdaságtörténeti teljesítményének 

könyvelhető el Berend T. Iván és Ránki György által összegzett értékelés, mely szerint a 

vámközösségben a ciszlajtán ipar általában fékezte a magyar ipar fejlődését, de elősegítette az 

iparosodást egyes ágazatokban, kiváltképpen az élelmiszeriparban, továbbá lendületet adott a 

mezőgazdaság és közlekedés gyors fejlődésének, külkereskedelem terén pedig további előnyöket 

biztosított.101 A szerzőpáros a periféria országokban a nemzetközi kereskedelmi egyezmények 

rendszerébe való bekacsolódását is tárgyalja, közelebbről két balkáni országgal példázódik, ahol ez 

külső nyomásra történt: Bulgária számára az 1878-as Berlini egyezmény írta elő a Török 

birodalomban alkalmazott tarifák használatát (amely 1838-tól % behozatali vámot jelentett, ezt
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később emelték), Szerbiára a Monarchia kényszerítette az egyezményt.102 Ezekkel összefüggésben 

csupán annyi a kitérő Romániára, hogy megemlítik a védővámhoz való folyamodását, ami a leírtak 

szerint az 1886-os vámháborúnak az egyedüli oka.103

Az osztrák-magyar közös vámterület és a körötte zajlott viták megihlették az amerikai 

kliometrikusokat is. Scott M. Eddie két leggyakrabban hivatkozott tanulmányában a vámunió 

létezésének ideje alatt megfogalmazódott kérdéseket teszi fel és ad rá választ a hivatalos statisztikai 

adatok alapján.104 A vámunió lehetőségeket és hátrányokat is tartogatott, és elismeri, hogy egyes 

ágazatokban a kölcsönös előnyök nem voltak kiaknázhatóak, de attól független okok miatt is 

közrejátszottak. Következtetése az, hogy Ausztria hatalmas hatással volt a magyar gazdasági 

növekedésre, a közösség a magyar ipari növekedés struktúráját befolyásolta, előmozdította a piaci 

termeléshez szükséges regionális specializációt. Magyarország nem egyszerűen a „birodalom 

éléskamrája” volt, fejlett feldolgozóipara fejlődött ki és késztermékeket exportált. Az hagyományos 

szektorok termékei Ausztriába irányultak, aj újabb szaktorok pedig piacra leltek a vámkülföldön. 

John Komlos az 1990-ben magyar nyelven is napvilágot látott munkájában a korábbi, jelentős 

mértékben átpolitizált értékelések ismeretében, azoktól függetlenítve szemlélődését, kvantitatív 

adatok alapján fogalmaz meg a verdiktet, miszerint az 1850-ban létrehozott vámuniónak jóval 

kisebb volt a jelentősége, mint a kortársak értékelték. A külkereskedelmi forgalmat tekintve, nem 

részletezi Romániát, mint partnerországot, csupán a búza kérdésére tér ki, kijelentve -  és 

ellentmondva ezzel az agráriusok egyik legtöbbet hangoztatott, őrlési forgalmat követelő 

argumentumával -  hogy annak hozzáadásával készült lisztkeverék a német és angol ízlésének 

inkább megfelelt, a termék versenyképesebbé vált, összességében növelte a malomipar forgalmát.105

Székelyföld, avagy a négy székely vármegye -  Csík, Háromszék, Maros-Torda és Udvarhely

-  gazdasági állapotával számos korabeli munka foglalkozott. Érdemesnek látjuk kiemelni közülük 

néhányat, a merítési felületének és mélységének kritériumaként pedig a későbbi történetírás általi 

idézettség mértékét határoztuk meg. A székelykeresztúri tanítóképző igazgatója, Kozma Ferenc a 

Székely Művelődési és Közgazdasági Egylet pályázatát nyerte el az 1879-ben megjelentetett 

munkájával. A régió pillanatnyi gazdasági állapotát nagyrészt a megelőző néhány év hivatalos 

statisztikai adatai alapján állította össze, a gazdasági szektorok és ágazatok leírásainál a már jelentős 

volumenű brosúrairodalomra és saját megfigyeléseire is nagymértékben alapozva. Az ebből 

kirajzolódó összkép egy meglehetősen elmaradott gazdasági struktúrát tár elénk.106 A század utolsó 

évtizedeiben működésbe lépett birtokrendezések -  tagosítás és arányosítás -  számos kritikát 

eredményezett, ezek közül a két ellenzéki parlamenti képviselő, Molnár Józsiás és Sebess Dénes 

írásaira van a legtöbb utólagos hivatkozás. Kritikájuk legfontosabb tételei: a jogszabályok 

alkalmatlanok voltak a székelyföldi viszonyokra; visszaélések történtek a gyakorlatba ültetés 

alkalmával; magasak voltak a költségei, ami eladósodáshoz vezetett; az erdőjogokkal üzérkedés 

zajlott, aminek a haszonélvezői a fűrészgyárak voltak. Összegezve tehát a székelység rajta
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vesztett.107 A századforduló utáni összegzések szintén mostoha állapotokat rögzítettek a gazdaság 

majdnem minden területén: az agrárszektor legnagyobb baja a termelékenység alacsony szintje és a 

nagyszámú agrárproletár, az iparé pedig a Romániával folytatott vámháború miatti szétziláltság.108 A 

székelyföldi gazdaság egészét, illetve egyes vetületeit tárgyaló helyi munkák tehát meglehetősen 

sötét képet festenek, kivéve, ha nem a millenniumi ünnepségek alkalmából készült imázs 

kiadványokról van éppen szó.109

A gazdasággal összefüggésben, az ún. székely kivándorlás kérdése az 1870-es évek elejétől 

vált a régió közvéleménye -  legalábbis a hírlapolvasó közönségnek -  érdeklődésének egyik központi 

eleme. Majdnem ezzel egy időben a jelenségnek kifelé való, főleg a központi politika irányába 

történő ismertetésének az igénye is nyomon követhető, ugyanakkor a tudományosság is érdeklődést 

tanúsított a téma iránt.110 Egán Ede az 1880-as évek közepéről származó, Románia gazdaságát 

tárgyaló leírásában kitér a szezonálisan ott dolgozó székely agrármunkásokra, méltatva azok 

kivételes munkabírását. Emellett arra is felhívja a figyelmet, hogy a nagyobb román birtokosok 

előszeretettel alkalmaztak magyarországi diplomás gazdatiszteket és utal arra, hogy ez utóbbiak 

tevékenységének eredménye a székelyföldi munkaerő iránti kereslet.111

A Székelyföld gazdasági felzárkóztatása céljából elindított állami programnak a 

századforduló környékén már néhány intézkedése életbe volt léptetve. A program legismertebb 

imperatívusza székely kivándorlás csökkentése, illetve felszámolása volt, ezért nem meglepő, hogy a 

közbeszédben egyre nagyobb teret nyert a kérdés. T. Nagy Imre, Csík vármegye közgazdasági 

előadója a Sepsiszentgyörgyön megjelenő Székely Nemzet című napilap és az általa szerkesztett 

Csíki Gazda hasábjain több rendben foglalkozott a gazdasági szerkezet és a kivándorlás közötti 

összefüggésekkel. A szezonálisan Romániában munkát vállalókról való vélekedése alapvetően a 

vármegyei bürokrata mentális sablonjába illeszkedik, a migrációt a székely ember jövő-menő 

természetével magyarázza, amit szerinte nem változtat meg az sem, ha megszűnik a felhajtóerő. 

Egyetlen módszert vél életképesnek a jelenséggel szembe: az útlevélkiadás korlátozását.112 A 

kivándorlás megállítására több korabeli alternatíva megfogalmazódott, amelyek megelőlegezték a 

kormányzati intézkedést, vagy annak kiigazítást javasolták. A munkásközvetítésnek a kormány által 

is felkarolt programjával párhuzamosan a székely cselédlányok magyar városok felé irányítására 

fogalmazódott meg több javaslat.113 Ebbe az irányba mutat, bár lényegesen radikálisabb és 

kinyilvánítottan a magyar etnikai elem erdélyi megerősítésére törekedett a Beksics Gusztáv által 

felvázolt terv, amely az erdélyi nyelvszigetek összekötését helyezte kilátásba. Eszerint elképzelés 

szerint a székelyföldi népfölösleget a magyar alföld és székelyföld között olyan formában kell 

elhelyezni, hogy etnikailag kompakt összeköttetés jöjjön létre. Ennek eszköze a parcellázás és 

telepítés, aminek gyakorlatba ültetésére a 20. század elején meg is kezdődtek az előkészületek.114 A 

székelyföldi politikai erők ehhez való viszonyulása általában pozitív volt, az ellenzéki Sebess Dénes 

is csupán annyi módosítást látott indokoltnak, hogy a telepítések célpontjai román (mely etnikum
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egyébként is ellenségesen viszonyul a magyar állameszméhez), és nem szász többségű területek 

legyenek, illetve a szórványmagyarság számára is kedvezményekkel járjon.115 A kivándorlás 

korabeli irodalma a Romániában letelepedett, vagy ott huzamosabb ideig tartózkodó személyek 

számának megbecsülésére is kísérletet tett, amihez a kivándorlási statisztikát, illetve a különféle 

hivatalos j elentéseket alkalmazta.116

Bözödi György 1938-ban napvilágot látott és az óta több kiadást megért szociográfiája a 

kisebbségi sorsra jutott székelységnek a két világháború közötti gazdasági és társadalmi bajait veszi 

leltárba. Ennek felvezetésében bemutatja a korábbi korszakban végbement, ilyen természetű 

alakulásait, a brosúrairodalomból jól ismert kérdéseket járja körül: tagosítás és arányosítás; 

kivándorlás a regátba és otthoni munkásviszonyok; gazdasági elmaradottság; székely akció.117 Bár 

erre nem tesz utalást, világosan kitűnik, hogy nagymértékben a fent említett brosúra forrástípusra 

hagyatkozik. A birtokrendezések kérdésben az 1918 előtti ellenzéki, a kivándorlásnál a vármegyei 

bürokrata, a székely akciónál a miniszteri kirendeltség jelentéseiből ismert retorika cseng vissza. A 

különböző megközelítési módok összeillesztése mentén keletkező varratokat pedig olyan módon 

igyekszik elsimítani, hogy minden problémáért egységesen hibáztatja a székely népre jellemző 

maradiságot és széthúzást, illetve korabeli helyi hatalom képviselőinek az önző, szűklátókörű 

magatartását.

Az államszocializmus időszakában kiemelkedik Csetri Elek, Imreh István és Egyed Ákos 

munkássága, ami a dualizmuskori Székelyföld gazdaság- és társadalomtörténeti kérdéseknek a 

kutatását illeti. Egyed Ákosnak önálló kötet formában legelőször főként az agrárszférát érintő 

értekezései láttak napvilágot. Jellemző, hogy ezekben nem Székelyföldre szűkített, hanem egész 

Erdélyre kiterjedő kutatásait összegzi.118 Ettől függetlenül jelentős mértékben tér ki egyes sajátosan 

székelyföldi jelenségekre/folyamatokra, olyanokra, mint a jobbágyfelszabadítás, vagy a tagosítás és 

arányosítás, illetve az ennek ellenében kibontakozott népi mozgalmak stb. Az iparosodás, hitelügyek 

és kivándorlás kérdéseivel foglalkozó számos tanulmányát tartalmazó kötete 1981-ben jelent meg 

(újabb kiadásban 2002-ben), majd a rendszerváltás után.119 Fontosnak tarjuk megjegyezni, hogy a 

Székelyföldre vonatkozó tudományos igényű kutatás jelentős mértékben Egyed Ákos nevéhez 

köthető. A történetírói gyakorlat csupán két, bennünket érdeklő vetületét emeljük ki: emancipálta 

értékeléseit brosúrairodalom szubjektivizmusa alól, bár használja ezt a forrástípust; a székely 

kivándorlásra vonatkozóan kifejti, hogy a kivándorlási hivatalos statisztika, a kamarai és alispáni 

jelentések alapján, illetve a népszámlálási adatok alapján nehéz megbecsülni a Romániában 

maradtak számát.120

Az új évezredben napvilágot látott munkákra rátérve, elsőként Pál Juditnak a székelyföldi 

városok fejlődését tárgyaló elemzésről kell szót ejtenünk.121 A gazdaságot egészében, mint az 

urbanizációs folyamatot befolyásoló tényezőt értékeli. A székelyföldi gazdaságtörténeti kutatást 

alapvetően hiányosnak ítéli meg, az erre vonatkozó többszöri kijelentését azzal támasztja alá, hogy
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ezek nagyrészt a korabeli emlékiratokból, jelentésekből, brosúrákból és pamfletekből táplálkozik, 

amelyek tárgyilagossága megkérdőjelezhető. Ugyanakkor az egyes, a könyv tematikája 

szempontjából releváns és annak megírásáig nem kielégítően kutatott vagy feldolgozott 

részletkérdések esetében jelzi a hiányosságot és a jövőbeli történetírásnak mintegy felkínálja a 

témát. Kitér a vámháború kérdésre, annak okaiként elfogadja a Láng Lajos által megfogalmazott 

téziseket, hatásainak leltáránál pedig hivatkozik olyan emlékiratokra, amelyek nyilvánvaló túlzó 

voltát szóvá is teszi.

Balaton Petra az 1902-ban útjára indított, az agrárszektor támogatását célul tűző állami 

kezdeményezés, a Székely Akció működése körül keletkezett dokumentumokat közölte első 

szériában 2004-ben (az abban a kötetben beígért folytatás mindmáig várat magára).122 A bevezető 

tanulmányában áttekinti a klasszikus nyomvonal mentén a dualizmuskori székelyföldi gazdaság 

sajátosságait. A brosúrairodalom hatását nyilvánvalóan nyomán viseli az írás,123 megállapításait az 

empirikus kutatás nem igazolja. Nagy Róbert kutatásának merítési felülete a dualizmuskori Erdély 

(pontosabban a Királyhágón túli statisztikai régió), tárgya pedig a azok az ipari befektetések, 

amelyek ezen e területen német tőkéből megvalósultak. Ebből kifolyólag számos olyan tőkeegyesítő 

társaságot körüljár, amelynek üzemi tevékenysége a székelyföldi megyék valamelyikében volt.124 A 

vámháború kérdésében ő is Láng Lajos nyomvonalán halad, a faipari vállalatok megtelepedésének 

körülményeit taglaló fejezetpontnál pedig újra beleszaladunk a militáns brosúrairodalomból 

származó kritika nélküli kijelentésbe.125
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2. Kereskedelmi egyezmények és vámtarifák az Osztrák-Magyar Monarchia és 

Románia között

2. 1. Kereskedelmi kapcsolatok az újszülött nemzetállammal

A kiegyezéssel új állami keretbe lépő Osztrák-Magyar Monarchia és a függetlenség útján 

elinduló újszülött nemzetállam, Románia (Dunai Fejedelemségek, Román Fejedelemségek, Moldva- 

és Oláhország, Román Királyság) közötti diplomáciai kapcsolatok első fejezete gazdasági 

természetű volt. Az Osztrák-Magyar Monarchia kelet felé irányuló kereskedelmi és 

gazdaságpolitikai ambíciói nem választhatóak szét a külpolitikai ideológiájától, ami igen 

szemléletesen jutott kifejezésre a román fejedelemségekkel és a balkáni országokkal szemben.

A fejedelemségek több alkalommal is kísérletet tettek, hogy a politikai és kereskedelmi 

viszonyaikat rendezzék a Habsburg birodalommal, azonban az ott képviselt, status quo megőrzésére 

törekvő konzervatív külügy ezt nem tartotta elfogadhatónak. A diplomáciai kapcsolatok 

meglehetősen barátságtalan környezetben indultak útjukra, miután 1859. február 11-én Ausztria 

visszautasította Alexandru Ioan Cuza kettős megválasztását, megszakította a diplomáciai 

kapcsolatokat, majd néhány hónap múlva visszaállította azt, ezzel de facto elismerve a kettős 

választást.126 A fejedelemségek magatartása a továbbiakban meglehetősen oszcilláló volt, hol a 

magyar és lengyel emigráció képviselővel szövögetett terveket, 127 hol a Habsburg diplomáciánál 

udvarolt. Ennek ellenére korán felismerést nyert, hogy a szomszédos birodalommal kötött 

kereskedelmi egyezmény lehet a kulcs a nemzetközi elszigeteltségből kivezető úton. A 

fejedelemségek a drinápolyi béke óta autonómiával rendelkeztek és 1847 óta az akkor még 

különálló Moldva és Havasalföld együtt közös vámterületet is alkottak. 1850 júniusában a Porta 

fermant bocsájtott ki, amelyben az 1846. április 18/30-án,128 az Oszmán birodalom és Oroszország 

között létrejött Balta Liman-i Egyezmény értelmében elismerték a fejedelemségeknek azt a jogát,
1 oo 1hogy az importáru után 5%, míg az exportáru után 12% ad valorem (értékvámot) szedjen. 

1862-ben Ausztria a Portával kötött kereskedelmi egyezmény megkötésével megoldottnak tekintette 

a román fejedelemségekkel való forgalmát is. Az egyezményben rögzített vámterehet a Török 

birodalom minden részére érvényesnek nyilvánították, azonban ezt Moldva és Havasalföld a maga 

számára kötelezőnek nem ismerte el. 1866-ban a fejedelemségek a beviteli vámokat följebb emelték 

7%-ra és még 0,5%-ot adott hozzá községi pótlék gyanánt, azonban a kiviteli vámot 3%-ra, majd 

1%-ra csökkentette.131 Ez az elmozdulás komoly modernizációs lépésnek tekinthető, mert azt 

mutatja, hogy a vámteher egy belső tartalmi változáson esett át és a szerepe már nem kizárólag a 

kincstár gyarapítása volt. Moldva-Havasalföldön nemcsak a hozzájuk irányuló bevitelnél nem vették 

figyelembe a portánál kötött szerződéseket, hanem még azoknál a termékeknél sem, melyek 

Magyarországról Törökországba mentek a román fejedelemségeken keresztül. A török szerződésben 

le volt szögezve, hogy az oda irányuló bevitelnél csak az első török vámhivatalnál kell vámot 

fizetni. A dunai fejedelemségek azonban ezt figyelmen kívül hagyták és minden, a területükön
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keresztül menő árutól tranzitvámot is szedtek. Ezekhez még hozzájárult egy sor, főleg a helyi jellegű 

kereskedelmet akadályozó intézkedés. Így az egyes községek kényükre-kedvükre vetettek ki 

fogyasztási adókat mind a helyi, mind az importcikkekre, a fuvarosok körében pedig nem kis 

kellemetlenséget okozott a velük szemben alkalmazott eljárás. Nemcsak engedély-jegyek váltására 

kötelezték őket (kétlovas kocsinál évi 15, négylovasnál évi 62,5 piaszterért) hanem az engedély díját 

egy évben többször is kiváltatták velük, főleg ha különböző közigazgatási egységek területén 

fordultak meg.132 A brassói kereskedelmi- és iparkamara elnöke tarthatatlannak írta le a helyzetet 

1867-ben, amire a megoldást egy kereskedelmi és vámszerződés megkötésében látta.133 A kamara 

fontos vezetői pozícióit a Brassó városi kereskedő polgárság képviselői tették ki, így elsősorban ez, 

a szomszédos országgal szerteágazó kapcsolatokat ápoló és rendkívül pontos ismeretekkel 

rendelkező réteg hallatta a hangját.134

Egy ilyen lépés megtételére a kiegyezés után kerülhetett sor. Annak előestéjén 1867. február 

3-án Bécsben tárgyalások zajlottak Románia külügyminisztere, Gheorghe §tirbey és az osztrák 

kancellár Friedrich von Beust között, amikor több román ajánlat fogalmazódott meg: bünőzők 

kiadatását szabályozó egyezmény; tarifát tartalmazó kereskedelmi és vámegyezmény; vasúti 

csatlakozásokra egyezmény; konzuli hatáskör módosítása; román diplomáciai ügynök akkreditálása 

az osztrák kormány mellé. Ezeket a tárgyalásokat a kiegyezés előkészítése és a Ion Ghica vezette 

kormány lemondása szakította meg.135 A román külpolitika számára az orosz expanziós 

törekvésekkel szemben az osztrák-magyar orientáció jelentett alternatívát, amit alátámasztott az a 

tény is, hogy a Monarchia a térség stabilizációjára törekedett. Az osztrák-magyar külpolitika 

számára is Kelet-Európa maradt a fő működési terület, miután Nyugat-Európában lezárult a 

nemzetállami átrendeződés. A balkáni és kelet-európai orientációnak alkotóeleme volt a Romániával 

való viszony és ezen belül a gazdasági kapcsolatok rendezése is, aminek a sikeres véghezvitelében 

elévülhetetlen szerepe volt Andrássy Gyula külügyminiszternek. A keleti politikának az osztrák 

hagyományokkal ellenkező felfogása (dinasztikus expanzió, akár a konzervatív status quo-politika) 

az európai liberalizmusból és a magyar nacionalizmusból táplálkozott. Az európai liberalizmus a 

Monarchiának a védőgát szerepét szánta a cári Oroszország terjeszkedésével szemben, a magyar 

nacionalizmus pedig ebből a defenzív funkciókból a soknemzetiségű Monarchia nemzeti 

összekovácsolásának lehetőségét származtatta.136 1872 januárjában Gheorghe Costa-Foru, román 

külügyminiszter kétoldalú, kereskedelmi tárgyú tárgyalásokat kezdeményezett a nagyhatalmakkal, 

olyan formában, hogy az ennek során napvilágot látó egyezmények a nagyhatalmaknak a Portához 

fűződő kapcsolatait felülírják. Az ajánlatra egyedül Andrássy Gyula tanúsított fogékonyságot,137 a 

magyar kabinet pedig támogatta ebben.138

A magyar kormány a maga részéről felkészülten fogadta ezt a fordulatot, támogató 

magatartását befolyásolta, hogy az említett brassói mellett 1871 folyamán a kolozsvári139 és a 

budapesti140 kereskedelmi és iparkamarák is szorgalmazták a Földművelésügyi-, Ipar- és
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Kereskedelmi Minisztériumnál, hogy egyeztessenek erről az osztrák kormánnyal. Mindkét esetben a 

vámeljárás helytelen voltát emelték ki, ami a vámhatóságok önkényeskedésében és 

határozatlanságában, a korrupcióban és a szakértelem hiányában nyilvánult meg.

A román fejedelemségekben, a szuverén állam attribútumaként a vámhivatalokat 1860-ban 

alakították meg,141 de a szervezeti hiányosságok és az értékalapú vámeljárás számos visszaélésre 

adott alkalmat. A román kiviteli vámtarifa142 tételeinek a nagysága is sok értetlenséget és 

elégedetlenséget okozott a magyarországi kereskedők körében. A kamarák a romániai 

kereskedelemben résztvevő tagok élménybeszámolói alapján megfogalmazott óhajokat továbbították 

a kormány felé. A községek kezelésére bízott fogyasztási adók bevezetése szintén visszaélésekre 

teremtett lehetőséget, ahogy a kereskedők mellett a konzulok is szóvá tették. 1868 őszén a 

nagyhatalmak képviselői közös jegyzékben fordultak a román kormányhoz, amiben ez utóbbi 

pénzügyi tehert szabályozó törvényjavaslat ellen tiltakoztak.143 1871 nyarán a bukaresti osztrák

magyar főkonzul, ugyancsak a többi nagyhatalom képviselőinek a részvételével, óvást nyújtott be a 

román kormánynál a Galac-i községi fogyasztási adó megemelése ellen. A közös külügyminiszter az 

osztrák kereskedelmi miniszter által erre a helyzetre megoldásként szóba hozott kereskedelmi és 

vámegyezmény megkötése iránti tárgyalások megkezdését azzal az indokkal utasította vissza, hogy 

a községi fogyasztási adó ügyét a nagyhatalmak együttes nyomásával kívánja megoldani.144 A 

törvény kiigazítása, amely mind a Monarchiának, mind a többi nagyhatalomnak megfelelt volna, 

végül nem történt meg, mert ugyan a román képviselőház elfogadta, de a szenátus elvetette, a 

törvényhozás pedig időközben feloszlott, anélkül, hogy eredmény született volna. Végül a 

konzulátusok nyomására a kérdéses terhek összegét országos szinten egységesítették,145 de a 

végleges rendezése, azaz a csökkentése egy osztrák-magyar-román közös szerződésbe foglalva 

került kilátásba.

1871. december 11-i keltezéssel a magyar Földművelésügyi,- Ipar- és Kereskedelemügyi 

Minisztérium egy körrendeletben kérte ki a kamarák véleményét egy Romániával kötendő 

kereskedelmi és vámegyezményről.146 A tárgyalások elkezdését mindenhol szükségesnek tartották 

és egységesen a vámeljárás egységesítését látták a legfontosabb lépésnek, amitől a hosszadalmas és 

nehézkes vámkezelés megszűnését remélték. Legfontosabb teendőnek az értékvám átkonvertálását 

nominális egység (súly-, illetve darabszám) vámmá, továbbá az átviteli vámok megszüntetését 

látták, valamint a községi fogyasztási adó megszüntetését. Az Országos Magyar Iparegyesület jóval 

fennköltebben fogalmazott a szerződés szükségéről: „Magyarország világgazdasági hivatása hogy a 

keleti gazdasági haladást előmozdítsa”. Alapjában véve megegyezett Andrássy külügyminiszter 

elveivel, amikor azt emelték ki, hogy nem a rendkívüli kedvezményekért, hanem magáért a 

szabályozásért fontos a szerződés. Az a megállapítás, hogy a szerződés megkötése Románia 

elismerését jelenti,147 tulajdonképpen az osztrák-magyar külügy stabilizációs igényét fejezték ki. 

Párhuzamosan Romániában erős sajtókampány vette kezdetét: a konzervatív sajtó népszerűsítette, az
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ellenzékben lévő liberálisoké éppen az ellenkezőjét tette. A bukaresti főkonzul pedig arról is 

beszámolt, hogy „román pártok, újságok ellenszenvet szítanak a szerződés ellen, úgy állítva be, hogy 

az csak a Monarchiának kedvező. ”148

1873. február 22-én I. Károly román uralkodó Vasile Boerescu és Petru Mavrongheni 

miniszterek társaságában tárgyalásokat folytatott Bécsben Románia függetlenségének 

kinyilvánításáról és a Portával fennálló kapcsolatai megszakításáról. Andrássy azonban óvatosságra 

intett: a nemzetközi garanciák hiányában egy független Románia a levegőben maradna és 

elveszítené mindazt, amit addig nyert. Egyúttal biztosította a küldöttséget, hogy a Monarchiának 

nincsenek annexiós szándékai. A román uralkodó a kereskedelmi szerződés megkötését sürgette, 

ami Románia számára „politikai jelentőséggel bírna, mert így hangsúlyosabb lenne az ország 

függetlensége. ”149 Az év folyamán a magyar és osztrák kormányok közötti egyeztetésekkel 

megkezdődtek a tárgyalási előkészületek, amelyek menetére legnagyobb hatással a román gabona 

vámmentességének kérdése volt. Ez iránt, bár különböző megfontolásból, élénk érdeklődést mutatott 

mind a román kormány, mind a magyar gazdák és kereskedők, mind pedig a pesti malmok.

A román gabona vámmentességének kérdése 1872-ben vetődött fel először, amikor a bécsi 

Creditanstalt Bank a magyar kormányhoz fordult, hogy az aszály és rossz termés miatt szüntesse 

meg a gabonavámokat. A minisztertanács akkor a kérdést függőben hagyta azzal az indokkal, hogy a 

kilátásban levő kereskedelmi szerződés tárgyalásánál majd napirendre tűzik.150 Következő év 

tavaszán a budapesti malmok tartottak értekezletet ez ügyben és fordultak kérésükkel az illetékes 

minisztériumokhoz.151 A gabonavám felfüggesztése Romániával szemben azonban szükségessé vált 

az aratások után, mert a gyenge terméseredmények éhínséget vetítettek előre. A magyar közmunka 

és közlekedési miniszter a gabona, gabonaneműek, őrlemények, hüvelyesek, burgonya és 

lisztőrlemények szállítási díjainak a csökkentését eszközölte ki a szerb és román csatlakozással 

rendelkező vasútvonalakon,152 az osztrák-magyar vámterületen pedig 1873. október 1-1874. 

szeptember 31 közötti időszakra felfüggesztették ezeknek a tételeknek a vámjait.153 A 

gabonakereskedők, szállítók és malmok számára ez az intézkedés igen kedvező konjunktúrát 

teremtett. Ezt bizonyítja, hogy a szeptemberi határidő lejárta előtt az Első Duna Gőzhajózási 

Társulat,154 a Brassói Kereskedelmi- és Iparkamara155 és a Magyarországi Gőzmalomtulajdonosok 

Egyesülete156 -  vagyis, utóbbi testület esetében a magyar gazdasági élet egy meglehetősen nagy 

súlyt képviselő érdekcsoportjáról van szó -  fordult a magyar kormányhoz azzal a kéréssel, hogy 

véglegesen szüntessék meg a gabona behozatali vámját. Összességében, a magyar gazdasági életnek 

Másfelől a magyar gazdák panaszkodtak a román búza beözönlése ellen, igyekezvén elérni azt, hogy 

minél előbb érjen véget a gabona vámmentessége. Ez az igény kifejeződött Paczolay János 

képviselőnek a Földművelés-, Ipar- és Kereskedelemügyi miniszterhez intézett interpellációjában.157 

A vám megszüntetése elől a magyar kormány azzal tért ki, hogy nem áll módjában rendeleti úton 

felfüggeszteni egy olyan törvényt, amelyik a társországra is érvényes, ahol éppen szünetel a
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törvényhozás. Rövidesen azonban a társország minisztertanácsa jelezte, hogy az osztrák 

vasúttársaság kérésére a bukovinai és galíciai határon bejövő gabona vámmentességébe 

beleegyeztek és erre kérte a magyar kormányt is. A magyar minisztertanács figyelmeztetett, hogy 

ilyen döntés csak közös hozzájárulással születhet, és felkérte az osztrák kereskedelemügyi 

minisztert, hogy álljon el ettől a tervétől.158 Válasz közvetetten, az uralkodótól érkezett, aki ajánlotta 

a magyar minisztertanácsnak, hogy tárgyalják újra a kérdést, amit a testület ismételten visszautasított 

azzal az indokkal, hogy ez a magyar gabona árának a romlásához vezetne.159

2. 2. A szabad kereskedelem jegyében kötött kereskedelmi egyezmény és vámtarifa

Romániában az 1873. március 21-én elfogadott, a Külügyminisztérium szervezésére 

vonatkozó törvény (Legea pentru organizarea Ministerului Afacerilor Straine) szabályozta a román 

állam külügyi cselekvésének és politikájának módozatát. Ezek szerint a Külügyminisztérium 

gyakorolta a nemzetközi kapcsolatok ellenőrzését és felső igazgatását, előkészítette a tervezeteket és 

értelmezte a szerződéseket, valamint a kereskedelmi és hajózási egyezményeket, kezdeményezte és 

vezette a különböző természetű tárgyalásokat idegen kormányokkal, foglalkozott mindazon 

ügyekkel, amelyek a politikai és kereskedelmi szférát érintették, vagyis a jogszabály a kereskedelmi 

és vámegyezmények minden mozzanatát ennek a tárcának a hatáskörébe utalta.160 A 

külkereskedelmi ügyek gyakorlatilag kikerültek a parlament hatásköréből -  a nemzetközi 

egyezmények ratifikációs eljárásai már nem változtathattak azok tartalmán -  így a hatalmon lévő 

párt, gazdasági orientációjának megfelelően kénye-kedve szerint alakíthatta azt. Az Osztrák-Magyar 

Monarchiában a külkereskedelmi ügyeknek különleges státusa volt. A delegáció intézményének 

kialakításakor Apponyi György országbíró erre vonatkozó elaborátumában a kereskedelmi ügyeket 

is közösnek ismerte el, így ennek a külügyi tárca kompetenciába kerülését irányozta elő.161 A 

külkereskedelmi kapcsolatokat valójában csak közös érdekű ügynek tekintették, az egyezmények 

kötésének és felbontásának gyakorlata alkotmányos keretek között történt. A közös pénzügy- illetve 

külügyminiszter játszották a főszerepet benne, azonban az érintett szakminiszterek (pénzügy, 

valamint kereskedelem-, ipar- és földművelésügy), illetve a tárgyalások delegátusai az országos 

kormányok felhatalmazásával cselekedtek. Az országos szaktárcák részéről bevett gyakorlatnak 

számított az előzetes szakmai-gazdasági érdekszervezetekkel való konzultáció, így egy szélesebb 

kör jutott szóhoz általa. A két merőben eltérő gyakorlat a tárgyalások menetében is megmutatkozott 

a későbbiekben, számos esetben hibás szinkronizálásban, egyensúlytalan működésben 

megnyilvánulva.

Az első román javaslat (proiet de traté) 1874 június22/július 4 keltezéssel érkezett meg a 

közös külügyminisztériumba.162 A tárca vezetője olyan ütemtervet javasolt a tárgyalások 

kivitelezésére, hogy a következő év tavaszán, a román parlamenti ciklus lejárta előtt a szerződés 

ratifikációra kerülhessen. A magyar kormány részéről megfogalmazódott az az igény, hogy
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küldjenek ki szakértőt Romániába, aki majd a tárgyalókat és a kormányt tájékoztatja arról, hogy 

kedvező vámtételek megkötése esetén melyek azok a termékek, amelyek versenyképesek, vagy 

azokká válhatnak a román piacon.163 A tárgyalások megkezdése előtt az osztrák kereskedelemügyi 

miniszter Bécsben értekezletet hívott össze, hogy a két kormány közös álláspontot alakítson ki, 

amelyen magyar részről a pénzügyminisztérium és a földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi 

minisztérium képviselői vettek részt.164 A magyar kormány azon általános elveket tartotta a 

tárgyalások alapjának, amelyek minden nemzetközi kereskedelmi szerződésben egyformán 

előfordultak, mint a kölcsönös szabadforgalom és birtokképesség vagy a legnagyobb kedvezmény 

elvének alkalmazása. Másrészt azoknak az elveknek és speciális igényeknek az életbeléptetését 

akarta, amelyekre vonatkozóan a kereskedelmi- és iparkamarákkal már konzultált, illetve amelyek 

megoldását sürgetve a korábbi években, csoportosan és egyénileg több ízben fordultak panasszal a 

szaktárcához az érdekelt kereskedők és iparosok. Ilyenek a községi fogyasztási pótadók megoldása, 

az értékvámok kompromisszumos megállapítása, vagy átváltása nominális egységvámmá,165 a 

fuvarosokra rótt magas adók és díjak megszüntetése, az utazók vagyoni kimutatásának eltörlése, a 

kikötői díjak mellőzése, szabad folyami hajózás, a Duna szabályozására vonatkozó nemzetközi 

egyezmények elismerése Románia részéről. Kiemelt figyelemben részesült az erdélyi ipar és 

kereskedelem érdekei. A gabonavámra vonatkozóan az álláspont nem volt túlságosan határozott. A 

vámmentességet a határszéli forgalomra korlátozva tartották célszerűnek, de kilátásba helyezték 

ebben a tekintetben az egyeztetéseket és az engedményeket Ausztriának, abból a megfontolásból is, 

hogy az osztrák vasutak forgalmát biztosító orosz gabona behozatala tiltva volt.166 Az 1875. február 

16-19. között lezajlott értekezleten a közös álláspont kialakítása mellett napirendre került Románia 

igénye a bor behozatali vámjának az eltörlésére, valamint az új román vámtörvény, amelyet 1874 

nyarán fogadott el a törvényhozás és 1875 júliusában készültek életbe léptetni.167 A földművelés-, 

ipar- és kereskedelemügyi miniszter kiemelte a román borok kommersz jellegét, így a 

vámmentesség kölcsönössége esetében nem tartotta veszélyesnek a román bor jelenlétét, sőt a 

magyar minőségi borok előtt nagy lehetőséget látott a román piacon. A pénzügyminiszter azonban 

ezt jövedéki érdekekből nem tartotta célszerűnek.168 Végül a román bor vámmentességet nem, de a 

legnagyobb kedvezményt kapta meg. Az új román vámtörvény a vámeljárás szabályozására 

vonatkozott tarifákat ugyan nem tartalmazott, de a sör-, szesz- és borbevitel erőteljes korlátozását 

ígérte. Nyomásgyakorlási szándékkal került a tárgyalások napirendje előtt a közös értekezleten 

résztvevők tudomására és a két vámterület közötti forgalom megnehezítését helyezte kilátásba.169 

Erre vonatkozóan a bukaresti osztrák-magyar főkonzul is törvénymódosítás-tervezetet nyújtott be a 

román kormánynak.170

Az osztrák-magyar-román tárgyalások első sorozata március 1-25. között Bécsben zajlott,171 

majd visszavonult mindhárom tárgyalófél a kormányaikkal egyeztetni és a folytatáshoz szükséges 

újabb utasításokat és felhatalmazásokat megszerezni. A magyar minisztertanács május elején a
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tárgyalások felfüggesztése mellett döntött, mert szerintük Románia túl kevés kedvezményt ajánlott a 

gabona vámmentességéért cserébe és továbbra is túl nagy követelésekkel lépett fel.172 Andrássy 

külügyminiszter a tárgyalások folytatásának támogatására kérte fel a magyar kormányt és kiküldte 

Budapestre Schwegel tanácsost, hogy egyeztessen ez ügyben. A minisztertanácsi ülésen az a 

határozat született, hogy tekintettel a politikai érdekre, és annak érdekében, hogy egy előrehaladott 

tárgyalás utolsó pillanatban ne hiúsuljon meg, támogatják azt. Ennek feltételeinél azonban egy 

erőteljes visszalépésnek lehetünk tanúi, ugyanis a gabonavám kérdésében, amely addig 

megoldottnak látszott, annak fenntartását támogatták. Felkészülve arra, hogy ez már nem 

kivitelezhető, cserében más termékek kedvezőbb vámját követelték. Leszögezték, hogy jöjjön létre 

megállapodás a községi fogyasztási pótadók maximálására és a tárgyalók ejtsenek minden újabb 

román követelést.173 Ezek után a Bécsben tartózkodó Simonyi Lajos, földművelés-, ipar- és 

kereskedelemügyi miniszter június 11-én, sürgöny útján tájékoztatta a miniszterelnököt, hogy a 

román fél az újonnan megfogalmazott magyar követelésekről hallani sem akar. Másnap pedig arról, 

hogy a román fél néhány ipari termékre hajlandó engedményt tenni és egyúttal az addig tárgyaltakat 

elfogadni. A magyar minisztertanács végül megadta a felhatalmazást a szerződés elfogadására.174 A 

következő minisztertanácsi ülés az egyezmény szövegéhez még azt kívánta hozzátenni, hogy a 

községi fogyasztási pótadók csak a törvényben meghatározott termékekre és díjtételekkel legyenek 

érvényesek, sem új termékekre, sem a törvényben nem említett városokban ne lehessen alkalmazni 

azokat.175

A Porta minden ellenkezése ellenére a Catargiu kormány precedensteremtő szándékkal 

hatalmazta fel a román diplomácia vezetőjét, hogy Bécsben aláírja az egyezményt.176 Másfél 

évtizeddel azután, hogy Nagy Britannia és Franciaország tető alá hozta az európai külkereskedelem

politikai rendszernek és a szabad kereskedelmi irányultság modelljének tekintett Cobdem-Chevalier 

egyezményt, 1875. június 22-én Bécsben Andrássy Gyula külügyminiszter és Gheorghe Costaforu, a 

bécsi diplomáciai képviselet vezetője szignózták az Osztrák-Magyar Monarchia és a Román 

Fejedelemségek közötti első kereskedelmi- és vámegyezményt.177 A magyar minisztertanácsi ülésen 

a br. Simonyi Lajos földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi minisztert úgy értékelte, hogy az 

„egyezmény némely pontja nem úgy lett szövegezve, amint a magyar kormány kívánta”, ám a 

testület nem látta indokoltnak az újabb tárgyalásokat és meghatalmazta, hogy terjessze ratifikálásra a 

törvényhozás elé.178

A szerződésben a kölcsönösség elvén alapultak a szabályozások. A két állam polgárai 

szabadon űzhették az ipart és kereskedhettek a másik ország területén, mezei földbirtok kivételével 

ingatlant birtokolhattak, és ezek után nem terhelte őket magasabb adó, mint a saját állampolgárokat. 

A másik állam polgárai mentesek voltak a katonai- és közszolgálat alól. Megszűntek a fuvarosokat 

és kereskedőket terhelő különböző határátlépéshez köthető eljárásbeli és pénzügyi megszorítások 

(I.-IV. cikkek). A román fél azonban nem tette lehetővé a birtokképességet Ausztria és Magyarország
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zsidó polgárai számára azzal az indokkal, hogy a zsidók Romániában sem egyenjogúak.179 Számos 

osztrák-magyar, elsősorban ipari termékre eltörölték a beviteli vámokat (A.) tarifa).180 A beviteli 

vámokra (B.) tarifa) vonatkozóan végleges döntést nem hozott az egyezmény, kimondta, hogy az 

egyezményben le nem kötött tételek esetében az értékvámokat a ratifikációt követő négy hónap 

leforgása alatt megszüntetik és egységenkénti (darab illetve súly) vámokat vezetnek be. A beviteli és 

kiviteli egységvámok megállapítására további egyezkedéseket helyeztek kilátásba, amit később 

részletesebben tárgyalok. Az átviteli vámokat megszűntette a román fél. A román kiviteli vámoknak 

egy részét szintén megszűntették (C.) tarifa),181 amelyeket nem, azokat közösen szándékoztak 

megállapítani a Monarchia és Franciaország közötti szabályozás mintájára (XII.-XVII. cikkek). A 

hízóállatok vámtételeit kölcsönösen a Monarchia és Németország közötti szerződés alapján 

állapították meg. A községi fogyasztási pótadók kérdésére az a megoldás született, hogy az nem 

lehet magasabb az importárukra, mint a helyi gyártmányokra és nem róhatják ki olyan termékekre, 

amit helyben nem gyártanak (XXI. cikk). A kedvezményekért cserében Románia a már említett 

gabonaneműek és az élő állatok legnagyobb kedvezmény szerinti elbírálását (ami alapján a német 

vámunióval lekötött összeggel azonosat róttak ki) illetve formailag a határszélre korlátozva 

vámmentességét, (azért, hogy a legnagyobb kedvezmény elve alapján más államok ne 

igényelhessék) valamint a borok kedvező vámjait kapta.

A szerződés mindhárom fél törvényhozásában komoly kritikákat kapott. Bukarestben az 

ellenzékben lévő és az iparosításban érdekelt liberálisok a román ipar fejlődésének a feláldozását 

hozták fel, Budapesten az őstermelés és állattenyésztés veszélyeztetése miatt emeltek szót, Bécsben 

pedig főként a zsidók helyzete miatt hangzott el panasz.182 (bővebben a ratifikációkat tárgyaló 

fejezetpontban)

A szerződés ratifikációját tárgyaló parlamenti ülésekkel egy időben, Bécsben vámértekezlet 

zajlott a magyar és osztrák kereskedelem- és pénzügyminisztériumok részvételével. Döntést hoztak 

arról, hogy a szerződés minden részletéről értesítsék az érdekelt kamarákat, vámhivatalok és 

pénzügyi szervek, valamint arról, hogy a román kormányt is felkérjék a hasonló lépések 

megtételére.183 A szerződést a magyar parlament 1876. június 27-én hozott törvényben ratifikálta184 

és július 1-én lépett életbe.185 A tárgyalások Romániával viszont folytatódtak azzal a céllal, hogy az 

egyezmény tarifáiba bele nem foglalt értékvámokat átszámítsák olyan súly és darabszám alapú 

egységvámokká, amelyek így beilleszthetőkké válnának a korszerű, nemzetközi kereskedelemnek 

keretet adó vámtarifa rendszerbe. A szerződésben előírtak szerint, a ratifikáció után egy vegyes 

bizottság (commission mixte) kezdte meg munkáját. Mielőtt a vegyes bizottság hozzálátott a 

teendőinek ellátásához, 1876. augusztus 24-én, a közös külügyminisztériumnál sorra kerültek a 

szokásos magyar-osztrák egyeztetések, amelyre a Földművelés-, Ipar-és Kereskedelemügyi 

Minisztérium Matlekovits Sándor osztálytanácsost,186 a Pénzügyminisztérium pedig Andreánszky 

István miniszteri titkárt delegálta.187 A magyar pénzügyminisztérium a vegyes bizottság tárgyalói
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számára igyekezett tapasztalati információkat szolgáltatni, amikor a vámeljárás optimalizálása 

céljából konzultációt kezdeményezett a román határon felállított pénzügyigazgatóságokkal. A 

vámhivatalok és a határszéli pénzügyőri szakaszok véleményezése nyomán a kolozsvári 

pénzügyigazgatóság alternatívákat fogalmazott meg a szabálytalan árubehozatal kiküszöbölésére. 

Elsősorban a gabona és mezőgazdasági nyerstermények származási bizonylatainak kötelezővé tételét 

tartotta fontosnak. Nem az áruforgalom korlátozása volt ezzel a megfogalmazott cél, hanem az, hogy 

a szállítási eszközök fejlődésével, Oroszország esetleg a kedvező vámtételeket kihasználva ezen az 

úton hozhatta volna be termékeit, és ennek a megakadályozása. (Ezáltal nem az áruforgalom 

korlátozására törekedtek, inkább azt igyekeztek megakadályozni, hogy a szállítási eszközök 

fejlődésével Oroszország a kedvező vámtételeket kihasználva ezen az úton hozza be termékeit.) 

Ugyanígy fontosnak tartották a kedvezményes kishatárforgalomban résztvevő romániai 

településekről készült pontos helységnévmutatót, és az innen származó árukról a községi igazolások 

kötelezővé tételét. A csempészet felderítésére pedig szorosabb együttműködést javasoltak a román 

hatóságokkal mind az információcserében, mind a járőrözési útvonalak és rendszeresség 

összehangolásában.188

Romániában időközben kormányváltás történt és a protekcionizmus eszméjét magáévá tevő 

liberális párt került hatalomra. I. C. Bratianu miniszterelnök nem véletlenül a protekcionizmus és a 

nemzeti ipar legelkötelezettebb hívét, Petre S. Aurealiant delegálta a vegyes bizottság Bécsben sorra 

kerülő tárgyalásaira, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy a korábbi kormány hibásnak ítélt 

intézkedéseiből helyrehozzon amit lehet, azaz igyekezzék akadályokat gördíteni az osztrák-magyar 

tárgyalók érdekérvényesítése elé. Ez az igyekezet végül a függetlenségért folyatott tárgyalások és az 

érlelődő függetlenségi háború szorítása miatt meglehetősen szűk korlátok között maradt.189

A bizottság 1876 augusztusa és 1877 januárja közötti munkálatainak egyik kiemelkedő 

tárgya az egyes termékek tarifacsoportokba való besorolása volt. A román fél ragaszkodott ahhoz, 

hogy vámmentes gabonaneműek osztályába olyan tételek kerüljenek be, mint a rizs, burgonya és 

gesztenye, ami végül nem valósult meg. A faggyú és festékanyagokat pedig kétféle csoportba 

helyezték el, attól függően, hogy ipari nyersanyagnak minősült,190 vagy a piacon értékesíthető házi 

szükséglet volt.191 Az egyes termékek vámtételeinek megállapításánál adódtak komoly nehézségek, 

ugyanis egyazon tarifa-tételszám alatt többféle minőségű és ebből eredendően különböző árral 

rendelkező termék szerepelt. A másik alapvető probléma az volt, hogy a főleg ipari termékek értékét 

nehéz volt közös nevezőre hozni, mert ezeknek Romániában jóval magasabb voltak a nagybani és 

fogyasztói árak, mint a Monarchia területén. Az osztrák-magyar ajánlattal szemben a románok 75- 

250%-kal magasabb árakat akartak megállapítani, ami a termék értékének 7%-ban rögzített tarifája 

helyett 11-26%-os vámtételt eredményezett volna. Az osztrák-magyar küldöttség a termelési helyen 

kiállított árjegyzékek szerint akarta a 7%-os vám megállapítását, amit a román küldöttség
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következetesen elutasított.192 Végül azoknak a termékeknek az értékét, amelyekről nem sikerült 

közösen megegyezni, a hivatalos, vagyis a bécsi árutőzsde árfolyama szerint becsülték meg.193

A Lascar Catargiu vezette konzervatív kormány nyilvánvaló sikerként értékelte az 

egyezményt, annál is inkább, hogy a párt bázisát jelentő, gabonatermesztésre berendezkedett 

nagybirtokosok és a moldvai extenzív állattartással foglalkozó gazdák előtt megnyíltak a Nyugat 

kapui, immár nem csak átmeneti jelleggel. Az ellenzékben lévő liberálisok az iparosításban voltak 

érdekeltek, erre az időpontra a párton belül a teljes protekcionizmust hirdető gazdaságpolitikai 

szemlélet jutott túlsúlyra -  teoretikusa Petre S. Aurelian közgazdász194 -  így nyilván egységesen az 

egyezmény ellen léptek fel.195 A liberális párti publicisztika erőteljesen bírálta Catargiu kabinetjét, 

amiért a nagybirtok érdekeit kiszolgálva kötötték meg a szerződést a Monarchiával, és a kedvező 

ipari vámok miatt olyan mértékű volt az ipari termékek beözönlése, hogy -  amint utóbb, az 

egyébként agrárius nézeteket valló Nicolae Iorga fogalmazott -  gazdasági annexió kezdte fenyegetni 

Romániát. Az egyezmény politikai vetülete Románia számára nagy súllyal bírt. Maga az uralkodó, I 

Károly a következőképpen fogalmazott a román Minisztertanács 1875. május 26/június 7-én tartott 

ülésén: „minden szerződés, amit Románia a nagyhatalmak valamelyikével köt, egy lépést jelent előre 

a függetlenség fe lé .”196 A nagyhatalmak változékonyan viszonyultak a kérdéshez, annak 

függvényében, milyen hasznot jelentett számukra, de a hivatalos elismerés rendre elmaradt. Az 

1870-es évek elején a Monarchia belső politikai légköre és a nyugati élmények lehetőséget 

teremtettek a keleti és balkáni irányú külpolitika újragondolásához. A Monarchia és Románia 

igyekezeteinek találkozási pontján létrejött egyezmény az egyik félnek az óhajtott nemzetközi 

elismerés útján az egyik fontos lépés, az erősebb fél számára pedig a térségbeli stabilizációs 

törekvéseit segítette elő.

2. 3. A nemzetközi védővámos politika árnyékában

Az 1875-ben kötött kereskedelmi- és vámszerződés érvényessége -  mint általában -  tíz 

évben volt megállapítva, így az annak megújítását előkészítő tárgyalások 1885 első felében váltak 

esedékessé. Az eltelt évtized azonban olyan változásokat hozott a nemzetközi politikában és 

gazdasági életben, amelyek erőteljesen rányomták bélyegüket a tárgyalások kimenetelére.

Románia ekkor, bár terület, lakosság és gazdasági erőforrások dolgában nem közelítette meg 

a nagyhatalmi színvonalat, külkapcsolataiban már gyakorlatilag teljeskörű mozgási szabadságot 

élvezett. Az 1875-ben kezdődő balkáni válság egy orosz-török összecsapással ért véget. A 

konfliktusban Oroszország nem akart román részvételt, ennek határozott igénye ellenére sem, 

csupán a területét csapatai átvonulására. A Dunától délre zajló hadi események a Plevna nevű 

erődnél átalakultak állóháborúvá, amelyet 1877. december közepére végül román segítséggel 

sikerült megtörni. A San Stefano-i béke teljes függetlenséget ígért Romániának,197 azonban ezt a 

nagyhatalmak nem ismerték el, és revíziójára összehívták a berlini kongresszust. Itt a nagyhatalmak
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úgy határoztak, hogy Románia teljes függetlenségét a kongresszus 44. cikkelyének198 teljesítése 

esetén ismerik el. A Monarchia (Oroszországgal és Törökországgal együtt) ezt feltételek nélkül 

elismerte, igyekezvén nem mélyíteni tovább a San Stefano-i békével felszínre került ellentéteket.199 

A Monarchia számottevő politikusai Romániában potenciális szövetségest láttak, ezért igyekeztek 

megnyerni. Az orosz veszéllyel szemben Románia is késznek mutatkozott kijelenteni, hogy 

nincsenek területi követelései a Monarchiával szemben. E közeledés eredményezte, hogy 1883 

októberében Románia csatlakozott a Hármas Szövetséghez.200 A szerződés megújítására összehívott 

tárgyalásokon Románia tehát gyakorlatilag egyenlő félként, a Monarchia politikai-stratégiai 

partnereként ült a tárgyalóasztalhoz.

A másik befolyásoló tényező az volt, hogy a Monarchia legfontosabb üzleti partnerei már a 

70-es évek derekán megváltoztatták vámpolitikai nézeteiket. A keleti válsággal párhuzamosan 

mélyreható gazdasági átalakulás vette kezdetét Európában, melynek következményei éreztették 

hatásukat a Monarchiában is; főként ennek tudható be, hogy a balkáni piac jelentősége sokak 

szemében megnőtt.201 Az 1873-as válság a nyugati tőkés gazdaságban komoly recessziót 

eredményezett. Ugyanekkor az amerikai gabona és mezőgazdasági termékek a német 

mezőgazdaságot veszélyeztető konkurensként léptek fel. A német junkerek nyomására Bismarck 

kancellár is fontosnak tartotta a keleti gabona kiszorítását a helyi piacról és felmerült a liberális 

gazdaságpolitikával való szakítás igénye. 1879-ben Németország agrárvámokat léptetett életbe és a 

Monarchiával ennek következtében vontatottan és nehézkesen mentek tárgyalásai. Franciaország és 

Olaszország is ehhez hasonlóan elzárta határait. Magyarország kivitelét természetesen komolyan 

befolyásolták ezek az intézkedések és a legnagyobb igyekezet a kormány részéről az volt, hogy a 

német piac a jövőben is biztosítva legyen a magyar nyerstermények és állatok számára.202 1875-ben 

az osztrák-magyar vámszövetség újratárgyalásánál napirendre került a védővámok ügye. Ezeket 

elsősorban a ciszlajtán kamarák támogatták. Az osztrák kormány el szándékozta érni, hogy az 

érvényüket vesztő egyezményeket már ne a szerződéses, hanem a magasabb autonóm vámtarifák 

szerint újítsák meg. A magyar kormány ezzel szemben továbbra is a szabad kereskedelmet 

támogatta.203 Egyelőre tehát a Monarchia nem a védvámos gazdaságpolitika életbeléptetésével 

válaszolt, hanem elzárta az állatbehozatalt Oroszország és Románia előtt. Itt a Németország részéről 

már bevetett fegyverrel dolgoztak: nem pénzügyi tiltást vezettek be, hanem az állatvészre hivatkozva 

állategészségügyi zárlatot hirdettek meg 1882-ben a szarvasmarhára, illetve részben a sertésekre és 

juhokra.204 A nemzetközi vámpolitikai nyomás alatt azonban a közös vámterület egy következő 

lépésben, az 1882-es általános vámtarifa205 életbeléptetésével már protekcionistává vált. A magyar 

képviselőház elé terjesztett törvénytervezet indoklásában az európai külkereskedelmi politikában 

végbement fordulat, a tengerentúli országok fokozódó versenye, és az állami költségvetés 

gyarapítását előirányzó vámpolitikai irányvonal van kiemelve, amely az 1878-as, összességében 

szabad kereskedelem elvén létrejött, több országgal még élő tarifaszerződések befolyása alatt állt
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általános vámtarifa revízióját tette szükségessé.206 Az általános vámtarifával az osztrák és a magyar 

kormány elsősorban a Németországban, Franciaországban és Oroszországban végbement, valamint 

a Svájcban kilátásba helyezett vámemelésekre igyekezett választ adni, azonban a Romániával 

fennálló viszony felülírását is kilátásba helyezte amint az egyezmény hatályát veszti.207

Romániában a gazdasági protekcionizmus gondolata hasonlóképpen termékeny talajra lelt az 

egyezmény ratifikálása után hatalomra került Nemzeti Liberális Párt körében. Az 1875-ös 

egyezmény tárgyalása alatt és annak ratifikációja körül az iparosításban érdekelt liberális oldalról 

éles kritikák hangzottak el arról, hogy a Monarchia számára biztosított vámtételek csírájában 

tönkreteszik a román ipart. Ekkor a kormányon lévő konzervatívok vehemensen védelmezni kezdték 

az egyezményt, azonban az egészségügyi zárlat és a nyugati piacokon tapasztalható gabonakereslet 

visszaesése számukra is komoly károkat okozott, így a revíziót ők is helyénvalónak találták. 1882. 

október 10-14-én zajlott le Ia§iban az Első Romániai Gazdasági Kongresszus, amelyen politikusok, 

gazdasági szakemberek és a kamarák képviselői vettek részt. Itt napirendre került az igény, mely 

már az 1875-ös osztrák-magyar-román egyezmény kapcsán megfogalmazódott:208 a tervezetet ne a 

külügyminisztérium dolgozza ki, hanem minden eljövendő kereskedelmi egyezség megkötését 

előzze meg egy konzultáció, amelyben a kereskedelemügyi és pénzügyminisztériumok részvételével 

kérdezzék ki a gazdasági szféra szereplőit és csak a politikai keretet adja meg a külügyminiszter.209 

Itt fogalmazódott meg az ajánlás, hogy Románia modern léptékű fejlődése érdekében szükséges 

felbontani az egyezményt az Osztrák-Magyar Monarchiával.210

A kereskedelmi- és vámegyezmény megújítását célul kitűző tárgyalások tehát ezekkel a 

premisszákkal vették kezdetüket. 1886. január 16-án a magyar minisztertanács a soron következő 

tárgyalásokon egyszerre több kétoldalú szerződés megkötését javasolta, illetve a kereskedelmi 

egyezmény feltételéül számos nehezítő kritériumot kívánt megszabni.211 A Románia részére 

kilátásba helyezett engedmények jóval szűkmarkúabbak voltak, mint tíz évvel korábban. A 

gabonaneműek teljes vámmentességét nem szándékoztak meghosszabbítani, csak 

kishatárforgalomban, azzal a feltétellel, ha Románia biztosítékot ad arra, hogy az orosz gabona ezen 

az úton nem kerül be a vámterületre. Állati és más nyersterményeknél, illetve a bor esetében a létező 

vámtételeket megfelelőnek találták. Az állatbehozatalban azokat a kedvezményeket kívánták életbe 

léptetni, amelyek Szerbia számára már érvényesek voltak. A marhabehozatalnál garanciákat vártak 

Románia részéről, hogy olyan állategészségügyi kontrollt fog működtetni, amely által a 

Magyarországra behozott állatok a marhavész terjesztésével sem az állományra, sem a nyugati 

kivitelre nem jelentenek potenciális veszélyt.212 A magyar kormány ezt az álláspontját a 

kereskedelmi- és iparkamarák bevonásával lefolytatott ankét után alakította ki, amelyben Turóczy 

Adolf fővám-igazgató volt a kulcsfigura. Ő és az időközben államtitkárrá előlépett Matlekovits 

Sándor képviselték a magyar érdekeket a szokásos osztrák-magyar érdekegyeztető értekezleteken,
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amelyek közül az egyezmény meghosszabbításának előkészületére az első 1886. január 17-én ült 

össze Bécsben.213

Márciusban a román külügy kifejezte szándékát, hogy a tárgyalásoknak házigazdái kívánnak 

lenni Bukarestben, ezzel is jelezni óhajtva, hogy presztízsük a nemzetközi porondon szuverén, 

modern államéhoz méltó. A magyar minisztertanács éppen emiatt a politikai okok miatt nem tartotta 

célszerűnek a bukaresti tárgyalásokat. Kompromisszumként azt ajánlotta, hogy előreláthatólag a 

tárgyalások túlfutnak a régi szerződés hatályossági idején és célszerű lenne ezért Bécsben 

átmenetileg meghosszabbítani annak érvényességét. Érdemleges tárgyalásokat az új egyezmény 

megkötésére el lehetne kezdeni a román fővárosban, de annak megszakadása esetén vagy 

Budapesten, vagy Bécsben folytathatnák.214 A román kormány ehhez hozzá is járult,215 és ezzel a 

menetrenddel kezdődtek el az érdemleges tárgyalások Bukarestben 1886. április 19/május 1-én.

A bukaresti tárgyalások első napján súlyos ellentétek kerültek a felszínre. A román 

tervezetben nem szerepelt a legnagyobb kedvezmény elve, és amikor azt az osztrák-magyar 

küldöttség napirendre akarta tűzni, ellenkezést váltott ki a román tárgyaló fél részéről, amely 

kinyilvánította, hogy az ehhez való ragaszkodás veszélybe sodorhatja a szerződés megkötését, ezért 

végül elnapolták a tárgyalását. Az osztrák és a magyar tárgyalók megérkezése előtt már Romániában 

vizsgálódott egy állategészségügyi bizottság, amelynek munkáját a román delegáció bizalmatlanul 

szemlélte. Az osztrák-magyar küldöttség nemtetszését a községi forgalmi adók rendszerének az 

újjászervezési igénye váltotta ki, valamint az, hogy a román fél ragaszkodott hozzá, hogy a 

szerződés bármikor felbontható legyen.216 A tárgyalások második ülésén a hajózás szabályozását, az 

osztrák-magyar patikusok romániai praktizálásának a lehetőségét, a fuvarosok adómentességét, 

idegen alattvalók iparűzési adóit és állami monopóliumok kérdéseit vetette fel az osztrák-magyar 

küldöttség, amelyek tárgyalását és a döntést a román fél kérésére elnapolták.217 A harmadik ülésen a 

magyar küldöttség az állategészségügyi szerződést szándékozta tárgyalni, amely nem valósulhatott 

meg, mivel a román tervezet szövege még a minisztertanács előtt volt, a legnagyobb kedvezmény 

klauzulájával kapcsolatban pedig hezitáltak. A román küldöttség kifejezte szándékát arra nézve is, 

hogy néhány termék esetében visszatérne az értékvámhoz és kiviteli vámokhoz, amit a Monarchia 

képviselői elleneztek.218 Az áruk származási bizonyítványa volt az első kérdés, amelyről helyben 

megegyeztek az adminisztratív autoritás, és a kereskedelmi kamarák, mint kiállító szerv 

elfogadásával.219 A szerződés cikkelyeit kisebb-nagyobb vitákkal sorra fogadták el, amikor az ötödik 

ülésen a román fél be nem mutatta azoknak a román termékeknek a listáját, amelyre teljes 

vámmentességet, vagy csökkentett beviteli vámot igényelt.220 A következő ülésen Románia 

kategorikusan kiállt az általa benyújtott listán szereplő termékek221 vámmentessége mellett. Ez jóval 

nagyobb igény volt Románia részéről, mint ami egy évtizeddel korábban megvalósult. A magyar 

küldöttség feltette a kérdést, hogy amennyiben nem teljesítenék maradéktalanul, Románia 

támogatná-e, hogy a legnagyobb kedvezmény elve legyen irányadó. A román fél nem tudott választ
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adni, valószínűleg erre nem hatalmazta fel a kormány. A magyar fél kizárta a gabona és 

szarvasmarha vámmentességének lehetőségét, és kijelentette, hogy ennek követelése veszélyezteti az 

egyezmény létrejöttét.222 Ezen a ponton a tárgyalások megszakadtak, az osztrák-magyar küldöttség 

visszavonult megvárni a kormányaik felhatalmazását.223 Két nappal később a magyar 

minisztertanács megkapta a tárgyalások menetéről szóló külügyminiszteri jegyzéket, amelyben a 

román tárgyalóknak a gabonaneműek és élőállatok feltétlen vámmentességére vonatkozó követelése 

volt megnevezve, mint a tárgyalások sikerességének alapja. Osztrák-magyar részről az esetben 

tartották megújíthatatlannak a szerződést, ha az nem a legnagyobb kedvezmény elve szerint kerül 

megkötésre és az állategészségügyi bizottság fogadását román részről továbbra is megtagadják. A 

magyar kormány válaszában jelezte a külügyminisztériumnak, hogy hajlandó kedvezményes 

vámokat kilátásba helyezni az élőállatokra és lemond arról, hogy az állategészségügyi bizottságot 

hivatalos keretek között fogadják Romániában.224 Ezek az engedmények azonban nem bizonyultak 

elégségesnek, mert a román kormány megtagadta a további tárgyalásokat és a Monarchiából érkező 

árukra az általános vámtarifájában szereplő prohibitív jellegű tételeit léptette életbe. A magyar 

kormány válaszként felhatalmazta a földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi minisztert, hogy a 

Bécsbe sorra kerülő osztrák-magyar vámértekezleten javasolja az általános vámtarifa büntető jellegű 

tételeinek életbeléptetését. A május 19-én tartott vámértekezlet végeredménye ennek a 

szándéknak megfelelően alakult.227 A pénzügyi-retorzióra a magyar pénzügyminiszter május 22-én 

hozta meg válaszrendeletét, amelyben a Romániából érkező termékeket az általános tarifa szerinti 

tételeken felül 30%-os pótvámra kötelezték. Néhány, főleg korábban vámmentes terméket külön 

vámok alá helyeztek, amelyek magasabbak voltak a fent megállapítottaknál. A szigorítások 1886. 

június 1-től léptek életbe,228 amely nap az 1891-ig tartó vámháború kezdetét jelentette. Mindez 

kiegészült a Fiumén és Trieszten át/keresztül, tengeri úton behozott román termékekre vonatkozó 

szigorításokkal.229

Korábban már említettünk néhány lehetséges okot, amelyek szorosan függtek egymástól, és 

amelyek ahhoz a magatartáshoz vezettek, mely a román kormány és tárgyalók részéről a tárgyalások 

alatt megnyilvánult. Ezeket a következőkben lehet összegezni: Románia már nem keresett politikai 

előnyöket, mint egy évtizeddel korábban, amelyekért gazdasági érdekeket áldozott volna fel; mind a 

román, mind az osztrák-magyar gazdasági gondolkodásba begyűrűzött az egész Európát átható 

protekcionizmus; a tárgyalások pillanatában és annak előkészítésekor kormányon lévő liberális párt 

által meghirdetett iparosítás. Ezen kívül egy jelentéktelennek tűnő faktor is szembetűnő. A román 

kormány az 1886-os tárgyalások előkészítésére a pénzügyi tárcát fontos jogosítványokkal ruházta 

fel. A pénzügyi szakbürokrácia pedig határozottan Monarchia-ellenes volt, több okból is kifolyólag. 

Az egyik lényeges, magatartást meghatározó sérelem a balkáni sópiacról (ami a protekcionista 

rendelkezéssor következményeihez viszonyítva csekély tételt képviselt) való kiszorulás volt, aminek 

közvetlen felelősét a magyar államban azonosították.230
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Az 1886 májusában megszakadt tárgyalások folytatásának lehetősége év végén került 

napirendre a magyar minisztertanács ülésén, amit indokolttá tett a vámháborúnak akkor már 

érzékelhető hatásai. A magyar kormány ezúttal jóval nagyobb kompromisszumkészségről tett 

tanúbizonyságot, amikor elfogadták, hogy a követeléseik nagy részét hajlandóak elejteni, csak a 

legnagyobb kedvezmény elvének záradékhoz ragaszkodnak. Az állategészségi szerződést olyan 

formában kívánták tárgyalásra bocsátani, hogy szabad behozatalt biztosítanak Romániának addig, 

amíg a magyar marhaexport cél-országának számító Németország a maga részéről nem korlátozza a 

bevitelt. A behozatalban a gabonaneműek és főzeléknövények számára azokat a vámtételeket 

ajánlották, amelyek már Szerbiával szemben fennálltak; a bornak a régi egyezményes tarifa tételeit 

támogatták, az olyan alapvető román exportcikkre, mint a hal, nyersbőrök, állati termények, gyapjú, 

az általános vámtarifa tételeit tartották elfogadhatónak.231 Az osztrák minisztertanács ennél tovább 

ment, és az állategészségügyi korlátozást kilátásba helyező összes előírások törlését, vagy Románia 

számára kevésbé sértő újrafogalmazását javasolta. Nem támogatták azt a magyar javaslatot, hogy a 

hízlalás céljára, Magyarországra behajtott marhákat kitiltsák a vámterületről,232 és azt, hogy a 

behozott sertéseket vesztegzár alá helyezzék.233

A tárgyalások 1887 januárjában újrakezdődtek Bécsben és az első ülés után két kérdés 

maradt megoldatlan: a tarifa és az állategészségügyi egyezmény. A tarifára vonatkozóan a magyar 

fél azt az engedményt tette, hogy a legnagyobb kedvezmény elvét csak a legnagyobb forgalmú 

termékekre kívánja érvényesíteni. Az állatforgalomra vonatkozóan pedig ragaszkodtak ahhoz, hogy 

Magyarországra csak vágómarha beszállítását engedélyezi és ennek mennyiségét Németország 

magatartása határozza meg, a hízlalásra szánt sovány-marha behozatalát pedig leállítani 

szándékozott.234 Az áprilisban folytatódó tárgyalásokra a román fél már azzal az ajánlattal jött, hogy 

a maguk részéről intézkednek a keleti határzárlat felállításán Oroszország és Bulgária felé, így a 

marhavész kockázatát megszüntetik, és ez alapján kérik Magyarországra a szarvasmarhák korlátlan 

beengedését. A külügyminisztérium még több enyhítést kért a magyar kormány részéről, elsősorban 

a marhaszállításra vonatkozóan.235 Széchényi Béla földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi 

miniszter ennek kapcsán kijelentette Tisza Kálmán miniszterelnöknek, hogy a sovány marhák 

beengedésének elsősorban közgazdasági akadályai vannak, és Németország magatartásának 

függvényében lehet engedményeket tenni Románia irányába.236 A tárgyalások ezután újra 

megszakadtak a román fél visszavonulásával, akik számára egy olyan szerződés elérése volt a cél, 

amely tartalmazta volna mindazokat a kedvezményeket, amelyeket Szerbia a Monarchia piacán 

élvezett.

1888 elején a román kormány bizalmas úton közölte a közös külügyminiszterrel, hogy 

készek lépéseket tenni a barátságos kereskedelmi viszonyok helyreállítására. A román fél igénye az 

állategészségügyi egyezmény mellőzése, a legnagyobb kedvezmény kölcsönös biztosítása és a 

gabona számára a Szerbiához hasonló kedvezmények biztosítása volt. A magyar minisztertanács
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üzenete a román fél felé az volt, hogy abban az esetben támogatja a tárgyalások megkezdését, ha 

tételesen megteszik az ajánlataikat és megnevezik igényeiket. A másik határozat, amelyet ugyancsak 

a külügyminiszteren keresztül hoztak az osztrák kormány tudomására, az a magyar igény volt, ami a 

legnagyobb kedvezmény és ezen felül még kedvezőbb vámtételek biztosítása volt az erdélyi ipar 

számára.237 Az erdélyi ipar prioritása első alkalommal jelent a tárgyalásokat megelőző és előkészítő 

minisztertanácsok napirendi pontjai között és azon lobbizás eredményének tekinthető, amelyet az 

erélyi kamarák, szakmai és civil szervezetek kifejtettek a kormánynál és a törvényhozásban.

2. 4. Látszólagos visszatérés a szabadkereskedelemhez

A Monarchia és Románia közötti kereskedelmi kapcsolatok normalizálására és a 

kereskedelmi szerződést célul kitűző tárgyalások újrafelvételére az 1880-as évek végén kerülhetett 

sor. Ennek elsősorban az a politikai körülmény kedvezett, hogy a mezőgazdasági export 

növelésében érdekelt konzervatívok alakítottak újfent kormányt. Mind a Monarchiában, mind pedig 

Romániában a más államokkal kötött kereskedelmi szerződések hatálya 1891 folyamán megszűnt. 

Ekkor már a korábbi évtizedben Európa-szerte határozottan érvényesülő, ipari- és agrárágazatokra 

egyaránt érvényes protekcionista gazdaságpolitikában enyhülés volt tapasztalható. A közös külügy 

felismerte annak lehetőségét, hogy a tárgyalások elkezdésére egy olyan időpont a legkedvezőbb, 

amikor még Románia egyik üzleti partnerével sem kötött szerződést és nem kötelezte el magát. 

Annak kilátása, hogy Románia egyszerre több országgal folytatja tárgyalásait, több oldalról jövő 

követelés és több oldalra irányuló igény között egyensúlyozva, megteremthette a Monarchia 

számára annak lehetőségét, hogy a kereskedelmi szerződések rendszerében kedvező pozícióba 

kerüljön.

A külügyminiszter ezen újabb megfontolásokon alapuló tervét a szerződés megújításáról

1889 végén terjesztette a magyar minisztertanács elé, azzal az ajánlással, hogy a kényesebb 

kérdéseket a tárgyalások felvételénél mellőzzék és a legnagyobb kedvezmény biztosításának elve 

legyen az alapigény. A magyar minisztertanács elsőre nem kötelezte el magát a tárgyalások 

megkezdésének támogatásában, mert bizalmatlanok voltak a kényesebb kérdések mibenlétével 

kapcsolatban, azt feltételezve, hogy ez az állategészségügyi érdekeik felhagyására vonatkozik.238 A 

következő minisztertanácsi ülésen a magyar kereskedelemügyi miniszter arról tájékoztatott, hogy 

sem az osztrák kormány, sem a külügy nem kívánja, hogy a tárgyalások akadálytalansága érdekében 

állategészségügyi engedményeket tegyenek239 A következő év elején a román kormány részéről is 

megfogalmazódott az igény, hogy megkezdődjenek a tárgyalások és lehetőség szerint ez egyezmény 

1891. július 1-től lépjen életbe, addig egy ideiglenes vámtarifa életbeléptetését javasolta, amely 

fennmaradhat, ha a jelzett időpontig nem születik egyezmény. Ennek kapcsán Baross Gábor 

kereskedelemügyi miniszter konzultálni kívánt az érintett minisztériumokkal, az Országos 

Gazdasági Egyesülettel, az Erdélyrészi Gazdasági Egyesülettel, az Országos Iparegyesülettel és a
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kamarákkal, azért, hogy kialakítsák az egységes magyar álláspontot.240 Az érintett földművelésügyi-, 

pénzügy- és kereskedelemügyi minisztériumok küldötteinek részvételével 1890. február 12-én került 

sor az értekezletre, melyen arról döntöttek, hogy Romániával egyelőre ne kössenek végleges 

szerződést, hanem átmenetileg az általános vámtarifát alkalmazzák. Ez azért volt fontos, mert a 

magyar kormány először a nyugati országokkal szándékozta megújítani kereskedelmi szerződéseit, 

majd ennek függvényében rendezni a viszonyait a keleti országokkal. A provizórium alatt pedig a 

fennálló állategészségügyi intézkedések fenntartását tartották fontosnak. Itt született meg annak is az 

igénye, hogy a szakmai körök részvételével (gazdák, iparosok és kereskedők) alakuljon meg a 

Vámügyi Tanács konzultatív célokkal.241

Az osztrák-magyar egyeztetések és a diplomáciai lépések megtételére zavaróan hatott az 

értesülés, hogy Románia és Szerbia titokban tárgyalásokat folytattak egymással és 1890. március 21- 

én kereskedelmi egyezményt kötöttek. Vámpolitikai szempontból ez komoly kockázatokat hordozott 

magában, ugyanis olyan szerb termékek számára voltak kedvező vámok biztosítva, amelyek 

Románia esetében is alapvető exportcikkeknek számítottak. Az egyezményük nyomán pedig 

felmerült annak a lehetősége, hogy a prohibítiv vámokkal terhelt román termékek a továbbiakban 

Szerbián keresztül juthatnak az osztrák-magyar vámterületre.242 A magyar kereskedelemügyi tárca 

ennek a bizalmatlanságnak adott hangot, amikor a közös külügyminiszterhez intézett levelében 

felvázolta a legfontosabb teendőket, amelyekkel az osztrák-magyar diplomácia elháríthatta a 

veszélyeket. Elsősorban a szerb kormányra való nyomásgyakorlást tartotta eredményre vezető 

megoldásnak. A szerb szarvasmarha-behozatal felfüggesztését helyezte kilátásba, abban az esetben, 

ha a korábbi egészségügyi egyezmény értelmében a szerb kormány nem tartja zárlat alatt a román 

határt. Hasonlóképpen a sertés- és gabona-behozatalt is kérdésessé tette, ha felvetődik a Románia 

felőli csempészet gyanúja. A szerb kormány garanciáit nem tartotta elégségesnek ezért a diplomáciai 

testületek szerepét is kiemelte a származási bizonylatok kiállításában.243 A földművelésügyi 

minisztérium részéről volt a legnagyobb igyekezet a Szerbia felől érkező veszély elhárítására. 

Utasítást kívánt kiküldeni a magyar-szerb határon és a megszállt területeken (amelyek ekkor már az 

Osztrák-Magyar vámterület részét képezték) lévő vámhivatalokhoz, hogy az ott szolgálatot teljesítő 

állatorvosok vegyék tüzetes vizsgálat alá a Szerbiából érkező sertéseket, és ha faji jellegük miatt 

román eredetűnek gyanítják, akkor a Romániából származó behozatali cikkekre érvényes vámtarifát 

alkalmazzák. Ugyanezen eljárás követését kérte a pénzügyminisztériumtól is.244. A 

kereskedelemügyi miniszter elviekben egyetértett az eljárással, azonban a közös külügyminiszter 

levelére hivatkozva, amelyben az arról számolt be, hogy a szerb kormány biztosítékot vállalt, hogy 

megakadályozza a román áruk átjátszását, kérte, hogy a román-szerb egyezmény életbeléptetése 

előtt ne tegyenek semmilyen lépést, mert az olyan intézkedések sorozatát indíthatja el, amely káros 

lehet a kétoldali kereskedelemre.245 A pénzügyminiszter az állategészségügyi és vámügyi indoklások 

köz ötti választóvonal egybemosása miatt elutasította a tervezetet.246 A földművelésügyi miniszter
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végül,- miután információkat szerzett arról, hogy Szerbiában hizlalás alatt álló kb. 50 000 sertés 20- 

25%-a román származású -247arra utasította a vesztegintézeteket, hogy ha a szállítmányban találnak 

beteg, vagy román származású sertéseket, akkor az egész szállítmányt fordítsák vissza.248 A 

pénzügyminiszter nem utasította hasonló eljárás követésére a pénzügyi szerveket, egységes 

fellépésre szabályzat pedig nem jött létre. Az állategészségügyi szigorítás is meglehetősen rövid 

életű volt, mindössze 3 hónapig állt fenn, ami az osztrák-magyar vámérdekeknek megfelelt és a 

román-szerb egyezmény egy éves érvényességével is összhangban volt.

Az 1890. május 26-án, Budapesten tartott osztrák-magyar értekezlet menetét is erőteljesen 

beárnyékolta a román-szerb egyezmény által generált bizalmatlanság mindkét ország felé, azonban 

megegyezés született a tárgyalások elkezdéséről, és a provizórium életbeléptetéséről olyan 

formában, ahogyan azt a magyar kormány kívánta.249 A román törvényhozás 1891 tavaszán fogadta 

el az általános vámtarifáját, és ezzel egy időben feloldotta a Monarchiával szemben 1886-ban hozott 

prohibitív vámjait. Az intézkedés életbelépésének időpontja július 11-re volt tervezve, amiről a 

közös külügyminiszter értesítette a társország kormányait és közös értekezlet összehívását sürgette, 

ahol a szükséges intézkedések megtételéről és a tárgyalások elkezdéséről kellett dönteni.250 Az 

osztrák-magyar vámértekezleten július 15-én döntöttek ennek viszonzásáról,251 ez után a magyar 

pénzügyminiszter július 16-23. között érvénytelenített minden 1886 után hozott megtorló pénzügyi 

intézkedést, és az általános vámtarifát alkalmazta Romániával szemben.252

Az osztrák-magyar-román kereskedelmi viszonyok rendezésének folyamatára némi 

befolyással birt az a tény, hogy a német kormány, a korábbi kooperációs egyezséggel ellentétben -  

amely szerint a Romániával szemben a kereskedelmi tárgyalásoknál Németország ellenében a 

Monarchiát illette a vezető szerep -  ideiglenes szerződést kötött Romániával.253 Ennek lejártához 

közeledve, Németország a kooperáció mellőzésének szándékával kezdte meg tárgyalásait 

Romániával, amit a magyar kormány nem fogadott el.254 A külügyminisztérium jegyzékére reagálva 

a német kormány kijelentette, hogy nem kerülik meg a kooperációs egyezséget és közölte a román 

szerződésben elérni kívánt célokat.255 A német-román tárgyalások folyamán a német kormány 

jelezte, hogy mellőzi az olyan cikkek vámmérséklési tárgyalását, amelyek számukra nem jelentősek, 

viszont a Monarchia számára azok. A minisztertanács a német kormány felszólításáról döntött, hogy 

a kooperáció nevében vegyék figyelembe a magyar követeléseket.256 A német kormány a 

külügyminiszternek adott válaszában szorgalmazta, hogy a Monarchia is kezdje meg tárgyalásait 

Romániával. A magyar minisztertanács hajlandónak mutatkozott, hogy párhuzamosan elkezdje a 

tárgyalásokat, de kikötötte: ha ezt a szándékot Románia visszautasítja, akkor Németország is köteles 

megszakítani tárgyalásait.257

Amíg a magyar és osztrák kormány a provizórium elnyújtására törekedett, a román kormány 

sem fektetett különösebb hangsúlyt a szerződés megkötésére, megelégedett azzal, hogy a vámháború 

lehetőségét elkerüli. Ennek értelmében nem helyezett kilátásba nagyobb kedvezményeket. Továbbra
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is igyekeztek fenntartani a védvámokat azokra az ipari termékekre, amelyeket már Romániában is 

gyártották. Magas pénzügyi terhek alá helyezték azokat a termékeket is, amelyeket nem gyártották 

helyben, és csak olyan cikkekre (vas, gépek) ígértek mérsékelt vámokat, illetve vámmentességet, 

amelyekre a román iparnak szüksége volt. Románia ezen kívül igyekezett elkerülni az olyan 

kérdések tárgyalását, amelyek véleménye szerint belügyeit érintették, mint a zsidók ellen hozott 

korlátozásai megszűntetése. Gyakorlatilag, amit Románia kilátásba helyezett, nem volt több 

egyszerű szerződéses vámtarifánál. A bukaresti követ, Agenor Goluchowski december 18-án 

jelentette, hogy a román kormány készen áll a tárgyalások megkezdésére és a legnagyobb 

kedvezmény kölcsönös biztosítása alapján a szerződés megkötésére.258 Az időszak egybeesik az 

erdélyi románok ún. Memorandista mozgalmának kezdetével, azonban a tárgyalások megkezdése 

körüli, mindkét részről megnyilvánuló hezitálás nem írható a mozgalom számlájára. Bár 

Bukarestben és a nagyobb romániai városokban az 1892-es év második felében számos 

szimpátiatüntetés zajlott, amelyek hatása alól a román kormány nyilván nem vonhatta ki magát, arra 

azonban nem fedezhető fel utalás, hogy a gazdasági érdekeket felülírta volna a közvélemény 

markáns megnyilvánulása. Maga a mozgalom mögött az ellenzékben lévő romániai liberálisok 

felbujtó szándéka állt, ezt igyekezvén felhasználni a konzervatívok alkotta kormány megbuktatására. 

A kabinet tudatában volt annak, hogy ilyenszerű provokációról van szó és P. P. Carp a nyár 

folyamán Kálnoky Gusztáv Zsigmond közös külügyminiszternél tett látogatása során kijelentette, 

hogy az erdélyi románok magyar adminisztráció elleni akciói kizárólag a két társország 

kormányainak hatáskörébe tartoznak.259

Az 1893. január 22-én, Bécsben tartott osztrák-magyar vámértekezleten, mindezeket 

figyelembe véve hoztak döntést a tárgyalások menettervéről és tárgyalásra kerülő pontokról. Mind a 

magyar, mind az osztrák fél osztotta a külügyminisztérium véleményét, hogy Romániát nem tudják 

rávenni arra, hogy nagyobb kedvezményeket biztosítson, ezért abban állapodtak meg, hogy a 

legnagyobb kedvezményekre jogosult államokkal való egyenlő elbánást kérik és ajánlják fel. Az 

állategészségügyi egyezmény megkötését ezúttal a magyar fél igyekezett kizárni a napirendi pontok 

közül, mert Romániából származó élőállat-behozatalnak egyáltalán nem szándékozott lehetőséget 

teremteni. Hasonlóképpen, azokat a kishatárforgalmi gabonavámokat is megtagadta, amelyeket 

élőállat-behozatal engedélyezett korábban Szerbiának. Összegzésképpen, az értekezlet résztvevői 

azon a véleményen voltak, amit Andreánszky István, a pénzügyminisztérium tanácsosa 

megfogalmazott: Ennélfogva azon nézetemet bátorkodom előadni, hogy leginkább attól kell 

óvakodnunk, hogy mi adunk Romániának nagyobb concessiokat”260

A premisszák alapján a tárgyalások egyik sarkalatos kérdését tehát az élő állatok 

Magyarországra való behozatala képezte. Ezt a magyar kormány elvetette, de megengedte, hogy 

lepecsételt vasúti vagonokban áthaladjon a friss hús a Monarchia területén.261 Az állategészségügyi 

kérdést a magyar kormány annyira nem szándékozta tárgyalni, hogy ezért a szalámi -  amely az
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egyik legjellemzőbb élelmiszeripari exportcikknek számított Románia felé262 -  kedvezményes 

tarifáját napirendre sem tűzték.263 A sertésekre és juhokra vonatkozó állategészségügyi könnyítéseit, 

valamint a kőolaj kedvezményes vámjait engedélyezte a magyar kormány, azonban a gabonavámok 

megkötéséhez nem járult hozza.264 A román részről napirendre került újabb állategészségügyi 

követelések egy időre megakasztották a tárgyalásokat.265

A szerződést végül 1893. december 21-én kötötték meg, és a magyar parlament következő 

év június 14-én emelte törvényerőre.266 Ennek értelmében a legnagyobb kedvezmény alapelve 

érvényesült kölcsönösen, ami azt jelentette, hogy az általános vámtarifa tételeinél kedvezőbb 

vámokat alkalmaztak egymással szemben, ha egy harmadik országgal kötött szerződésben 

alacsonyabb tétel volt megkötve egy termékre. Ilyenformán a Monarchia és Románia csak nagyon 

kevés és az áruforgalom volumenét tekintve jelentéktelen áruk tarifatételeit kötötte le. A kortárs 

magyar értékelések a legnagyobb pozitívumnak az állategészségügyi intézkedések szabadságát, az 

állatvámok és az agrárvámok le nem kötését tekintették.

2. 5. A balkáni háborúk előszele

Az 1893-ban megkötött egyezményben nem volt a lejárati idő megszabva, megújítása 1905 

májusában került napirendre a Monarchia társországaiban, miután a bukaresti diplomáciai képviselet 

több ízben jelezte, hogy a román kormány a következő év elején új általános vámtarifa életbe 

léptetését tervezi.269 Ebben több olyan tétel terheit is megemelték, amelyek fontosak voltak főként az 

osztrák, de a magyar ipar számára is. Az osztrák kormány ezért a meglévő egyezménynek tarifával 

való kiegészítését sürgette. A magyar kormányt váratlanul érte a revízió kényszere, ezért először 

elutasította az osztrák kezdeményezést, majd hamarosan kialakította a tárgyalásokon képviselni 

szándékozott álláspontját. A november 20-án tartott minisztertanácsi ülésen, a kereskedelemügyi 

miniszter javaslatára a magyar kormány elviekben elfogadta a tarifaegyezményre vonatkozó osztrák 

javaslatot, annak reményében, hogy erre válaszul majd az osztrákok is engedményeket tesznek a 

magyar félnek a Svájccal soron lévő tárgyalásokon. A támogatás feltételéül az 1886-os kiegyezési 

okmányban foglaltak megújítását szabták; azaz állategészségügyi kérdés esetén mindig a szigorúbb 

eljárást érvényesítik, így a magyar kormány biztosíthatta magának az állatforgalom ellenőrzését 

(azaz nem juthatott be magyar területre idegen szarvasmarha a társország területén keresztül).270 A 

december 6-án tartott közös miniszteri értekezleten az osztrák fél késznek mutatkozott elfogadni az 

állatforgalomra vonatkozó feltételt, de azt kérték, hogy Bukovina ellátása érdekében tartsák fenn a 

könnyítések megadásának a lehetőségét. Ezen kívül egyértelművé tették, hogy a magyar kormány 

engedékenységét nem méltányolják olyan mértékben, hogy más országokkal folytatott 

tárgyalásokon ennek fejében engedményeket tegyenek. A magyar fél diplomáciai úton akart 

információt szerezni arról, hogy Románia a legnagyobb kedvezményen kívül még milyen, 

Magyarországot is érintő engedményeket tenne. Mindenképpen el akarták kerülni ugyanis azt, hogy
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a tárgyalásokat anélkül indítsák meg, hogy kedvező megállapodásra lennének kilátások, vagy, hogy 

a tárgyalások megszakadása esetén megszűnjenek a fennálló kereskedelmi egyezmények, illetve azt 

is, hogy a magyar kormány feleslegesen tegye ki magát az agráriusok támadásainak, amennyiben 

nincs esély újabb tarifaengedményekre a román fél részéről.271 1905 utolsó napján, a 

Kereskedelemügyi Minisztériumban lezajlott egyeztetésen kezdődött el a magyar álláspont 

kialakítása. A vita a vágóállat forgalomról, illetve a követelések listájára felveendő tételekről folyt. 

A földművelésügyi tárca képviselői -  Ottlik Iván és Lers Vilmos tanácsosok -  amellett érveltek, 

hogy a magyar kormány a teljes állategészségügyi elzárást szorgalmazza, amit kereskedelemügyi 

tárca részéről Szterényi József államtitkár272 nem látott indokoltnak, arra hivatkozva, hogy ez 

esetben nem várható román tarifaengedmény, illetve Erdély szempontjából is fontos a nyitás. A 

követeléseket tartalmazó lista jellegzetes magyar iparcikkeket tartalmazott, kiegészítve néhány 

agrártermékkel, összesen harminc tételből állt.273

A következő év elején az osztrák-magyar megbeszéléseken napirendre került a bolgár 

kormány magatartása. A politikai szövetségesnek tekintett Bulgária ugyanis meglehetősen 

barátságtalanul viselkedett korábbi patrónusával, a Monarchiával szemben; a folyamatban lévő 

tárgyalásokon vonakodott megadni a legnagyobb kereskedelmi kedvezményt. 1906. január 14-én, az 

újabb magyar minisztériumi szintű egyeztetésen a feltételezett bolgár-szerb vámunió kérdését 

vitatták meg, ugyanakkor a román tárgyalások megkezdése is terítékre került, miután Bukarest 

jelezte erre a hajlandóságát.274 Ezidőtájt fokozódott a hangulat a bolgár-szerb vámunió tervével 

kapcsolatban, az osztrák kormány, egyetértésben a magyarral, összeegyeztethetetlennek ítélt a 

megkötni szándékozott kereskedelmi egyezményekkel, ezért azt javasolták a külügynek, hogy 

átmenetileg függesszék fel a románokkal folytatott tárgyalásokat, míg az új helyzetet újraértékelik. 

Szerbia a forgalom korlátozásával válaszolt az osztrák-magyar lépésre.275

A 20. század első éveiben, a Hármas Szövetségben a Monarchia mindkét partnere egyre 

inkább a re-orientáció jeleit mutatta: Olaszország határozottan az elszakadás útjára lépett, 

Németország pedig a szövetségi politika revízióját készítette elő.276 Ilyen körülmények között 

nyilvánvalóan felértékelődött a Romániával kilátásban levő egyezmény. A magyar kormánykörök 

Németország gyámkodását vélték felfedezni a szerb-bolgár vámunió terve mögött.277 A január 24-én 

és 30-án, Bécsben rendezett közös vámértekezleten Beck báró, az osztrák kereskedelemügyi 

minisztérium osztályfőnöke, kormánya nevében kijelentette, hogy a vámunió mögött Olaszország 

titkos balkáni politikája állt.278 A magyar és az osztrák kormány ezen feltételezései azonban nem 

voltak teljesen helytállóak, figyelmen kívül hagyták a kisállamok saját kezdeményezésének a 

lehetőségét. A Monarchiának a két szomszédos balkáni állammal 1878 óta fennállt barátságos 

viszonya a századforduló első éveiben kezdett erodálódni. Ennek a folyamatnak néhány lényeges 

mozzanatát érdemes itt kiemelni. Az 1902-ben kötött bolgár-orosz katonai egyezmény, amely által 

Bulgária Romániával, illetve egy esetleges török támadással szemben kívánta biztosítani magát, és
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amelynek feltétele a Szerbiával való viszonyának a rendezése volt. 1903-ban az Oberonovic- 

dinasztia elmozdítása és az uralkodópár meggyilkolása nyomán az Osztrák-Magyar Monarchia és 

Szerbia közötti viszony megromlott. Az 1904-es bolgár-szerb szerződés, oszmán ellenes 

irányultságán túl, vámuniót is kilátásba helyezte.279

Osztrák részről megfogalmazódott az a javaslat, hogy Romániával kössenek gyorsan és 

feltűnés nélkül mindkét fél számára kedvező egyezményt, hogy ezzel ellensúlyozzák a vámunióból 

eredő károkat. A politikai és gazdasági kapcsolatokat azért akarták a keleti szomszéddal szorosabbra 

fűzni, mert attól a vámunió hatásainak izolációját és a jelenség továbbterjedésének a megállítását 

remélte mindkét kormány. Romániát állatforgalmi engedményekkel igyekeztek megnyerni, 

ugyanakkor döntöttek a balkáni állatkontingensről280 is, azaz arról, hogy Bulgária, Románia és 

Szerbia évente milyen maximális volumenben exportálhat állatokat az osztrák-magyar vámterületre. 

Eleinte jelentős nagyságú kvótát szándékoztak biztosítani Romániának a kontingensből, a 

legnagyobb részesedést azonban továbbra is Szerbia számára akarták fenntartani, ezt az osztrák fél 

szorgalmazta, mivel továbbra is számottevő szerb állami ipari megrendeléseket remélt.281

Az újonnan megfogalmazódott kereskedelempolitikai irányelvek azonban nem 

érvényesülhettek a továbbiakban a magyar belpolitikai viszonyok változása miatt. A Wekerle 

Sándor vezetésével áprilisban létrejött új koalíciós kormány erős agrárius befolyás alatt állt, a 

kabinetet alkotó legerősebb politikai formáció pedig az Ausztriához való viszony módosítására 

törekedett, programjában szerepelt az önálló magyar vámterület is. A miniszterelnök, az uralkodó 

általi kinevezését megelőzően ígéretet tett ugyan az osztrák-magyar vámközösség 

meghosszabbítására, kabinetje megalakulásának pillanatában azonban egyértelművé tette, hogy nem 

folytatja a megelőző Fejérváry-kormány kereskedelempolitikáját, és annak számos intézkedését 

felülvizsgálja. A kormány első lépései között szerepelt az autonóm vámtarifa kialakítása, valamint a 

Belgiummal, Németországgal, Olaszországgal, Franciaországgal és Svájccal aláírt egyezmények 

megkötése során keletkezett alkotmányos sérelmek orvoslása, anélkül azonban, hogy azok 

felmondását kezdeményezte volna.282 Az autonóm tarifát a Széll-kormány 1903. január 28-án a 

parlament elé terjesztette, és 1906. március 1-től rendeleti úton életbe léptette. Hasonlóképpen, 

Fejérváry miniszterelnök javaslatára a minisztertanács elfogadta és rendeleti úton életbe léptette a 

fenti országokkal kötött egyezményeket is, mivel a zaklatott politikai viszonyok között a 

ratifikációra nem volt remény.283 A már folyamatban levő tárgyalások közül a Szerbiával folytatott 

megbeszélésekről kellett döntést hozni. Darányi Ignác földművelésügyi miniszter javaslatára ennek 

elhalasztását kérték az osztrák kormánytól, azzal az indokkal, hogy nem volt alkalom foglalkozni 

vele.284 Ugyanakkor arról is biztosították az osztrák kabinetet, hogy az új magyar kormány nem 

kívánja leállítani a tárgyalásokat, de fenntartja magának azt a jogot, hogy a tárgyalások második 

fordulóján, az ott elért eredmények függvényében különvéleményt fogalmazzon meg.285 A 

Szerbiával folytatott, számos fordulatot tartogató tárgyalás még akkor sem szakadt meg, amikor a
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két állam 1906 júliusában a vámháború útjára lépett,286 mivel egyrészt az osztrák-magyar fél 

továbbra is a szerb fegyver és vasúti anyag megrendelésekre, másrészt ezek iránt a megrendelések 

iránt Belgium, Svájc, Olaszország és Németország részéről is komoly érdeklődés mutatkozott.287

Az új politikai helyzet némileg változtatott a magyar-román viszonyon is. A Darányi Ignác 

által vezetett minisztérium igen határozottan kiállt a románokkal folytatott tárgyalások elhalasztása 

mellett. Az 1906. május 5-én lezajlott egyeztetésen Ottlik Iván a korábbiakhoz képest jóval 

harciasabban vitatkozott a többi résztvevővel; az állategészségügyi egyezmény elutasításán túl, 

magát a tarifaszerződés szükségességét is kétségbe vonta, azt hangoztatva, hogy a hivatalban lévő 

kormány nem köteles folytatni az előző kormány által megkezdett egyeztetéseket. Bíró Tamás és 

Emmerling Vilmos tanácsosok a kereskedelemügyi tárca részéről, illetve Kőnig Tivadar, a 

pénzügyminisztérium küldöttje, viszont egyaránt az egyezmény mellett, állt ki, mivel úgy ítélte meg, 

hogy ez alkalmas egyedül az ipar érdekeinek az érvényesítésére.288 Júniusban a miniszterelnökhöz 

intézett átiratában Darányi azt kérte, hogy odázzák el a román követelésekre adott választ addig, 

amíg az osztrák-magyar vámunió ügyében végleges megállapodás nem születik.289 Nem sokkal 

később a magyar kormány álláspontját abba az irányba próbálta terelni, hogy az egyezmény kérdését 

csakis az osztrák-magyar gazdasági viszonyok végleges rendezése után vegyék napirendre.290 

Érdekeik érvényesítésére törekedtek ebben az időszakban mind az agrárius, mind a merkantil körök. 

A Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsége291 az egyezmény megkötését sürgette a 

miniszterelnöknél, amit több indokkal is alátámasztott. A bukaresti kiállításon azt tapasztalták, hogy 

román részről csökkent az ellenállás, és a hatalmon levő konzervatív párt hajlandó lenne több 

iparcikkekre is tarifakedvezményt adni. Másrészt a jelek arra mutattak, hogy a kormány ősszel meg 

fog bukni, csak a kiállítási ünnepségek tartják életben. A magyar miniszterelnök azonban nem látta 

indokoltnak a sietséget, mivel szerinte a román parlament nem ratifikálta volna az egyezményt, 

amennyiben elvesztette volna a bizalmát a kormányban, az egyezmény ráadásul Ausztria számára 

fontosabb volt, mint Magyarországnak, ezért a magyar kormány kompenzációs eszközként kívánta 

felhasználni a vámuniós tárgyalásokon.292

Wekerle végül közölte Gduchowskival a magyar kormány hozzájárulását ahhoz, hogy a 

szeptember 20-ra Bécsben összehívott szerb egyezmény tárgyalását előkészítő közös értekezleten 

egyúttal a Romániával és Bulgáriával való tárgyalások kérdését is megvitassák.293 Erre viszont már 

nem került sor és a magyar kormány külügyminiszterhez való viszonyának alakulása,294 majd a 

külügyér bukása295 miatt rövid időre a kérdés sztornírozva lett. Október közepén Goluchowski azzal 

fordult a Wekerléhez, hogy a kormánypárti sajtó és a delegáció részéről ellenséges 

megnyilvánulásoknak van kitéve, csorbítva érzi tekintélyét, ami a külügyminisztérium sikeres 

tevékenységéhez elengedhetetlen. Kilátásba helyezte, hogy csak akkor folytatja külügyminiszteri 

tevékenységét, ha a támadások abbamaradnak és a magyar kormány biztosítja támogatásáról. Ferenc 

József király úgy vélekedett, hogy nem lenne előnyös a személyi változtatás a külügynél, mert az a
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rokonszenv, aminek a külügyér a szövetségesek körében örvend, nem lenne pótolható. A magyar 

minisztertanács, konszenzusos határozata alapján, azt nyilatkozta, hogy szívesen tenne eleget az 

uralkodó óhajának, és a külügyér külpolitikájával is egyetért, egyes fontos részlettől eltekintve, de 

nem áll módjában a delegáció támogatását biztosítani.296 A magyar országgyűlés küldöttei 

elérkezettnek látták az időt, hogy leszámoljanak a birodalmi egység bántóan fölényes 

képviselőjével, aki az 1905-1906-os magyar belpolitikai válság folyamán a koalíció ellen foglalt 

állást, a lengyel arisztokratának végül távoznia kellett a Ballhausplatz-ról.297

A Romániával folytatandó tárgyalások 1907 elején kerültek újra elő, a közös 

külügyminisztérium új vezetőjének, Alois Lexa von Aehrenthalnak a kezdeményezésére. A 

Szerbiával szembeni sikertelenség miatt taktikaváltásban egyezett meg a két kormány, és visszatért 

régebbi elképzeléséhez, amely Bulgáriával, Romániával, Szerbiával, valamint Montenegróval 

szigorúan párhuzamos tárgyalásokat irányzott elő. A január 8-ra kitűzött bécsi közös kereskedelmi 

és vámértekezletre a magyar szakminisztériumok képviselői konkrét javaslatokkal utaztak ki. A 

követeléseket tartalmazó korábbi jegyzékek módosultak Romániának és Bulgáriának más 

államokkal kötött szerződései következtében. Az állatforgalom terén a hivatalban lévő kormánynak 

állást kellett foglalnia az előző kormány által megadott engedmények tárgyában. Azt is 

szorgalmazták, hogy a tárgyalásokat ne egyszerre folytassák, hanem előbb fejezzék be az első 

olvasást298 az egyes államokkal egymást követően, azután következzék a második olvasás, hasonló 

sorrendben, először pedig Romániával tárgyaljanak.299 Január végén a román kormányban is 

napirendre kerültek a tárgyalásokat előkészítő lépések. A bécsi román követ arról tájékoztatta Ioan I. 

Lahovary külügyminisztert, hogy az osztrák kormány képviselőivel és a közös külügyminiszterrel 

folytatott beszélgetést, amiből azt a következtetést vonta le, miszerint Románia igen kedvező 

pozícióból kezdheti meg a tárgyalásokat, mivel a Monarchia külügye a politikai szövetséget is meg 

kívánja erősíteni ezzel, ami pedig külkereskedelmi mérleg aktívvá válását is elérhetőnek láttatta.300

Február elején, a magyar minisztertanács megfogalmazta a Romániával és Bulgáriával 

szembeni irányelveket is, amelyek lényege, hogy az állategészségügyi egyezmény kötésére nem 

hajlandó a magyar kormány, és bizonyos számú szarvasmarha és sertés behozatalát viszont 

engedélyezi, a határon történő levágás esetén. A vágóhíd helyszínével kapcsolatban pedig 

kikötötték, hogy csak abban az esetben lehet az országhatáron belül, ha biztosítékot szereznek arra, 

hogy állatjárvány vész esetén Németország és Ausztria nem zárja le a határait, valamint, hogy az 

állatok mennyiségét a kereskedelemügyi-, a földművelésügyi és a pénzügyi tárca közösen határozza 

meg.301 A román kormány március-április fordulóján már türelmetlenül várta a tárgyalások 

elkezdését, a bécsi követ Dimitrie A. Sturdza miniszterelnökhöz intézett levelében, ennek időpontját 

a katolikus húsvétot követően vélte esedékesnek.302 Május 23-án, a Bécsben tartott közös 

kereskedelmi- és vámértekezleten eldöntötték, hogy a román kormányt meghívják a május 10-én 

kezdődő tárgyalásokra.303 A következő megbeszélésen azonban a külügy képviselője jelezte, hogy a
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román fél nem hajlandó egyelőre tárgyalni.304 A román kormányt az ország területén 1907-ben kitört 

parasztlázadás és az ebből kibontakozó politikai válság kötötte le, így csak a következő év tavaszán 

állt készen a tárgyalások újrafelvételére.

1908 tavaszán, az osztrák-magyar gazdasági kiegyezésnek újabb tíz évvel való 

meghosszabbítása után, a helyzet már több mint érett volt az egyezmények rendszerének 

felülvizsgálatára.305 A magyar szakminisztériumi egyeztetésen Szterényi József közölte, hogy 

Románia a számára felajánlott engedményekért cserébe hajlandó tárgyalni a tarifaszerződésről. 

Ottlik Iván azt javasolta, hogy halasszák el a tárgyalásokat addig, amíg az időközben Szerbiával 

megkötött szerződés ratifikálásra nem kerül. Megígérte azonban, hogy a tárcája nem gördít akadályt 

a tárgyalások megkezdése elé, amennyiben a külügyminisztérium azt mégis célszerűnek látja. Kőnig 

Tivadar viszont azon aggodalmának adott hangot, hogy a tárgyalások felizgatják a román politikai 

életet és esetleges megszakadása az érvényben lévő legnagyobb kedvezmény elvű egyezmény 

felmondását eredményezhetné.306

Az április 29-én, Bécsben tartott közös vámértekezleten az osztrák kormány ismertette új 

követelési jegyzékét, amely a három évvel korábbinál több tételt tartalmazott. A magyar kormány a 

kőolajkontingens felemelését kérte, amit az osztrák fél Galícia érdekeire hivatkozva megtagadott. 

Hasonlóképpen a magyar fél visszautasította az osztrákok azon kérését, hogy Galícia ellátásának 

biztosítására búzakontingenst állapítsanak meg. Az ezt követő magyar minisztériumi egyeztetésen a 

pénzügyminisztérium képviselője úgy látta, hogy „egy sovány tarifa szerződés köpenye alatt a 

mostani nagyobb kedvezményes viszony fog  fenntartatni. ” Itt határoztak arról, hogy új magyar 

követelési jegyzéket állítanak össze, mivel a három évvel korábbi már elavult.307 A soron következő 

újabb közös értekezleten, május 18-án már a román ajánlatot vitatták meg, amelyet az ügyben 

Bukarestbe kiküldött Mihalovich külügyminisztériumi osztályfőnök adott elő. A román kormány 

elutasította a legnagyobb kedvezmény elve alapján már korábban megadott vámkedvezmények 

további csökkentését, egyéb tételekre vonatkozóan azonban közölte, hogy Románia maga kívánja 

csökkenteni tarifái egy részét, és szívesen felhasználja erre a Monarchiával kötendő szerződést. 

Kérte a tárgyalások tényleges megindítását a nyár folyamán, figyelmeztetve, hogy nem kívánják a 

fennálló egyezményt bolygatni, de a tárgyalások kudarca esetén kezdeményezni fogják annak 

felmondását. Az elhangzottakra válaszul, a külügyminisztérium a tárgyalások megkezdésének 

szeptemberre halasztását javasolta, mivel akkor már a szerb egyezmény néhány hónapja életbe 

lépett. A két kereskedelemügyi- és pénzügyminiszter osztotta a külügy véleményét a halasztásról, a 

két földművelésügyi miniszter is a tárgyalás elodázását javasolta, legalább a szerb egyezmény 

ratifikálásáig.308 A magyar kormányon belül a földművelésügyi- és a kereskedelemügyi tárca 

nyilvánvaló okokból, egymással ellenkező véleményen volt. Előbbi a tárgyalások elhalasztását 

támogatta, de jelezte, hogy nem ellenzi azt sem, ha az osztrák földművelésügy megváltoztatja 

álláspontját. Leszögezte azonban, hogy a magyar fél -  mint par excellence agrárállam -  nem teheti
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meg az első lépést, mert a politikai hangulat a mezőgazdasági kedvezmények ellen van. Az 

engedményeket azért sem tartotta támogathatóaknak, mert Ausztriában politikai hatalommá 

erősödtek az agráriusok, akik az agrártermékek importjának erősebb korlátozását szándékozták 

kívánták elérni, beleszólási jogot fenntartva nyilván a román egyezmény esetében. A magyar 

kereskedelmi tárca képviselője viszont a tárgyalások mielőbbi megkezdését sürgette, ennek 

érdekében pedig állatforgalmi engedmények kilátásba helyezését javasolta. Kijelentette, hogy nem 

osztrák érdekeket képvisel az egyezmény, fokozódó exportérdekek diktálják azt, és az erdélyi ipar is 

éppen az agrárkövetelések miatt szenvedett.309 Június elején Kossuth Ferenc a miniszterelnökhöz 

intézett levelében arra hívta fel a figyelmet, hogy a tárgyalások halogatása az érvényben lévő 

legnagyobb kedvezmény elvű egyezmény felmondásával járhat.310 Ugyanekkor Darányi Ignác is 

hozzájárult a tárgyalások szeptemberi megkezdéséhez és támogatta azt az osztrák javaslatot is, hogy 

a konkrét engedmények a tárgyalás menetétől legyenek függővé téve, valamint a tárgyalások 

titokban tartását ajánlotta.311

Az osztrák és a magyar kormány képviselői az utolsó, tárgyalásokat megelőző értekezletre 

szeptember 17-én ültek össze Bécsben, ahol újra megbeszélték a tárgyalások teljes anyagát. A 

követeléseket tartalmazó lista nem változott, a tavasszal megállapított tételeket véglegesítették. 

Újdonságokat az állatforgalom kérdése tartogatott. Bár a külügyminisztérium korábban már jelezte 

Romániának, hogy a szerb szerződést veszik majd alapul, az osztrákok azonban ennél nagyobb 

megszorítást követeltek, amit a külügyminiszter ellenzett és azt kérte, hogy a magyar kormány is 

lépjen fel a túlzott osztrák követelésekkel szemben, attól tartva, hogy a román tárgyalókra ez rossz 

benyomást fog tenni. A magyar kormány javaslata szerint az egyezményben tarifázott vámok 

„inkább csak névlegesek legyenek és inkább csak a román kormány elvi álláspontjának feleljenek 

m eg”. Végül a tárgyalások alatti szerény engedményekben állapodtak meg. Az osztrák kormány 

érvényesítette azt a kívánságát, hogy egyszerre terjeszthesse be a Reichsratnak ratifikációra a 

Szerbiával és a Romániával kötött szerződéseket, mert különben az agráriusok azt gondolhatnák, 

hogy a románok is ugyanakkora engedményeket kapnak majd, mint a szerbek, ha még folyamatban 

lennének Romániával a tárgyalások a parlamenti vita idején, ez pedig káros lenne a parlamenti 
többséget figyelembe véve.312

Október 19-én, délután került sor Bécsben az első érdemleges ülésre a román 

delegátusokkal. Emanuel Porumbaru szenátor,313 a román delegáció elnöke egy hosszú beszéddel 

vezette be a tárgyalást, amelyben Romániának a Monarchiához való kereskedelempolitikai 

viszonyát ismertette. A szerződés szövegének részletes tárgyalásakor, első lépésként átnyújtották a 

javaslatokat és kívánságokat tartalmazó román nyomtatványt. Porumbaru kijelentette, hogy minden 

kívánságukat visszavonták. Ez hatásos, és igen praktikus taktikai húzásnak bizonyult, ugyanis 

tisztában voltak azzal, hogy azokból úgyis csupán egy-kettő volt teljesíthető, a többinek viszont nem 

volt valódi jelentősége. Így összes erejüket az állatforgalmi követelésekre összpontosíthatták.
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Ejtették a formális állategészségügyi egyezmény megkötésére és az élőállat forgalomra irányuló 

követelésüket, hogy nagyobb súlya legyen maradék (a levágott állatok forgalmára vonatkozó) 

követeléseiknek.314 A román delegáció fellépése a korábbiaknál nehezebb tárgyalásokat ígért. 

Október 23-án a román tarifával szembeni követelések első olvasata lezárult, amit a magyar 

küldöttség „elég sovány eredmény”-ként értékelt. A román tárgyalók megjegyezték, hogy a 

Monarchia elmulasztotta a kedvező pillanatot a szerződés megkötésére, így kénytelenek voltak 

előbb más országokkal egyezményt kötni, ezért szerényebb kedvezményekkel kell most beérniük. 

Kijelentették, hogy a románoknak a legnagyobb kedvezmény távolról sem érne annyit, mint a 

Monarchiának, ezért az állatforgalmi követeléseik fejében a legnagyobb kedvezményt ajánlják fel, 

vagyis nem mondják fel a meglévő egyezményt, és ezen kívül még néhány engedményt hajlandóak 

adni. Felszólították a tárgyalópartnereiket, hogy rostálják meg alaposan a követeléseiket, és egészen 

rövid jegyzéket adjanak át olyan tételekről, amelyekre súlyt fektetnek, azt pedig felterjesztik 

kormányuknak. A Monarchia képviselői úgy ítélték meg, hogy át kell venniük a román taktika 

néhány elemét, annak érdekében, hogy ne forgácsolódjon szét az erejük, ezért felhatalmazást kértek 

a kormányaiktól, hogy a követelések néhány tételét törölhessék.315

Október 29-én a szerződés szövege készen állt a második olvasatra, de a Monarchia 

kontingensajánlata és a román követelések között áthidalhatatlan különbségek voltak, ami 

aggodalomra adott okot.316 November 4-én Porumbaru és Ion I. C. Bratianu miniszterelnök 

látogatást tett a Ballhausplatz-on, ahol kifejtették, hogy politikai okból Románia nem fogadhat el 

kisebb kontingenst, mint Szerbia. Aehrenthal külügyminiszter kijelentette, hogy arról szó sem lehet. 

Bratianu viszont kijelentette, hogy a kérdés megoldható lenne, ha három állatfajtából együttvéve 

engedélyeznének annyit, mint ahány sertést és szarvasmarhát Szerbiának engedélyeztek, és arról is 

meg lehetne állapodni, hogy miképp oszoljon meg ez a szám. Aehrenthal véleménye viszont az volt, 

hogy erre kevés az esély, egyúttal azt tanácsolta, hogy sürgessék a magyarokat, mert Ausztriában 

politikai válság van, ezért a korábbi irányvonaltól nem tudnak eltérni.317 November 18-án a 

tárgyalások megszakadtak és a román delegátusok hazautaztak. Közben a bukaresti követ 

nyugtalanító eseményekről tudósított. Romániában egyre ellenségesebb lett a hangulat, a 

közvélemény a meglévő szerződés ellen fordult, és maga a kabinet is barátságtalan magatartást 

tanúsított. December 10-én a mezőgazdasági szempontból igen fontos Ialomi^a megyei 

nagybirtokosok Bukarestben összejövetelt tartottak, hogy Ausztria-Magyarország ellen bojkott 

mozgalmat indítsanak. Az ott résztvevők becsületszavukra arra kötelezték magukat, hogy nem 

vásárolnak többé Ausztriából vagy Magyarországról származó mezőgazdasági szerszámokat és 

gépeket.318 1909 elején a bukaresti követ arról tudósított, hogy ha a tárgyalások meghiúsulnak, akkor 

még maga a király sem akadályozhatja meg a fennálló szerződés felbontását, és az ellenséges 

hangulat miatt a kabinet sem zárja ki a felbontás lehetőségét.319 A román parlament mindkét 

házában, kormánypárti és ellenzéki politikusok egyaránt igen vehemensen követelték az egyezmény
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felmondását és a vámháború útjára való lépést. Emil Costinescu pénzügyminiszter pedig több 

rendben ígéretet tett, hogy megvédi a nemzet érdekeit, ha kell az egyezmény felmondásának legitim
lépésével.320

Románia nyomásgyakorlásán kívül az általános külpolitikai helyzet is olyan irányba terelte a 

tárgyalásokat, hogy a nemzetgazdasági szempontok már másodlagossá váltak, így az állatkontingens 

kérdése körül is nagyobb engedékenység mutatkozott. 1908 októberében, Ferenc József 

proklamációja Bosznia-Hercegovina bekebelezéséről felháborodást keltett a nemzetközi porondon; 

Anglia, Franciaország és Oroszország számonkérést követelt. Szerbia ellenséges megnyilvánulására 

a Monarchia katonai mozgósítással és a diplomáciai gépezet beindításával válaszolt, beleértve a 

Németországgal való szövetség érvényesítését.321 A regionális egyensúly megőrzése szempontjából 

Románia megnyerése lényegessé vált. Románia állatkontingensből való részesedésének tisztázása a 

továbbiakban diplomáciai úton, a Monarchia bukaresti követségén keresztül folytatódott. December 

23-án, bécsi tartózkodása alatt a magyar miniszterelnök többek között a román szerződésről is 

beszélt a külügyminiszterrel és az osztrák miniszterelnökkel. A külügyminiszter a rendkívüli 

helyzetre hivatkozva kérte, hogy a kormányok járuljanak hozzá, hogy a kontingensből nagyobb 

kvóta legyen biztosítva Romániának, mert különben nem lesz egyezmény, ami pedig 

helyrehozhatatlan politikai és gazdasági károkkal járna. Az osztrák miniszterelnök úgy nyilatkozott, 

hogy a szerb egyezményt az osztrák parlament nem ratifikálja, így annak kvótáját is Romániának 

lehet adni. Wekerle Sándor vállalkozott arra, hogy a külügyminiszter kívánságát a magyar 

földművelési miniszterrel és a minisztertanáccsal elfogadtatja és, hogy oda fog hatni, hogy a magyar 

törvényhozáson sem menjen át a szerb egyezmény ratifikációja, hogy a balkáni állatkontingens 

keretszámainak módosítása nélkül lehessen felajánlani nagyobb részesedést Romániának. Osztrák 

részről, a december 29-én tartott közös miniszteri értekezleten még felvetődött az a lehetőség, hogy 

inkább a Bulgáriának szánt kvótát engedjék át Romániának,322 ami nyilván a szerb állami 

megrendelések reményéből táplálkozott.

A magyar minisztertanács hozzájárult ahhoz, hogy az egyezmény létrejötte érdekében 

nagyobb kvótát ajánljanak fel Romániának (a szarvasmarhák számát 10 000-ról 15 000-re, a 

sertésekét 20 000-ről 40 000-re emelték). Továbbá döntött a testület arról, hogy a szerb egyezményt 

ne terjessze be a kormány ratifikációra és a provizóriumot szüntessék meg, illetve a Szerbiával 

esetleg újra napirendre kerülő tárgyalásokon a kontingensből csak a kvótának azt a részét ajánlják 

fel, ami megmaradt Románia és Bulgária kvótájának levonása után.323 Napokkal később a 

külügyminiszter, a szerb politikai körök ellenséges politikai magatartásával indokolva ahhoz kérte a 

magyar kormány jóváhagyását, hogy a szerb kormánynak kijelenthesse, a rendeleti úton életbe 

léptetett kereskedelmi egyezményt március 31. határidővel a Monarchia érvénytelennek fogja 

minősíteni, amihez a magyar minisztertanács hozzájárult.324 1909 elején Aehrenthal megsürgette a 

román kormánynál az egyezmény ügyét, sikere érdekében egy magyar kormányt megkerülő
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kísérletet is tett. Felajánlotta a bécsi román követnek, hogy folytasson tárgyalásokat közvetlenül a 

közös külügy megbízottjával és jussanak egyezségre a kontingenssel és tarifával kapcsolatban, 

amivel az osztrák és a magyar kormány küldöttségeit kész tények elé lehet állítani. Mihalovich 

osztályfőnök valóban folytatott külön tárgyalásokat és úgy tűnik a kontingens számai előzetesen ott 

dőltek el.325 Ugyanakkor a külügyminiszter Roessler osztályfőnököt küldte el Budapestre, azzal a 

megbízatással, hogy tájékoztassa a magyar kormányt a tárgyalások állásáról és közölje a 

külügyminisztérium javaslatait a Romániának szánt kontingensrészesedésről (25 000 szarvasmarha, 

70 000 sertés, 50-60 000 juh). Mivel a minisztertanácsot nem lehetett összehívni, minden miniszter 

egyenként vizsgálta az ügyet, majd a január 30-án tartott minisztertanácsi ülésen a támogatást több, 

a korábbiakban már felvetett feltételhez szabták. A határozatok között elsőként szerepelt, hogy 

márciusban visszavonhatatlanul véget ér a Szerbiával fennálló egyezményes viszony és a 

ratifikációra benyújtott törvénytervezetet végérvényesen visszavonják, az ehhez szükséges a királyi 

felhatalmazásért pedig a lépéseket megteszik. Továbbá állást foglaltak a kompetens minisztériumok, 

hogy semmilyen külpolitikai körülmény hatására sem másítják meg a balkáni kontingens számait, 

továbbá elutasítottak az olyan igényeket, mint a bárcás legeltetés326 - mivel a románok a juhok 

behozatalának lehetőségét éppen annak kárpótlásaként kapták -  vagy a román állatkvóta évenkénti, 

progresszív növelésének (staffalirozás) a lehetősége. Végül a földművelési miniszter felhatalmazást 

nyert a kontingens kvóta számainak nyilvánosságra hozatalára.327 Aehrenthal válaszában közölte, 

hogy az osztrák kormány hozzájárult a kontingensjavaslathoz és a szerb szerződés felmondásához, 

amiről értesítette a bukaresti diplomáciai képviseletet is és ellátta utasításokkal. Ellenezte továbbá, 

hogy Darányi közhírré tehesse a kontingens adatokat, fenntartva a bizalmas közlési lehetőséget, de 

érvelése szerint a nyilvánosságra hozatal izgatná Szerbiát és Bulgáriát. A további pontokat, mint a 

magyar földművelési tárca hatáskörébe tartozókat, nem ajánlotta közös miniszteri konferenciára. 

Wekerle megfontolandónak tartotta a külügy javaslatait, annál is inkább, mivel a román királynak is 

be volt jelentve, hogy felmondják a szerb egyezményt.328 Február 8-án Ferenc József király 

jóváhagyta, hogy a Szerbiával az előző év március 14-én kötött kereskedelmi szerződés 

becikkelyezéséről szóló törvényjavaslatot a kormány, egyetértve a külügyminisztériummal, később 

magállapítandó időpontban visszavonja a parlamentből.329

Február végén a külügyminiszter közölte, hogy a román kormány nem éri be a felkínált 

kvótával, sőt a román kormány értesítette a bukaresti osztrák-magyar követet, hogy kénytelen lesz 

felmondani a fennálló szerződést. Válaszában a külügyi tárca utasította az ügynökség vezetőjét, 

hogy rövid hosszabbítást alkudjon ki, amíg a társországok kormányai ez ügyben tanácskozni tudnak. 

A magyar miniszterelnököt a nagy horderejű politikai és gazdasági okokra hivatkozva arra kérte fel 

a külügy, hogy a kormány jóindulatúan tárgyalja újra a kvótát.330 Darányi kérte, hogy a külügy 

minden tájékoztatását teljes terjedelemben bocsássa rendelkezésére, a nyilvánosságra hozás jogától 

késznek mutatkozott eltekinteni, fenntartva azonban a jogot az agrárius körök bizalmas
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tájékoztatására. A legeltetés kérdésére vonatkozóan kiállt korábbi álláspontja mellett, kérve, hogy 

ahhoz járuljon hozzá az osztrák fél is.331 A társországok minisztertanácsainak döntése értelmében a 

román kvóta kérdését a február 28-ra kitűzött közös értekezleten beszélték meg, Bécsben. Az 

importálható sertések számát 80 000 darabban állapították meg, a szarvasmarháét pedig úgy, hogy a 

keretszám az első évben 10 000 darab, ami évente folyamatosan növekszik és 1915-re eléri a 30 000 

darabot. Kiegészítették ezt azzal, hogy ha a keretszámot az egyik évben nem merítik ki, akkor azt 

bepótolhatják a következő évben. Arra az esetre, ha ezt nem fogadnák el, megajánlottak évi 30 000 

darabot, azzal a feltétellel, hogy ki nem merített keretszám esetén legfeljebb 5 000-et vihetnek át a 

következő évre. A kontingens számaihoz nem nyúltak, a legeltetési kérelmet pedig visszautasították, 

a juhkvóta kárpótlásul 100 000 darabban lett megállapítva. A külügyminiszter kérte, hogy vegyék 

fontolóra a juhkontingens vámjának leszállítását, de ebbe Darányi Ignác tárcája nem egyezett 

bele.332 Közben a román diplomácia kereste a kapcsolatot közvetlenül a magyar kormánnyal is, a 

bécsi követ február utolsó napján beszélgetett Szterényivel, aki optimistán nyilatkozott a tárgyalások 

kimeneteléről, de a szarvasmarha-kvótával kapcsolóban visszafogottságra intette a román felet.333 A 

budapesti román főkonzul Kossuth Ferenccel és Wekerle Sándorral folyatott beszélgetésen, az 

egyezmény leghatározottabb támogatójának tekintett kereskedelemügyi miniszter, a kvótára 

vonatkozó román igényre ekképpen válaszolt: „ha a kollégám, Darányi úr meghallaná Románia 

követeléseit, megütné a guta.”334

Március elején a bukaresti követ tájékoztatta a társországokat, hogy a román kormány nem 

éri be a február 28-án tartott értekezlet határozataival. A szarvasmarha kvóta első három évének 

számaival egyetért, de az utolsó három esztendőjét évi 5 000-rel növelné, sertést pedig 100 000 

helyett 140 000 darabot követelt. Darányi türelmét a fokozódó igények igencsak próbára tették és 

Wekerléhez intézett levelében már azt írta, hogy „nem méltányos dolog az ezért hozandó 

áldozatokat csupán és kizárólag egy termelési ág érdekeltjeire hárítani; hanem az osztó igazság 

legelemibb követelménye, hogy az összesség érdekében hozott áldozatok lehetőleg az adózók 

összességének rovására menjenek. ” Ugyanakkor hibáztatta a külügyet, amiért Szerbiát nem 

megfelelő módon tájékoztatta, ezért a Romániának adott engedményekből a szerb kormány arra 

következtetett, hogy a visszavont szerződés helyett újabb, nagyobb kedvezményeket kap. Mindezen 

okból Darányi megtagadta a hozzájárulását.335 Ezzel szemben a kereskedelemügyi tárca részéről 

Szterényi azzal érvelt, hogy ha Románia az autonóm vámtarifát életbe lépteti, akkor az 7-8 millió lej 

többlet vámterhet eredményez. A Monarchia 120 milliót meghaladó, Romániába irányuló 

exportjához viszonyítva pedig az igényelt állatkontingens pénzbeli értékét mindössze 14,75 millió 

lejre becsülte. Szterényi szerint Szerbia sem volt képes kihasználni a kontingensből neki biztosított 

engedményt, és Románia állattartása sincs abban az állapotban, hogy exportálhasson, mivel belföldi 

fogyasztását is alig tudja fedezni, ezért azt ajánlotta, hogy tegyenek eleget az újabb román
követeléseknek.336
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A minisztertanács végül engedett a román igényeknek, és újabb ajánlatában az utolsó három 

évben 35 000 szarvasmarhát engedélyezett, azzal a garanciával, hogy létrejön a szerződés és az 

1908. január 2-án elfogadott kontingens a következőkben nem változik.337 A külügyminisztérium 

tehát elszánta magát, hogy a diplomáciai jegyzékváltások helyett újra tárgyalóasztalhoz ültesse a 

három kormány küldötteit. Március 16-ra ezért Bécsbe közös miniszteri konferenciát hívott egybe, 

azzal a céllal, hogy egységes tárgyalási stratégiát határozzanak meg. Ezt megelőzően, a magyar 

álláspont kialakításakor, a belügyminiszter politikai érvekkel indokolta a román kormány kéréseinek 

teljesítését. Az volt az álláspontja, hogy inkább Szerbiának ne adjanak egyáltalán állat-behozatali 

kedvezményeket, amennyiben a kontingens nem emelhető tovább. Darányi kijelentette, hogy végső 

soron nem zárkózik el a román követelések teljesítésétől, de akkor a kontingenst iktassák törvénybe 

és Ausztriával kössenek formális egyezményt, egyébként pedig Romániának nyújtsanak más téren 

kedvezményeket. Szterényi szerint viszont a kontingens törvénybe iktatása kedvezőtlen helyzetet 

teremtene más országokkal való tárgyalásoknál, ezért azt javasolta, hogy Ausztriával állapodjanak 

meg arról, hogy majd Szerbiával csak legnagyobb kedvezmény-elvű szerződést kötnek. A 

minisztertanács végül Darányi javaslatát fogadta el, Szterényi javaslatával kiegészítve, hogy a 

kontingens esetleg felemelhető legyen.338 Március elején a budapesti román főkonzul Wekerle 

Sándorral bizalmasan közölte Ion I. C. Bratianu román miniszterelnök üzenetét, miszerint a román 

kormány nem enged a Bécsbe eljuttatott utolsó jegyzékhez képest. A magyar miniszterelnök ezzel 

kapcsolatban csak azt nehezményezte, hogy a román kormány nem volt hajlandó tovább halasztani 

az egyezmény megkötésének időpontját, amint ő azt korábban kérte, mivel a parlamenti agrárius 

többség miatt a ratifikáció kimenetele kérdésessé vált.339

A bécsi közös miniszteri konferencián mindkét kormány beleegyezett, hogy a kontingensből 

a románok által kért kvótát megadják. A legjelentősebb döntés azonban arról született, hogy a 

maximális kontingenst az 1907. október 8-án létrejött gazdasági kiegyezéshez mellékelt titkos 

pótegyezményben fogják rögzíteni. Ebben rögzítették a Romániának adott engedményeket is, amit 

ahhoz a feltételhez kötöttek, hogy Szerbiával az egyezmény március végén lejár, és egyik 

parlamentben sem terjesztik be azt ratifikációra, valamint, hogy Szerbiának semmilyen körülmény 

között sem adnak a kontingensből kvótát, és előírják a Bulgáriának rendelkezésére bocsájtható kvóta 

nagyságát is.340

Bukarestben március 27-én kezdődött meg a tárgyalások utolsó felvonása, amelynek első 

ülésén kiderült, hogy a románok a diplomáciai jegyzékváltásban megajánlott juh-kontingenst nem a 

legeltetési forgalom pótegyezményből való kihagyásáért, hanem annak a földművelésügyi miniszter 

által történt betiltásáért adott kárpótlásként értelmezték, és követelték a cikkely megtartását a 

pótjegyzékben. Ragaszkodtak hozzá, hogy a Monarchiának a Német Birodalommal fennálló 

állategészségügyi egyezményének mintájára, a jegyzékben foglalt rendelkezéseket vegyes bíróság 

védelme alá helyezzék. Követelték továbbá az állatforgalomra vonatkozóan a legnagyobb
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kedvezmény pro futura elvének alkalmazását, vagyis ha a Monarchia a jövőben egy másik államnak 

nagyobb kedvezményeket adna, az Romániát is megillesse. Ezzel szemben a Monarchia 

tarifaköveteléseinek teljesítésétől határozottan elzárkóztak és csak a jelentéktelenebb tételekre 

mutatkoztak hajlandónak szerény engedményeket adni.341 A Bukarestbe kiküldött Róth Loránd 

tanácsosnak április elsején küldött táviratában Darányi határozottan kijelentette, hogy „a legeltetési 

forgalomra, mely már végérvényesen elejtetett, vissza nem térhetünk.”342 Április 14-én, a Bécsben 

tartott közös miniszteri értekezleten a külügyminiszter beszámolt arról, hogy a bukaresti 

tárgyalásokon már csak a bárcás legeltetés kérdése van függőben, amelyre vonatkozóan a románok 

menet közben visszavonták beleegyezésüket. A következő magyar minisztertanácson Darányi 

kezdeményezte, hogy az 1907. május 24-én, rendeleti úton leállított legeltetési gyakorlatot a román 

pótszerződés ratifikációjával párhuzamosan iktassák autonóm törvénybe, amelyet a magyar kormány 

elfogadott és ezzel az utolsó akadály is elhárult.343

2. 6. Ratifikációk

Nagy Britanniában a Gabonatörvények (Corn Laws) 1846-os eltörlése, vagy a Joseph 

Chamberlain által 1903-ban beterjesztett törvénytervezet a Vámreformról (Tariff Reform) felszínre 

hozta a protekcionizmus-szabadkereskedelem hívei közötti választóvonalakat nemcsak 

kormánypárt-ellenzék keretben, hanem a mindkét alkalommal kormányon lévő toryk körében is.344 

A kérdés parlamenti ütköztetésére esetünkben a ratifikációs tárgyalásokon kerülhetett sor, amely egy 

sajátos momentum, mivel a már megkötött egyezmény tartalmán már nem változtathatott.

2. 6. 1. Az 1875-ös egyezmény

Románia első kereskedelmi és vámegyezményének ratifikálása a tárgyalásokon 

megtapasztaltnál töredezettebb politikai erőtérben zajlott. A Lascar Catargiu vezette konzervatív 

kabinet a függetlenség kerülőutakon való elismerésének lehetőségét kereste működése alatt (1871 

márciusa-1876 áprilisa). A nagyhatalmakkal való kereskedelmi egyezményeknek a Porta 

kijátszásával történő megkötése képezte eszköztárának egyik elemét.345 A Monarchiával kötött 

egyezmény teljességgel a Catargiu kormány műve volt és ennek megfelelően a függetlenségi 

igyekezet megkoronázását látták benne. Az egyezmény ratifikációjának időpontjára 

kikristályosodott a román politikai élet két legmarkánsabb arcvonala. A korábbi évtizedben a 

liberális csoportosulások meglehetősen töredezett spektrumának legfontosabb irányzatai, a Ion C. 

Bratianu nevével fémjelzett radikális liberálisok és a Mihai Kogalniceanu köré csoportosult 

mérsékelt liberálisok, a Mazar Pa§a-i koalíció alapján ekkorra a Nemzeti Liberális Pártba 

integrálódtak. A párt a „mi magunk által” (prin noi mqine) jelszót tűzték zászlajukra, a nemzeti 

emancipáció egyik alappillérének pedig a gazdasági konszolidációt tekintették. Ennek érdekében a 

nemzeti ipar megteremtését elengedhetetlennek ítélték és a liberális doktrínával kevésbé
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összeegyeztethető módon a protekcionizmus vált a párt fő sodrásirányává. A konzervatív doktrínát 

az 1863-ban Ia§iban, külföldön tanult értelmiség által megalakított Junimea (Ifjúság) csoportosulás 

fogalmazta meg, követendő politikának az „apró lépések taktikáját” (tacticapaqilor marunji) jelölte 

meg, a liberális igyekezeteket pedig az „alap nélküli form ák” (teoria formelor fara fond) kritikával 

illette. A Konzervatív Párt egyöntetűen a szabad kereskedelem mellett kötelezte el magát. A 

képviselőháznak 1875. június 27-én benyújtott törvénytervezet az egy évtizede egymásnak feszülő 

szabad kereskedelem és protekcionizmus híveinek első ízben teremtette meg a nyílt konfrontáció 

lehetőségét.

Vasile Boerescu külügyminiszter a törvénytervezet indoklásában elsősorban a politikai 

jelentőségét emelte ki, ami által az ország egy újabb lépést tett a teljes függetlenség irányába, 

értékelése szerint a Portával szembeni gazdasági függetlenséget értek el.346 A képviselőház ülésén is 

ezt domborította ki, élő szóban azt hangoztatva, hogy ez az egyik lehető legelőnyösebb egyezmény, 

amely által létrejött a politikai autonómia és ennek az autonómiának gyakorlását garantálja.347 A 

szenátus július 2-án tartott ülésén, az előbbi irányvonalon haladva, de azon túlmutatva kijelentette, 

hogy egy ilyen cselekedetért az utókor aranyba foglalja majd mind a kormány, mind pedig az 

ellenzék nevét, mivel e nagyszerű mű nemcsak a kormány, hanem a teljes generáció, a szenátus és 

képviselőház érdeme is.348 A szekciók jelentését a szabad kereskedelem egyik legvehemensebb 

védelmezője, Ion Strat (a Iasi-i egyetem közgazdaságtan professzora, több rendben látta el a 

pénzügyi tárca vezetését) mutatta be, felvezetőjében kiemelve, hogy három évtizednyi szenvedés, 

szükség és harc után első ízben köttetett egy ilyen fontos egyezmény egy ilyen nagyhatalommal, 

mint Ausztria-Magyarország, a teljes reciprocitás elve alapján, számottevő előnyökkel Románia 

számára. Ideális egyezménynek nevezte, aminek alapjául a klasszikus szabadkereskedelmi elmélet 

állt, a protekcionista követelményeket is figyelembe véve és összhangban az ország fiskális 

érdekeivel. Ismertette, hogy az egyes tételek számára biztosított vámok néhol elérik a 20% 

értékvámot is az egyezményben. Ennek kapcsán kijelentette, hogy ha ez által a román ipar nem tud 

versenyezni a külföldi termékekkel, akkor az így támogatott iparágak mesterségesen életbentartottak 

és nem érdemlik meg, hogy feleslegesen megterheljék értük a fogyasztókat, azt tehát csakis a 

protekcionista oldalnak tett engedményként kell értékelni, amelynek számos képviselője van, kiknek 

elképzeléseit nem lehet figyelmen kívül hagyni.349

Petre P. Carp, vallás- és közoktatásügyi miniszter, a Junimea-csoport feje, a gazdasági 

függetlenség elnyerését a fejedelemségek egyesítése és a dinasztia megalapítása után következő 

legfontosabb lépésnek minősítette. Az ellenzék kritikáját és a protekcionista lépéseket sürgető 

hangokat pedig azzal utasította vissza, hogy nem ismeretes a történelemben olyan eset, hogy tíz év 

alatt egy ország helyrehozhatatlanul tönkrement volna és nincs olyan ország a világon, amelyik az 

ipar védelme érdekében olyan intézkedéseket hozott volna, ami a kenyér árát drágítja.350
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A mérsékelt liberálisok táborának véleményét Mihai Kogalniceanu tolmácsolta, kritizálva az 

egyezmény kidolgozóit, amiért egyáltalán nem vették figyelembe a születő román ipar szükségét. 

Értékelése szerint a dualista monarchia részére biztosított kedvezményekért cserébe Románia 

semmit nem kapott, a vámmentes román gabonának is csak száraz években lesz kereslete. Azzal 

összegezte, hogy a megkötött egyezménnyel Románia feláldozta magát, és csak azt a lehetőséget 

hagyta meg magának, hogy kizárólag gabona- és nyersanyag-termelő nemzet legyen. A kormány 

által előszeretettel hangoztatott politikai eredmények szempontjából kijelentette, hogy annak semmi 

gyakorlati jelentősége nincs, nem gyarapítja semmivel az autonómia jogait, amit már Európa 

nagyhatalmai régóta garantáltak, Románia pedig naponta gyakorolta azt.351 A radikális liberálisok 

részéről Ion C. Bratianu lakonikusan fogalmazta meg kritikáját: Ausztria, kezében tartva a 

városokat, vagyis a kereskedelmet és az ipart, nekünk a termőtalajt hagyja meg, azért hogy 

szántsunk és termeljünk, így táplálva az idegen kereskedelmet és ipart.352

A konzervatívok többsége a törvényhozásban biztosította a ratifikáció kedvező kimenetelét, 

azonban a Nemzeti Liberális Párt elkeseredetten igyekezett életbe léptetését megakadályozni vagy 

elhalasztani. Július 2-án, amikor a felsőház is megszavazta a törvényt, tizenegy ellenzéki képviselő 

mondott le mandátumáról, a Nemzeti Liberális Párt szócsöve, a Románul című napilap július 4-én 

megjelent száma gyászkeretbe foglalt vezércikke militáns hangnemben, elutasítóan tudósított.353 A 

konzervatívok eme nagy győzelem feletti ünneplés tiszavirág életűnek bizonyult, ugyanis éppen az 

egyezmény eredményezett politikai válságot és az életbeléptetés feladata már a hatalmat 1876. 

április 27/május 9-én átvevő liberálisokra hárult, akik azonban már nem törekedtek az egyezmény 

semmissé tételére, hiszen a keleti kérdés egy újabb epizódjának külpolitikai konstellációjában 

szükség volt a Ballhausplatz jóindulatára.

Az egyezmény magyar képviselőház elé terjesztett indoklásában br. Simonyi Lajos 

Romániának a földrajzi elhelyezkedését, a román gazdaság fejlődését és a politikai konszolidációt 

olyan tényezőkként ismertette, amelyek kiemelték a balkáni országok sorából. Hangsúlyozta, hogy 

az egyezmény a magyar üzleti körök -  amelyek felismerték a szomszédos ország felsorolt erényeit -  

több éves óhajának tett eleget, és meggyőződését fejezte ki, hogy ez által a korábbi években 

megtapasztalt, és a kamarák közvetítésével folytatott konzultációk során a kormány tudomására 

jutott visszásságok megszűnnek. A tartalom és jelentőségének vázlatos ismertetése után hangot adott 

meggyőződésének, miszerint a kellő alap lerakásával kereskedelmünk és iparunk fejlődése és kelet 

felé kiterjedése biztosan várható.354

A törvénytervezet általános tárgyalására a magyar képviselőházban 1875. december 16-19. 

között került sor. A központi bizottság előadója, Hegedüs Sándor közgazdász a fennálló kétoldalú 

áruforgalmi viszonyokról beszélt elöljáróban, megemlítve, hogy a piaci részesedés tekintetében a 

Monarchia a második helyen állt, a vízi utak előnyét kihasználó Anglia mögött. A fontosabb kiviteli 

cikkek Erdélyből és Magyarországról a fa-, bőr-, textil- és üvegáru, míg Ausztriából a finomabb

63



áruk és gépipari termékek. Románia ekkor nagy mennyiségben exportált gabonát és szarvasmarhát, 

ami a Monarchia számára passzív kereskedelmi mérleget eredményezett. Az egyezmény várható 

előnyeit ecsetelve kijelentette, hogy az egyes árufélékre nyert vámmentesség és kedvező vámok, 

valamint az átalakításra kerülő értékvámok a piaci részesedés bővülésével kecsegtetnek. Nagy 

előnynek értékelte az feldolgozóipar vámmentességét, mert Románia a kőolajat, szeszt, cukrot és 

gyapjút Erdélyben fogja feldolgozni. A kishatárforgalom számára lehetővé tett különbözeti vám, 

illetve vámmentesség a székelyföldi kézművesiparnak biztosít nagy előnyöket. A Romániának 

megadott gabona vámmentességére vonatkozóan pedig azzal érvelt, hogy önmagában nem 

befolyásolja a magyar gabona piaci érdekeit, hanem sokkal inkább a vasúti viteldíjak gyakorolnak rá 

hatást. Az egyezmény hiányosságait viszont abban látta, hogy a benne foglalt áruk osztályozása nem 

felelt meg a legkorszerűbb technikai követelményeknek, kényszerű elfogadását azzal indokolta, 

hogy a román vámkezelés alacsony szintje forgalomakadályozó tényezőt jelentene. A másik 

negatívumának pedig azt tartotta, hogy az ausztriai és magyarországi zsidókra ugyanazokat a 

jogkorlátozásokat alkalmazzák, mint a romániai zsidókra.355

Az első hozzászólás a Negyvennyolcas Függetlenségi Párt képviselője, Simonfay János 

részéről érkezett, aki indítványozta a ratifikáció tárgyalásainak törlését a napirendről, azzal érvelve, 

hogy azt el kell halasztani addig, amíg Ausztriával a vámszerződés iránti alkudozások be nem 

fejeződnek, hiszen így a törvényhozásban tárgyalás alatt lévő egyezmény nem használható fel a 

közös vámterület indokául. Kijelentette, hogy a tárgyalásoknál Ausztria érdekei voltak irányadóak, a 

román ellenzék is az egyezmény káros voltát hangoztatta, indokolt lenne hát egy kétoldalú 

egyezmény megkötése Ausztria kizárásával.356 A további felszólalások során minden képviselő 

nyilatkozott, hogy támogatja, vagy elveti a fenti indítványt. A kormánypártiak elvetették, az 

ellenzékiek támogatták, sőt, ennek a képviselőcsoportnak számos képviselője, mint Almássy 

Sándor, Helfy Ignác és Simonyi Ernő felszólalásaikban jórészt ez utóbbi tétel ismétlésére 

szorítkoztak, ráadásul a szerb nemzetiségi politikus, Miletics Svetozar is ennek szellemében szólt 

hozzá a vitához.360 A székelyföldi gr. Nemes Nándor kiemelte, hogy a közjogi kiegyezés politikai 

megoldásával minden képviselő meg van elégedve, vagy bele van nyugodva, de az anyagi oldal 

(bankkérdés, fogyasztási adó, vámszövetség) felületes megoldásait majd mindenki kárhoztatja.361 

Mocsáry Lajos azzal vádolta a kormányt, hogy engedett a társország nyomásának: „azt Bécsben így 

kívánják, és a mint Bécsben kívánják, annak úgy meg kell lenni. ”362

A kormány erre vonatkozó álláspontját Tisza Kálmán miniszterelnök fogalmazta meg, aki az 

osztrák-magyar alkudozások kimenetelét és a közös vámterület további létezését kérdésesnek ítélte 

meg, de az egyezmény életbeléptetésének szükségét azzal indokolta, hogy ellenkező esetben 

Románia olyan vámszabályozást léptet életbe, ami ellehetetleníti a kereskedelmet.363 A 

kormánypárti képviselők a továbbiakban nem mulasztották el hozzászólásaikban megismételni ezt 

az érvet.
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A vita másik lényeges sarokköve az ipar, a kereskedelem és az agrárszféra érdekeinek 

ütköztetése volt. Az ellenzéki képviselők ezzel kapcsolatban egyöntetű kiindulópontot fogalmaztak 

meg, amely szerint az ipar fejlődésének útja és az agrárium kompenzációjának lehetősége az önálló 

vámterületben rejlik. Gr. Nemes Nándor emlékeztetett, hogy az 1873-1874-es gabona 

vámmentessége több mint egy forinttal csökkentette a gabona árát a pesti piacon, amitől az agrárium 

szenvedett. A növekvő adóterhek mellett a gazdák nem bírják el az árcsökkenést. Kijelentette, hogy 

Magyarországon nincs olyan ipar, amelynek érdekeiért az agráriumtól ekkora áldozat elvárható 

lenne. Az iparfejlesztésre vonatkozóan javasolta, hogy azt ne kedvező vámtételekkel fejlesszenek, 

hanem termelési költségeket csökkentő intézkedésekkel, illetve a hazai piac biztosításával. 

Indítványozta az értelmiség állami adminisztrációból való leépítését -  mivel szerinte az értelmiség 

megfelelő tudásbeli potenciált képviselt, csak a vállalkozó szellem hiányzott - hogy vállalkozzon és 

így teremtődjön meg a hazai ipar.364

A kormánypárti képviselők általában nem tartották kívánatosnak az egyoldalú hazai piac 

monopolizálását, elsősorban elvi okok miatt. Pogány Károly képviselő azzal érvelt, hogy a magyar 

ipari termékek csak déli és keleti irányban piacképesek, mert a nyugati ipar túl fejlett.365 Ezt a 

véleményt osztotta a kisipar jó ismerője, Ráth Károly is, aki kiegészítette azzal, hogy a tapasztalatok 

alapján a nemzetközi kereskedelmi forgalom megkönnyítéséből mindig az az ország húzza a 

nagyobb hasznot, amelyik fejlettebb iparral rendelkezett.366 Steinecker Ödön pedig azt emelte ki, 

hogy léteznek egyes iparágak, mint a malom- és gépipar, amelyeknek a hazai piac nem biztosít 
megélhetést.367

A gabona-vámmentesség keltette nyugtalanságra a budapesti malomipar aggodalmainak 

összességében hangot adó Wahrmann Mór fogalmazta meg a leghatásosabb ellenvéleményt. 

Álláspontja szerint az importgabona segített a malomiparon a gyenge termést eredményezett 

években, hozzájárult a kínálat stabilitásához, ennek köszönhetően nem vesztek el a nyugati piacok. 

Úgy értékelte, hogy malom- és szeszipar tekintetében Magyarország vezető pozíciót tölt be, így ezek 

fejlesztését elősegíti az egyezmény. Méltatta továbbá a vámeljárás szabályozását, hiszen a 

„közelebbi időben nem volt kereskedelem, hanem kockajáték. ”368

A speciálisan Erdélyt érintő kérdéseket Pogány Károly és Ráth Károly vetették fel, 

mindketten elismerve, hogy az itteni őstermelést károsan érintheti az egyezmény. A káros hatások 

tompítására előbbi a tagosítást sürgette,369 utóbbi pedig meggyőződésének adott hangot, hogy a 

kompenzációként kapott kereskedelmi és ipari előnyöket ki fogják használni.370 Erdély volt 

kormánybiztosa, gr. Péchy Manó hasonlóképpen kijelentette, hogy várható a nyerstermények iránti 

kereslet csökkenése, amelyet kompenzál az ipari termékek piacának bővülése, ugyanakkor a 

kukorica -  a legszegényebbek tápláléka -  árának csökkenése összességében jótékony hatással lesz. 

Meggyőződése volt, hogy „az ilyen országos nemzetgazdászati előnyöket biztosító szerződéseket 

partikuláris és vidéki érdekeknek feláldozni nem lehet, nem szabad.” Az erdélyi gazdaság

65



fejlesztésének útját a gazdászati oktatás megteremtésében, erdőtörvények elfogadásában, bányászat 

bővítésében, intenzív termelésre való áttérésben, tagosítás és birtokrendezés véghezvitelében 

azonosította, legutóbbit, hogy jelzáloghitelezést lehessen alkalmazni.371

Az ellenzék soraiból Orbán Balázs nyilatkozott roppant pesszimistán a székelyföldi 

gazdaság kilátásairól, megkérdőjelezve az egyezmény gyakorlati hasznát, mivel évszázadokig 

megvoltak nélküle is. Meggyőződése szerint a romániai gabona el fogja nyomni a magyarországit, 

amint az erdélyivel már megtette, a vasúti összeköttetés után Erdélyben már nem lesz érdemes 

kukoricát termelni, az import szarvasmarha is a hazai állattenyésztést veszélyezteti. Összességében a 

mezőgazdaság két legfontosabb ága kerül veszélybe. Exportra nem látott lehetőséget az erdélyi ipar 

állapota miatt, amelyet a következőképpen írt le: a cukorgyártás megbukott a fiskális politika miatt; 

a szeszgyártást a galíciai verseny visszaszorította; a szentkeresztbányai és fülei vashámorok 

alacsony kapacitáson termelnek; fakivitel nem lehetséges, mert a besztercei és Tatros menti erdők le 

vannak tarolva; ásványvizet a tutajozás megszűntével lehetetlen szállítani, Borszék messze esik a 

vasúttól; üveget két gyárban termeltek, azt is kisebb volumenben. Összegezve sekély előnyre vélt 

kilátást.372

Simonyi Lajos, földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszter a hozzászólásokra 

válaszolva elismerte, hogy az erdélyi agrárszféra rosszabb helyzetben volt, mint a magyarországi és 

a kormány nevében, orvoslásként a birtokviszonyok rendezését ígérte. Hasonlóképen ígéretet tett a 

magyar gabona költségterheinek csökkentésére annak érdekében, hogy a vasúti csatlakozás nyomán 

beáramló idegen gabonával felvegye a versenyt. Orbán Balázsnak adott válaszában kijelentette, 

hogy a lehanyatlott erdélyi gyáripar a kedvező kiviteli feltételek mellett fog fellendülni, az ellenzék 

egészének vádj aira pedig: „Azért lemondani valamely nyereségről, mert a másik fé l többet nyer mint 

mi: ezt nem tartom alapos indoknak. ”373

Menetközben az általános vita egyik tárgyává a zsidók romániai jogkorlátozása vált. 

Wahrmann Mór az egyezmény hiányosságának ítélte meg a kérdéses záradékot és bírálattal illette 

érte a kormányt, amért az abból származó a gyakorlat árt a kereskedelemnek. Példákat hozott fel, 

melyek szerint zsidók honosították meg Londonban a magyar bor fogyasztását, Párizsban pedig a 

magyar lisztét, és a Budapesten letelepedett holland kereskedő fellendítette az exportot Hollandia 

irányába. A fontos közvetítőszerepet pedig a romániai körülmények között lehetetlen betölteni. Más 

szempontot is felhozott, mely szerint a zsidó nem kebelezheti be vagy árvereztetheti nem fizető 

adósának végrehajtás útján elvett ingatlanját, ami úgyszintén ellehetetleníti tevékenységét.374 

Mintegy válaszképpen, Istóczy Győző pártonkívüli képviselő, megragadta az alkalmat és 

szokásához híven erős antiszemita beszédet tartott, amiben méltatta Románia legitim igyekezetét, 

hogy megvédje magát az uzsora, üzleti szédelgés és a monopólium zsidókra jellemző gyakorlatától, 

az egyezmény ezen klauzulájának kritizálásával.375 Az Ellenőr főszerkesztője, Csernátony Lajos 

tiltakozott, amiért az előtte felszólaló magát az egyenjogúság elvét támadta.376
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2. 6. 2. Az 1893-as egyezmény

Az 1893-ban megkötött Osztrák-Magyar-Román egyezmény ratifikációjának a román 

törvényhozásban közvetlen előzménye volt az 1893-as román autonóm vámtarifa és a 

Németországgal kötött kereskedelmi és hajózási egyezmény törvényerőre emelése. A román 

kormány gyorsított eljárásban igyekezett elfogadtatni az autonóm vámtarifát 1893. december 

második felében, az osztrák-magyar-román tárgyalások utolsó felvonásával párhuzamosan és 

közvetlenül a Németországgal való egyezmény ratifikációja előtt. Az autonóm vámtarifa és egy más 

országgal kötött egyezmény, valamint annak kiegészítő diplomáciai jegyzékváltásai két 

minőségében eltérő törvénytervezet, ami a törvényhozók mozgásterét tekintve is különböző módon 

nyilvánul meg. Míg előbbinek törvényerőre emelése során, egy-egy szakasza, vagy paragrafusa a 

részletes tárgyalások alatt a képviselők szavazata alapján módosítható, utóbbi ratifikációját csak 

összességében fogadhatja, vagy utasíthatja el a parlament. Romániában 1888-ban a konzervatívok 

egy része az ún. őszinte liberálisokkal közösen hozták létre a Liberális-konzervatív Pártot és rögtön 

kormányt alakítottak, amiért az ellenzék kormány alkotta pártnak és nem párt alkotta kormánynak 

titulálta. Ez a kormány igyekezett az új autonóm vámtarifát a nemzetközi egyezményhez hasonló 

feltételek mellett elfogadtatni, főként azért, mert ez képezte alapját az akkor már aláírási fázisában 

levő egyezménynek az Osztrák-Magyar Monarchiával.

Az autonóm vámtarifa tervezetét Sc. Várnav terjesztette be a képviselőház elé, annak 

december 17. ülésén, de napirendre tűzése előtt a Liberális Párt tagjai már éles kritikával illették. Az 

ellenzéki beszédek sorából kiemelkedett Nicolae Fleva napirend előtti hosszas felszólalása377 és C. I. 

Stoicescu hasonlóképpen több órán át tartó két beszéde.378 A liberálisok diskurzusában visszatérő 

motívumként azonosítható egyfajta ünnepélyes nosztalgia a vámháborút kirobbantó, általuk 

kidolgozott és 1886 májusában elfogadott autonóm vámtarifa iránt, amelyet mérföldkőnek értékeltek 

a gazdasági szuverenitás helyes útján. Ennek természetes ellentéte, aminek ostorozásáról nem 

feledkeztek meg, az 1875-ös egyezmény volt, mint a gazdasági kiszolgáltatottság és megaláztatás 

jelképe. Ennél a pontnál azonban számos esetben engedékenységet tanúsítottak és feloldozást adtak 

az azt aláíró Gheorghe Costa-Forunak, azzal magyarázva tettét, hogy a nemzeti szuverenitás ígérete 

megmámorosította és elvette józan ítélőképességét. A másik ilyen klisé, amelyhez a 

képviselőcsoport tagjai előszeretettel visszatértek az 1891-es, számos enyhítést tartalmazó autonóm 

vámtarifa-revízió volt, amelyben a helyes útról való letérést látták. Bár a kormány nem tájékoztatta a 

törvényhozást a Monarchiával folytatott tárgyalások menetéről és a kamarákkal sem konzultált ez 

ügyben, az ellenzék számára nyilvánvaló volt, hogy a dualista állammal való egyezmény 

előkészítése zajlik, ennek megfelelően pedig a vele szembeni elítélő hangnem fokozódott.

A kormánypárt tagjai következetesen a sajnálatos jelzővel látták el a vámháborút, az 

általános tárgyaláson pedig Gr. Olanescu kormánypárti képviselő -  aki 1886-ban magas beosztású 

hivatalnok volt a Pénzügyminisztériumnál, tagja volt az autonóm vámtarifát kidolgozó bizottságnak,
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majd később a vám főnöke lett, így alkalma nyílt gyakorlatban is megtapasztalni annak hatását -  

olyan véleményt fogalmazott meg, hogy a liberális kormány, amelyik az 1886-os tarifát megalkotta 

és utólag nagy nosztalgiával viseltetik iránta, soha nem alkalmazta. Ugyanis a nyilvánvalóan 

Ausztria-Magyarország elleni fegyvert a Monarchia minden úton igyekezett semlegesíteni, ezért 

minden román piacra szánt terméket megsétáltattak Svájcban, ahol honosították és a Svájccal kötött 

egyezményes tarifa hasznát élvezve érkeztek Romániába. Ez pedig úgy volt lehetséges, hogy 

Hollandia kérte a honosítási jogot Romániától a gyarmatáruk áramlását elősegítendő, a román 

pénzügy pedig úgy rendelkezett, hogy minden olyan árut, amelyet olyan országban honosítottak, 

mellyel a román állam egyezményt kötött, az egyezményes tarifa tételei szerint veszik át a 

határállomásokon. Az akkori kormány tehát semlegesítette az autonóm vámtarifát. 1889-ben a 

hatalomra került konzervatívok visszavonták Svájc honosítási jogát, de az autonóm és az 

egyezményes vámtarifák között akkora volt a különbség, hogy sok osztrák-magyar gyártónak 

megérte megsétáltatni termékeit Hollandiában, ezért volt szükség az 1891-es autonóm vámtarifa

revízióra, enyhítési szándékkal. A soron következő további enyhítésre a csempészet visszaszorítása 

és az exportlehetőségek növelése érdekében van szükség.379 Az ismételten hozzászóló C. I. 

Stoicescu a javaslattevőket józanságra szólította fel: a revízió egyoldalú cselekedet, ha megadják, 

már nem lesz amivel alkudjanak az egyezmények tárgyalásainál. Emlékeztetett, hogy 1885-ben 

Románia egyetlen ökröt exportált az osztrák-magyar vámterületre, és amelyről Mihail Kogalniceanu 

elmondta a sokszor idézett híres mondatát: „le kellett volna fényképezni azt az ökröt és a képet 

kitenni a parlamenti tribün alá, hogy a nemzet képviselői láthassák miért kötöttünk egyezményt 

Ausztria-Magyarországgal. ”380 Válaszában P. P. Carp miniszter megjegyezte, hogy az előtte 

felszólaló ellenzéki képviselő nem hozott fel statisztikai adatokat, nem nevezett meg olyan tételeket, 

amelyek konkrétan sértenék a román érdekeket és felhívta a figyelmet, hogy nem lehet a teljes ipart 

védeni, csupán egyes szegmenseket, ahogy más országok is teszik. Kiemelte, hogy azon 

árucsoportok vámját csökkentették, amelyeknek nincs honi ipara és az árucsoportokon belül olyan 

egyes árutételeket, amelyeket a meglévő ipar nem gyárt, valamint olyan gépeket, amelyekre nincs 

technológia. Konkrét példaként említette Ia§i város közművesítésének problémáját, amely komoly 

akadályokba ütközik, ha a csövek vámját nem csökkentik. A késő esti órába nyúló tárgyaláson N. 

Fleva felháborodásának adott hangot, hogy nincs jelen a Házelnök (betegség miatt hiányzott) és 

egyetlen éjszaka voltak kénytelenek a képviselők megismerni a tervezetet. Megismételte a liberális 

álláspontot, mely szerint nem lehet engedményt várni egyik partnerországgal sem a sorra kerülő 

egyezmények tárgyalásán, ha az autonóm tarifában a román kormány már mindent megad. 

Végezetül kijelentette, hogy nem törvényt alkotnak, hanem közönséges bűnt követnek el a 

kezdeményezők, amihez jól megválasztották az éjjeli időpontot.381 Utolsóként Al. Lahovari 

külügyminiszter szólalt fel, aki azzal indokolta a sietséget, hogy a Németországgal fennálló 

provizórium, amely a búzára a legnagyobb kedvezményt biztosította, két nap múlva hatályát veszti,
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ezért kérte a tervezet megszavazását. Végül az ülés éjfél után fél órával ért véget, amikorra az 

ellenzékiek közül csak egy képviselő maradt a teremben, így megszavazták az autonóm 

vámtarifát.382

Az alsóház másnap a Németországgal október 21-én kötött kereskedelmi és hajózási 

egyezmény ratifikációját tűzte napirendre, amelyet M. Bal§ terjesztett be a bizottsági jelentéssel 

együtt. Az előadó az egyezmény legfőbb indokának azt hozta fel, hogy 1892 júliusában 

Németország a román gabonának egyoldalúan a legnagyobb kedvezményt biztosította, azzal a 

feltétellel, hogy kezdjék meg a tárgyalásokat egy végleges egyezmény megkötésére.383 Utána Em. 

Porumbaru ellenzéki képviselő emelkedett szóra, aki beszédében a liberálisok retorikai kliséinek 

elismétlése után emlékeztetett D. Lindheim, bécsi román főkonzul 1891. július 6-án küldött 

jelentésére a küszöbön álló, az Osztrák-Magyar Monarchia és a Német birodalom közötti 

vámunióról, valamint Matlekovits Sándor könyvére.384 Előbbi_kilátásba helyezte, hogy a további 

szerződések azonos időben lesznek megtárgyalva mindkét ország által és elszigetelt egyezmény nem 

fog megkötésre kerülni. Ezek alapján a képviselő úgy értelmezte, hogy a két ország egy új 

gyakorlatot igyekszik meghonosítani, mely szerint két tárgyaló lép fel egy ellen, így akaratukat 

jobban ráerőltethetik egy kisebb országra. Matlekovits munkájából pedig azt a konklúziót vonta le, 

hogy Németország és Ausztria belátta, hogy a protekcionista gazdasági politikán enyhíteni 

szükséges, de szembetalálták magukat a francia protekcionizmussal, az orosz prohibitívizmussal, a 

Monroe-elv vezérelte Amerikával, ezért figyelmük kelet felé irányult, és a kelet-európai, illetve a 

balkáni országokat próbálják egyfajta vámligába bevonni. A képviselő szerint a megvalósíthatóság 

ugyan kétséges és távoli, de az unió elmélete létezik, számos támogatója van a két országban, és 

Romániának is szerepet osztottak ebben a zollvereinben, ehhez pedig az első lépcső a tárgyalásra 

bocsájtott egyezmény.

A szünetben kisebb incidens történt, mivel az előtérben a képviselők felfegyverzett 

katonákkal találták szembe magukat, amit az ellenzékiek rögtön úgy értelmeztek, hogy a kormány 

így akar nyomást gyakorolni rájuk.385 A Házelnök azzal magyarázta az esetet, hogy a parlament 

díszőrségét ellátó katonák pihenőhelye fűtetlen, így a nagy hideg elől kénytelen volt beengedni 

őket.386 Em. Porumbaru képviselőt több mint négy órás szónoklata után Al. Lahovari 

külügyminiszter szakította félbe és közölte, hogy az egyezményen tizennyolc hónapig dolgoztak, és 

az egy igazi tudományos mű, amelyet csak objektív érvekkel szabad kritizálni. Kijelentette, hogy a 

kormány nagy szükségét érezte annak, hogy a gabona piacát bővítsék a világverseny fokozódása 

adta helyzetben, ilyen szempontból pedig Németország a legjobb terep Anglia és Belgium mellett, 

mert nem lehet csak egyetlen piacra összpontosítani. Végül este fél kilenckor, az ellenzékiek 

szétszéledése miatt, újfent elsöprő többséggel az alsóház elfogadta a törvénytervezetet387

Az Osztrák-Magyar Monarchiával kötött kereskedelmi egyezményt a szenátus 1894. február 

12-én fogadta el, majd a március 2-án tartott ülésen megkezdődött a képviselőházi tárgyalása. A
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törvénytervezetet az előkészítő bizottság nevében N. Ceaur Aslan terjesztette a Ház elé, legnagyobb 

eredmények ismertetésével: csökkentett vámok juhok és sertések esetében; tranzit engedélyezése a 

lezárt vagonokban szállított nyershúsnak; tranzit és export engedélyezése állati nyerstermények 

számára; kishatárforgalom engedélyezése; legnagyobb kedvezmény elvének alkalmazása a tarifák 

lekötése nélkül. Indoklásában kiemelte, hogy az egyezmény a kapcsolatok normalizálásáért 

szükséges, és nem lehet kérni, hogy a Monarchia megnyissa határait a román gabona és 

szarvasmarha előtt, amikor minden országban a protekcionizmus a fő irányvonal. Közvetlen 

előzményének az 1891-es váltást említette, amikor mindkét ország lemondott a prohibitív vámokról, 

aminek következtében az osztrák-magyar vámterületre irányuló román export a háromszorosára nőtt, 

és ezért a kormány érdemesnek találta megkötni az egyezményt. Az egyezmény értelmében a 

Monarchia az új román tarifa előnyeit kapta, míg Románia a Monarchia által Németországgal,388 

Olaszországgal, Svájccal és Belgiummal kötött egyezményekét.389 Az ellenzék soraiból elsőként 

felszólaló D. Moruzi figyelmeztetett, hogy a bizottság nem a házszabályok szerint állt össze, ezért az 

egyezményre már kezdettől a törvénytelenség árnyéka vetül. A házelnök erre azt válaszolta, hogy a 

bizottság csak teljes létszámmal kezdheti meg munkáját, ami megtörtént, és az ellenzék tagjainak 

távozása a munkálatok közben a döntőképességet nem befolyásolta.390 A következő felszólaló, az 

úgyszintén liberális C. Ressu engedékenységet tanúsított a kormány irányába, egyetértve a 

véleménnyel, mely szerint nem lehetett megszerezni minden exportelőnyt. Az egyezmény 

egyensúlytalanságát abban látta, hogy a juhok és sertések kedvező vámjai nem jelent eredményt, 

ugyanis a vámháború hatására a román állattenyésztés annyira lehanyatlott, hogy három évig 

biztosan exportképtelen, mivel a helyi keresletet is alig bírja fedezni. Ezért, szerinte, a Monarchia 

négy évig élvezni fogja a legnagyobb kedvezmény és az autonóm tarifa kínálta lehetőségeket, majd 

amikor Románia exportálni tudna, felmondja az egyezményt, ezért a maga részéről nem szavazza 

meg.391 A kormánypárti I. §tefanescu állatkereskedő felhívta a figyelmet arra a gyakorlatra, hogy a 

kőbányai sertéspiacon brutális vizsgálatnak vetik alá a sertéseket, aminek következtében azok négy 

napig nem bírnak enni, ezért csak jelentős súlycsökkenés után lehet túladni rajtuk, nyilvánvaló 

károkat okozva a gazdáknak. Szerinte a szörénységi állatpiacok visszaállítását kellett volna elérni az 

egyezményben, és azt, hogy a vizsgálatokat román állatorvosok végezzék el és adjanak ki 

állategészségügyi bizonylatokat.392

N. T. Popp, liberális párti képviselő a megelőző konzultációk hiányát rótta fel, majd 

reflektált a bizottsági jelentéstevő által elmondottakra, miszerint nagymértékben növekedett az 

export, és kiemelte, hogy az elmúlt tizenegy év kereskedelmi mérlege továbbra is passzív maradt, az 

import kétszerese a Monarchiába való kivitelnek. A továbbiakban kitért az állatexportra, és az 

egyezmény azon kitételére alapozva, mely előírja, hogy az állati nyerstermények bizonylat nélkül 

ipari létesítményekbe exportálhatóak, számon kérte a kormánytól, hogy hasonló kritériumok alapján 

miért nem lehet az erdélyi szeszgyárak mellett működő hizlaldákba szarvasmarhát szállítani.393 G.

70



Ghi^ulescu képviselő a jelentésről megállapította, hogy igen elegáns stílusban volt összeállítva, 

előrejelzi annak tartalmát is, ami szép és nagyvonalú, nem pedig hasznos. Felhívta a figyelmet arra a 

veszélyre, hogy kihasználva a földrajzi helyzetét és alacsony árait, a Monarchia monopolizálni fogja 

a román ipari termékek piacát és azonnal állategészségügyi zárlatot rendel el, amint Románia 

exportképes lesz. Végül megkérdőjelezte a legnagyobb kedvezmény elvének érvényesülési 

lehetőségét, amely a kishatárforgalomban és egy harmadik országgal kötött vámunió esetében nem 

hatályos.394 I. M. K. Epureanu az egyezmény támogatójaként kért szót, és a Monarchiával való 

kereskedelmi viszony állomásait elevenítette fel, elismerve, hogy a szarvasmarha kivitel 

tekintetében sok sérelem érte az országot, de mint mondta: az egyezményes rendszer minden esetben 

hasznosabb, mint egy háborús rendszer. Statisztikai adatokat mutatott be arra vonatkozóan, hogy az

1875-ös egyezmény, a vámháború és az 1891-es kölcsönös egyezmény hatására miként alakultak a 

külkereskedelmi számsorok. Illuzórikus taktikai lépésnek mutatta be az 1886-os protekcionista 

fordulatot, ugyanakkor statisztikai adatokkal szolgált a Monarchia árusétáltatási és honosítási 

gyakorlatáról Svájcban és Hollandiában. Az egyezmény szükségességével kapcsolatban úgy érvelt, 

hogy általa versenyhelyzet teremtődik a román piacon, ami pedig hasznos az egész 

nemzetgazdaságnak, ellenkező esetben Németország monopolizálni fogja.395

Végezetül Al. Lahovary válaszolt a hozzászólásokra és kritikákra. Visszautasította az 

ellenzék Monarchia ellenes vádjait és az export nagyobb ütemű növekedésével, illetve egy újbóli 

nagy piacnyitás lehetőségével érvelt olyan körülmények között, amikor még számos nyugati piac 

zárva előttük. Az ellenzéknek számos költői kérdést szegezett neki: miért csak a Monarchiával 

szemben kellene nagyobb vámokat alkalmazni, mint az autonóm tarifában előírtak? Miért építettek 

közutakat meg vasutakat, ha nincs rajtuk áruforgalom? Miért pazarolnak egyáltalán papírt, ha a 

Monarchia részéről folyton rosszindulatot feltételeznek? Az állategészségügyre vonatkozó kritikákra 

válaszolva kijelentette, hogy Svájcban és Németországban, bár létezik állategészségügyi egyezmény 

és a szarvasmarhák ápoltabbak, mint Romániában a versenylovak, mégis szigorúan járnak el 

egymással szemben, a vizsgálatokat a fogadó ország állatorvosai végzik és határzárat úgyszintén 

felállíthatnak, ezért az ilyenfajta román igények teljesen illuzórikusak.

A Monarchia-ellenesség eruptív felszínre kerülése ellenére végül még azon a délután 

kétharmados többséggel ratifikálták az egyezményt,396 ami a jelenlévő kormánypártiak számbeli 

fölényének volt betudható. Nem elhanyagolható tényező azonban ennek a politikai csoportosulásnak 

a külpolitikai orientációja. Bár a liberális kormány idején, 1883-ban csatlakozott Románia a Hármas 

Szövetséghez, a német orientációt a legkövetkezetesebben a konzervatívok vállalták fel.

Az 1894 februárjában beterjesztett törvényjavaslat Lukács Béla kereskedelemügyi miniszter 

által jegyzett indoklásában rövid történeti kitekintővel kezdődik, amelynek középpontjába helyezi 

Romániának a nemzetközi porondon elfoglalt pozícióját és belpolitikai rendszerének konszolidációs 

folyamatát, mint nemzetgazdasági ambícióinak befolyásoló tényezőjét. Ennek eredményeként
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jelentkezett a többéves vámháború, amelynek következményeként három lényeges fordulatot említ: 

a Monarchia elvesztette vezető pozícióját a román piacon való részesedést tekintve; Románia 

meghirdette iparosítási tervét; Romániában az exportlehetőségek megszűnése nyomán az 

állattenyésztés végzetesen lehanyatlott. A tárgyalások folyamán, ennek megfelelően új irányelvek 

léptek életbe és a Monarchia már nem tulajdonított egyes, a múltban húzóágazatnak számító 

cikkeknek nagy jelentőséget, mert a vámháború alatt ezek termelői vagy új piacokat szereztek, vagy 

átalakultak, Románia pedig hasonló iparát vehemensebben védelmezi. Másfelől Románia számára is 

kevésbé volt fontos, hogy a megfogyatkozott állatállományát külföldön értékesítse. Ezért mindkét 

fél könnyebben tett engedményeket, amitől a tárgyalások is könnyebben zajlottak. A továbbiakban 

egy roppant hosszú összehasonlító elemzésben, az áruforgalmi statisztikák eredményeit 

felhasználva, kidomborította a Monarchia és azon belül Magyarország aktív mérlegét, kiemelve, 

hogy az új egyezmény által az export értékének összege még tovább növelhető, és visszaszerezhető 

a vezető hely a román piacon, ami pedig a külkereskedelmi forgalmunk egyenletes fejlesztése

érdeke.397

A képviselőház közgazdasági bizottsága április 13-án tárgyalta meg az előzetes megbírálás 

végett hozzá utalt törvényjavaslatot. Jelentésében kedvező fordulatként értékelte az egyezményt a 

némileg mérsékelt, de továbbra is védvámos európai rendszerben. A bizottság méltatta a legnagyobb 

kedvezmény elvére épülő egyezményt, amitől azt a lehetőséget származtatták, hogy a továbbiakban 

más ország nem szerezhet magának jobb pozíciókat, ahogyan 1886 után történt, amikor 

Németország és Anglia a Monarchia rovására szerzett piaci részesedést. Több olyan tarifatételt 

említett, amelyek az erdélyi iparosok hasznát szolgálják, és amelyekkel visszaszerezhetőek a 

romániai piacok. Rátérve az importtételek sarkalatos kérdéskörére, mintegy elébe menve az agrárius 

körök részéről várható parázs vitáknak, a bizottság kijelentette: „Gabonánk árait többé nem a román 

gabona versenye szabályozza, hanem a gabona árhullámzásának, alacsony árainak kútforrását most 

már az amerikai és ausztráliai gabona-tőzsdéken kell keresnünk. ” A szarvasmarha- és 

sertésimportra vonatkozóan felvetette, hogy akár nagyobb kedvezményeket is lehetett volna 

biztosítani, mert Románia marha- és sertésállománya annyira lecsökkent, hogy az ottani 

szükségleteket sem fedezi és néhány évig nem exportképes. Végezetül pedig az Országos Magyar 

Gazdasági Egyesület feliratára reagált visszautasítóan, mivel az abban felsorolt kívánságok 

ellenkeztek a szabad kereskedelem és a kölcsönös méltányosság elveivel, illetve az előzetesen 

megkérdezett kamarák véleményével.398

A képviselőház április 24-26. között tűzte napirendjére az egyezmény általános tárgyalását. 

A közgazdasági bizottság előadója, Boros Béni felvezetőjében a Romániával kötött egyezményt egy 

olyan kezdet részeként értékelte, amikor a protekcionizmus pusztításainak tapasztalatai Európa 

államait arra késztetik, hogy új alapokra helyezzék a nemzetközi kereskedelmi kapcsolatokat. Az 

OMGE feliratára reagálva kijelentette, hogy egyes agrárius hangok követelik, hogy egyedül ezzel az
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országgal ne kössenek egyezményt, mivel, egyrészt nem összeegyeztethető a hasonló 

mezőgazdasági profil, másrészt a nyugati agrárpiacok többé-kevésbé korlátozva vannak, célszerű 

elzárni tehát a keleti határt, hogy a hazai piacok árait az ne befolyásolja. Előbbi indokot azzal 

cáfolta, hogy az 1875-ös egyezmény előnyös volt, és élénk kapcsolatokat biztosított nemcsak 

Erdélynek, hanem az alföldi városoknak is, utóbbit pedig azzal az érvvel utasította vissza, hogy a 

keleti határ elzárása, amely az agráriusok kisebb részének óhaja, újabb vámháborút idézne elő. Az 

őrlési engedéllyel399 kapcsolatban kijelentette, hogy a tárgyalás alatt álló szerződéssel nincs 

összefüggésben, a vámmentes gabona nemcsak a malomipar érdekeit szolgálja, hanem a 

mezőgazdaságot is fellendíti, mert általa nagyobb mennyiségű hazai búzát dolgozhatnak fel a 

malmok. Az olcsóbb román és szerb gabona nélkül veszteséges lenne a malomipar, tevékenysége 

lassulna, így kevesebb magyar gabonát tudnának feldolgozni. Beismerte, hogy az egyezmény 

Ausztriára nézve előnyösebb, de mivel a magyarországi nyerstermelés 88%-át fogyasztotta, 

indokoltnak látta a vámegyezmény fenntartását. Optimistán értékelte az egyezmény várható hatását 

Erdélyre vonatkozóan.400

A függetlenségi és 48-as párt nagytekintélyű szónoka, Hoitsy Pál, felszólalásában az 

agráriusok minden egyezménnyel szemben megfogalmazott aggályának adott hangot. 

Bevezetőjében a túlnyomórészt mezőgazdasággal foglalkozó képviselőket ostorozta tömeges 

távolmaradásuk miatt, akiket szerinte jobban érdekelt egy-egy politikai téma, mint egy 

közgazdasági. A miniszteri indoklást és a közigazgatási bizottság jelentését bírálva felhívta a 

figyelmet a csatolt statisztikák hiányosságaira: sokszor Magyarország bevitele nagyobb, mint a 

közös vámterületé; eltérések vannak a magyar és a román statisztikai adatok között, mind érték, 

mind mennyiség szempontjából. Az előadó tényferdítő szándékát látta abban, hogy frankban adta 

meg a forgalom összegét, mert így többnek tűnik és nem lehetett tudni, hogy Magyarországot, 

Ausztriát, vagy a közös vámterületet mikor említette. Rátérve az egyezményre kijelentette, hogy az 

voltaképpen adásvételi szerződés, meg kell vizsgálni az importálni, illetve exportálni szánt áruk 

minőségét, árát, előnyét. Kiemelte, hogy a vámháború csökkentette a forgalmat, de a statisztikák 

alapján Magyarországra határozottan jó hatással volt, mert aktívvá vált a korábban passzív mérleg. 

Helyrehozhatatlan kárt Erdélyben okozott, ahol a kisipar jórészt elpusztult annak következtében, 

hogy Románia jelentős szubvenciót nyújtott az alacsony szinvonalú technológiát igénylő iparnak és 

ösztönözte a kézműparosok Erdélyből való kitelepedését. Az új egyezmény pedig olyan cikkek 

esetében csökkentette a vámot, amelyeket Ausztria gyárt. Összességében a jól ismert tétel 

fogalmazódott meg: az egyezmény az osztrák iparnak nyújt kedvezményeket, az áldozatokat pedig a 

magyar agrárszférára hárítja. Ilyen szempontból bírálta az egyezményt, mert ez által konkurenciát 

teremtenek az exportban szerényen kibontakozó ágazatoknak, mint a baromfitenyésztés és 

tojástermelés, legnagyobb veszélyt a szarvasmarha- és sertéstenyésztőkre, illetve a 

gabonatermelőkre jelentett. A miniszteri indoklásban szereplő tételre, hogy Romániában
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növekednek a művelés alatti területek, az állattartás pedig visszaszorul, azzal válaszolt, hogy most 

zajlik az átmenet az istállózó állattartásra, hiba lenne megnyitni a sorompót, hogy a román állattartás 

újra lendületet vegyen. A sertéstenyésztésre vonatkozóan kijelentette, hogy az Romániában 

kiegyensúlyozottan növekszik, természete gyors reagálású, ezt bizonyítja az 1891-es fordulat, 

amikor hirtelen megnyolcszorozta a Magyarországra irányuló exportját.401

A fenti kijelentések visszaköszönnek több ellenzéki képviselő hozzászólásában. Ezekre a 

kormány részéről Lukács Béla reagált. A statisztikák közötti különbségeket a két ország adatgyűjtési 

gyakorlatával magyarázta: származás és rendeltetés-; feladási és leadási állomások-; illetve a 

vámhivatalok forgalma szerint. Az állatforgalommal kapcsolatban pedig emlékeztetett, hogy élő 

szarvasmarhaimportra csak akkor kerülhet sor, ha állategészségügyi egyezményt kötnek 

Romániával. A búza 1,50 forintos vámját prohibitívnek értékelte, ami a szabad forgalomban 

versenyképtelenné teszi azt.402

Az erdélyi ipar és a hízóállatok kérdése a vita kisebb jelentőségű tárgyát képezte, a 

legnagyobb súlya a gabona és ezen belül a román búza kérdésének volt. A román gabona az 

egyezmény nyomán nem kapott plusz kedvezményt, érvényben maradt a korábbi, métermázsánkénti 

1,50 forintos vám, így a szabad forgalomban valóban nem volt versenyképes. A vita az őrlési 

kedvezmény körül bontakozott ki, amely a korábbi években is érvényben volt.

Az őrlési kedvezménnyel szemben az agráriusok három kritikát fogalmaztak meg, és 

követelték annak megszüntetését. Az első ilyen pont az volt, hogy jogtalan hasznot nyújt a 

malmoknak a gazdákkal szemben, azok rovására. Olyan ellenzéki képviselők, mint Bartha Miklós és 

Ugron Zoltán többször megzavarták a bizottsági előadó beszédét, számon kérve a malomipari 

részvényesek magasnak ítélt éves osztalékát. Issekutz Győző felszólalásában szóvá tette, hogy míg a 

budapesti és vidéki malmok 12-38%-os osztalékot adnak részvényeseiknek, addig a birtokosok által 

elhelyezett pénztőke nem haladja meg a 4% kamatot, ami utóbbiakkal szemben méltánytalan és 

indokolja az őrlési kedvezmény megszüntetését.403 A második pont: a román gabona lerontja a 

magyar liszt hírnevét. Hoitsy Pál úgy fogalmazta meg, hogy Svájcban és Angliában hajlandók 

voltak nagyobb összeget fizetni a magyar gabonáért, annak magasabb sikértartalma miatt, de azóta, 

hogy román búzával keverik, a nyugatiak nem hajlandók annyit fizetni érte. A harmadik pont: a 

kedvezménnyel a malmok illetéktelen befolyást gyakorolnak a magyar búza árának képződésére. 

Ugyancsak Hoitsy Pál hozta fel a példát, mely szerint a malom 1,50 forint vámot fizet egy 

métermázsa búza után és 70 kilogramm lisztet kell exportáljon, hogy visszatérítsék azt neki, így 55 

krajcár prémiumot kap, hogy ne magyar gabonát használjon. A vámvisszafizetés ez alapján 

spekulációra ösztönöz, a malmok a román búzát részesítik előnyben.404

A kormány és a kormánypárti képviselők az őrlési kedvezmény létjogosultságát általában 

azzal indokolták, hogy a budapesti malmok kénytelenek magasabb árban felvásárolni a magyar 

búzát, hogy a termelés ne szüneteljen, ilyen körülmények között pedig feltétlenül szükséges, hogy
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hozzajussanak olcsóbb szerb és román gabonához, ami biztosítja a nyereségességet.405 Lukács Béla, 

kereskedelemügyi miniszter pedig emlékeztetett, hogy a kedvezmény független az egyezménytől, a 

gyakorlat létezik a protekcionista rendszerekben is és nem malomipar-specifikus.406 A kedvezmény 

kritikájának első pontjaira vonatkozóan Mezei Mór figyelmeztetett, hogy az agráriusok 

összetévesztették a befektetett tőkét a részvénytőkével, így nem vették figyelembe az évek során 

lebonyolított beruházásokat, azért számítottak olyan magas osztalékot.407 A második ponttal 

kapcsolatban Láng Lajos cáfolta, hogy a magyar liszt utáni kereslet csökkenése abban lenne 

keresendő, hogy román búzát is felhasználtak. Felhívta a figyelmet, hogy a magyar liszt hírnevét a 

búza mellett a magasabb fokú technika teremtette meg. Az ipari fejlődési modell három fázisát hozta 

fel példának, mely szerint egyszer nyersterméket exportálnak; másodszor a feldolgozott terméket; 

harmadszor a feldolgozó gépeket; negyedszer a technológiát. Meglátása szerint Magyarország a 

negyedik fázisban volt, mikor technológiát exportáltak, ami megteremtette a konkurenciát.408 A 

spekulációra vonatkozóan a kereskedelemügyi miniszter kijelentette, hogy mivel az őrlésre importált 

gabona állambevételi tétel, azt fokozottan ellenőrzik, nincs lehetőség spekulációra az 

import/vámfizetés export/vámvisszafizetés útvonalon.409

Az agrárius eszméket felvállaló szónokok, mint a függetlenségi és 48-as párti Ugron 

Zoltán,410 nemzeti párti Bethlen Gábor,411 vagy az OMGE-ben vezető szerepet vállaló Wittmann 

János412 és Zselénszky Róbert413 egyöntetűen elítélték azokat a kormánypárti kritikákat, amelyek az 

OMGE-memorandumot vették célba és elutasították azokat a vádakat, amelyek szerint az áramlat 

képviselői az ipar és kereskedelem ellenségei. A kormánypártiak általában az OMGE 

reprezentativitását és végső soron legitimitását kérdőjelezték meg, azt hangoztatva, hogy az 

agrárszférát nem ez az egy szervezet képviseli. Az erdélyi kézműipar lehanyatlása miatt majdnem 

minden felszólaló sajnálkozását fejezte ki, a szerződés várható hatásairól azonban a bizottsági 

előadón kívül mindenki pesszimistán, vagy igen visszafogottan nyilatkozott, vagyis ez a kérdéskör 

nem generált további vitát.

2. 6. 3. Az 1909-es egyezmény

Romániában az egyezményt megkötése után bő fél évvel, 1909 decemberében terjesztették 

be ratifikációra. A korábbihoz viszonyítva békésebb politikai légkör fogadta az alsóházban. 

1893-1894-ben Románia rövid időn belül több országgal is kötött kereskedelmi egyezményt, 

amelyek gyorsított ütemben kerültek tárgyalásra a képviselőházban, és ez túlfűtötte akkor az 

indulatokat. 1909-ben viszont kizárólag az Osztrák-Magyar Monarchiával jött létre egyezmény, több 

évvel azt követően, hogy más fontos kereskedelmi partnerországgal megállapodtak. Egy 

aktuálpolitikai esemény, a pár nappal korábban, Ion I. C. Bratianu miniszterelnök ellen elkövetett 

sikertelen anarchista merénylet, ráadásul közös táborba hozta a teljes politikai osztályt, így a 

kormány és az ellenzék közötti ellentétek átmenetileg tompultak.
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Az eltelt másfél évtized több kormányváltást hozott, az egyezményt a liberálisok alkotta 

kormány kötötte meg és a ratifikáció során is ez a párt volt hatalmon. A képviselőház december 12-i 

ülésén a törvénytervezetet az a C. I. Stoicescu képviselő terjesztette be, aki tizenöt évvel korábban 

olyan hosszasan és szenvedélyesen ostorozta az akkori egyezmény kidolgozóit.414 Történeti 

visszatekintésében a már ismert liberális párti álláspontot ismételte, miszerint a kormányt 1875-ben 

a nemzeti függetlenség legitim óhaja vezérelte, 1886-ban pedig, a hazai ipar megteremtésének 

szándékából, a lehető legprotekcionistább vámtarifát léptették életbe. A leghalványabb kritika nélkül 

említette az 1893-ban kötött egyezményt, mint ami véget vetett a vámháborúnak és a törvénybe 

iktatás előtt álló egyezmény alapjául szolgált. Az állategészségügyi egyezmény meghiúsulásáért az 

éppen ellenzékben lévő konzervatívokat hibáztatta. Ennek gyakorlati következménye volt, hogy az 

állatok a határmentén felállított vágóhidakon kerülnek levágásra, ahol azokat a küldő és a fogadó 

ország állatorvosai közösen megvizsgálják és zárt vasúti kocsikban szállítják tovább. Az előadó úgy 

értékelte, hogy „némi engedmény fejében jelentős eredményeket szereztünk”, utalva arra, hogy a 

Monarchia import-állatkontingensében jelentős kvótát szereztek, amely progresszív módon, minden 

évben növekszik és az egyezmény harmadik évében az első év értékeinek háromszorosát éri el. 

Dicsérettel illette a tárgyaló küldöttség tagjait, külön annak elnökét, Emanuel Porumbarut és úgy 

összegezte, hogy megelégedéssel és bizalommal kell fogadni az egyezményt.415

A vitán felszólaló három kormánypárti képviselő -  N. Enasescu, Zamfir Filotti és N. T. 

Popp -  beszédében a marhahús export volt a közös nevező. Mindannyian azt hangoztatták, hogy a 

hagyományosan állattartó Botosani és Dorohoi megyékben az utóbbi két évtizedben a legelőket 

felszámolták, visszafordíthatatlanul lehanyatlott a szarvasmarha-tenyésztés és helyette a 

gabonatermesztésre rendezkedtek be, aminek köszönhetően az export teljesen lehetetlenné vált. 

Ezzel szemben a belső fogyasztás növelését és a fogyasztói árak szabályozását szorgalmazták, hogy 

a szegény falusi lakosság is hozzájusson a húshoz. A szociális méltányosságra való törekvés nyilván 

az 1907-ben lezajlott parasztlázadás élményéből eredeztethető. A külkereskedelmi fogalomról a 

szónokok véleménye már nem volt ennyire egységes: egyikük a külkereskedelem volumenének az 

első egyezménytől számított megnégyszereződését és a Monarchia húzó szerepét emelte ki, míg egy 

másik a tartósan passzív kereskedelmi mérleget kárhoztatta. Az egyenleg javítása érdekében csak 

azoknak az országoknak (Belgium, Hollandia, Anglia, Svájc) a számára látta indokoltnak további 

kedvezményeket biztosítását, akik cserébe, nagy volumenben importáltak mezőgazdasági 

termékeket Romániából. Az utolsóként felszólaló ellenzéki Nicolae Iorga a román nyelvű újságok és 

könyvek Erdélybe való kivitelét kérte számon, amelyek jelentős részének bevitelét a magyar 

hatóságok korlátozták.416 A szavazást megelőzően Alexandru G. Djuvara külügyminiszter 

végigvezette a hallgatóságot a román gazdaság függetlenedésének jól ismert állomásain és 

megelégedéssel nyugtázta azt, hogy Románia már egyenlő félként, a baráti viszonyt erősítette meg
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az egyezménnyel.417 A képviselőház végül elsöprő többséggel emelte törvényerőre az egyezményt. 

A szenátus két nappal később, gyakorlatilag vita nélkül, kétharmados többséggel szavazta meg.418

A magyar parlamentben a ratifikációra több mint egy évvel az egyezmény aláírása után 

került sor, ez alatt pedig kormányváltás történt. A törvénytervezetet az új parlamenti ülésszak 

legelején terjesztette be Hieronymi Károly kereskedelemügyi miniszter. Indoklásában az 1893-tól 

eltelt időszakot pozitívan értékelte, kiemelve, hogy növekedett az áruforgalom volumene és értéke, 

összességében aktív volt a mérleg. A legújabb egyezményt úgy összegezte, hogy azt a román fél 

kezdeményezte, hogy azzal némiképp kompenzálja agrárszféráját azokért a veszteségekért, 

amelyeket a kormány egyoldalú iparfejlesztési politikája okozott. Az osztrák és a magyar kormány 

motivációja egy újabb vámháború elkerülése volt, a külügy pedig gyengülő balkáni pozícióit 

igyekezett megerősíteni.419 A pénzügyi bizottság jelentése megismételte a fenti kijelentéseket, és 

összességében úgy ítélte meg, hogy a törvényjavaslat az iparnak ad, az agráriumtól elvesz, de nem 

enged meg olyan veszteségeket, amelyek egyik vagy másik irányba jogtalan károsodást 

eredményezne. Az aránytalanság ellensúlyozására elfogadta Károlyi Mihály indítványát, hogy az 

1911. évi költségvetésben és azt követően, biztosítsanak forrásokat a magyar mezőgazdaság 

támogatására.420 Az 1910. július 27-29. között lezajlott általános vitán az ellenzékbe került 

függetlenségi és ’48-as párti képviselők beszédeinek kiindulópontja újfent a közös vámterület 

megszüntetése volt. A tárgyalt egyezmény pedig sokuk értékelése szerint az elválási folyamat 

akadályát képezte. Az osztrák iparos körök külügyminisztériumra gyakorolt befolyásán kívül az 

egyezmény fogantatásának külpolitikai kontextusát is negatívan ítélték meg.

Az áruforgalomról szóló vitában ez alkalommal a gabona és a búza kérdése nem generált 

konfrontációt, ugyanis az őrlési forgalmat a korábbi kormány megszüntette, így a román 

gabonafélék az érvényes vámtételekkel ártalmatlannak tűntek. Jóval nagyobb vitát keltett az 

állatbehozatal kérdése. Károlyi Mihály, Barcsay Andor és Kállay Ubul ellenzéki képviselők 

egyaránt méltatták Darányi Ignácot, amiért minisztersége alatt, a balkáni országokkal való 

tárgyalások megkezdése előtt kiharcolta a Wekerle-Bienerth-féle titkos egyezményt az osztrák -  

magyar vámterületre behozható állatkontingensről.421 A kormánypárt részéről Sándor Pál ezt 

veszélyes precedensnek tartotta, a parlament jogkörének csorbítását látta benne, amely az agráriusok 

nyomására történt.422 Az agrárius tábor legfőbb aggodalma abban nyilvánult meg, hogy a 

kontingensből Románia számára túl nagy behozatali kvótát biztosítottak, így feltételezték, hogy a 

fennmaradt kvóta nem elégíti ki Bulgáriát és Szerbiát, illetve Oroszország és Argentína is hasonló 

igényekkel léphet fel. Serényi Béla, földművelésügyi miniszter biztosította az aggodalmaskodókat, 

hogy a kontingens számai változatlanok maradnak, az Oroszországgal 1906-ban kötött 

egyezményben nincs szó állatbehozatalról, illetve azt Argentínának sem akarják engedélyezni.423 Az 

agráriusok másik aggálya -  amelyet a kormány tagjai és a kormánypárti képviselők többé-kevésbé 

jogosnak ítéltek meg -  a Lajtán-túli állattenyésztésnek adott állami szubvenció volt, amit az osztrák
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agráriusoknak sikerült kiharcolniuk kárpótlásképpen a balkáni állatkontingensre.424 Károlyi Mihály 

indítványa, amelyet a pénzügyi bizottság is elfogadott, erre a szubvencióra adott, a paritás elvén 

alapuló válasz volt. A szociális kérdésnek a ratifikációs vitába való begyűrűzése a magyar 

parlamentben is tetten érhető, motivációja ismerős lehet a román vitából; a szocialista mozgalmak 

vitorlájából akarták kifogni a szelet. Pap Géza, a pénzügyi bizottság előadója, felvezető beszédében 

már beismerte, hogy Románia részére nagyobb állat-behozatali kedvezményt adtak, de ettől a hús 

árának mérséklését és következőleg a szociális feszültségek csillapodását remélték.425

A vita jelentős része a termelő és fogyasztási szövetkezetek kiépítésére koncentrált,426 az 

ilyen kitérő egyrészt azt mutatta, hogy csökkent a Romániával kötött újabb egyezmény súlya, a 

menet közben kormánypártiból ellenzékivé válás pedig sok képviselő esetében valamiféle zavart 

okozott, ami megnyilvánult abban is, hogy az ellenzékiek jó része támogatta az egyezményt, és az 

önálló vámterületet követelő hangok erőtlenül szóltak. Végeredményben a szubvenció és a 

szövetkezeti mozgalom támogatásának kérdése csupán indirekt módon kapcsolódott a Romániával 

kötött egyezményhez, azonban a hangsúly mégis erre tolódott. A vita másik része az ipari érdekek 

érvényesítésének kérdését helyezte a középpontba. A vélemények széles spektruma tárult fel. Az 

önálló vámterületet támogatók között volt Károlyi Mihály, aki az ipart, a kereskedelmet és az 

agráriumot egymással harmóniában javasolta fejleszteni,427 és a radikálisabb nézeteket képviselő 

Haller István is, aki erősen protekcionista gazdaságpolitikát, izolációt és az osztrák iparcikkek 

magyar piacról való kizárását sürgette beszédében.428 Ezzel szemben Szterényi József és a 

kormánypárt részéről is többen az őrlési forgalom beszüntetése nyomán kezdődött folyamatról 

beszéltek, amely közvetetten, magyar liszt nyugati piacokról való kiszorulásához és az osztrák 

piacon való részesedésének növekedéséhez vezetett.

2. 7. Tarifák és az áruforgalom főbb jellemzői

A korszak általános gazdaságpolitikájára vonatkozóan -  azaz, hogy mennyire volt az a 

szabad kereskedelem iránt elkötelezett, avagy protekcionista -  némiképpen irányadó lehet az import 

értékének, és az ebből származó vámbevételek viszonya.429 Románia esetében nem rendelkezünk 

erre vonatkozó statisztikai adatokkal, a Habsburg monarchiára vonatkozó kimutatásokból eléggé jól 

kiolvasható a kb. 1860-1880 közötti szabadkereskedelmi- illetve az azt követő újabb protekcionista 

időszak. (lásd 3. sz. ábra) Természetesen az importált áruk után kirótt vámjövedelem volumene nem 

kizárólag a védelem mértékével egyenlő. A 19. század utolsó negyedében és a 20. század első 

másfél évtizedében csak a kávé után kirótt vámteher az egésznek több mint egynegyedét tette ki,430 

ebben az esetben nem lehet védelemről beszélni, hanem inkább államkincstári jövedelemforrásnak, 

gyakorlatilag a jövedéki adóterhet váltotta ki. Mindezen túl a vámterhek jelentős része a 

Monarchiában védővámnak minősíthető, mivel olyan ipari-, vagy mezőgazdasági termékcsoportra 

vetették ki, amelyeket helyben is előállítottak.431 A felhasznált adatsorból kirajzolódó
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szabadkereskedelmi-, illetve protekcionista fordulat összeegyeztethető a domináns, külső- és belső 

erők által egyaránt befolyásolt gazdaságpolitikai kurzussal. Nyilván ennek összességében hatása volt 

a Romániával folyatott külkereskedelemre, illetve az annak keretet adó egyezményekre, valamint az 

ezt megágyazó tárgyalások légkörére.

Az osztrák-magyar vámterület és Románia közötti áruforgalom mérlege, az első egyezmény 

életbe léptetésétől kezdődően 1913-ig, világosan az előbbi számára volt aktív. A vámháború 

időszakában a forgalom számottevően visszaesett, azonban Monarchia számára a mérleg továbbra is 

aktív volt, sőt Románia külkereskedelmi deficitje akkor volt a legmagasabb ezzel a 

partnerországával szemben. Az áruforgalom volumenének és értékének számottevő növekedését 

nem hozta el az 1893-ban megkötött egyezmény, ez tartósan a századforduló után indult meg, igaz, 

inkább a Románia felé irányuló export növekedett. Románia kivitelét tekintve megfigyelhető néhány 

év kiugróan magas értéke, mint 1898, 1904 vagy 1909, ennek az oka mindannyiszor a nagyobb 

volumenű gabona, aminek célországa Magyarország volt. Közvetlenül 1909-es egyezmény után a 

két vámterület közötti forgalom tovább növekedett -  ehhez az általános gazdasági környezet hatásán 

túl nyilván az egyezményben rögzített tarifa is hozzájárult -  Románia kivitele szintén növekedett, 

azonban mérlege továbbra is passzív volt. (lásd 4. sz. ábra) Ugyanakkor az osztrák-magyar 

vámterület teljes külkereskedelmi mérlege 1907/1908-ban passzívra váltott és tartósan az is maradt, 

külön vizsgálva a társországok ilyen természetű teljesítményét, megfigyelhető, hogy mindkettő 

nagyobb értékben importált, mint exportált. Az osztrák-magyar vámterület teljes exportjának 4,38%- 

a irányult Romániába 1909-1913 között, ami az 1886-1892 közötti időszak 3,69%, illetve az 1893

1908 közötti 3,50%-hoz képest előrelépés, ám a vámháború előtti 6,83% értéktől elmaradt. Az 

importot tekintve 1909-1913 között 2,87% Románia részesedése, ami növekedés az 1886-1892 

közötti 0,87%, illetve 1893-1908 közötti 2,02%-hoz képest, de nyilvánvaló visszaesés az 1875-1885 

közötti 6,30%-hoz képest. Ebből a szempontból vizsgálva a dolgokat, a háborút megelőző fél 

évtizedben a Romániával folytatott külkereskedelem kivételnek értékelhető, a teljes forgalomhoz 

viszonyítva. Annak a kérdésére, hogy az osztrák-magyar vámterület melyik része profitált jobban a 

keleti szomszéddal folytatott kereskedelemből, a leginkább a ki- és beviteli számok megoszlása 

világít rá az 1895-1913 közötti időszakban.432 (lásd 5. sz. ábra) Átlagosan az exportból Ausztria 

71%-ban (az összes relációban 82%) részesült, míg Magyarország 29%-ban (az összes relációban 

18%), az importnál, bár nem ilyen arányú, fordított a helyzet, 49% Ausztria (az összes relációban 

84%), 51% Magyarország részesedése (az összes relációban 16%). Tehát Magyarország számára 

volt fontosabb a térség -  a számadatok ellent is mondanak azon politikusok félelmeinek, akik az 

osztrák ipar számára kedvező helyzet kialakulását várták, a magyar agrárium rovására. Mert lehet, 

hogy a szerződés valóban kedvezőbb volt az osztrákoknak, de a számadatok alapján nem használták 

ki.
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Az 1875-ös egyezmény a legfontosabb román román exporttételek, gabonafélék számára 

vámmentességet, illetve az élő állatok esetében kedvező vámokat biztosított az osztrák-magyar 

vámterületen. Az egyezmény sajátossága, hogy ezeket tételesen nem foglalták a tarifába, hanem az 

érvényben lévő -  gabonafélék esetében átmeneti -  általános vámszabályozásoknak vetették alá. 

Kézenfekvő magyarázat, hogy ezt ezt a módszert azért látták indokoltnak a szerződő felek, hogy 

ezzel elkerülhető legyen egy harmadik fél jogosultsága a legnagyobb kedvezmény elvének 

alkalmazása esetén. Az 1878-as osztrák magyar általános tarifában a búza vámmentesen szerepel, 

ám 1882-ben már 0,50 forint (1 frank/lej) vámteher szerepel mázsánként, a vágó ökör darabja 

esetében 4 forint (8 frank/lej) helyett 10 forint (20 frank/lej). Az 1875-ös egyezmény tarifájában 

rögzített kilenc romániai vámmentes árutétel közül, kettő (só és dohány) forgalmazása esetében 

külön pénzügyminisztériumi engedélyre volt szűkség Magyarországon, és/vagy Ausztriában, ezek 

nem is érkeztek számottevő mennyiségben. A román liszt nem volt képes piacot teremteni magának, 

a bor és ecet, illetve a pálinka, szesz és sör úgyszintén. A romániai könyveknek volt piaca az erdélyi 

románság körében, az árukereskedelemnek azonban csekély részét tette ki mint értékében, mint 

volumenében. Aminek viszont az elkövetkező évtizedekben egyre nagyobb lett a szerepe, az a nyers 

és finomított petróleum volt. A Romániába vámmentesen bevihető árutételek listája is tartalmazott 

furcsaságokat, elsősorban a gabonaneműek és nyersbőrök tartoztak ide, amelyek a kivitel 

legnagyobb részét biztosították. Az osztrák ipar szempontjából a legfontosabb a gőzgépek és a 

mezőgazdasági gépek vámmentessége volt. Romániába mérsékelt vámok mellett 16 árucsoporthoz 

tartozó 42 tételt lehetett bevinni. Az abban nem rögzített áruféléket pedig, az első román általános 

beviteli vámtarifa összeállításáig 7% értékvám fizetése (a termék származási országában előforduló 

átlagárához viszonyítva) mellett lehetett exportálni. Az első általános vámtarifa 1876-ban lépett 

érvénybe, ehhez képest az egy évvel korábban egyezmény alapján lekötött osztrák-magyar 

vámterület termékei különböző mértékű kedvezményekben részesültek.433 Az olyan árutételek 

esetében, amelyek iparának megteremtését, vagy fejlesztését Románia a zászlajára tűzte, 

értelemszerűen szűkmarkúbban osztotta a kedvezményeket, így az olyan árucsoport kedvezménye, 

mint a pamutáru 7,26 százalékponttal mérhető le, a viasz 9,38 százalékpont, a cukor 9,38 

százalékpont, sör százalékpont, bőráruk 10,90 százalékpont, gyapjúszövetek 11,50 százalékpont, 

faggyúgyertya 16,67 százalékpont. Jóval bőkezűbb az egyezmény az olyan iparágak termékei 

esetében, amelyeknek a felfuttatására akkor még nem kinálkozott lehetőség: mű- és hangszerek 20 

százalékpont, ásványvizek 20 százalékpont, festékek 25 százalékpont, kaucsuk áruk 25 

százalékpont, szappan 25 százalékpont, papír 27,97 százalékpont, üvegáruk 31,99 százalékpont, 

párolt szeszes italok 41,67 százalékpont, famunkák 54,91 százalékpont.

Közismert, az 1886-1892 között lezajlott vámháború alatt mindkét fél az általános 

vámtarifában rögzített terheket alkalmazta egymással szembe, kiegészítve további bűntető 

természetű vámokkal, ami az osztrák-magyar vámterület esetében 30%-os pluszterhet tett ki
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(árutétel árához viszonyítottan)434 és megközelítőleg ugyanennyit Romániában is. 1891-ben 

kölcsönösen megszűnt a büntető természetű pótvám,435 ám az újabb általános vámtarifában rögzített 

terhek olyan mértékű emelkedést mutatnak mindkét fél esetében, hogy érdemesnek látjuk erre 

ezúton kitérni. (lásd 7. és 8. sz. táblázatok) A romániai átlag vámterhek változásait tekintve 

megállapítható, hogy a mezőgazdasági nyersterményekre kiróttak jelentősen növekedtek, de ennél 

nagyobb arányú a növekedés az élelmiszeripari termékek körében. Ez nyilván ennek az iparágnak 

előmozdítására, az állam részéről tett intézkedések eredményeként értelmezhető, aminek lényeges 

eleme a védő vám. A gyarmatáruk esetében megfigyelhető vámteher emelkedés is jelentős részben a 

hazai cukoripart támogatta. Hasonlóképpen a textilipari, papíripari és bőripari termékek terheinek a 

növekedése a hazai iparágak támogatásával függ össze, bár mindhárom kategóriában jelentős 

luxusadózás alá eső tétel szerepel. Ezek azok az iparágak, amelyeket a vámháború évei alatt 

Erdélyből jelentős számban kivándorolt iparosok szakismeretére alapozva teremtődött meg. 

Ugyanezt az irányt mutatja a faipari és bányászati termékek vámterheinek az alakulása is. 

Csökkenés csak azoknak termékkategóriák esetében figyelhető meg, amelyekre a román iparnak 

szűksége volt: vegyipari termékek, festékek, fémáruk (jelentős mértékben gépek). Ezen kívül a vízi 

és szárazföldi járművek terhei csökkentek jelentősebb mértékben, ami az állami tulajdonban lévő 

szállítási vállalatok fejlesztését is hivatottak voltak előmozdítani.

Az osztrák-magyar vámterület általános tarifáinak összehasonlításában szembetűnő 

elsősorban a gabonafélék áruosztályának vámteher növekedése, ami az 1878-as tarifához 

viszonyítva, fokozatosan, 1882-ben és 1887-ben életbe léptetve összesen 324,32 százalékpontot 

eredményezett. Szintén két lépcsőben történt a növekedés az élő állatok esetében, igaz kisebb 

arányban, ami 236,52 százalékpont, illetve 254,84 százalékpontot tett ki. Összességében, az 1891- 

ben bekövetkezett vámháborús viszonyok megszűnésével, az általános tarifák terheinek 

érvényesítése nagyobb, vagy ugyanolyan terheket rótt azokra az árunemekre, amelyek exportjában 

mindkét üzleti partner-ország leginkább érdekelt volt, mint amilyenek a vámháborús viszonyok 

között érvényesítve voltak.

Románia 1890-1899 között összesen 11 kereskedelmi egyezményt ratifikált, ezek közül 

mindössze a Németországgal kötötthöz csatoltak tarifát,436 ami azt jelenti, hogy az összes többi 

számára biztosított legnagyobb kedvezmény az ebben rögzítetteknél nem volt nagyobb. Az 

árutételek zömében az általános tarifában szereplő terhek voltak irányadóak mindkét fél esetében, 

ezek pedig, mint láttuk, protekcionista fogantatásúak, vagyis lényegében az egyezmények 

rendszeréhez való visszatérés határozottan a védvámos gazdaságpolitika mederében került sor.

Az 1909-es egyezmény huszonkét tételt rögzített, amit az osztrák-magyar vámterületre 

kedvezőbb terhek mellett szállíthatott be Románia, ezek kivétel nélkül agrártermékek, az 1891-ben 

érvényben lévő általános tarifával összehasonlítva átlagosan jóval nagyobbak, annak ellenére, hogy 

négy tétel vámmentes.437 A gabona és hüvelyesek osztályban hat tétele esetében a vámterhek átlagos
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növekedése 115,5 százalékpont, a vágó és igásmarha osztályban besorolt hét tételnél ez 156,9 

százalékpont, az eledeleknél 212,5 százalékpontos, míg a más állatok esetében 25 százalékpontos a 

növekedés. Egyedül a főzelék, gyümölcs, növény és növényrészek osztályában azonosítható 40% 

tehercsökkenés. Románia 66 beviteli tétel számára biztosított kedvezményesebb vámokat, ezek 

összehasonlítása az 1891-ben érvényben lévőkkel néhány esetben nehézkesebb, egyrészt azért, mert 

a teljesen másként voltak csoportosítva az áruosztályok, másrészt ezek főként ipari termékekre 

vonatkoznak és a közel két évtized alatt több újabb árutétel jelent meg, illetve a meglévők tovább 

differenciálódtak.438 Az agrárjellegű tételek közül a zöldség, gyümölcs és fűszer osztályban nem 

történt változás, az élőállatok esetében 46,2 százalékpont a növekedés. Az egyezményben lekötött 

ipari termékek köréből, a bőráruk terhei 12,5 százalékpont, az asztalosmunkáké 22,1 

százalékponttal, az agyag, üveg, kő és porcelán neműeké 15,4 százalékponttal, a fémáruké 

megközelítőleg 30-40 százalékponttal növekedett átlagosan. Nagyobb léptékű a növekedés a 

textiliparban, a fonalak és szövetek esetében 58,8 százalékpontban lehet ezt megállapítani, ami 

iparvédő természetű elmozdulás. A textilipar másik szegmensére -  a konfekciótermékek, illetve 

csipke, paszománt és egyéb dekorációs elemek -  kivetett magas terhek luxusadózásnak és nem 

iparvédelemnek értelmezhető. Több vegyipari, illetve festékipari termék olyan körülmények között 

került igen magas vámterhelés alá, hogy 1891-ben kivétel nélkül vámmentesek voltak, ami Románia 

ezen ágazat fejlesztése és védelme iránti ambícióit mutatja, ahogy a gumiipari termékek esete is, 

amelynek terhei 113,9 százalékponttal nőttek. Erdély gazdasága szempontjából viszont fontos 

fordulat, hogy a természetes ásványvíz (100 kg) terhe 3 lejről 10 bani összegre csökkent. A terhek 

volumenét tekintve tehát a két vámterület protekcionizmusa lényegében tovább mélyült.

A világkereskedelmet erőteljesen befolyásoló nagy nemzeti gazdaságok markánsabb 

kereskedelempolitikai jellemzőire egy rövid pillantást vetve tisztább képet kaphatunk a Monarchia 

és Románia közötti legutolsó egyezmény fogantatásának körülményeiről. A vezető gazdasági 

nagyhatalom és egyben a szabad kereskedelem eszményképének tekintett Nagy Britanniának 

politikai erői 1903-1906 között a vámreformról vitáztak, amihez annak felismerés vezetett, hogy a 

szabadkereskedelmi elkötelezettség előnytelen versenyhelyzetet teremtett számukra. Ennek 

eredménye, hogy néhány nem-birodalmi terméket volumenében mérsékelt, de protekcionista 

természetű vámmal terheltek meg.439 Franciaországban a rövid szabadkereskedelmi elvek vezérelte 

időszakát követően protekcionista fordulat következett, ami a 20. század első évtizedében 

valamelyest mérséklődött.440 Németországban a teljes elzárkózást hirdető, a mezőgazdaságban 

érdekelt körök pozíciókat vesztettek, az iparos körök pedig erőteljesebb világkereskedelmi részvételt 

követeltek, a szereplése ennek az arcvonalnak mentén alakult, inkább ipari exportőr, mint belső 

piacát védő mezőgazda. Az Amerikai Egyesült Államok világelsőségre törekedett az export terén, 

mint mezőgazdasági-, mint ipari termékek tekintetéből. Párhuzamosan, az erőteljes 

protekcionizmusának felülvizsgálatára a szándék egyre erősödött.441 Románia és az Osztrák-Magyar
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Monarchia kereskedelmi politikájának főbb jellemzői meglehetősen hasonlóak, annak ellenére, hogy 

gazdaság méretét tekintve teljesen más entitásokról beszélünk. A Monarchia kereskedelmi 

politikáját tekintették az egyik leginkább protekcionistának, ennél a pontnál Magyarországra 

vonatkozóan hangsúlyoznunk kell néhány olyan intézkedést, ami a vámtarifákból nem olvasható ki. 

Ezek a már többször említett élőállat forgalmának tiltásában, az őrlési forgalom beszüntetésében, 

illetve a honi ipart támogatására hozott jogszabályokban ragadhatóak meg. Az utolsó egyezmény 

végeredményben hézagmentesen illeszkedett a nemzetközi rendszer szövedékébe, Románia passzív 

mérlegének kulcsa pedig inkább tőkehiánnyal, és ebből fakadóan termelési kapacitásának 

hiányosságaival magyarázható, mintsem a diplomáciai érdekérvényesítő képességének mértékével.
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3. Határvidék és közvetítőszerep

A gazdaságpolitika fél évszázados alakulásának áttekintése után -  amelynek keretében a 

jelentősebb fordulatokra és súrlódási pontokra tértünk ki -  itt az alakalom, hogy a helysznínen, a két 

vámterület metszéspontján is vizsgálódásokat végezzünk. A léptékváltás tehát meglehetősen nagy. A 

határrégió egy adott részének „működését” azért tartjuk fontosnak, mert itt nyilvánvalóan 

kimutathatóak azok a hatások, amelyeket két szomszédos ország egymásra gyakorol. A hangsúly a 

határforgalom sajátosságain van, beleértve az áruk és a személyek áramlásának kérdését. A 

személyforgalom alaposabb vizsgálata azért indokolt, mert a székelyföldi régió termelési 

tényezőinek az egyik eleme, a munkaerő (illetve annak hiánya) nyilvánvalóan kiemelt fontossággal 

bír a gazdasági fejlődés folyamatában, ám számos ellentmondást hordoz magában. Célunk ezeknek 

az ellentmondásoknak a lehető legpontosabb tisztázása.

3. 1. Országhatár/vámhatár és az őrzők

1882-ben az Orsovára újonnan kinevezett vám- és adóőri főfelügyelő az Osztrák-Magyar 

Monarchia és Románia közötti államhatárt jelentő Bachan patak hídjától 155 lépésnyire egy 

oszlopot állított fel Magyarország felirattal és a címerrel ellátva. A pénzügyminisztérium az ügy 

kapcsán jelentésre rendelte be a főfelügyelőt, aki azzal magyarázta tettét, hogy nem a határt akarta 

ezzel kijelölni, hanem „hogy aki ide érkezik, tudja, hol van”. A vizsgálat megállapította, hogy az 

eljárása helytelen volt, az oszlopot pedig eltávolították. Történt ez a belügyminisztérium nyomására, 

mert a két ország közötti határfelmérési munkálatok küszöbön álltak és fennállt a veszélye, hogy a 

román fél ragaszkodik majd, hogy ezt minősítsék határnak, aminek nyomán Magyarország esetleg 

területveszteséget szenvedhetett volna. Az eset abból a szempontból tanulságos, hogy a vizsgált 

főfelügyelő magánkezdeményezésével a szűk környezetét olyanná próbálta tenni, mint azt Nyugat- 

Európában tett utazása során látta különböző országokban belépések alkalmával.442

Daniel Nordman egy négy évszázados időintervallumon keresztül követte nyomon a modern 

francia államhatár kialakulását. A központosított nemzetállam kialakulásához hozzátartoztak olyan 

területi fogalmak, mint a főváros/vidék kettőssége, vagy a területi egyenlőség elve alapján kialakított 

egységes adminisztratív megyerendszer. A 19. század végére kialakult és általánosan elfogadott 

egzakt vonalként meghatározott államhatár hosszú fejlődés eredménye volt és a francia történelem 

menetével szoros összefüggésben alakult ki.443 A fenti példa szemléletesen mutatja, hogy ez a 

folyamat Európa keleti régióiban nem szervesen, hosszú idő alatt alakult ki, hanem külső modell 

adaptációja nyomán történt, és mint olyan, több ellentmondást hordozott magában. A 19. század 

második felében a szuverén állammá vált Románia és az Osztrák-Magyar Monarchia között, a 

korábbiakhoz képest egy sokkal jobban beazonosítható, a térben láthatóvá tett határvonal öltött 

testet. Ez a határvonal a modern nemzetállam egyik legfőbb attribútuma. Alapvető funkciói: a
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nemzeti ipar és gazdaság fejlődésének keretet adni; ellenőrizni a migrációt, meggátolni a járványok 

terjedését és nem utolsósorban az állam integritására veszélyes eszméknek gátat vetni. A határvidék 

egzakt vonallá válása nem tekinthető egy organikus folyamatnak. A határ ilyen jellegű átváltozása 

hasonló változásokat követelt annak ellenőrzésében is, és a korábbi évszázadokhoz képest 

fokozatosan több, teljesen új testület jött létre sajátos struktúrával és feladatkörrel, amely átfogta a 

dualista állam létezésének időkeretét.

A határőrizet szempontjából több tényező miatt fontos az 1848 utáni időszak:

• Megszűnt a határőrizet katonai jellege.

• Kialakult az ország szuverenitásából fakadó önálló magyar határőrizeti struktúra.

• Polgári típusú, adminisztratív jellegű határőrizeti rendszer épült ki.444

A Habsburg Birodalom határvédelmi funkcióit ellátó erdélyi székely és román 

határőrezredek megszüntetése után a bécsi adminisztráció alá tartozó, vámfeladatokat ellátó 

pénzügyi szervezetet alakítottak ki Erdély határán, ami a kiegyezés után magyar nemzeti jelleget 

öltött és a következő évtizedekben a feladatainak ellátását megosztotta a kor legeredményesebb 

rendvédelmi szervével, a csendőrséggel. A császári és királyi közös hadsereg a továbbiakban is 

megtartotta határvédelmi szerepét, de a rendvédelembe effektíve nem vett részt. Alakulatai jelen 

voltak a határövezetben, stratégiai pontokon állomásoztak, és tartották azokat megfigyelés alatt, de 

csak rendkívüli estekben vettek részt a határvonal őrzésében, illetve a határforgalom ellenőrzésében. 

Az osztrák védelmi és kormányzati szervek kivonulása után a magyar állam határainak védelmét az 

államszervezet organikus elemét képező, a kormánynak és törvényhozásnak alárendelt határőrizeti 

szervek látták el. Több központi szakszerv (pénzügyi, rendészeti és állategészségügyi) 

szerepvállalása mellett a helyi, megyei közigazgatási szervek is képviseltették magukat a határ menti 

rendvédelemben és határforgalom ellenőrzésében.

A kiegyezés után a társországok feladatát képezte a közös határok őrizete, ezért a közös 

hadsereg részvétele ebben ellenkezett volna a dualista alapelvvel. Kezdetben a magyar társra bízott 

határrészen nem létezett speciális rendvédelmi szakszerv, a Belügyminisztérium részét képező 

csendőrség szűkségből, egy speciális igény eredményeként került a határőrizetbe, majd a 

feladatkörének differenciálódásával és számbéli gyarapodásával meghatározó testületté vált. Az 

osztrák-magyar vámterület 1850-es létrejöttével a keleti, Török Birodalommal és Szerbiával közös 

vámhatárok őrzése és a határátkelőhelyek ellenőrzése különböző területeken más-más 

jellegzetességekkel bírt, és a következő időszakban az egységesítés irányába mutatott. A Török 

Birodalom részét képező Moldva-és Havasalfölddel (az 1859-es egyesítést követően Román 

Fejedelemségek) való közös határ őrzését jórészt az erdélyi pénzügyőrség látta el, de a bánsági 

pénzügyőrségnek is volt ezzel a területtel közös határszakasza. Az Erdélyi pénzügyőrség örökölte a 

székely és román határőrezredek feladatkörének egy részét, a határvonal átkelő pontjain lévő 

ingatlanokat, de a személyzetet nem, vagy csak elenyészően kis számban. Kötelékében elsősorban
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az örökös tartományokból származó legénység kapott helyet, a magyarok kimaradása miatt pedig 

jelentős mértékben a helyi románságból rekrutálódott.

Erdélyben a pénzügyőrség 1850-ben a kormányzó intézkedésére, a pénzügyminisztérium 

jóváhagyásával jött létre. Eredetileg 5 osztályparancsnokságot terveztek, amit végül újabb néggyel 

egészítettek ki, feltűnően nagy létszámú legénységgel. A pénzügyminisztérium a legénység számát 

és a szakaszok elhelyezését folyamatosan az adózás és jövedéki felügyelet alatt álló adóalanyok 

számához és térbeli koncentrációjának igényei szerint alakította. (lásd. 9. sz. táblázat) Az erdélyi 

adó- és illetékköteles termelő egységei viszont meglehetősen alacsony fokon voltak ebben az 

időszakban. Ez a pénzügyigazgatóság területileg és a lakosság lélekszámát tekintve ugyan a 

legnagyobb volt a Magyar Korona országaiban felállítottak közül, viszont a pénzügyőri legénység 

kiugróan nagy létszáma a Moldva és Havasalföld felőli határok őrzésével, illetve a Székelyföldnek a 

közteherviselés alá való bevonásával előállt új helyzettel magyarázható. A kiegyezés után a Magyar 

Királyi Pénzügyminisztérium kötelékébe kerültek a neoabszolutizmus pénzügyi szervei, ezzel együtt 

a pénzügyőrség és vámhivatalok szervezete. A korábbi másfél évtized szakmai tapasztalatait 

adoptálták a kiegyezés utáni körülményekre: a határőrizetben résztvevő testületek struktúráját; 

személyzetét; szolgálati feladatkörét; a testület formai jegyeit és felszerelését. Magyarország 

államhatárainak az őrizete tulajdonképpen a Monarchia közös határainak az őrizetét, vagyis 

Szerbiával és Romániával közös határokét jelentette. A birodalmon belül, nem beszélhetünk 

határőrizetről, bár ezek határára is voltak telepítve minimális számmal pénzügyőri szakaszok, mivel 

egységes vámterületet képeztek, vámeljárás alá csupán a közös külső határokon túlra szállított, vagy 

az onnan érkező áruk estek. A Magyar Királyi Pénzügyőrség kizárólagossága az állam és vámhatár 

őrizetében kezdetben csak a román határvonalra korlátozódott. (lásd. 10. sz. táblázat) A déli határt

1872-ig a katonai határőrvidék csapatai őrizték, amelyek a cs. és k. közös hadsereg részét képezték, 

a magyar kormánynak nem voltak alárendelve, így nem tekinthetők magyar határőrizeti szervnek.445

A haderő kivonását a határőrizetből az a külső tényező is befolyásolta, hogy a Török 

Birodalom meggyengült és már nem közvetlen szomszédként volt jelen, a helyébe lépő Románia 

pedig már nem jelentett valós katonai veszélyt. A határőrvidékek felszámolása jelentette azt a belső 

tényezőt, hogy az ország szuverenitásából fakadó önálló magyar határőrizeti struktúra jöhetett létre. 

A részben területi fennhatóság szempontjából is újjászervezett Magyar Királyi Pénzügyőrség 

személyzetének létszáma és a szakaszok száma és elhelyezése is mutatja, hogy a pénzügyigazgatás 

számára a keleti határvonal őrizete, ezen a határforgalom ellenőrzése és a határrend betartása 

kiemelt fontossággal bírt. Az országhatár mentén lévő megyékben felállított pénzügyőri szakaszok 

száma is hasonlóan nagyszámú volt. Olyan településekre koncentrálódott ezek nagy része, 

amelyekből közút nem vezetett a határ túloldalára, így azon vámhivatal sem volt felállítva. Ezekről 

az állomáshelyekről kiindulva viszont hatékony járőrözéseket lehetett lebonyolítani a környező erdei 

ösvényeken. A pénzügyőri szakaszok állomáshelyei közötti távolság, illetve pénzügyőri szakasz és
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csendőrőrs közötti távolság a terepviszonyokat is figyelembe véve követte azt az elvet, hogy a kettő 

találkozási pontja ne haladja meg a gyalog megtehető napi távolságot. A kolozsvári 

pénzügyigazgatóság területén 12 biztosi kerület és ennek alárendelve 27 pénzügyőri szakasz volt 

felállítva, míg a nagyszebenibe 11 biztosi kerület alá 29 pénzügyőri szakasz tartozott. A két 

igazgatóság területén összesen 8 határ menti biztosság volt felállítva. A temesvári igazgatósági 

kerületben, az 1886-ig fennálló M. Kir. Vám és Adóőrséghez tartozó orsovai felügyeleti kerület alá 

21 pénzügyőri szakasz tartozott, nagy részük ezeknek is a román határvonal mentén volt felállítva. 

Az 1891-es átszervezésük után a korábbi 3 helyett 6 pénzügyigazgatóság lett érdekelt a Romániával 

közös határvonal felügyeletében. Az igazgatóságok hatósági területének a változása azt is jelentette, 

hogy esetenként új biztosságokat és alájuk tartozó szakaszokat hoztak létre vagy csoportosítottak át.

Ha a szakaszok megyéken belüli eloszlását vesszük figyelembe, láthatjuk, hogy Csík; 

Háromszék; Brassó és Fogaras megyékben a közvetlenül a határ mentén felállított szakaszok 

többségben vannak, míg Szeben; Hunyad és Krassó-Szörény megyékben ez az arány megfordul. 

Egyrészt ez azzal magyarázható, hogy az előbbi négynek az államhatárral közös határa jóval 

hosszabb, mint az utóbbi háromnak, ezért nagyobb gondot fordítottak rá. A két megyében viszont 

kiemelkedően nagy a megye belső részein felállított szakaszok száma is. Ennek a megyének a 

területe, lélekszáma és különösképpen az bányászati/nehézipariipari fejlettségnek igen magas foka 

az, ami ezt a számot indokolta. Krassó-Szörény megye határos volt Romániával és Szerbiával is. A 

román határ mellett 4 szakaszt találunk, míg a Duna partján 5 szakaszt. A megye belsejében még 25 

szakasz állomásozott, ami az adó- és illetékköteles termelőegységek erős koncentrációját jelzi a 

megyében. (lásd. 11. sz. ábra)

A határ menti vámhivatalok, függetlenül attól, hogy hatáskörüket tekintve milyen 

osztályozást kaptak, azokon a helyeken maradtak, ahol a kedvező földrajzi és az ebből adódó 

forgalmi viszonyok miatt akár évszázadokkal korábban felállították azokat. (lásd. 12. sz. táblázat) A 

Brassó-Bukarest vasútvonal kiépítésével jött létre a predeáli I. osztályú mellékvámhivatal, amelyik 

tulajdonképpen a brassói fővámhivatalnak a kirendeltsége volt a tömösi szorosban. A keleti vonal 

Románia felé való, 1879. június 10-én történt megnyitása előtt ez a brassói indóházban működött.446 

A román területen helyet kapott hivatal létrehozását a vasúti csatlakozásokról kötött magyar-román 

egyezményben határozták el. Az első osztrák-magyar -  román kereskedelmi- és vámegyezmény 

tárgyalásain felvetődött magyar részről annak az igénye, hogy több ilyen közös vámhivatal kezdje 

meg működését. A földművelés- ipar- és kereskedelemügyi, illetve a pénzügyi tárcák voltak ennek a 

kezdeményezői, azt remélve, hogy a csempészet elleni közös fellépés gyümölcsözőbb lehet. A 

Belügyminiszter viszont aggályosnak találta azt, hogy esetleg román hivatalok magyar területen 

kapjanak helyet.447 A több mint két évtizeddel később, a Gyimesi-szoroson és a Vöröstorony 

szoroson 1897-ben felépített két újabb pályaszakasz csatlakozási helyei azokon az átkelő pontoknál
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lettek felállítva, ahol már korábban létezett közúti átkelőhely. A predeálihoz hasonló együttműködés 

itt már nem volt tapasztalható.

Az úgynevezett rastell-állomások vagy nyári pénzügyőri szakaszok létesítése a Déli

Kárpátokban hagyományos rideg állattartással, a transzhumálással függött össze. A nagyszebeni 

pénzügyigazgatóság területén állították fel ezeket az állomásokat, Fogaras, Szeben és Hunyad 

vármegyékben. Tulajdonképpen nyári táborhelyek voltak, amelyek nem a személy-, illetve az 

áruforgalom útvonalán helyezkedtek el, hanem a juhnyájak téli-nyári legelők közötti útvonalaihoz 

alkalmazkodtak. Feladatuk egyrészt az állategészségügyi szabályok érvényesítése, másrészt a 

rastell-illeték kiszabása és behajtása volt, amely az aktuálisan érvényben lévő vámszabályoktól 

függően, minden olyan felnőtt és növendék állat után fizetett összeg volt, amelyikről nem tudtak 

felmutatni igazolást, hogy korábban osztrák-magyar vámterületről lettek volna kiterelve, ezen kívül 

az állattartással összefüggő termékeket vámolták meg.448 A nyári időszakban szolgálatot itt teljesítők 

az év többi részében, a téli hónapokban oda voltak csoportosítva, ahol a dohány csempészet nagyobb 

méreteket öltött.

A vesztegintézetek elsősorban állategészségügyi felügyelői hatóságok voltak, melyek a 

földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi minisztérium alá tartoztak, és vámhivatallal rendelkező 

határátlépő helyeken állomásoztak. Feladatuk a vámterületre behozott élő állatok és állati termékek 

megvizsgálása és az ennek forgalmát szabályozó rendeletek érvényesítése volt. A vesztegintézet 

igazgatója egyúttal annak a megyének a fő-állatorvosi teendőit is ellátta, amelyhez a határátlépő 

állomás is tartozott.449 (vesztegintézetek számát és elhelyezkedését lásd 13. sz. táblázat) A Magyar 

Királyi Csendőrség, a felállításának pillanatától kezdődően rendelkezett olyan őrsökkel, amelyek a 

magyar-román határ mentén, illetve határátkelőhelyeken voltak felállítva, közvetlenül mégsem 

voltak bevonva a határon való rendvédelembe, hanem a határ közelében teljesítettek rendészeti 

feladatot. Először a Romániában több ízben kitört marhavész és kolerajárvány miatt felállított szoros 

határzár fenntartásába vonták be, de nem hanyagolható el a román irredentizmus erősödése, mint ezt 

a lépést befolyásoló tényező. Az I. számú kolozsvári csendőrkerület Brassói és Nagyszebeni 

szárnyához tartozó őrsök létszámát emelték fel 40-10 %-kal a következő településeken: Ajtós; 

Hosszúfalu; Padzsmás; Ósánc; Bodza; Sárkány; Szitabodza; Belény; Alsóárpás; Felsőtömös; 

Predeál; Bereck; Sósmező; Törcsvár; Fogaras; Uzon; Borosnyó és Kovászna.450 Tevékenységük a 

határon igen hatékony volt úgy a vámjövedéki- és állategészségügyi-, mint a határátlépési szabályok 

megszegőinek a felderítésében és az elkövetők őrizetbe vételének az alkalmazásában.

A határszéli csendőrség felállítása az 1887-ben megkötött magyar-román 

határegyezményhez köthető. A határvonal kijelölése után hozták létre ezt a testületet, amelynek 

elsődleges feladata az illegális határátkelések meggátolása volt a zöld határon és a határjelző 

műtárgyak esetleges rongálóinak az őrizetbe vétele vagy megbírságolása. Tevékenységük tovább 

differenciálódott a következő években és a határrend fenntartása köré szerveződött. A határszéli
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csendőrség szervezet a Határrendőrség felállítása után is megmaradt és a teendőiben sem 

következtek be különösebb változások. A Határrendőrség kapitányságai a szolgabírói 

kirendeltségeket váltották le a határőrizetben, 1903-tól kezdődően.

A szolgabíróságok és szolgabírói kirendeltségek a megyéket képviselték a határrend 

betartatása körüli igyekezetben. A hatóságok által őrizetbe vett személyek legtöbb esetben a 

szolgabíróságokhoz kerültek átadásra ugyanúgy, mint az egyéb, mint vámjövedéki és útlevélszabályi 

bűncselekmények és kihágások elkövetőit.

A felsorolt szervezetek mindegyike a speciális feladatkörén kívül, határszéli rendőri 

feladatokat is ellátott. Ez azt jelentette, hogy a határrend betartásán egyformán őrködtek és a 

szabálytalankodók ellen akkor is megindították az eljárást, ha egy másik szakszerv hatáskörébe 

tartozott, illetve átadták annak. Ez a fajta összehangoltság a határátlépő állomások szervezeti 

felépítésében is megmutatkozott, ugyanis a sósmezői vesztegintézet igazgatója az ott felállított 

vámhivatal, pénzügyi szakasz és csendőrőrs tevékenységét is ellenőrizte, ugyanúgy, mint a predeáli 

állomáson a hétfalusi szolgabíró. A pénzügyi szervek tevékenységének a forgalma döntően a 

határvám jövedelmek alakulásában mutatkozott meg, ami elsősorban az importáru mennyiségtől 

függött. Az 1870-es években a Déli Kárpátok és a Kárpát-kanyarban található vámhivatalok 

forgalma kiemelkedő volt. (lásd 14. sz. ábra) Azokat az állapotokat mutatja a diagram, amikor az 

állatvontatású szekereken történő közúti áruforgalom volt a meghatározó a szállítóeszközök terén és 

a távolsági kereskedelemben a dunai hajózás létezett alternatívaként. A vasúti hálózat kiépülésével 

kedvező szállítási díjak szabályozásával a közúti áruforgalom fokozatosan háttérbe szorult és ezzel 

együtt a határszéli vámhivatalok forgalma is lehanyatlott, az ország belsejében felállított 

fővámhivatalok javára. A magyar-román határ menti pénzügyigazgatóságok vámjövedelmeinek 

súlya folyamatos csökkenő tendenciát mutatott, ami egybeesett a két ország közti kereskedelmi- és 

vámegyezmény és a vasút kiépülésének hatásaként értelmezhető. Az 1876-ban életbe léptetett 

egyezmény nyomán egy sor román eredetű importáru vámmentesen, vagy kedvezményes vámmal 

jutott be az osztrák-magyar vámterületre, ami rövidtávon a vámjövedelmek visszaesését okozta, 

azonban ez a forgalom intenzívebbé válását eredményezte, ami hosszútávon nagyobb jövedelmeket 

is hozott a pénzügyigazgatóságoknak. A vámjövedelmek különböztek a három 

pénzügyigazgatóságon belül, amely az általuk ellenőrzött határvonal hosszából, a vámhivatalok 

számától és azok forgalmától függött. A Monarchia korában a vámjövedelem rendeltetése már 

elsősorban nem a kincstár érdekeit, hanem a helyi ipar érdekeit szolgálta, azonban nem 

hanyagolható el a súlya a közvetett adók és illetékek között sem. A nagyszebeni és a kolozsvári 

pénzügyigazgatóságoknak igen fontos jövedelmi forrást jelentettek ezek.

Elsősorban a behozatali vámokból származó összegek voltak jelentősek, a kiviteliek 

majdnem elhanyagolhatóak. 1872-ben a Magyar Korona országainak teljes vámbevétele 2 613 128 

forint volt, ebből 625 814 forint a magyar-román határon és Erdélyben felállított vámhivatalokból
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származtak, 12 471 forint pedig Horvátországból. 1887-ben ez az összeg 4 849 016 forint volt,451 

annak ellenére, hogy a Romániával szemben bevezetett prohibitív és védvámok drasztikus 

hanyatlást okoztak az áruforgalomban, ami az ebből származó jövedelmeket is megnyirbálta. 

Összességében jelentős növekedés mutatkozott, ami egyben jelezte Románia, mint üzleti partner 

súlyának csökkenését,. A kolozsvári pénzügyigazgatóság 1872-ben 61 076 forintot könyvelt el,

1873-ban pedig 59 141 forintot. Az 1876-ban életbe léptetett magyar-román kereskedelmi szerződés 

nyomán az áruforgalom növekedése itt is érzékelhető, de mivel ez az igazgatóság ellenőrizte azokat 

a vámhivatalokat, amelyeknél a Moldvából érkező szarvasmarhák beléptek, forgalmának 

ingadozását az állategészségügyi intézkedések befolyásolták. Vámjövedelme 1885-ben a vámháború 

kitörése előtt, 147 485 forint, következő évben már az 1886. január 1-május 31. közötti időszakban 

47 199 forint bevételt ért el, szemben az egy évvel ezelőtti, szintén abban az időszakban befolyt 

69 633 forint beviteli határvámmal.452 A határvám-bevételek -  bár a vámháború egy törést okozott 

ebben -  folyamatosan emelkedtek a dualista állam létezésének ideje alatt, ami természetesen a 

gazdasági növekedéssel és a külkereskedelem folyamatos bővülésével magyarázható. (lásd 15. és 

16. sz. ábra)

Az állam és egyben vámhatárhoz kötődő leggyakoribb szabálytalanságok az 

állategészségügyi, vámjövedéki és útlevélrendőri vétségek voltak. Az állatok behozatalát többféle 

formában szabályozta a magyar kormány. Attól függően, hogy milyen állatfajtára veszélyes 

betegség, milyen mértékben és milyen földrajzi tájegységben jelent meg járványszerűen, olyan 

intézkedéseket léptettek életbe a határon, hogy azzal meg lehessen akadályozni az átterjedését. A 

hosszabb-rövidebb időre alkalmazott óvintézkedések legtöbbször egy állatfajtára, a szarvasmarhára 

vonatkoztak.453 Az 1880-as évek elején az esetek többségében, csak az állatok vesztegzár alatti 

megfigyelését rendelte el az illetékes minisztérium.454 A teljes zárlat azonban a későbbiekben egyre 

sűrűbben előfordult, és az igavonó állatok határátlépését is betiltotta egy-egy járvány idején455 Az 

állategészségügyi érdekek nem kevés alkalommal a vámérdekeket szolgálták ki a Monarchiában. A 

német protekcionista fordulat következtében Magyarország is kiszorult erről a piacról, amit a maga 

módján azzal próbált kivédeni, hogy korlátozta az élőállat importot. A magyar kormánynak nem állt 

módjában, hogy egymaga vámkérdésekben döntsön, mivel csak a társország kormányával 

egyetértésben tehette meg, ezért folyamodott az állategészségügyi korlátozáshoz.

A vámjövedéki illetéki kihágás terén, a közös osztrák-magyar határ ellenőrzésével megbízott 

magyar pénzügyi szerveknek a román és a szerb határ szakaszán illetve Fiumében kellett 

szembenézniük a legnagyobb kihívással. A román határszakaszon a felderített esetek száma jelentős 

volt, és a vámkezelt áruk forgalmához hasonlóan ezekről is megállapítható, hogy a két ország 

közötti fiskális viszony befolyásolta. A szigorító intézkedések -  akárcsak az állategészségügyi 

szabálytalanságok esetében -  konjunktúrát teremtettek a csempészetre. A román határszakaszon 

1877-ben ugrásszerűen megemelkedett a vámjövedéki kihágások száma, ami következő évben
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tetőzött. Ennek a jelenségnek oka egyrészt az volt, hogy az előző év közepén lépett hatályba a 

Romániával kötött kereskedelmi és vámegyezmény, ami a vámtételektől függően egyes 

árucsoportok forgalmára serkentőleg, míg másokra gátlón hatott, az utóbbi esetben pedig az illegális 

behozatalt favorizálta, másrészt a Romániában bevezetett hadiállapot, a határ őrizetében 

bizonytalanságokat eredményezett. Azonban a meghatározó az a tényező volt, hogy a székelyföldi 

megyékben kibontakozott egy szabadcsapatok szervezésére irányuló mozgalom, amelynek célja az 

volt, hogy a Török Birodalmat támadó Oroszország utánpótlási vonalait gerillaakciókkal elvágják. A 

magyar kormány gyors intézkedéssel biztost nevezett ki a mozgalom felszámolására, akinek az 

intézkedései nyomán a hadsereg alakulataival kiegészítve megerősítették a dél erdélyi 

határvonalat.456 Az erősített határőrizetet a fegyveres konfliktus lezárása után, a berlini kongresszus 

végén oldották fel, tehát úgy 1877-ben, mint a következő évben nem tartott ez tovább fél évnél. A 

szabálytalanságon tetten értek száma mégis kiemelkedően magas, így ezt az értéket reálisabbnak 

fogadhatjuk el, mint a rutin-járőrözések során felderített esetekét. A vámjövedéki kihágások 1886- 

tól határozott növekvő tendenciát mutatnak, ami egyértelműen a vámháború körülményeihez 

köthetőek. (17. és 18. sz. ábra)

A határszéli rendvédelmi szerveknek egy, a szabályzatokban explicite nem szereplő, 

belügyminiszteri rendeletek útján szabályozott tevékenysége az állam biztonságát veszélyeztető 

nemzeti mozgalmaknak az ellenőrzése volt, ami a ’80-as évektől kezdődően kapott egyre nagyobb 

súlyt. A magyar belügyminiszter 1885. március 18-án, az erősödő román nemzeti mozgalmakra való 

tekintettel, és azért, mert abban a pillanatban még végleges megállapodás a határvonalról a két 

ország között nem létezett, bizalmas rendeletben utasította az érintett kolozsvári, nagyszebeni és 

temesvári pénzügyigazgatóságokat és a földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi minisztériumot, 

hogy a hatáskörükben lévő pénzügyi szervek, illetve vesztegintézetek fokozottan figyeljék a határt 

és naprakész értesüléseket szerezzenek a román oldalon elhelyezett katonaságról, hivatalokról és a 

lakosság magatartásáról. Ebbe a tevékenységbe bekapcsolódott a csendőrség és a megyei 

közigazgatási hatóságok is, az egésznek a koordinációja pedig Brennerberg Mórra, Szeben 

vármegye főispánjára hárult.457 Magyarországot, az Osztrák-Magyar Monarchiát és az uralkodó 

családot támadó vagy becsmérlő továbbá a „felforgató” (államellenes, vallásellenes, anarchista) 

eszméket hirdető külföldi sajtótermékek terjesztését volt hivatott akadályozni a postai szállítási jog 

megvonásának intézménye.458 A postai szállítási jog megvonások száma a romániai sajtótermékektől 

igazolja a magyar hatóságok igyekezetét. Az első nagyobb hullámot a fent nevezett esemény, majd a 

következő évtizedben a memorandum-mozgalom váltotta ki. (lásd. 19. sz. ábra) Ezzel párhuzamosan 

kezdetét vette egy olyan folyamat a határ menti pénzügyigazgatóságon belül, aminek célja a fent 

említett feladat ellátására megbízhatatlannak tartott pénzügyi közegek felderítése volt.

A megbízhatatlanság legnyilvánvalóbb ismérve a román származás és a politikai szimpátia 

lett. Ennek kapcsán a nagyszebeni pénzügyi igazgató Bittsánszky János érdeklődésére válaszolva
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Potsa József veszélyesnek találta azt, hogy a határ mentén román nemzetiségű szakemberek 

teljesítsenek szolgálatot. Megnevezte Dobrotta Jánost, akinek politikai szimpátiájáról és 

magatartásáról semmi információt nem közölt, de nemzetisége miatt kívánatosnak találta, ha 

áthelyezik valamelyik nem-határszéli pénzügyőri biztossághoz.459 A belügyminisztérium 

megbízottja, Brennerberg Mór is támogatta a kezdeményezést. A pénzügyigazgató, akinek láthatóan 

kellemetlen volt ez az ügy, és akinek véghez kellett volna vinnie az áthelyezést, tehetetlen volt, mert 

az igazgatóság területén két olyan nem-határszéli biztosság, a dévai és a medgyesi, volt, amelyik 

szóba jöhetett. Ezek vezetői, akik ugyan magyarok voltak, azért nem jöhettek szóba, mert a 

pénzügyigazgató szerint mindkettő alkalmatlan volt, egyikük ellen fegyelmi eljárás is folyt. Említést 

tett arról is, hogy a határmentén mindössze 20 román nemzetiségű közeg teljesített szolgálatot, ami 

szerinte nem jelentett valós veszélyt.460 Háromszék vármegye főispánja a pénzügyminiszternek 

megismételte az észrevételeit Dobrotta személyével kapcsolatban, de végül nem ragaszkodott az 

eredeti elképzeléséhez. A pénzügyminiszter pedig, miután meggyőződött, hogy semmi gyanú nem 

forog fenn, az ügyet lezárta.461 Dobrotta János, a sorozási ívének tanulsága szerint az osztrák 

pénzügyigazgatóság kötelékébe lépett be, végigjárta a hivatali lépcsőfokokat: vigyázó (1856); 

fővigyázó (1861); szemlész (1868); ideiglenes biztos (1874); végleges II. osztályú biztos (1875) 

végül a sepsiszentgyörgyi biztosság vezetésével bízta meg a Magyar Királyi 

Pénzügyminisztérium.462 Az orsovai járási főszolgabíró az előbbihez hasonló kifogásokat 

fogalmazott meg az orsovai fővámhivatalnál szolgálatot teljesítő Lackó János vámtiszt, Pomkovits 

Mátyás vámtiszt és Papp Gyula vámgyakornok ellen. A felettesük Hollndonner Ede, az orsovai 

vám- és adóőri felügyelő véleménye szerint a vád alaptalan volt, és a nevezettek ellen bármilyen 

intézkedés indokolatlan, viszont azt ajánlotta Lackó Jánossal kapcsolatban, hogy helyezzék át 

valamelyik más vámhivatalhoz, hogy hasonló támadásoknak ne legyen kitéve a továbbiakban.463 A 

pénzügyminiszter végül a szegedi fővámhivatalhoz helyezte át.464 Ugyancsak a pénzügyminiszter 

utasítására helyezték át a kincstár költségén Dragoi Liviust, oravicai pénzügyőri biztost, egy 

nyugdíjazás nyomán megüresedett szolnoki posztra. A körülmények nem ismeretesek, de az a tény, 

hogy helyére egy jogérvényesen, fegyelmi ítélet alapján, saját útiköltségén áthelyezett Wiedermann 

Emil került Rimaszombatról, arra enged következtetni, hogy ebben az esetben is kizárólag a román 

származás volt a döntő tényező az áthelyezésnél.465

A földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszter is hasonlóképpen járt el a 

vesztegintézeti igazgatók kinevezésénél, ezt megelőzően a belügyminisztérium átvilágította a 

javasolt személyeket, mert indoklása szerint „a határszéli megyékben a magyar állameszme 

megszilárdítása szempontjából az itt-ott felmerülő nemzetiségi mozgalmaknak elfojtása fontos 

állami érdeket képez”466 A rendvédelmi szervek hatékonyságát mindenek előtt az állomány létszáma 

és minősége határozta meg. A Magyar Királyi Pénzügyőrség Statisztikájának tanúsága szerint a 

legjelentősebb határszéli rendvédelmi testületnek folyamatosan létszámproblémákkal kellett
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szembenéznie. 1870-ben a rendszeresített és tényleges létszám közötti különbség, tehát a hiány a 

legénység állományában 145 személy volt a nagyszebeni pénzügyigazgatóságban; 88 a 

kolozsváriban és 65 a temesváriban. Ezzel szemben az országos átlag 34 finánc hiányát mutatta a 

pénzügyigazgatóságokban. Öt év múlva lényeges javulás mutatkozott, ekkor a hiány 20 a 

nagyszebeniben, 67 a kolozsváriban és 39 a temesváriban, míg 22 az országos átlag. A 

pénzügyőrség rendszeresített és tényleges közötti különbségét nem csak az mozdította el pozitív 

irányba, hogy nőtt a létszám, hanem az is, hogy a rendszeresített létszámot folyamatosan faragták 

lefelé, ami a belügyi szervek súlyának növekedésével volt arányos. (20. sz. ábra)

A munkamorlálra, fegyelmezettségre vonatkozó mutatók ennél színesebb képet tárnak elé. 

Míg a kolozsvári és a temesvári igazgatóságban a bűntény, közvétség és fegyelmi vétségek miatti 

felfüggesztések száma évről-évre csökkent a legénység körében, addig a nagyszebeni 

igazgatóságban ez a tendencia fordított irányt mutatott. A szökések előfordulása mindig változó volt, 

de itt is a nagyszebeni igazgatóság járt élen. A fegyelmi ügyekben a határszéli 

pénzügyigazgatóságok megközelítőleg azonos értékeket mutatnak az országos átlaggal. 1884 

folyamán Dragonescu Damian a Magyar Királyi Pénzügyőrség központi felügyelője a kolozsvári és 

a nagyszebeni igazgatóságok területén tett vizsgálatot. Megállapítása szerint a gyergyószentmiklósi 

kerület biztosa „nem fordított elég figyelmet a legénység oktatására,” a csíkszeredai kerületben 

három újonnan felvett tagot talált „alkalmatlannak testileg és szellemileg.” A sepsiszentgyörgyi és a 

brassói pénzügyőri biztosi „kerületekben a szolgálat teljesítése, a legénység oktatása pontosan, 

lelkiismeretesen megvalósult.”467 (a határ rendvédelmében közreműködő intézmények 

hatékonyságáról lásd 21. sz. ábra)

A 19. század második felében a szuverén állammá vált Románia és az Osztrák-Magyar 

Monarchia között, a korábbiakhoz képest egy sokkal merevebb határvonal öltött testet. A határvidék 

egzakt vonallá válása nem tekinthető egy organikus folyamatnak. A két ország határvidéke között -  

főleg a környezeti, de nem elhanyagolható mértékben a különböző gazdasági, társadalmi tényezők 

hatására -  a korábbi évszázadok folyamán egy kölcsönös függőségi viszony alakult ki, amelynek a 

főszereplői ennek a térségnek a lakói voltak. Az itt lakók egy jelentős hányada olyan speciális 

tevékenységeket gyakorolt, vagy életvitelt folytatott, aminek alapvető feltétele volt az egyik 

térségből a másikba való akadálytalan átjutás. A két ország különböző irányú gazdasági fejlődése 

sok tekintetben növelte a határövezetek közti interdependenciát, és élénkítően hatott a személy, 

illetve az áruforgalomra. Azonban a határátlépés korábbi gyakorlatával ellentétben az új 

képződmény szűkebb és kontrolláltabb mozgásteret tett lehetővé. A következő két alfejezetben 

olyan szereplőket próbálunk azonosítni, akik ebben az egyre inkább felsőbb kontroll alá eső 

környezetben, az adott keretek között mozogtak, vagy valamilyen oknál fogva ezt a leszűkített 

mozgásteret igyekeztek kikerülni egy folyton átalakuló eszköztár igénybevételével. Szintén 

folyamatos megfigyelés tárgyát képezik a vármegyei és az alsóbb szintű közigazgatásnak a reflexei,
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reakciói és végeredményben az a cselekvési mód, amit ezen a földrajzi peremszférán szerzett 

tapasztalat alapján saját maguk és a közjó érdekében kezdeményeztek.

3. 2. A külkereskedelem szállítóeszközei

3. 2. 1. A szárazföldi szállításban végbement struktúraváltás körülményei

Az Osztrák-Magyar Monarchia és Románia közötti áruforgalmi kapcsolatok jellegét és 

mértékét alapvetően meghatározta az alkalmazott vámok típusa és összege, valamint a 

szállítóeszközök terén lezajlott strukturális váltás, ami a szállítási költségek radikális módosulását 

eredményezte. Vámok terén, a Romániával 1875-ben kötött egyezmény értelmében, a tarifában 

meghatározott, abszolút számban megadott, nominális egységvám egyértelműen annak a terméknek 

kedvezett, amit a román piacon magasabb áron lehetett eladni, szemben azzal, amelyik ugyanabba a 

tarifacsoportba volt besorolva, de értékesítése alacsonyabb áron volt kivitelezhető. Általában az 

előbbi termékre jellemző, hogy előállítása gyáripari körülmények között ment végbe, értékesítése 

pedig szervezetten, raktározással, ügynökök útján került a kiskereskedelembe, majd onnan a 

vásárlókhoz. Utóbbi a kézműipar terméke volt, amelynek értékesítése vásárok keretében gyakran a 

termelő és fogyasztó közvetlen találkozása nyomán valósult meg. A közbeeső momentum, a szállítás 

is egyedi jegyeket hordoz. A szervezetlen közúti szállítás visszaszorulása a szervezetten történő, zárt 

pályás vasúti szállítás javára, térbélileg is meghatározta a külföldi piacra termelő egységek 

nyereségességét.468 A vasút térhódítása a külkereskedelemben nem tekinthető egyenletes 

folyamatnak a Monarchiában, pozitív hatása elsősorban a távolsági kereskedelemben mutatható ki 

egyértelműen. A határvonalon átívelő helyi kereskedelem esetében, amint azt az 

elkövetkezendőkben látni fogjuk, a kép árnyaltabb. A határral közvetlenül érintkező vidék szerepe a 

külkereskedelemben nem csak az ott zajlott termelői tevékenység szempontjából fontos, hanem mert 

közvetítő szerepet töltött be a távolsági kereskedelemben, így a magyar-román határ menti 

közigazgatási egységeket általánosan a tranzit térségnek lehet nevezni.469

A tranzit térségben, a 19. század utolsó negyedében, az áruszállításban végbement 

strukturális váltás elsősorban a vasúti csatlakozások létrejötte és a dunai hajózásban történt 

folyamszabályozás és gépesítés révén megragadható. Annak ellenére, hogy, hogy ez az időszak a 

vasút fénykora, az ország belsejében a domináns szállítási mód nem a vasúthoz kapcsolódik. (22. sz. 

ábra) Összességében nagyságrendileg több áru mozgott az utakon, sőt inkább gyalogoltak, mint 

vonatoztak az emberek.470 Ez a megállapítás a külföldi személy- és áruforgalomra is bizonyos fokig 

érvényes. Halász Tibor a belföldi áruforgalom átmenetét egyrészt a közúti forgalom adatainak 

megbecsülése és ennek a vasúti forgalom regisztrált adataival való összehasonlításból állította össze. 

Ezek szerint a hálózat növekedésével és a teljesítőképesség fejlődésével arányosan a vasút 

gyakorlatilag automatikusan, magától értetődően vette át a közúti szállítástól az áruszállítást, majd 

megvalósította az ugrásszerű forgalomnövekedést.471 A külkereskedelmi forgalomban a kép ennél
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árnyaltabb: a magyar és a román vasutak csatlakozása csak igen későn, 1879-ben történt meg, 

amikor már a forgalomnövekedés körülményei között, a folyami hajózás mellett szekeres szállításra 

hárultak többletterhek.

3. 2. 1. 1. Fuvaros és szállítóeszköze

A közúti szállítás szereplőiről képet adni meglehetősen nehéz. A népszámlálásokban a 

szállítmányozás vagy fuvarozásban résztvevőkként regisztrált személyek száma csekélynek 

tekinthető, a szállítmányok mennyiségét ismerve, annak mozgatásához mindenesetre elégtelen. Itt 

nem hagyható figyelmen kívül a román oldal hozzájárulása sem. A fuvarosok egy jelentős része 

szezonálisan vett részt az import-export tevékenységben, amint ez egyes termékcsoportoknál 

kiderül, a fő foglalkozás számukra a gazdálkodás, földművelés volt. Más esetben az iparos vagy az 

őstermelő maga szállította a terményt, készárut, vagy a nyersanyagot értékesítés céljából át a 

határon. Kövér György jellemzése a protoindusztriális kor figurájáról elsősorban a hátországra 

vonatkoztatva fogalmazódott meg, azonban a térségünkre ugyanolyan mértékben érvényes: „A 

céhes mester nemcsak iparos volt, hanem egy személyben anyagbeszerző és piaci árus is. Vagy 

megrendelésre dolgozott, vagy a helyi és a környékbeli városokon értékesítette portékáját. A  

termelő-, forgalmi- és cseretevékenység ellátását a magában álló kisüzem képtelen lett volna 

megszervezni. ”472 Ennek a típusnak jelentős súlyát támasztja alá az kézdivásárhelyi iparosok és 

fuvarosok által megfogalmazott és a Pénzügyminisztériumhoz intézett petíció, amelyben a moldvai 

vásárokon érékesíteni nem sikerült termékek vámmentes hazaszállítási lehetőségét kérték,473 amit 

magyar pénzügyér az osztrák féllel való egyeztetés után teljesített.474

A határon átkelő fuvarosok tipológiájából nem hiányozhat az exportra termelő vállalat 

jórészt, de nem kizárólag erre a célra alkalmazott fogatosa. Háromszék vármegye esetében a 

bükszádi Mikes-féle üveggyár alkalmazásában találunk ilyeneket. Részükre rendszeresen egy évig 

érvényes útlevelek kiállítását kérelmezte a vállalat igazgatósága, és ezek ügyintézésének 

gördülékennyé tételéhez a helyi bürokrácia általában hozzájárult, kiemelt fontosságúnak tartva 

gazdasági szerepüket.475 Az Erdélyt Moldvával összekötő egyik legfontosabb kereskedelmi artéria 

az Ojtozi-szoroson vezett keresztül, Bereck oppidum lakói pedig egy középkori eredetű kiváltság 

alapján kizárólagos jogot szereztek az áruknak az ojtozi vámtól Brassóig, és Moldva felé Berecktől 

Tatrosig. A 19. század elején már céhek mintájára működő „Szekerességi Társaság” nagyon fontos 

szerepet játszott a helység életében.476 A határvidék sajátos képződménye -  ehhez hasonló a Brassó 

vidéki Hétfaluban jött létre, amely a Havaselve felé vezető útvonalat kontrollálta -  a vasút 

szerepének növekedésével, vasúti csatlakozások kiépítésével párhuzamosan háttérbe szorult és 

egyfajta demoralizáció figyelhető meg körükben, jelentős számban vettek részt az illegális 

határátkelésben, áru- és embercsempészet formájában. A bükszádi üveggyár fuvarosai pedig, 

amelyek a vasúthálózat kiépülésével már nem lépték át a határt, hanem átrakodás céljából csak a
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sepsiszentgyörgyi állomásra szállították az exportárut, rendszeresen megdézsmálták azt, amiért a 

vállalat igazgatósága hirdetményt intézett a megye lakosságához, ismertetve ezeket a visszaéléseket 

és az orgazdasággal járó kockázatokat.477

Érdemes ezek után szemügyre venni a fogatolásba és igavonásba bevonható állatállományt. 

Az állományban végbement változást az 1870-es és az 1895-ös felvételek összehasonlítása 

szemléletesen mutatja be. Az 1870-es felvételen az ökrök és a lovak számát egységesen tüntették fel, 

míg az 1895-ös esetében a fogatok száma szerepelt. A kezelhetőség érdekében egységesítettem az 

utóbbi adatokat. A közigazgatási egységek is különbözőek, az időközben, 1876-ban véghezvitt 

megyésítés miatt, nagyjából azonban fedik egymást, az eltérések nem számottevőek. Az abszolút 

számok nem lettek volna túlságosan sokatmondóak, mivel a határ menti közigazgatási egységek úgy 

a terület nagyságát, mint a lakosok számát tekintve igen különbözőek voltak, így az 1000 főre eső 

állatállományt tüntettük fel. Figyelemreméltó jellegzetesség, hogy bár a lovak és ökrök száma 

megyénként különbözik, összességében kiegyenlítik egymást. Hunyad megye esetében kiugróan 

alacsony az igavonóállat-állomány, ami jól mutatja, hogy ez az egység egy kisforgalmú 

határátkelővel rendelkezett csupán, lakossága a legkevésbé vett részt az áruközvetítésben, lévén 

Erdély legfejlettebb nehézipari vidéke. Krassó-Szörény vármegye esetében az ökörállomány jórészt 

a folyami hajóvontatásban hasznosult, a létszám visszaesése a gőzhajózás térhódítását jelzi. 

Általánosságban megállapítható, hogy a tranzit térségben a fogatolt és igavonó állatok létszámának a 

visszaesése nagyobb mértékű, mint országos átlagban. 1895-ben egyedül Csík az egyetlen határszéli 

megye, ahol az országos átlagnál nagyobb az állatállomány, annak ellenére, hogy itt is csökkent a 

másfél évtizeddel korábbi állapothoz képest. Ez jórészt annak tudható be, hogy az egész országban 

ez az egyetlen olyan közigazgatási egység, ahol ekkor még nincs a forgalomnak átadott vasúti pálya. 

(lásd 23. és 24. sz. ábra)

Frisnyák Zsuzsa a fogatolt járművek számát vizsgálta meg Magyarország területén, az 1895- 

ös statisztika alapján. Az 1000 főre eső fogatolt jármű szempontjából Csík itt is kimagasló helyet 

foglalt el, a többi határszéli vármegye pedig a középmezőnyben található.478 A statisztika 

ismertetésénél már kitértek arra, hogy Erdélyben kiemelkedő volt a fogatolt teheneknek is a száma, 

ami a járművek összesítésébe is bekerült. A tehénvontatású szekerek alkalmazása a szállításban 

azonban csak igen rövid távolságokra lehetséges, gyakorlatilag ezek nem lépik át a honos 

települések határát. A szállítási rendszer hagyományos kereteit alapul véve a következő általánosítás 

tehető. Hosszabb távolságokra és főleg a Kárpátok hágóin való átkelésre kizárólag a lovak és ökrök 

alkalmasak. A két állatfajta teljesítőképessége is különbözik, míg az ökörfogatok erőssége a nagy 

teherbírásban és állóképességben mutatkozik meg, addig a lófogatok gyorsaság szempontjából 

voltak ütőképesebbek. Ennek megfelelően az árunemek szempontjából specializálódtak a 

szállítóeszközök: a nagyobb tömegű szállítmányok, amelyek eljuttatása a rendeltetési helyükre nem 

volt szorosan időhöz kötve ökörfogatokkal bonyolódtak; az inkább kisebb tömegű, de nagyobb
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értékű szállítmányok, amelyek nagyobb távolságra kellett eljussanak rövid idő alatt, esetleg az 

időjárás viszontagságaitól is védve, a lófogatok feladatát képezték. Az állati vontatás visszaesése a 

közúti és folyami szállításban a gépesítés térhódításával egyenesen arányos, azonban érdemes 

megvizsgálni néhány lehetséges okot, amely a tranzit térségben markánsabbá, kontrasztosabbá tette 

a folyamatot, mint az hátországban volt.

3. 2. 1. 2. Ló-kiviteli tilalom

A ló-kivitel időszakos megtiltása- vagy korlátozásának gyakorlata a hadüggyel volt 

összefüggésben, és ennek megfelelően közös ügynek számított, s mindkét társország hozzájárulását 

feltételezte. Kiváltó oka elsősorban a harci készültség volt, de békeidőben is többször előfordult. A 

közös hadsereg és a Honvédség mozgósítása esetén az ország lóállományának hadicélú 

kiszolgáltatása természetes volt. Másrészt közvetlen szomszédos területeken a fegyveres 

konfliktusok kirobbanása, amelyekben a Monarchia effektíve nem avatkozott be, a ló-kiviteli tilalom 

életbe léptetését jelentette annak ürügyén, hogy közvetett módon se vegyen részt, és így megelőzze 

az esetleges diplomáciai bonyodalmakat. Békeidőben a korlátozás oka az volt, ha egy idegen ország 

hadserege számára nagyobb létszámban vásárolt lovat osztrák-magyar alattvalóktól. Ezzel azt a célt 

követték, hogy a Monarchia hadseregének megfelelő minőségű állomány álljon a rendelkezésére, 

illetve a közös hadügy igyekezett nem hozzájárulni ilyen formán egy másik ország katonai erejének 

megerősítéséhez, még akkor sem, ha az szövetséges volt. Életbe léptetése rendeleti úton történt és 

vonatkozott úgy a hátas-, mint a fogatolt lovakra. Gyakorlatilag ezek az intézkedések nem a 

külföldre, vagy külföldről szállító fogatokra vonatkoztak, de a felületes szabályozás miatt az 

áruforgalmi kapcsolatokra is tetten érhető hatással voltak.

1874-ben a közös hadügy vezetője felszólította a magyar földművelés-, ipar- és 

kereskedelemügyi minisztert, hogy tiltsa be a kancák kivitelét, miután a francia kormány nagyobb 

számban vásárolt állatokat Magyarországon. A magyar minisztertanács a kereskedelmi 

egyezményekbe foglaltakra hivatkozva utasította vissza a hadügyéri kezdeményezést.479 A 

külkereskedelemre tehát valós veszélyt jelentett a hadicélú intézkedés. A minisztertanács 

megfogalmazott aggálya nyilvánvalóan kifejezte, hogy nem csupán a kancalovak forgalmáról volt 

szó, hanem fogatolt lovak által az áruforgalom összességéről.

Közvetlen veszély esetén a magyar kormány már mérlegelte a külkereskedelmi forgalom 

fontosságát és ennek kárára intézkedést kezdeményezett a társország kormányával.480 Ilyen volt az

1876-ban kibontakozott balkáni konfliktus volt, amelynek hadszíntere a Dunától délre, bolgár 

területen helyezkedett el, de a résztvevő orosz hadsereg a szomszédos Románia területén vonult át, 

majd később maga az egyesült fejedelemség is részt vett a harcokban. Az indítványt a közös 

külügyminiszter támogatásával a társország kormánya elfogadta, és november végén életbe lépett a 

ló-kivitelt teljesen tiltó rendelet, amely az osztrák-magyar és dalmáciai vámterület határvonalára volt
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érvényes.481 A magyar kormány röviddel ez után olyan kivételt kezdeményezett, hogy a 

versenylovak fedezés, idomítás, edzés és verseny céljával átléphessenek a határon.482 Az osztrák 

pénzügyminisztérium ehhez azzal a feltétellel járult hozza, hogy minden egyes határátlépés az 

érintett társország illetékes minisztériumának engedélyével történhessen meg.483 A tilalom 

enyhítésére az osztrák fél részéről történt kezdeményezés a bulgáriai harcok befejeztével, amit a 

magyar kormány is támogatott.484 A ló-kivitel teljes szabadságát a közös hadügyminiszter nem 

szándékozott jóváhagyni, amit azzal indokolt, hogy külföldi értékesítési lehetőség miatt a közös 

hadsereg számára nem lenne biztosított a megfelelő létszámú és minőségű állomány.485 A tilalom 

relatíve rövid életű volt, ám a külkereskedelemben ez mégis változást hozott, ami a szállításban az 

alternatív eszközök keresésében mutatkozott meg. A tilalom évei alatt a magyar-román határon 

ugrásszerűen fellendült a csempészet. A jelenséget több tényező befolyásolta. Ennek oka részben a 

Romániával kötött egyezmény, ami a vámtételektől függően egyes árucsoportok forgalmára 

serkentőleg, míg másokra gátlón hatott, az utóbbi esetben pedig az illegális behozatalt favorizálta. 

Másrészt a Romániában bevezetett hadiállapot, a határ őrizetében bizonytalanságokat 

eredményezett.

A kiugró adatokat értékelhetjük úgy is, hogy a tilalom miatt a fuvarosok fogataikkal nem a 

legális úton próbáltak átjutni a határon. Alátámasztja ezt az a tény is, hogy a nagyszebeni 

pénzügyigazgatósághoz tartozó, Háromszék, Brassó, és Szeben vármegyékben (kivételt képez 

Fogaras) a lovak abszolút száma magasabb volt az ökrökéhez képest486, így utóbbiak, ebből 

kifolyólag nem tölthették be az előbbiek szerepét a határt átlépő szállításban. A kolozsvári 

pénzügyigazgatóság alá tartozó Csík vármegyében az ökrök voltak többségben,487 így azok hatékony 

alternatívaként jelentek meg és az illegális határátlépésben nem jelentkezett növekedés. A 

függetlenné vált Románia hadserege részéről történt ló-beszerzések felébresztették a Monarchia 

katonai köreinek korábbi aggályait. A közös hadsereg Nagyszebenben állomásozó 12. hadtestének 

parancsnoka 1885 elején a háromszéki Sósmező vesztegintézetének igazgatójához és a Bodzavám 

vesztegállomásának vezetőjéhez azzal a felkéréssel fordult, hogy periodikusan jelentést tegyenek a 

román hadsereg számára vásárolt lovak fajtájáról és létszámáról.488 Az ebben az értelemben megtett 

jelentések nyomán489 a társországok kormányai meghozták azt a döntést, hogy újfent életbe léptetik 

a tilalmat, ami 1887. március 22. és 1888. július 11. között állt fenn.490 A ló-kiviteli tilalmak 

árképzésre gyakorolt hatását problematikus összegszerűen megállapítani, azonban kétségtelen, hogy 

azt negatívan befolyásolta.

3. 2. 1. 3. Marhavész elleni intézkedések

A keleti marhavész elleni intézkedések, bár az előbbiekkel ellentétes irányú volt -  azaz nem 

a határvonalon belül igyekezett megtartani az állományt, hanem azon kívül igyekezett tartani -  

közvetett hatást gyakoroltak. Célja a hazai szarvasmarha-állomány egészségi állapotának megőrzése
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volt azáltal, hogy az esetlegesen fertőzött külföldi egyedekkel ne kerüljenek érintkezésbe a hazaiak. 

Az 1870-es elejétől kezdődően, főként a fő felvevőpiacnak számító Németországban kibontakozó 

agrár-protekcionista áramlat miatt a magyar szarvasmarha onnan kiszorult, és így a tranzitszerep 

felvállalhatatlanná vált a román és orosz eredetű álatokkal szemben. A magyar kormány mozgástere 

korlátozott volt abban, hogy egyoldalúan vámintézkedést hozhasson ennek kezelésére, mivel közös 

ügynek számított és a Romániával kötött egyezmény felmondását is jelentette volna. Másfelől a 

belső, agrárius érdekcsoportok részéről megnyilvánuló folyamatos és erős nyomás cselekvésre 

késztette, ami egészségügyi okokra hivatkozva az állatforgalom korlátozásában, illetve időszakosan 

teljes leállításában nyilvánult meg.491

A keleti marhavész elleni védekezésről szóló 1874. évi XX. törvénycikk lehetőséget 

teremtett arra, hogy a veszélyre hivatkozva bármikor vesztegzárat állítsanak fel. A törvény 

megalkotásánál már számításba vehették az állategészségügyi zárlatot, mint alternatívát a pénzügyi 

intézkedésre. Arra is lehetőség teremtődött, hogy a legfőbb importőr, Románia olyan formában 

legyen kiszorítva, hogy más országgal szemben ne kelljen alkalmazni a korlátozást. A törvény 

ugyanis szabadabb mozgásteret és drasztikusabb intézkedési lehetőséget biztosított olyan 

országokkal szemben, amelyek nem vettek részt az 1872-ben, Bécsben tartott nemzetközi 

értekezleten, ahol a marhavész elleni intézkedés irányelveit határozták meg. Románia ezen nem 

képviseltette magát azon oknál fogva, hogy abban a pillanatban nem számított független államnak, a 

nemzetközi diplomácia porondján nem rendelkezett megfelelő presztízzsel, így nem kapott 

meghívást. A későbbiekben a Monarchia igyekezett rendezni az állategészségügyet, napirendre 

tűzték a kereskedelmi és vámegyezmények tárgyalásain, de Románia sokáig idegenkedett ettől.

Az első szabályozás erre vonatkozólag egy 1859-es belügyminiszteri rendelettel történt, 

amelynek hatálya kiterjedt Erdélyre is.492 Szabályozta, hogy az állatok csak meghatározott pontokon 

léphetik át a határt, az ún. vesztegintézeteken keresztül, akkor is, ha nincs közvetlen veszély. 

Szomszédos országban kitört járvány esetén a behozatal tilos volt. Elsősorban a csordákban 

behajtott hízó szarvasmarhákra vonatkozott, de a veszély természetesen az igavonó ökrökre is 

leselkedett, ezért ennek szabályzása sem marad ki.493. Az 1874: XX. törvénycikk gyakorlatilag 

továbbvitte a korábbi rendelkezéseket a keleti marhavész terjedésének a megállítására, a 

határátlépésnél a veszteglés és állatorvosi vizsgálat kötelezettsége akkor is fennállt, ha a szomszédos 

országból nem jelentették a járvány megjelenését. A vész szórványos, határtól távolabb eső 

felbukkanása nem jelentette a határzár felállítását, ez akkor következett be, ha járványszerűen 

terjedt. Erről igyekezett a magyar kormány folyamatosan pontos információkat szerezni, a 

diplomáciai testületek részvétele mellett több alkalommal szakembergárda utazott ki Romániába 

felmérni az állategészségügyi viszonyokat. A román kormány vonakodott megadni a hozzájárulását 

ezekhez az akciókhoz és igyekezett meggátolni a szélesebb körű tapasztalatszerzést.494 Románia 

határozott ellenállása a vizsgálatokkal szemben érthetővé válik az ottani állapotok ismeretében,
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amint azt Lipthay István miniszteri osztálytanácsos jelentésében igen szemléletesen szóvá tette.495 

Magyarországon a szórványos esetek előfordulása általános volt, nem egy hely vagy tájegység 

sajátjai, árványok viszont elsősorban a román, illetve szerb határ melletti területekre voltak 

jellemzőek, ahogy az kitűnik az 1877-1880 között uralkodott nagy járvány esetében. (25. sz. 

táblázat)

A járvány kiindulópontjaként az esetek jelentős részében Románia beazonosítható, azonban 

nem kizárólag a közvetlen érintkezési felületen, a magyar-román határon keresztül terjedt, hanem 

arra is van példa, hogy az ország belsejében, Pozsony megyében, 1881-ben kibontakozott vész 

galíciai tranzittal, valószínűleg vasúti közvetítéssel érkezett.496 1882 novemberétől kezdődően 

Romániával szemben olyan szoros határzár lépett életbe, amellyel minden onnan származó kérődző 

házi- vagy vadállat belépését megtiltották Magyarországra. Az intézkedés kiterjedt a levágott 

állatokra és az ebből származó nyersterményekre, sőt a takarmánynövényekre is. A határvonal 

megközelítése az erdőkitermelésben résztvevő ökrök számára is tiltás alá került. A határzár 

fenntartására katonai kordont állítottak fel, a csempészés ellen pedig a csendőrség, pénzügyőrség és 

a vesztegintézetek közösen léptek fel. A határon áthaladó vasúti teherkocsik tisztítását és 

fertőtlenítését előírták az Államvasutak Igazgatóságának. A közutakon határátlépésre jelentkező 

személyeket, lófogatokat és szekereket saját költségükre egyenként fertőtlenítették a belépő 

állomásokon.497 A kérődző állatok részvételét a magyar-román szárazföldi áruforgalomban a magyar 

fél igyekezett olyan intézkedésekkel könnyíteni, mint a marhatörzskönyv vagy a marhakataszter 

összeállítása. Ezekben a kilépő és visszatérő állatokat regisztrálták, azonban az állategészségügyi 

intézkedések alól nem képezhettek kivételt, mivel útjaik során érintkezésbe léphettek olyan 

területekkel, ahol a járvány felütötte fejét és ilyen formán potenciális veszélyforrásnak számítottak. 

A brassói székhelyű Vesztegintézeti Igazgatóság olyan rendelkezéseket is közvetített a határ 

közvetlen közelében elhelyezkedő községek számára, amelyben a szarvasmarhákkal vontatott 

szekerek közlekedését megtiltja olyan romániai régiókba, amelyekkel hagyományosan élénk volt az 

áruforgalmi kapcsolat, de éppen ott megjelent a kór.498 Ugyanezen eset kapcsán a nagyszebeni 

pénzügyigazgatóság Kézdivásárhely városának tiltotta meg, hogy határ által kettészelt erdejéről a 

kivágott deszkákat és épületfákat átszállíthassa Romániába, mint azt korábban tette.499

A határzár felállítása tehát akadályozta a szabad forgalmat, olykor teljes forgalomkiesést 

eredményezett és ezzel -  de ettől függetlenül is -  hozzájárult az állati erőt felhasználó szállítás 

költségeinek emelkedéséhez. A vasúti csatlakozások előtti időszakot értékelhetjük úgy is, mint 

amikor a szabad határátlépés és a részleges vagy teljes határátlépési tilalom időszakai váltogatták 

egymást. Nem beszélhetünk ciklikusságról, mert ezek az időtartama változott esetről-esetre és nem 

volt előrelátható, így kiszámítható sem, ami mindenképpen zavarokat okozott. A szabad határátlépés 

békeidei sem voltak mentesek az akadályoktól, így a veszteglés a határon -  bár kiszámítható volt -  

az áru célba érési idejét hosszabbította meg, és panaszokra adott alkalmat. Ez megfogalmazódott a
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Bagos István, gyergyótölgyesi vesztegintézeti igazgató ellen, hivatali múlasztásai miatt tett 

feljelentésben is.500 Hasonló szabálytalan eljárás miatt a román határszakaszon több belépő állomás 

vezetője ellen indult vizsgálat: 1882-ben Bodza501; 1883-ban Baziás502; 1884-ben újfent Bodza503; 

1886-ban Verestorony került sorra.504

3. 2. 1. 4. A szállítmányozók többletterhei

A Monarchia áruforgalmi kapcsolatait a román fejedelemségekkel és az ezekből létrejövő 

Romániával nagyban befolyásolták annak belpolitikai átalakulásai és a nemzetközi politikai légkör. 

Moldva és Havasalföld 1859-ben történt egyesülésével megkezdődött a függetlenség és szuverenitás 

felé vezető út. A közel két évtizedes átmeneti időszak ellentmondásai és bizonytalanságai a 

pénzügyi politikában is markánsan jelentkeztek. Románia pénzügyi rendszerének visszásságaira, 

amelyek a magyar kereskedőket, iparosokat és fuvarosokat közvetlenül érintették, az az ankét világít 

rá, amelyet a Földművelés- Ipar- és Kereskedelemügyi Minisztérium bonyolított le a kamarák 

kikérdezésével 1871 folyamán az osztrák-magyar-román kereskedelmi és vámegyezmény 

tárgyalásainak megkezdése előtt. A kamarák közvetlenül érintett tagjainak jelentései alapján 

releváns képet alkothattak, egyöntetűen a kettős vámolás és a vámeljárás körüli hiányosságokat 

hozták fel, mint rendezésre váró problémákat.505 A kolozsvári kamara a szállítási költségek 

növeléséhez hozzájáruló tételek mellett olyan akadályokat is említett, amelyet nehéz lenne 

összegszerűvé tenni, de tagadatlan hogy komoly akadályt jelentett a szabad áramlás előtt. Ezek az 

áruk vámkezelése során jelentkeztek a határátlépőnél, és akár napokig tartó várakozásra késztették a 

fuvarosokat és állataikat. Ilyenek a létszámhiány; a vámtisztek negatív hozzáállása, és az, hogy az 

ortodox egyház számos ünnepén nem végeztek hivatalos teendőket.506 1 8 8 3-ban egy olyan pénzügyi 

rendelet látott napvilágot, amely a fogatolt, igás- és teherhordó marhák táplálására szolgáló 

takarmányt, amit behoztak a határon vámmentessé tette.507 A korábbi vámtarifa és az 1875-ben 

kötött kereskedelmi és vámegyezmény explicit módon nem rendelkeztek erről a kérdésről, ami arra 

enged következtetni, hogy előfordulhatott a takarmány megvámolása, ami a maga módján a szállítás 

járulékos költségeit növelte. A fuvarosok adóztatását és a vámeljárás szabályozását végül az előbb 

említett egyezmény rendezte.

A szállítmányok, illetve annak kezelőjének, különböző jogcímen történt plusz megterhelése 

az egész egyezményes időszakot (1876-1886) átfedte. Igaz, hogy ezek csak szórványosan 

jelentkeztek, és inkább a román vámhivatalok vezetői részéről megnyilvánuló túlzott 

ügybuzgalommal, és kevésbé rosszhiszeműséggel volt összefüggésben. Az első ilyen jellegű 

problémára az osztrák kereskedelemügyi miniszter hívta fel a külügy figyelmét. Az eset 1876-ban 

játszódott le, amikor az Itzkany (I^cani-Burdujeni) vámhivatal vezetője a bukovinai kereskedők és 

fuvarosok által szállított áruk kezelését megtagadta, míg azok a Romániában érvényben lévő 

iparadót (más néven pátensadó, vagy szabadlevél-adó) meg nem fizették.508 1 87 9-ben már
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kézdivásárhelyi kézművesek, majd 1882-ben gabonakereskedők is panaszt emeltek hasonló eljárás 

miatt.509 A csíktölgyesi vesztegintézet igazgatója, Bagos István az eljárásról akkor azt jelentette, 

hogy a román hatóságok az úti okmány mellett az adókönyvecske felmutatását is követelték a 

beléptetésnél.510 A kereskedelemügyi tárca a brassói kereskedelmi- és iparkamarát több rendben 

megkereste, hogy legyen partner ennek a problémának megoldásában, ami nem valósult meg, sőt 

botrányos vége lett. A kamara az első, 1877-es felhívásra azt válaszolta, hogy kereskedők és 

fuvarosok ilyen jellegű panaszairól nincs tudomása, a második felhívást, 1882-ből válasz nélkül 

hagyta,511 majd az 1880-1884-es évekre vonatkozó átfogó jelentésében úgy fogalmazott, mintha a 

kormány nem foglalkozott volna eléggé az üggyel.512 A minisztérium 1888-ban egy újabb felhívást 

intézett ez ügyben, a válaszában pedig a kamara -  mintegy demonstrálva saját elhivatottságát, illetve 

a kormány passzivitását -  az ominózus 1880-1884-es jelentésből kiollózott szövegrészt ragasztotta 

be.513 A jogtalanul kirótt adóterhek visszatérítésére így a diplomáciai út maradt, ami hosszadalmas, 

több éven át tartó procedúrákhoz vezetett, ám az összegeket -  legalábbis Háromszék vármegye 

esetében -  sikerült maradéktalanul behajtani a román kormánytól.

A magyar-román áruforgalmi kapcsolatokban sorsdöntő fordulatot hozott az 1886 

júniusában kitört vámháború, ami a maga módján szállítóeszközök struktúrájában is változásokat 

idézett elő, amelyek a szervezett keretek között zajló szállítmányozás térhódításának teljessé tételét 

vetítették előre, és az áruforgalom főütőerét mindenképpen a zárt pályára helyezte át. A román fél az 

árukra kivetett prohibitív vámok mellett a szezonálisan, legeltetés céljából a határon átterelt és az 

áruforgalom lebonyolításában résztvevő állatokra vámbiztosítékot rótt. A román területre átlépő 

transzhumáló juhok darabja után 2 frank biztosítékot kellett fizetni, amit visszatéréskor 

visszafizettek, de egy nagyobb létszámú nyájnál ez már olyan összeget jelentett, ami komoly 

akadályként jelentkezett és kérdésessé tette az átlépést.514 A fuvarosok biztosítékképpen egy ménló 

után 60 frankot, egy kanca után 20 frankot, a szekér után pedig 75 frankot voltak kénytelenek letétbe 

helyezni.515 A magyar kormány igyekezett a vámháború miatt a román piacokról kiszorult 

iparosokat különféle intézkedésekkel segíteni.516 A biztosítékkal összefüggésben egyes 

határátkelőhelyeken a forgalom teljesen lebénult, mivel egyes alacsonyabb besorolású román 

vámhivatalok nem kezelhették ezeket az összegeket, így a forgalom lezárása mellett döntöttek. 1886 

őszén például több csíki fuvaros nem utazhatott haza, mert az esőzések miatt a Tatros völgye 

járhatatlanná vált és az Úz völgyén próbáltak belépni, azonban az ottani román vámhivatal 

vezetőjének nem állt módjában visszaszolgáltatni a biztosítékot.517

Az állatvontatású szállítás díjainak ilyen jellegű és mértékű emelkedésének, továbbá a vasúti 

szállítás terén tett könnyítéseknek kettős hatásuk volt. Egyrészt meggyorsította és teljessé tette a 

motorizáció térhódítását a szállításban. Másrészt a határszéli kisiparra mért fiskális csapást 

megkettőzte Kézdivásárhely igen szemléletes a példája. Bár a várost 1889-ben elérte a vasút, s 

állomásán fel lehetett rakodni a román piacra termelt árut, a Sepsiszentgyörgy-Brassó-Predeál
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útvonalon szállítva az út hosszúsága megháromszorozódott. A vasúti szállítás olyan szempontból 

sem felelt meg a város iparosai számára, hogy ezek a termékeiket nem szervezetten, raktározás és 

üzletek útján juttatták el vásárlóikhoz, hanem direkt módon, a vásárokon, ahová a szállítást is maguk 

oldották meg, és maguk is részt vettek benne. A vámháború nyomán vagy a vasúti szállításra tértek 

át az iparosok, kereskedők, vagy kiszorultak a román piacról. A direkt vasúti összeköttetéssel 

rendelkező Brassó vármegyére az előbbi a jellemző, míg a szomszédos Háromszékre az utóbbi. A 

vámháború évétől kezdődően a szekéren szállított termékek csak igen csekély hányadát tették ki az 

áruforgalom összvolumenének és értékének, gyakorlatilag a forgalom a közvetlen határszélre 

marginalizálódott. A külkereskedelmi forgalom folyamatos növekedésével fordított arányban alakult 

a hagyományos léptékű folyami és szárazföldi szállítás.

A magyar-román vasúti csatlakozások előestéjén tehát olyan tényezőket is számításba kell 

vennünk, amelyek látszólag indirekt módon, de hatásában közvetlenül és azonnal befolyásolta a 

hagyományos szállítás menetét és költségvonzatát. Úgy a szárazföldi, mint a folyami szállítást a 

környezeti -  időjárási viszonyok befolyásolták, így szezonális kötöttség volt érvényes mindekét 

formára. A szárazföldi árufuvarozás útviszonyai téli, vagy esős időszakban igen kedvezőtlenek 

voltak. A dunai közlekedés a vaskapui akadályok miatt úgyszintén csak kedvező vízállás esetén 

történt zökkenőmentesen.518 Ebből a szempontból megállapíthatjuk, hogy a Kárpátok, vagy a 

Vaskapu átkelése időben tervezhető és az ezzel járó költségkalkuláció is megvalósítható volt. 

Másrészt az állategészségügyi, pénzügyi és haderő-utánpótlási intézkedéseket szemügyre véve azt 

állapíthatjuk meg, hogy ezek kiszámíthatatlanok és költségek szempontjából megterhelők voltak. A 

szárazföldi és folyami szállításban a motorizációra való átmenetet ezek a premisszák részben 

befolyásolták. A gőzerő térnyerése és a nagyobb vízkiszorítású hajók rendszeresítése a dunai 

szállításban infrastrukturális beruházásokat követelt, ami a vaskapu szabályozásával történt meg. A 

szárazföldi szállításban a nagy üzleti beruházások csaknem kizárólag a vasúthálózat fejlesztése terén 

mentek végbe. A közutak fenntartása nagyobbrészt a községek és megyék feladata volt, ami 

gyakorlatban továbbra is közmunkával valósult meg. Az állami utak fenntartásában sem történt 

minőségi előrelépés, ami a legkisebb mértékben is ellensúlyozhatta volna a vasút térnyerését. Az 

Osztrák-Magyar Monarchia és Románia közötti vámháború lezárulása után egy teljesen új 

környezetet és szállítási rendszert találunk. Az új egyezmény előtárgyalásain a legfontosabb román 

követelmény továbbra is a marhaexport biztosítása volt. A magyar minisztertanács alternatívája -  

ami végül az egyezményben helyet is kapott -  a vágott marha szállításának engedélyezése volt, zárt 

vasúti vagonokban.519 Mindenképpen szimbolikus értékű ez a klauzula, félre nem érthetően 

érzékelteti a két évtized alatt lezajlott átmenetet.
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3. 2. 2. A vasúti csatlakozások első üteme

Az 1870/1880-as évek fordulója a magyar és a román vasutak közötti csatlakozások 

kiépülésének időszaka, aminek természetes következmény volt, hogy a külkereskedelmi 

forgalomban a főszerepet is megkapta. A csatlakozások létrejöttének mozgatórugói és az ebből 

származó előny kihasználói, kezdetben, a gazdasági szereplőknek egy jól körülhatárolható 

kategóriája volt. A Romániával való áruforgalmi kapcsolatok esetében megkülönböztethetjük a 

határon átnyúló, de helyi jellegű, sejtszerű piacszerveződési modellt, illetve a lineárisan szerveződő 

távolsági kereskedelemét.520 Az első külkereskedelmi modell az kizárólag a határvidék jellemzője, 

utóbbinak a nagy kereskedelmi központok a főszereplői, úgy a határvidékről, mint a hátországból, és 

erős kötődésük van úgy egymáshoz, mint a határon túli, hasonlóan szerveződő üzleti partnereikhez. 

A szállítási eszközök terén való preferenciák behatárolása látszólag problémamentes, azonban itt 

érdemesnek találjuk megvizsgálni azt is, hogy a két modell milyen mértékben járult hozzá a 

strukturális átmenethez, vagyis a külkereskedelem fő sodrásának a zárt pályás, szervezett keretek 

között történő szállításra való áttéréséhez, úgy szárazföldön, mint vízen.

3. 2. 2. 1. A gabonaforgalom útirányformáló funkciója

Ahhoz, hogy következtetéseket tudjunk levonni a szállítási preferenciák térbeliségéről, előbb 

egy terméket, vagy termékcsoportot kell kiválasztanunk, amely a külkereskedelemben mérvadónak 

ítélhető és piaci paramétereit tekintve megfelelő mennyiségű ismerettel rendelkezünk.521 Ne terelje 

el figyelmünket a jelenkori példa, ami ebből bennünket érdekel az az árérzékenység fogalma. Ennek 

megragadásához a magyar-román áruforgalmi kapcsolatok egyik legsarkalatosabb pontját, a 

gabonaimportot választottuk ki az 1872-1873-as évekre koncentrálva. Az időszak kiválasztását azért 

tartottuk fontosnak, mert a gabonarozsda okozta hiány miatt a magyar kormány első ízben 1872-ben 

kényszerült arra, hogy rendeleti úton, átmenetileg felfüggessze a romániai gabonával szembeni 

vámot, amit a következő években többször megismételt. A termék kiválasztását pedig az a közismert 

gazdaságtörténeti tény indokolta, hogy a Monarchián belüli Magyarország és Románia (Dunai 

Fejedelemségek, Román Fejedelemségek, Moldva- és Oláhország) 19. századi gazdasági 

kapcsolatait meghatározta a gabonaimport. Az 1875-ben megkötött első kereskedelmi és 

vámegyezmény pedig véglegesen biztosította a korábbi években csak átmenetileg jóváhagyott 

vámmentességet, amelyért cserében a Monarchia egy sor ipari termékre kapott vámmentességet 

illetve kedvező vámokat, amely számára aktív külkereskedelmi mérleget biztosított. Az 1886-os 

vámháborúban kicsúcsosodott protekcionista fordulat egyik meghatározó tényezője -  mint előző 

fejezetben láttuk -  úgyszintén a gabonaimport kérdése volt. A Romániából importált gabona, ezen 

belül a búza felvevőpiaca, mennyiségét tekintve, elsősorban a pesti malomipar volt, amely 

megnövelte annak forgalmát és termékeik versenyképességét a nemzetközi piacokon. Ennek 

oka elsősorban nem az volt, hogy a román gabona olcsóbb volt, hanem az így előállított lisztkeverék
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jobban megfelelt a német és az angol ízlésnek.524 A gabona ára mégsem elhanyagolandó tényező. A 

pesti gőzmalom-konjunktúra szerves összetevője a szállítmányozásban végbement léptékváltás. 

(amelynek jelentőségét a következőkben bontjuk ki), a kiépülő malomipar és az a 

kereskedelemtechnikai előny is elősegítette, amit az 1854 óta működő Gabonacsarnok örökébe lépő 

Áru- és Értéktőzsde 1864-es megnyitása jelentett. 1873-ban a belépett 1275 tőzsdetag mellett az 

áruszakmában 153 (az értékpapír ügyletekben csak 52) ügynököt foglalkoztatott, akiknek a kezén az 

évben két és félmillió mázsa búza cserélt gazdát.525 Gazdasági erejüket mutatja, hogy a termény és 

gabonakereskedők voltak ezekben az években Budapest legjelentősebb virilista (legnagyobb adót 

fizető) kereskedői.526 Ilyen körülmények között képesek lehettek hatást gyakorolni akár a magyar 

kormány pénzügyi intézkedéseire, vagy akár a szállítási eszközök struktúrájának alakítására. Az 

erdélyi határszéli városok kereskedő rétege bizonyos mértékig, a gabonakonjunktúra mentén 

érdekazonosságban volt velük. Az erdélyi piacokon előforduló romániai gabona azonban másfajta 

mechanizmusok nyomán tette meg a maga útját, a hagyományos piaci keretek között cserélt gazdát.

Ezekből a premisszákból kiindulva kerestük a választ a szállítási eszközök terén való 

preferenciákra is. Erdélyben, főként a határ menti közigazgatási egységekben, ahol a hegyvidék a 

domináns domborzati forma, előfordultak olyan évek, amikor nem tudták megtermelni a szükséges 

gabonamennyiséget, így importra szorultak.527 Keleti Károly statisztikus étkezési szokásokat 

vizsgáló munkájára támaszkodva megbecsülhetjük, hogy az emberi fogyasztáshoz milyen 

mennyiségre volt szükség.528 (26. sz. ábra) Az adatsorok tanulsága alapvetően az, hogy ahol 

fehérjegazdagabban étkeztek ott az elfogyasztott mennyiség kevesebb volt, és fordítva (Háromszék 

és Brassó megyékben nagyarányú húsfogyasztás miatt a teljes élelmiszerskála tömege kevesebb 

volt). Ami a tárgyalt probléma szempontjából fontos, az a kenyérfélék sokszínűsége és a fogyasztott 

kenyérmennyiség meglehetősen nagy aránya az erdélyi megyékben.

A gazdaságtörténet-írás kiemeli, hogy pesti hengermalmok elsősorban búzát importáltak 

Romániából, a fenti diagram mutatóit figyelembe véve beazonosíthatunk egy lényeges különbséget: 

az erdélyi gabonaszükséglet nem kizárólag a búzára korlátozódott, hanem egyéb kenyérgabonára is 

kiterjedt. Figyelembe kell vennünk azonban, hogy a fenti diagram a megyék összlakosságának 

vizsgálata nyomán állt össze, a falusi és a városi lakosság ízlése viszont markáns különbségeket 

mutathat, ezért fontos lehet ennek a kategóriának a külön vizsgálata is. Másfelől meg kell 

állapítanunk, hogy a határon átívelő helyi jellegű- és a távolsági kereskedelem modellje alapján 

történő csoportosítás nagyjából követi azt a képet, amely a kézműves és ipari termékcsoportok 

exportja esetében körvonalazódik. Ezek szerint Brassó város és vidék, illetve Szeben város és szék 

részt vettek a pesti kereskedők által leszerződött gabona szállításában, de saját szükségletre is 

importáltak (előbbi rendszeresen, utóbbi főként alkalomszerűen, általában rossz termés esetén 

folyamatos jelleggel). A fogyasztott mennyiséggel szemben a termelt kenyérgabona és kukorica 

mennyisége az 1869-1870-es statisztikai adatok529 azt mutatják, hogy a két város meg az őket
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körülvevő törvényhatóságok területén a termési átlag a magyarországinál és erdélyinél alatta maradt, 

behozatalra szorultak. A háromszéki átlag pedig mind az erdélyit, mint a magyarországit 

meghaladta. Az aratási eredmények mennyiségi mutatói szembetűnő különbségeket mutatnak a 

különböző közigazgatási egységekben (jórészt a lélekszámbéli és domborzati viszonyok sokszínűség 

eredményeként). Kőhalomszék, Szászsebesszék Nagysinkszék és Beszterce vidéke messze 

kimagaslanak az egy főre jutó gabonamennyiség alapján, ami az alacsony lélekszám okozta 

statisztikai torzulás eredménye. Küküllő vármegye esetében már nem forog fenn ilyen mértékben a 

torzulási lehetőség, mivel a lélekszám megközelítette a százezret (ami szempontunkból ideális 

érték), itt azonban elsősorban a kukoricatermés a kimagasló. Ha Erdély össztermését vetjük össze az 

összlakossággal az eredmény már kiegyensúlyozottabb és nem mellékesen, csekélyebb a 

magyarországi átlagnál.530 A magyarországi eredményeket vizsgálatánál viszont szem előtt kell 

tartanunk, hogy egy erős exportőrrel állunk szemben, az alföldi gabona ismert volt egész Európában. 

Ebből szemszögből nézve, bár az erdélyi eredmények alulmaradnak, mégsem állíthatjuk, hogy 

egészében gabonaimportra szorult, nagymértékben önellátásra elegendőnek értékelhető a termelt 

mennyiség alapján. Ezen túl azonban megerősíthetjük azt a megállapításunkat, hogy egyes határszéli 

közigazgatási egységek, mint Csíkszék, Fogaras vidék és Szebenszék, ha nem is állandóan, de 

időszakosan biztosan importgabonára szorultak, amit az 1870-es években nem elhanyagolható 

mértékben romániai behozatalból fedeztek.

A Magyar Statisztikai Évkönyvekben közölt piaci árakat vizsgálva elsősorban azt 

állapíthatjuk meg, hogy a nagyszebeni és a brassói piacokon a gabonafélék és a búza ára lényegesen 

magasabb a többi város közölt áraihoz viszonyítva. Az 1872-1873-as évek piaci árainál maradva 

elsősorban az első osztályú gabona árait hasonlítottuk össze, elsősorban azért mert ezzel biztosan 

emberi szükségleteket fedeztek. Leginkább figyelemreméltó az, hogy az 1872-es évre vonatkozóan 

nem vehető észre a hiány, amely Magyarországot sújtotta. A gabonafélék éves árfolyamának 

alakulására jellemző, hogy normális időjárási viszonyok között januártól kezd emelkedni, ami majd 

az aratást megelőző hónapban csúcsosodik ki, az aratást követően pedig nagyot esik az ár. Aszályos 

esztendőkben az aratást követő hónapban magasabban jár az árfolyam, mint az aratás előttiben. A 

mellékelt diagram tanulsága szerint a brassói és a nagyszebeni piacon a normális esztendőkre 

jellemző, kiegyensúlyozott árfolyam-modell mutatkozik, ami alátámasztani látszik az előbbi 

kijelentést a romániai importról. A diagramnak egy másik fontos tanulsága, hogy az árspekulációnak 

gyakorlatilag nem mutatkozik különösebb nyoma, ami a lehetőségeket figyelembe véve, és ezt 

összevetve a pesti tőzsdéével, érthető is. (lásd 27. sz. ábra)

Az 1872-1873-as éveket a pénzügyi fordulat éveinek tekinthetjük, mivel a magyar kormány 

részéről biztosított (az osztrák társországgal egyetértésben) vámmentesség még nem hozott változást 

a szállítási struktúra terén, a megnövekedett mennyiséget csak a hagyományos szállítási eszközökkel 

lehetett kivitelezni, legalábbis ami a szárazföldi határátlépést illeti. Ha számba vesszük a román
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ókirályságbéli vasúthálózatot, láthatjuk, hogy 1872 szeptemberében adták át a forgalomnak a 

Roman-Galati-Bukarest-Pite§ti vonalat,531 ugyanekkor Ploie§ti-et is elérte a vasút. Erdélyben 

elsőként 1872-ben Nagyszebent (október 19.) érte el a vasút, így közvetlen kapcsolata lett a 

fővárossal a Gyulafehérvár-Arad-Temesvár vonalon. 1873. június 1-én Brassót érte el a vasút, majd 

a Kolozsvár-Székelykocsárd 1873. augusztus 14-i átadása után közvetlen kapcsolat létesült Pesttel. 

A bánságban ekkor már kiterjedt hálózat létezett, Temesvárról azonban csak 1878-ban lehetett elérni 

Orsovát.532 Mindezek az adatok abból a szempontból fontosak számunkra, hogy láthatóak legyenek 

azok a távolságok, amelyeket a közvetlen vasúti csatlakozások hiányában szekerekkel kellett 

áthidalni. Ezek ismeretében azt állapíthatjuk meg, hogy a szárazföldön szállított gabona, az általunk 

vizsgált időszakban minden bizonnyal csak Magyarország területén került vasúti kocsikba. Ugyanis 

a romániai aratási helyről szekerekkel megközelíteni valamelyik határátlépő helyet egyszerűbb 

feladatnak bizonyult, mint megközelíteni egy vasúti állomást, felrakodni majd miután elfogyott a 

vasút, utána újra szekerekre rakni a rakományt. Ugyanígy egyszerűbb megoldás volt a gabona 

valamelyik dunai kikötőhöz szekereztetése, és vízi úton való továbbítása Pest felé, amelyik szállítási 

módnak már régebbi hagyományai voltak. Az elvámolás helye mutatja, hogy a szállítás milyen 

útvonalon történt, így a legnagyobb mennyiség a Tömösi-szoroson keresztül érkezett, amelyik 

Erdély és Románia legfontosabb áruforgalmi ütőérnek számított.533 Ezen kívül hasonlóan jelentős az 

orsovai vámhivatal forgalma is, amely 1873-ban még növekedést is produkált, ezen kívül 

csekélyebb mértékben a moldvai átkelők, míg a többi gabonaforgalma elhanyagolható. (28. sz. ábra) 

Az orsovai vámhivatal a Romániából és Szerbiából érkező szárazföli szállítmányok fogadása 

mellett a Dunán érkező árukra is fel volt készülve, a drenkovai pénzügyőri kirendeltsége éppen ezt a 

feladatot látta el.534 A Dunán belépő hajók rakományát rendes körülmények között csak a kirakodási 

helyen vetették vámeljárás alá (vámmentesség alatt is regisztrálták), gabona esetében többnyire a 

Pesti fővámhivatalnál. Ez az eljárás többnyire abban az esetben is működött, amikor a folyam 

alacsony vízállása miatt, a vaskapui zátonyok előtt a hajókról ki kellett pakolni a rakományt és egy 

szakaszon, magyar területen, szekereken kellett szállítani azt, majd visszapakolni. Az Orsovánál 

beléptetett mennyiség zömének rendeltetési helye minden bizonnyal a bánsági malmok voltak 

(Temesvár, Arad, Pécska és Lugos), itt ugyanis az 1867-1873 közötti időszakban igen erős 

malomipar alakult ki. A legtöbb részvénytársaság Erdélyben és a Bánságban ebben a szférában jött 

létre, összesen 12 egység, ebből 9 a Bánságban. A kereskedelemből koncentrálódott tőke ipari 

befektetéssé konvertálása egy tipikusan erdélyi535 (és magyarországi) modell volt. Az osztrák

magyar vámterületre importált és a magyar pénzügyi szervek által regisztrált teljes 

gabonamennyiséget vizsgálva azt állapíthatjuk meg, hogy ennek zömét Romániából, szárazföldi 

úton szállították be. Azonban a folyami forgalom sem elhanyagolható, sőt ez a mennyiség határozott 

növekvő tendenciát mutatott, és két év adataiból arra a következtetésre jutunk, hogy ez a szárazföldi 

szállítás rovására történt. Ezek célállomása elsősorban Pest volt. Az importgabona jelentős része
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Szerbiából származott, ennek a mennyisége viszont egy év alatt nagyon visszaesett. A tengeri 

szállítás mennyiségi mutatói gyakorlatilag változatlanok.536 (lásd 29. sz. ábra)

Az 1872-1873-as gabona vámmentesség kezdeményezője ugyan a magyar kormány volt, 

azonban ennek hátterében, nem meglepő módon a tőkeerős pesti malomipari vállalatok sorakoztak 

fel. A Közmunka- és Közlekedésügyi Minisztérium egyeztetései a Földművelés-, Ipar- és 

Kereskedelemügyi Minisztériummal kiterjedtek a szállítási tarifákra is. Itt megfogalmazódott az 

igény, hogy a kamatbiztosítást élvező vasutak (Cs. K. Szabad Osztrák Vasút, a Déli és Tisza Vidéki 

Vasút) 50%-kal. csökkentse tarifáit a gabonaneműek, őrlemények, hüvelyesek és burgonya 

termékcsoportokra. A kezdeményezést az importban leginkább érintett Duna Gőzös Társaság 

visszautasította537, Az ínséges idők elmúltával a pesti malomipar képviselői továbbra is igyekeztek 

fenntartani a vámmentességet, illetve az agrárius körök tiltakoztak, amint azt már korábban 

említettük. Ugyancsak 1872-1873-as években váltak intenzívebbé a vasúti csatlakozások körüli 

tárgyalások és egyeztetések. Ennek természetesen előfeltétele volt, hogy úgy Romániában, mint 

Erdélyben létezzen egy olyan vasúti infrastruktúra, ami nélkül nehezen elképzelhető a csatlakozás a 

két ország vasúthálózata között. A csatlakozások irányába elmozdító gazdasági mechanizmus egyik 

elemét éppen ezért a gabonaszállítmányok körül kell keresni, a pénzügyi könnyítés nagy 

mennyiségek áramlását hozta működésbe, ami világossá tette, hogy ez munkaszervezési 

léptékváltást követel meg a szállításban.

A szekeres szállítás derekasan helytállt a gabonaimportnál, ugyanis az 1872-ben elrendelt (és 

gyakorlatilag 1886-ig állandóvá vált) vámmentesség és az 1879-ben átadott predeáli és orsovai 

csatlakozás között, a legnagyobb mennyiség (bár ez évről-évre csökkent) ezzel az eszközzel jutott be 

Magyarországra. A határ menti törvényhatóságok gabonafogyasztási igényeinek ez a módszer a 

továbbiakban is megfelelt. Azonban a pesti kereskedési technikák és a malmok termelési rendje 

megkövetelte, hogy a szállítmányok időben érkezzenek. A hagyományos szállításnak legfőbb 

hiányossága ezek szerint az volt, hogy ezeknek a követelményeknek nem tudott megfelelni. A 

szárazföldi szállítást szezonálisan lehetett csak működtetni, ami kisebb probléma, mint az 

előreláthatatlan határzárak a keleti marhavész miatt. A folyami szállítás bár jobban előrelátható és 

kevésbé szezonfüggő, a vízállás változásai miatt fennakadások előfordultak és el is húzódtak a 

vaskapui zuhatagoknál.

3. 2. 2. 2. A magyar-román vasúti csatlakozások

1860-1872 között, a vasútépítés első fellendülési időszakában az áruforgalom 35-40 %-át 

tette ki a gabona, 1897-re a gabonaszállítás 20-25 %-ára esett.538 Vagyis az általunk vizsgált 

időszakban és térségben a vasúti áruforgalom zömét a gabona tette, akkor, amikor a két ország 

között a vasúti csatlakozás nem volt kiépítve. Ezzel szemben a századfordulóra, amikor már négy 

csatlakozási pont létezett (Predeál, Orsova, Vöröstorony, Gyimes) a gabonaszállítás aránya
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lényegesen visszaesett (ami nem feltétlenül a mennyiség csökkenését jelentette). Az 1870-es 

években regisztrált fellendülésre az egyik magyarázat a nemzetközi forgalmat elősegítő liberális 

gazdaságpolitika volt, ami az általunk már felvázolt pénzügyi könnyítésben konkretizálódott. A 

gabonaforgalom visszaszorulása elsősorban az agrárprotekcionizmus fordulat eredménye volt. A 

vasúti csatlakozások kiépítésének kérdését, az erről folyó tárgyalások menetének áttekintését 

szükségesnek látjuk abból a szempontból, hogy bizonyos mértékig a gabona határozta meg az 

útvonalát, illetve menetét. Romániában a vasútépítési beruházásokban elsősorban érdekelt csoport a 

merkantilistáké volt, akik egységesen a liberális pártot erősítették. Az egyezmény megkötésének 

idején kormányon lévő konzervatívok elsősorban a nagybirtokosok közül rekrutálódtak és 

létfontosságú volt számukra, hogy a gabona és a szarvasmarha minél nagyobb mennyiségben 

exportálható legyen. Ilyenformán a két rivális politikai csoportosulás a vasúti csatlakozások 

kérdésében látszólag megtalálta a közös nevezőt, azonban a döntő szót külső erők mondták ki ebben 

a kérdésben.

Magyarországon mind az iparos, mind a mezőgazdaságban érdekelt körök számára egyaránt 

fontos volt a keleti kapuk megnyitása, bár utóbbiak nagyrészt indokolt félelemmel viseltettek a 

román gabona iránt. A romániai csatlakozások kérdésében az osztrák és a magyar érdekellentét 

azonnal felszínre került, amint azt a törvényhozás a napirendjére tűzte. Az osztrák 

Államvasúttársaság az orsovai csatlakozás kiépítésével a már létező Temesvár-Budapest-Bécs 

vonalát szándékozta nyereségesebbé tenni, a magyar kormány számára pedig a tervezett Keleti 

vasútja számára kívánta fenntartani ezt az előnyt, erdélyi csatlakozási ponttal.539 A Dimitrie Ghica 

által vezetett román kormány következő év novemberében kereste meg a közös külügyet a 

csatlakozások ügyében, az orsovai csatlakozás tervével, tárgyalásra azonban nem került sor a 

hamarosan bekövetkezett kormányváltás miatt. A következő, Al. G. Golescu vezette kormány 

szintén a korábbi elképzelés mellett állt ki, azaz a varciorovai (Orsova) csatlakozást elsőségét 

támogatta, amit időben majd követhet a predeáli és a vulkán. Az érdemi tárgyalásokra azonban a 

sűrű kormányváltás miatt,540 illetve, a többek között a Bukarest-Varciorova vonal építési 

vállalkozója, a Stroussberg-konzorcium körüli kirobbant botrány miatt,541 erre hosszú ideig nem 

került sor.

A az erdélyi politikai és gazdasági erők nyilvánvalóan a Magyar Keleti Vasút tervét karolták 

fel, Wachter Friedrich szász képviselő a képviselőház 1870. március 10-i ülésén, a közmunka- és 

közlekedésügyi minisztert interpellálta, számon kérve, amiért értesülése szerint Friedrich Ferdinand 

Beust közös külügyminiszter megbízottja, Bukarestben tárgyalásokat folytatott a vasúti 

csatlakozásról az Ojtozi-szoroson keresztül. A képviselő brassói és nagyszebeni kereskedő körök 

félelmeit tolmácsolta, amiért kérdésessé vált, hogy a vasút a hagyományos áruforgalmi útvonalra 

lesz telepítve, ami Brassó és Nagyaszeben tranzitszerepét is kockára tette.542 Bömches Friedrich 

képviselő szintén e miatt a félelmek miatt interpellált 1871. december 5-én 543 A csatlakozási
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tárgyalások kiindulópontja körül a magyar kormány magatartására a kezdeményezési készség hiánya 

jellemző úgy az útvonal meghatározásban, mint a tárgyalási menetrend tekintetében. Ezzel szemben 

a Brassó vidéki (és nagyszebeni) kereskedelmi körök igen aktívak voltak, megnyerték 

szövetségeseknek a más gazdasági szférák képviselői és a politikai képviseletet és saját érdekeik és 

elveik alapján fogalmazzák meg programjukat,544 amelynek betűjéhez a továbbiakban 

következetesen ragaszkodtak és a helyzetekhez alkalmazkodó retorikai fordulatokkal kiegészítve 

szereztek további szövetségeseket -  a brassói kereskedelmi- és iparkamara pedig ebben az ügyben 

ernyőszervezetként működött.

A Magyar Keleti Vasútnak az építése alatt már, a kormány számára sürgős volt annak 

nyereségessé tétele, egyrészt mert a társaságot több rendben tőkeinjekciókkal kellett megtámogatni, 

mivel az rosszul gazdálkodott, a tőkéjüket felélték, másrészt pedig a vonal kamatbiztosításai az 

államháztartásra hatalmas terhet rótt. A nyereségessé tételre az eszköz a romániai csatlakozás volt. A 

Brassó városig való kiépítéssel szinte egy időben kibontakozott pénzügyi válság azonban minden 

ilyen az aspirációt felülírt. A vasúttársaságnak 1873 végéig vissza kellett volna váltania az 

elzálogosított kötvényeket, amire nem volt képes, ezért az állam vállalt kezességet. A kormány a 

kötvények átvételére megegyezett a berlini Disconto Gesellschaft konzorciummal, amely 1873 

őszén a magyar államnak nyújtott kölcsön műveletének egyik főszereplője volt.545 A konzorcium 

nyomására a kormány beleegyezett a Temesvár-Orsova vasút kiépítésébe, majd az orsovai 

csatlakozásba.546 A német tőke a román vasutak jövedelmezősége miatt lépett, az osztrák 

Államvasút számára nemcsak a magyarországi vonalának a jövedelmezősége volt fontos, hanem a 

román vasútügy alakulása is, mivel a kérdéses román vonalat ez a társaság építette. A német tőke a 

román kormányra is nyomást gyakorolt és rávette a predeáli vonal kiépítésére. Az 1874 májusában 

megkötött magyar-román vasúti egyezmény az orsovai és a peredeáli csatlakozásnak négy éven 

belüli megnyitását helyezte kilátásba. Hogy a magyar kormány lemondott az azonos szállítási tarifa 

alkalmazásáról mindkét vonalon, illetve, hogy a román elfogadta az egyidejű csatlakozást, szintén a 

német konzorcium odahatásának tudható be.547

A predeáli csatlakozás kérdésének alakulását tehát alapvetően a nemzetközi erők 

befolyásolták, magyar szempontból a gabona nyilvánvaló szerepe is kimutatható. Megfigyelhető, 

hogy a vámmentes gabona konjunktúrát teremtett a bánsági malomipar számára, az orsovai 

csatlakozási pedig lépéselőnyt biztosíthatott volna a pesti malmokkal szemben. Az orsovai 

csatlakozás, a meglévő román és magyar területen futó hálózatokat és a technikai feltételeket 

tekintve korábban megvalósulhatott volna. Más szempontból, a pénzügyi enyhítések és vasúti 

csatlakozások interakciója azt mutatja, hogy a magyarországi agrárprotekcionizmust a gabona 

vámmentesség sajátos pályára állította, majd a vasúti szállítás volumenének növekedése nyomán az 

tovább gerjedt.
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3. 2. 2. 3. A vasúti csatlakozás kérdése helyi szinten

A háromszéki városok számára 1862 nyarán adatott meg első ízben lehetőség arra, hogy az 

erdélyi vasúthálózat tervével kapcsolatban véleményt nyilvánítsanak olyan formában, hogy az 

felsőbb szinteken is meghallgatásra találjon. Az alkalmat erre az Országos Magyar Gazdasági 

Egyesület teremtette meg, amelynek 1862. június 6-án tartott közgyűlésén határozat született, hogy a 

hat évvel korábban létrehozott kezdeményezést -  a bécsi székhelyű, gróf Toldalagi Ferenc vezette 

Nagyvárad-Brassó Vasúttársaság és a Kolozsváron alakult, gróf Mikó Imre elnöksége alatt álló 

vasúti bizottság548 -  újra életre kelti, aminek eredményeként megalakult a „Nagyvárad-Kolozsvár- 

brassói vasút ügyében működő magyarországi bizottság” iA9 A bizottság működése a nevében 

foglalt vasútvonal tervének megvalósítására összpontosított, üzleti modell tekintetében az OMGE 

Közgazdasági szakosztálya által megfogalmazott azon kritikából indult ki, amivel az osztrák 

kormány vasútpolitikáját illették, amely az építkezéseket átengedte a magántőke kezébe ennek 

eredményeként pedig olyan vasútvonalak jöttek létre, amelyek elkerülték az ország jelentősebb 

városait.550 Ennek az elgondolásnak megfelelően az olyan városokat, amelyeket a terv szerint vonal 

érintett, igyekeztek közvetlenül érdekeltté tenni és 1862 nyarán egy ankétot bonyolítottak le, 

megtudni, hogy ezek milyen áldozatokat hajlandók hozni az ügy sikere érdekében? Azaz, milyen 

eszközökkel szándékoznak részt vállalni a létrejövő társaságban? Illetve ezt milyen feltételek mellett 

teszik meg? A begyűjtött adatok alapján aztán küldöttség ismertette a terveket a bécsi udvarban 

Ferenc József uralkodó, illetve a magyar és az erdélyi kancelláriák vezetői előtt, amit jobbára 

pozitívan értékeltek.

Kézdivásárhely város képviselői testülete a körkérdésre közölte, hogy a város területén 

felhasználásra kerülő anyagokért díjmentesen a kivitelezők rendelkezésére bocsájtja az erdőit és 

kőbányáit, az állomás épületéhez pedig téglavető helyet biztosít szintén ingyen. Az 1 000 kézi 

napszám felajánlását már feltételhez kötötték, a moldvai csatlakozás Ojtozi-szoroson való 

kiépítéséhez, ha pedig a csatlakozás a Bodza-szoroson kerül megépítésre, 500 osztrák értékű 

forinttal való kiváltást helyeztek kilátásba, ezen kívül a város polgárait is egyéni adakozásra 

szólították fel.551 Összességében meglehetősen szűkmarkú ajánlat, főként annak ismeretében, hogy 

ugyanakkor tervbe vett Kézdivásárhely-Torja-Nagybacon-Barót törvényhatósági- vagyis a város 

gazdasági érdekei szempontjából harmadrendű -  útvonal kiépítésére majdnem ugyanezt a felajánlást 

tették.552 A mérsékelt érdeklődést nyilván az a külső tényező is befolyásolta, hogy az újonnan 

egyesült román fejedelemségek kormánya az emancipáció eufóriájában semmisnek tekintette a 

Török és a Habsburg Birodalom által korábban kötött kereskedelmi- és vámegyezményt, igyekezett 

külön megállapodást kicsikarni a nemzetközi elismerés érdekében. Ennek az igyekezetnek 

eredménye, hogy Kézdivásárhely lakosságának nagy része számára létfontosságú piacok jövőbeni 

elérhetősége bizonytalanná vált. A testület hozzáállása a pesszimizmus uralta környezettel 

magyarázható.
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Sepsiszentgyörgy városatyái -  a vasútvonal irányával kapcsolatban konkrét feltételt nem 

szabtak, csak hogy az érintse a város határát -  egy jóval nagyvonalúbb ajánlatot terjesztettek fel: 

2 500 kézi napszámot, vagy megváltva 1 000 osztrák értékű forintot; ingyen 1 000 folyóöl 6-8 colos 

átmérőjű tölgyfát levágva és a kért helyszínre leszállítva; ingyen 100 halom kavicsot kibányászva, 

továbbá a város kőbányájának az építők rendelkezésére bocsájtása korlátlanul. Ezen kívül vállalták a 

város területén a díjmentes terület kisajátítást, és a törvényhatóság területén a kisajátítások körüli 

kártalanításokba való arányos részvételre is ígéretet tettek.553 Bereck város tanácsa és 

képviselőtestülete ezzel szemben nem vette napirendre a kérdés tárgyalását, nyilván megértették, 

hogy a vasút kiépülése az Ojtozi-szoroson vagy más közelebbi helyszínen a szekeres fuvarozás 

hanyatlását hozza magával, amely tevékenység a polgárai jelentős hányada számára évszázadok óta 

a megélhetést biztosította.554

A két háromszéki városban a vasút kérdése közvetlenül a kiegyezés után került újra 

napirendre -  a közlekedésért felelős tárca vezetője, gróf Mikó Imre számára az erdélyi vasút 

prioritást élvezett -  azonban az új szállítási eszközhöz való viszonyulás tekintetéből, úgy tűnik, az 

eltelt fél évtized alatt álláspont váltás történt. Sepsiszentgyörgy városatyái ezúttal határozottan 

érdektelenséget tanúsítottak, a Mikó Imre vasúthálózati tervével555 kapcsolatban csupán azt a 

javaslatukat szándékoztak közölni a terv elkészítőjével, hogy „Eszközölni méltóztatnék, hogy a 

Gyergyószentmiklóssal összekötendő vonal az Olt vize jobb partjára hozassék á t.”556 Ez az 

érdektelenség abból a túlfűtött optimizmusból táplálkozott, hogy a kormány az új 

államberendezkedés keretében feltétlenül megoldja, ezért a vasútvonal tervet kész evidenciaként 

kezelték. A haladásba vetett hitnek a későbbiekben is jelét adták, egy évvel később a város 

urbanisztikai fejlesztési terve kapcsán az előadó a külső feltételek automatikus megvalósulását 

vázolta.557 Ilyen körülmények között a testület részéről nem fogalmazódott meg igény arra, hogy a 

vasút vonalának vezetéséről véleményüket hallassák.

Kézdivásárhely aktivizálódása éppen ehhez a tervezethez köthető, a letargiából való 

ébredéshez pedig nyilván közrejátszott, hogy 1866-ban a szomszédos ország államberendezkedése 

változásokon ment keresztül, a politikai elit által kiválasztott németajkú uralkodó, I. Károly a 

külpolitikai szereplést a Monarchiával való harmonikus viszony kialakításával képzelte el. Ennek 

eleme volt a vámpolitika normalizálása, ami kedvező kilátásokat ígért, és végeredményben 

optimizmussal töltötte el a határszéli kisvárost. A 1867 szeptemberének közepén, a Mikó-féle 

tervezet bemutatása alkalmával vasúti bizottmányt hoztak létre -  amelynek elnöke a város 

országgyűlési képviselője, Pap Lajos volt -  azzal a deklarált céllal, hogy a szomszédos Kézdi-, 

Orbai- és Kászon járások lakosságát mozgósítsák, a népi mozgalom élére állva pedig elérjék a vasúti 

csatlakozás kivitelezését az Ojtozi-szoroson keresztül.558 A vasút vonalvezetése és az, hogy a 

tervezet szerint ennek végállomásaként Brassó lett kilátásba helyezve nem okozott vitát egyik 

városban sem, különvélemény a szék közgyűlésén sem hangzott el. A Brassói Kereskedelmi- és
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Iparkamara -  amely a tervezet ezen részének élharcosa volt -  támogatása érezhető volt. Háromszék 

közgyűlése az országgyűléshez felterjesztett véleményében a kézdivásárhelyi elképzeléshez csupán 

elvi támogatását adta.559

A kiegyezés Kézdivásárhelyen is egyfajta eufóriát idézett elő, a polgárság és városvezetés a 

kormánytól és a törvényhozástól a sorsuk jobbra fordulását várták el, ennek az elgondolásnak 

keretében fontos szerepet kapott a parlamenti nyilvánosság. Meggyőződésük szerint az 

országgyűlési képviselők feltétlenül érzékenységet tanúsítanak sajátos problémájuk iránt, így csak 

közölni kellett velük azokat. A reciprocitás elvén olyan vasútépítésre vonatkozó terveket támogattak 

nagy buzgalommal, mint például Debrecen-Szatmár-máramarosszigeti, azzal a leplezetlen 

szándékkal, hogy saját ügyükben ugyanezt várják el.560 A vasúti bizottmány kísérlete a szomszédos 

járások mozgósítására sikertelennek bizonyult -  a vidéki lakosság túlnyomó többsége az 

agráriumban tevékenykedett, számukra a romániai csatlakozás különösebb jelentőséggel nem bírt -  

így alig egy hónappal később a szélesebb körű támogatottság híján a város megszerkesztette a saját 

feliratát a képviselőházhoz és a közlekedésügyi tárcához. Úgy látszik felismerték a természeti 

erőforrások- és közmunkaerő felajánlások inadekvát voltát, mert a kérésük alátámasztására jelezni 

szándékozták, hogy az vasútépítő társaság részvényeiből a város és magánszemélyek is vásárolni 

szándékoznak.561 Támogatást -  immár a közvetlen környezeten túllépve -  újabb irányból igyekezett 

szerezni a bizottmány. Egyrészt, a Brassói Kereskedelmi- és Iparkamara felé orientálódtak, amellyel 

a viszony távolról sem volt felhőtlen, mivel az a megalakulásától kezdődően a céhes kiváltságokkal 

szemben igen harciasan lépett fel, amit pedig Kézdivásárhely polgárai zokon vettek. Október 22-én 

a kamara meghívására egy küldöttség utazott Brassóba „ vasúthálózat kiépítése tárgyában, az erők 

egyesítése céljából”, ugyanakkor egy másik küldöttség Moldvába utazott támogatásért.562 

Kézdivásárhely városatyái a végállomás helyszínére vonatkozóan teljes támogatásukat megadták, 

annak ellenére, hogy brassói kiszállás eredménye a csatlakozási pontot tekintve kétséges maradt.563 

A küldöttség Moldvából arról számolt be, hogy két nagybojár és Aknavásár (Tirgu Ocna) 

polgármestere az Ojtozi-szorost, mint kizárólagos csatlakozási helyszint, feltétlenül támogatja a 

román kormánynál.564 A következő másfél évben a vasútügy kérdése körüli izgatottság a városi 

képviselőtestületben csillapodni látszott, csupán a város pesti parlamentben is mandátumot nyert 

képviselője, Pap Lajos tudósított annak fővárosbeli alakulásáról,565 igyekezett biztatást nyújtani 

választóinak,566 majd hirtelen egy levélben, rossz ómenként közölte, hogy ellenzéki volta esetleg 

akadélyozhatja az ügy előremenetelét, ennek megelőzése érdekébe felajánlotta lemondását, amit a 

’48-as múltjára büszke város értelemszerűen azonnal visszautasított.567 Következő év tavaszán a 

sajtóban jelentek meg olyan híresztelések, hogy a háromszékiek, közöttük Kézdivásárhely is a 

tömösi csatlakozást támogatják,568 amit a város elöljárói a brassóiak diverziójának minősítettek, és a 

helyes tájékoztatás érdekében azonnal küldöttséget szándékoztak a fővárosba indítani,569 erről Pap 

Lajos rövid üzenetében beszélte le őket.570 Újabb két év mozdulatlanság után biztatóbb jelek
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mutatkoztak, 1872 tavaszán egy mérnökcsoport érkezett az Ojtozi-szorosba, a helyszínt 

tanulmányozni,571 majd június 17-én a közlekedésügyi tárca vezetője, Tisza Lajos tett látogatást a 

városban.572 A magas rangú vendéget nagy pompával fogadták, azonban úgy látszik az esemény 

emelkedettségét nem kívánták megzavarni azzal, hogy dédelgetett óhajukkal előhozakodjanak, az 

azt követő ülésen a testület csak a fogadás költségeit és a egyes polgárok botrányos politikai 

megnyilatkozásait vette napirendre, aminek nem volt köze a vasúti csatlakozás kérdéséhez.573

Az elmulasztott lehetőség után négy hónappal Kézdivásárhely város képviselőtestülete 

újfent a kormányhoz és törvényhozáshoz címzett petíciók szerkesztéséről döntött, ezúttal a szék 

közgyűlését és tisztikarát szemelte ki szövetségesnek.574 A szék közgyűlése következő év tavaszán 

fel is terjesztette az ojtozi csatlakozást kérő feliratát,575 azonban a szélesebb körű támogatottság nem 

bizonyult elégségesnek, a felsőbb szinten már konkretizálódó döntés nem ennek az iránynak 

kedvezett. Az 1874-ben, szintén a törvényhatósági közgyűlésen két indítványt fogadtak el, egyiket 

Seethal Ferenc nyújtotta be az ojtozi csatlakozás támogatására,576 másikat pedig helyi szinten 

abszolút nóvumként a bodzaira, gróf Mikes Benedek fogalmazta.577 Érthetetlen módon a közgyűlés 

mindkét indítvány alapján feliratot küldött a Képviselőházhoz, ám a csatlakozás helyszínére akkor 

már a döntés megszületett. Még 1875 tavaszán is egy kézdivásárhelyi küldöttség látogatást tett a 

közlekedésügyi tárcánál, mi több, ott nem kaptak felvilágosítást, hogy a kérdést már eldöntötték a 

tömösi csatlakozás javára.578

Kézdivásárhely városatyái úgy látszik indokolatlanul sokáig reménykedtek az elképzeléseik 

sikerre vitelében, vagy nem akarták tudomásul venni a valós helyzetet, pedig kijózanító jelek 

mutatkoztak. A Brassó városával és az ottani kamarával 1867-ben kötött szóbeli paktum 

szilárdságáról nyilván lehettek indokolt kételyeik, a város egyébként is már 1870-től kezdődően 

közvetlenül a bukaresti kormánnyal létesített kapcsolatot,579 ezt pedig nyilván nem hozta a 

háromszékiek tudomására. Az aknamunka ténye azonban néhány év múlva -  az eredmények 

konkretizálódásával -  felszínre került, Kézdivásárhely város 1874 nyarán a Brassói Kereskedelmi- 

és Iparkamarától való elválást és egy hasonló székelyföldi intézmény megalakítását 

kezdeményezte.580 Háromszék novemberi közgyűlése Orbai járásbeli kereskedők és iparosok 

indítványára ugyanezt tette,581 mindkét esetben az indok a Brassó-centrikus érdekek túlzott 

képviselete és a háromszékiek elhanyagolása volt. Hasonlóképpen egyrészt a vasúti csatlakozások 

miatti kudarcnak tudható be az a Brassó város, Brassó vidék és tágabb keretben a Szász Universitas 

elleni hangulat,582 ami Háromszék közgyűlésén ebben az időszakban -  konkrétan az erdélyi 

törvényhatóságok újjászervezése kapcsán -  napvilágra került. Több rendben fogalmazódott meg 

azon a fórumon olyan indítvány -  ami a testület támogatása nyomán felirat formájában eljutott a 

kormányhoz, illetve a törvényhozáshoz -  ami Brassó vidék megszüntetését irányozta elő olyan 

formában, hogy részben, vagy egészben azt Háromszékhez csatolják, természetesen 

Sepsiszentgyörgy központtal.583 Ez a hangulat részben 1848/1849-ben, majd az követően a
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neoabszolutista korszak sérelmeire vezethető vissza, amikor a szomszédos vidék és város nyíltan 

felvállalta Ausztria támogatását. A kiegyezés utáni korszak pedig tovább növelte a háromszékiek 

frusztrációját, amikor azt várták el, hogy helyzetbe kerüljenek, a vasút példája pedig azt mutatta, 

hogy ennek ellenkezője történt meg. Az ellenszegülésnek volt egy pragmatikusabb oldala is, 

tudniillik az, amikor olyan állami fenntartású utak törvényhatóságúvá minősítését követelték, 

amelyekkel párhuzamosan vasút haladt, ezzel egy időben pedig saját törvényhatóságuk területén 

futó útszakaszok részére igényelték az állami kezelést.584 Összességében magának a nagy 

Háromszék vármegye létrehozásának tervezeteiben ott rejtőzködött a szándék, hogy azzal vasúthoz 

lehet jutni, illetve a lakosságszám növelése javítja a törvényhatósági közmunkaerőt, a állami 

fenntartású úthálózat kedvezőbb aránya pedig növeli a törvényhatósági utak fenntartási 

hatékonyságát.

A kérdésre, hogy Háromszéken miért nem jött létre szorosabb összefogás, a két város, 

Sepsiszentgyörgy és Kézdivásárhely közigazgatási funkciók iránti rivalizálásában keresendő, a 

törvényhatóság központja ugyan nem képezte vita tárgyát, a közigazgatás és igazságszolgáltatás 

szétválasztása nyomán a törvényszék utóbbi városba került.585 Kézdivásárhely számára a vasút 

kizárólag a moldvai kapcsolat szempontjából volt fontos, de egy hatékony helyi összefogást nem 

tudott létrehozni, mert érdekei túl egyéniek voltak a szűkebb régión belül, romániai támogatóinak 

nem volt kellő súlyuk, illetve a minden szempontból jelentősebb potenciállal rendelkező Brassó 

városától hiába várt engedményeket. Hogy a városnak gazdasági érdekei mennyire nem a hátország 

felé orientálódtak jól szemlélteti az abszolút tagadás, amit a vármegye főispánjának, Potsa Józsefnek 

a tanács irányába tett jóhiszemű közvetítő szándéka váltott ki 1879 végén, amikor az elvesztett 

lehetőség mintegy kárpótlására a Brassó-háromszéki HÉV kezdeményének tervezete hozott 

felszínre.586 Ennek építésére a ’80-as évek második felében létrejött társaságban nem azonosítható 

kézdivásárhelyi jelenlét, annak ellenére hogy a vonal végül elérte a várost, az előrevitelét támogató 

érdekérvényesítő szándék szintén hiányzott a képviselőtestület, ipartársulatok, vagy ezen kívüli 

polgárok részéről. Az építő és üzemeltető társaság a vonalvezetésnél elsősorban a jó természeti 

adottságú Háromszéki-medence nagyobb birtokosai, illetve a Keleti-Kárpátok hatalmas 

erdőségeiben gyökeret vert faipari vállalatok érdekét tartotta szem előtt,587 ám úgy tűnik bíztak 

abban is, hogy Kézdivásárhely a jövőben intenzívebbé teszi kapcsolatait a hátországgal. Ezen kívül 

a társaság és város között egy konszenzus, úgy tünik, mindvégig létezett moldvai csatlakozásról, 

amit 1906-os építési engedély a vonal meghosszabítására Bereckig, és az ezt megelőző hossza 

tárgyalás is alátámaszt.588

3. 2. 3. Illegális áruforgalom, csempészet

1887. július 29./augusztus 10-én a Kárpát-kanyarban a Tömösi- és a Törcsvári hágó közötti 

Vöröspatak nevű havason egy 20-30 főből álló, Románia felől érkező csempészcsoport
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szembetalálta magát egy pénzügyi járőr szakasszal, aminek következményeként a csoport egyik 

tagja életét vesztette, az általuk szállított árut pedig hivatalosan lefoglalták.589 Az esetet követő 

vizsgálatok kiderítették, hogy Brassó vármegyéből származó magyar állampolgárokból 

verbuválódott a csapat. A hosszúfalui járás községeinek lakói, akik egyébként napszámból éltek, 

megrendelésre szállítottak be a zöldhatáron vámköteles, behozatali megszorítás alatt álló árukat. 

Esetünkben a megrendelő kilétére nem derült fény, de az őrizetbe vett Lázáricsek Lukács, bácsfalvi 

(Brassó vármegye) dohány és só kisárus a csoport vezetőjeként viselkedett, az üzleti életben 

elfoglalt helye -  az ilyen jellegű szervezőmunkához szükséges kapcsolatokat is feltételezett -  ezt a 

szerepét alátámasztani látszik. A csoport román vámterületen, a predeáli vasútállomáson vette át a 

szállításra kerülő gyapjúval töltött zsákokat, amelyek egyenként megközelítőleg 40-40 oka 

tömegűek voltak. A fizetség is a szállított mennyiség alapján történt, okánként 8 krajcár. Az így 

megkereshető összeg kevéssel az időszakra és törvényhatóságra jellemző napszámos bér felett volt. 

Pontosan nem behatárolható, hogy aratási idő alatt, vagy közvetlenül utána történt az incidens, így 

teljes bizonyossággal nem állapítható meg, hogy a munkalehetőség hiánya -  amivel egyébként ez a 

régió is a nagyobb mezei munkálatok átmeneti időszakát leszámítva küszködött -  abban a 

pillanatban fennállott-e. A pénzügyőrségnek előzetesen tudomása volt az illegális cselekedetekről, 

és úgy tűnik, hogy eléggé pontos információkkal rendelkeztek úgy az útvonalról, mint az időpontról, 

mert a feltsőtömösi pénzügyőri szakaszból kirendelt több őrjárat összehangoltan dolgozott és 

eredményes munkát végzett. A csempészek útja a nehéz terepen összesen két napig tartott és éjszaka 

is haladtak. Az egyik őrjárat augusztus 9-én látta meg a csoportot, éppen a pihenő ideje alatt. Antal 

Péter és Miklós János vigyázók felszólították őket a megadásra, aminek ők ellenszegültek. A két 

finánc látva az erőfölényt, visszavonult jelentést tenni és erősítést kérni, aminek nyomán egy 

népesebb legénységet csoportosítottak a helyszínen. A sötétedés beállta után az üldözés nehézkesen 

haladt, ám az egyik őrjárat utolérte a csempészeket és sikerült letartóztatni hat személyt (Gödrie 

Veres János; Lázáricsek Lukács; Tánásze Benera; Cirmeán Juon; Muaka Juon és Neagu Toma Juon, 

mindannyian bácsfalvi lakosok), ezen kívül lefoglaltak 419 kilogramm gyapjút. A többi csempész 

menekülésbe kezdett, akiket a helyszínre érkezett és távolabb lesben álló vigyázók Brenner Viktor, 

Vidra Sándor és Zsidó Mihály tartóztattak fel. Az intézkedés eredményeként újabb két csempész, 

Vasile Gábor és Festiakon Nikulai adta meg magát, a többi pedig a határvonalon túlra menekült, 

sorsára hagyva a szállítmányt. Román területen rendezték soraikat, és kiegészülve román 

állampolgárokkal a pénzügyi közegekre támadtak, hogy visszaszerezzék az árut. Ennél a támadásnál 

sült el Brenner Viktor fegyvere és Komornicsán János, türkösi lakos a helyszínen életét vesztette.590

Az ügy kapcsán a román kormány is vizsgálatot indított, ami azt állapította meg, hogy 

Komornicsán János román területen tartózkodott, akkor, amikor a halálos lövés érte. Tanúkat 

sorakoztattak fel, akik azt vallották, hogy úgy a holttestet, mint a lefoglalt árut utólag, két teherhordó 

segítségével vitték át a magyar pénzügyőrök magyar területre. Ennek eredményeként a bécsi román

116



követ jegyzéket nyújtott be, amiben követelte a lefoglalt áru maradéktalan visszaszolgáltatását, vagy 

legalább annak ellenértékét és a halálos lövést leadó pénzügyőr megbüntetését.591 A magyar részről 

felállított vizsgálóbizottság, amelyben a Brassó megyei adminisztráció és pénzügyőrség emberei 

vettek részt, ezzel szemben azt állapította meg, hogy úgy a haláleset, mint előtte a foglalás magyar 

területen történt, bár a támadás pillanatában többen a határvonal román részén álltak. A tárgyalt 

határszakasz a Tömösi- és a Törcsvári-hágó közötti felmérése már 1883 augusztusában 

megtörtént.592 A tanúvallomások bizonytalanok és ellentmondásosak voltak, de minden esetben 

magyar területet jelöltek meg, mindkét eset helyszíneként, így az incidens közvetlenül a 

határvonalon lehetett. Nem véletlenszerűen megbecsült határvonalat említenek úgy a bizottság 

tagjai, mint az eset tanúi, a határvonal kérdéses szakasza azidőtájt volt felmérve és megjelölve, a két 

országot elválasztó szűk erdőirtás határozottan viszonyítási pontnak számított.

Az árucsempészes gyakorlatába bepillantást engedő, több mozzanatra kitérő jegyzőkönyvet 

a kutató, csupán szélsőséges, emberhalállal végződő incidens nyomán vehet a kezébe. Az ilyen 

természetű históriák meglehetősen ritkának számítottak, közel két évtizeddel később zajlott le a 

Kárpát-kanyar térségében, az előbbivel több mozzanatában hasonlóságot mutató eseménysor.

1905. augusztus 31./ szeptember 13-án a sósmezői Spunu Vazul (Vasilie, gúnyneve 

Balbocsán) megvárta, amíg besötétedett, befogta a szekér elé két lovát és elindult Románia irányába 

egy jól bejáratott nem hivatalos útvonalon. A határ alig néhány méterre volt otthonától, a rövid út 

során mégis akadt társa, falubélije, Bacseszku György (gúnyneve Paripán) személyében, aki 

varsával indult halászni az Ojtoz- vizére, ami kissé meg volt áradva, és ezért felkérezkedett a 

szekérre, hogy száraz lábbal juthasson át a túlsó partra. A határt jelentő patakon keresztül érve a 

falubéli leszállt a szekérről és elindult a maga dolgára, néhány perc múlva -  amíg varsáival 

foglalatoskodott -  kiabálást és dulakodást hallott abból az irányból, amerre Spunu Vazul folytatta 

útját, megismerte annak hangját, amint egy román határőrkatonát kérlelt, hogy őt tovább ne 

ütlegelje, mert engedelmeskedik. A helyszínre siető Bacseszku még látta, amint a határőrkatona 

fegyverével ütést vagy szúrást mért Balbocsánra, minek következtében az azonnal összerogyott és 

meghalt, míg a határőrkatona három társa pedig tétlenül nézte a jelenetet. Ezután a katonák 

Bacseszkut is ütlegelni kezdték, szuronnyal tüdejét megsebesítették, majd a szekéren elszállították a 

laktanyájukba és másnap szabadon engedték. A bűnügyi vizsgálatot, beleértve az elhunyt látleletét a 

bákói (Bacau) ügyészség végezte el, megállapították, hogy a katonák a szabályzatnak megfelelően 

jártak el, és az ügyet lezárták anélkül, hogy a háromszéki közigazgatás erről értesítést kapott volna.

A magyar kormány az incidensről másfél évvel később, 1907 tavaszán szerzett tudomást, 

amikor az özvegy keresetet nyújtott be a román kormány ellen, követelve, hogy a család számára, 

addig, míg az árván maradt gyermekek nagykorúvá válnak, évente 800 korona kártérítést folyósítson

-  ennyire becsülték az elhunyt családfő keresetét. A román határőrség jogszerűnek ítélte a katonák 

intézkedést, azt állítva, hogy Spunu Vazul tiltott helyen lépte át a határt, majd román területen a
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katonák felszólításának ellenszegült, azokra kővel rátámadt és támadásra biztatta a vele lévő 

Bacseszku Györgyöt is, aminek következtében az egyik katona puskatussal szívtájékon úgy 

megütötte, hogy helyben meghalt. A román-magyar vegyes kivizsgáló bizottság 1907. július 30-án 

ült össze Sósmezőn, Háromszék vármegye alispánja, Szentiványi Miklós, Bányai Albert 

csendőrőrnagy, valamint román részről a predeáli 3 számú határőrség parancsnoka, Stoicescu Mihai 

százados és a 8-ik hadosztály törzsétől Butunoiu Andrei százados képviseltette magát benne. Az 

esetnél jelenlévő román katonákat nem lehetett megszólaltatni, mert azokat már áthelyezték vagy 

leszerelték, a határszakaszon akkoriban szolgálatot teljesített magyar csendőröket és pénzügyőröket 

szintén nem lehetett kihallgatni, mert két év elmúltával azok már távoli állomásokon teljesítettek 

szolgálatot. A román fél a boncolási jegyzőkönyvet nem bocsájtotta a bizottság rendelkezésére, nem 

utasították azt vissza, az időhúzással azonban sikerült megakadályozni, hogy a bizottság a 

kárpótlásra jogosultságot megállapíthassa egyértelműen. A boncolásnál személyesen jelen volt 

sósmezői Manole Ioan a vegyes bizottság előtt a Spunu Vazul holttestén látott sebekről tett 

vallomást,593 aminek nyomán a magyar fél túlzott erőszak alkalmazását állapította meg.594 Egy 

másik tanú, Krisztea János azt vallotta, hogy Spunu Vazul csak véletlen áldozat volt, igazából ő 

maga volt a kiszemelt, az előre kitervelt gyilkosság értelmi szerzője és a többi katona felbujtója 

pedig Nedelcu György román sorkatona -  akivel haragban voltak, és akitől előzőleg egy 

korcsmában fenyegetést is kapott. A Krisztea Jánosra vadászó katonák a sötétben véletlenül Spunu 

Vazult gyilkolták meg. A közvetett bizonyítékok végül nem voltak elegendőek a kártérítéshez.595

A két rendkívüli eset hasonló földrajzi környezetben játszódott le, ezen kívül azonban több 

közös nevező is megfigyelhető. Elsősorban a halálos lövést, illetve halálos szúrást leadó személyt 

tekintve mindenképpen ki kell emelni, hogy a körülmények a normálistól eltértek. A Komornicsán 

Jánost lelövő Brenner Viktor újonc volt, az incidens előtt kevéssel került a pénzügyőrség kötelékébe, 

a kialakult stresszhelyzetet nem tudta olyan higgadtsággal kezelni, mint idősebb társai. A sósmezői 

emberölés elkövetője sorkatona volt, ezért maga a román határrend-védelmi rendszer -  amely 1866

1918 közötti időszakban mindvégig militarizált volt -  tehető felelőssé az eset miatt, ugyanis a 

közlegénység túl rövid ideig teljesített szolgálatot ahhoz, hogy a szabályokhoz való ragaszkodás 

elmélyüljön, rutinná váljon. A tapasztalatlanság tehető végeredményben felelőssé a véres események 

miatt, bár a korabeli brassói román sajtó a Komornicsán-féle esetet igyekezett úgy bemutatni, mint a 

magyar állam túlkapását a román etnikumú kisemberrel szembe.596 A második közös nevező az 

áldozatok személyét érinti. Spunu Vazult halála előtt tíz évvel a magyar csendőrség már egyszer 

leleplezte, hogy lovat csempészett be Romániából,597 és ha figyelembe vesszük több falubelije 

hasonló profilú karrierjét, indokoltnak látjuk feltételezni, hogy ezek alatt az évek alatt nem hagyott fel 

a törvénybe ütköző cselekedetekkel, amivel jelentős mellékkeresetet biztosított magának, ez a 

feltételezés pedig érvényes Komornicsán Jánosra is. Mindkét esetben az országhatárhoz közeli 

lakhely és a terepviszonyok ismerete döntő tényező, rendkívüli esetekben pedig igény mutatkozott
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szolgáltatásaikra. A harmadik közös nevező, hogy mindketten megrendelésre dolgoztak, a 

megrendelő pedig a gyáripar lehetett.

A gyapjúszállítmány megrendelője minden bizonnyal valamelyik brassói posztógyártó cég 

volt. A magyar-román kereskedelmi szerződés Románia részéről történt felmondása után a magyar 

kormány különböző gyors megoldásokat próbált életbe léptetni az érintett iparosok és kereskedők 

érdekében, a posztógyártók számára a megrendelés honorálásának legfőbb akadálya az olcsó 

nyersanyag hiánya lehetett. Korábban a kereskedelmi és vámegyezménynek köszönhetően a romániai 

gyapjú kedvező vámokkal érkezett az országba, 1886. június 1-től 100 kilogrammonként 20 forint 

vámmal lett megterhelve,598 és a továbbiakban vámmentesen gyapjút és nyersbőrt csak a Közös 

Hadsereg és a Honvédség szükségleteinek fedezésére lehetett behozni.599. A Monarchia növekvő 

mértékű nyersgyapjú-behozatalának jelentős hányadát 1886-ig a romániai szállítmányok fedezték.600

Behozott gyapjúmennyiség értéke (millió forint)

1878 1879 1880 1881 1882

20,1 19,6 21 21,4 22,4

Forrás: Telkes Simon: Áruforgalmunk. Budapest, 1886
Mindezek mellett az osztrák-magyar vámterületre beszállított gyapjú mennyiségének

nagyobb része után nem fizettek vámilletéket. Így feltételezhető, hogy jelentős mennyiségek vagy a 

zöldhatáron, vagy olyan bemondásos alapon működő vámállomásokon hozták be, ahol nem volt 

lehetőség mérésre és a vámeljárás során történhettek csalások, illetve a téli legeltetésre Romániába 

kiterelt, magyar honosságú, ún. bárcás juhokat visszatérésük után, osztrák-magyar vámterületen 

nyírták meg.

Gyapjú- és gyapjúáru behozatal 1883-ban

bevallott érték kiszámított érték

26 230 000 forint 67 700 000 forint

Forrás: Telkes Simon: Áruforgalmunk. Budapest, 1886
A magyar alföldről származó gyapjú, csak a későbbi években, és kisebb mértékben nyert teret

a brassói posztóiparban,601 az 1886-1891 között lezajlott magyar-román vámháború alatt is érkeztek 

szállítmányok a határ túloldaláról. A fenti esetet alapul véve, az illegális úton behozott gyapjú 

mázsánként 13 forint 60 krajcárral kedvezőbb árat jelentett a megrendelőnek, mintha vámeljárás alá 

vetették volna és a kockázatot a csempészek vállalták magukra.

A vámháború kitörése után közvetlenül az árucsempészetnek fordított iránya nagyobb 

arányban fordult elő, és csak átmeneti jelenségnek bizonyult, olyan esetekben, amikor nem a 

nyersanyagforrást, hanem a felvevőpiacot zárta el a határ. Háromszék vármegyében több iparos a 

határ túloldalára telepítette át a vállalkozását, mert az osztrák-magyar vámterületen nem tudott 

piacot szerezni termékeinek, a román részről kirótt prohibitív vámokat pedig nem szándékozott 

megfizetni. Például 1886 szeptemberében Sáska Antal (szerepéről lásd 4. 3. alfejezet), 

kézdivásárhelyi csizmadiamester és segédei 49 kg készárut és 130 kg szabott bőrt csempésztek ki a 

határon, amikor a román hatóságok őrizetbe vették és szállítmányát elkobozták. A kész lábbelik már
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korábban elkészültek a kézdivásárhelyi műhelyében, és Romániában készült értékesíteni azokat, a 

szabott bőrt pedig az augusztus hónap folyamán, a határ túloldalán, Herzsa községben felállított, 30 

személyt foglalkoztató csizmadiaműhelyében szándékozott feldolgozni.602 Ugyancsak szeptember 

folyamán vettek őrizetbe a román hatóságok olyan sósmezői és berecki polgárokat, akik kész 

gyapjúharisnyákat és zekéket akartak a határon kicsempészni.603

A sósmezői Spunu Vazul szekerén kukoricát szándékozott behozni Romániából -  ahogy 

tehette azt korábban több alkalommal -  a megrendelője pedig valamelyik kézdivásárhelyi szeszgyár 

volt. Kézdivásárhelyre szeszgyártás céljából nagy volumenű romániai gabona és kukorica áramlott 

be a ’60-as évektől kezdődően (lásd 4. 1. alfejezet), szállítására pedig jelentős számú fogatot kellett 

mozgósítani.604 A vámháború hatására részben a csempészet útján, részben az Erdélyi-medencéből 

történő behozatallal oldották meg szükségletük fedezését a szeszgyárosok, de rendszeresek voltak a 

magas vámtétel mellett a hivatalos szállítmányok is. Háromszéken a vámháború befejezésére 1891 

nyarától ez a termékcsoport reagált a leggyorsabban, a közvetlenül ezt követő években az aratás és 

őszi betakarítást követő kiemelkedő importeredmények jól kiolvashatóak a pénzügyigazgatóság 

határvám adataiból. (35. sz. ábra)605 Spunu Vazul halálát megelőzően egy olyan konjunktúrát 

használt ki, ami a kukorica behozatal korlátozásából eredt.

A gazdasági adottságból eredően két olyan termékcsoport volt, ami Háromszék és Brassó 

vármegyét jellemezte ebben az időszakban, és amelyek a határforgalomban markánsan 

kimutathatóak és a csempészetnél is említve voltak. Ezek a már említett gyapjú, ami jellegzetes 

importáru és a feldolgozott bőrök és az ezekből készült késztermékek, amelyek jellemzően kiviteli 

cikkek. A két ország gazdasági kapcsolatainak pontos indikátorának értékelhető a gyapjúforgalom. 

A gabona és kukorica forgalmának regionalitása nem ragadható meg, mert országos szinten ez volt a 

legnagyobb volumenű és értékű termékcsoport. A magyar vámhivatalokon keresztül behozott nyers

, mosott- és fehérített gyapjú összesített mennyisége szerepel a kimutatásban. A Magyarországra 

behozott gyapjúnak csak egy igen csekély hányada volt az, amelyet nem Romániából importáltak. 

1872-ben a romániai gyapjú teljes mennyiségnek az 57%-át a vizsgált terület határszakaszán hozták 

be és feltételezhető, hogy zömében itt is került feldolgozásra. (36. sz. ábra)

A bőrárukivitelnél nem fogható meg ennyire markánsan ennek az exportárucsoportnak az 

elsősége a magyar-román áruforgalomban, mivel a teljes mennyiség kevéssel több, mint 50%-a 

került Romániába a vámháborút megelőző években, azonban a tárgyalt vidék kiemelt szerepe itt is 

kimutatható. A bőrfeldolgozás már a korábbi évszázadban Brassó környékén és Kézdivásárhelyen 

jelentős számú iparost foglalkoztatott, és mindkét esetben kiemelten fontos volt a román 

fejedelemségkebeli felvevőpiac. A 19. század utolsó negyedében ezek a piacok, bár egyre inkább 

szűkülőben voltak, létfontossággal bírtak főleg a kézdivásárhelyiek számára.

A terjedelem/érték hányados (bulk/value ratio) szerepe jól megfigyelhető a fenti esetekben 

szállított termékcsoportoknál. Úgy a gyapjú, mint a kukorica importja korlátozás alá esett az adott
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időszakban, a gyáripar részéről pedig komoly igény mutatkozott iránta. Természeténél fogva a 

gyapjú nagyobb szállítási költséget bírt el, így gyalogszerrel, nagyobb távolság áthidalására, több 

személyt lehetett bevonni a szállításba. A kukorica esetében az egy személyre eső szállítmány jóval 

nagyobb volumenű volt, több mázsát tett ki, amit fogatolt szekérrel szállított a csempész, könnyebb 

terepen, az összességében kisebb szállítási nyereségen azonban nem kellett osztoznia.

A vámháború ideje alatt a határ menti települések egy szűk rétege számára vált a csempészés 

átmenetileg megélhetési formává. Megtalálhatóak közöttük fuvarosok, akiknek a határátlépés -  a 

szállított termékek prohibitív vámján kívül -  azzal is meg volt terhelve, hogy az árun kívül az 

igavonó állatok és a jármű után illetéket kellet lefizessen a román hatóságoknak, amit ugyan 

visszakaptak a hazatéréskor. A két összeg kumulatíve megközelítette magának a rakománynak az 

árát, vagy éppen meghaladta azt és legtöbb fuvaros nem rendelkezett ezzel utazása során. A rejtett 

utak -  bár akadt példa a szekerezésre is - mégis elsősorban gyalogszerrel voltak járhatóak, ezért 

nagyobb számban a napszámosokat verbuváltak csempész csoportokba, és csak egy szűk 

termékcsoport áramlott ezen a csatornán. A veszélyeket nem nélkülöző életforma választásánál nem 

beszélhetünk hossztávú túlélési stratégiáról, hanem inkább ad hoc döntésről, amit a mezei munkánál 

többet ígérő jövedelem határozott meg, bár jobbára csak annak kiegészítéséről beszélhetünk. A fél 

évtized rendkívüli állapot alatt nem beszélhetünk szakosodásról.

A csempészés, mint tevékenység nem feltétlenül a vámháborúhoz, vagy egyéb nagyobb 

áruforgalmi korlátozásokhoz köthető, és a felderített esetek száma alapján arra következtethetünk, 

hogy nem a szervezett formában való művelése volt a legelterjedtebb gyakorlat, nem kereskedelmi 

mennyiségben szállított, közfogyasztási cikkeknek egyénileg történő szállítása. A határvonal 

létezésének ideje alatt előfordult esetek zöme ehhez fogható, amikor szórványosan, családi 

szükségletek ellátására elegendő, főleg zöldségféléket hoztak be ilyen módon. 1904-ben a 

belügyminiszter éppen ebből kifolyólag engedélyezte Sósmező és Bereck községek lakosai-, illetve 

a határon szolgálatot teljesítő hivatalnokok számára, hogy saját szükségletre a bevásárlásokat a 

Romániához tartozó Herzsa községben végezhessék el.606 Szervezett formában lebonyolított 

árucsempészésre nem derült fény Háromszék vármegyében 1883-ban607 a felderített esetek 

szórványosak voltak, a behozott áruk mennyisége és a kirótt bírság is ehhez mérten csekély volt. 

Idős és ifjú Jordátye Mária másfél kilogramm nyers juhhúst hozott be, Bacseszku György 1 

kilogramm marhafaggyút, Vrencsán Miklós 1 darab báránybőrt, míg Csura Rebeka 2 darab 

báránybőrt. Mindannyian sósmezői vagy berecki lakosok voltak, és ez a mennyiség semmiképpen 

nem tekinthető kereskedelmi mennyiségnek. A következő évben a csendőrség egy zöldhatáron 

bejönni szándékozó személyt vett őrizetbe, kisborosnyói Lázár Jánost, akinek poggyászában négy 

kilogramm sajtot találtak.608 A háztartási igények kielégítése, és nem nyereség az indítéka sok 

csoportosan elkövetett csempészetnek is, például 1885 folyamán Háromszék vármegyében hét esetet 

regisztráltak, ebből ötöt szervezetten, több személy részvételével hajtottak végre. Minden
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alkalommal elsődlegesen az állategészségügyi (másodlagosan pénzügyi) szabály ellen vétettek, 

főként friss húst próbáltak behozni a határon.609 Ugyanebben az évben a szomszédos Brassó 

vármegye határszakaszán a 9 olyan barcarozsnyói illetőségű személyt fogtak el a román hatóságok, 

akik tejtermékeket szállítottak.610 Az indítékról megállapítható ebben az esetben is, hogy a háztartás 

szükségleteinek a fedezéséről volt szó. A csendőrségi jelentések alapján a következő évtizedben is 

ennek a modellnek a dominanciája állapítható meg, közkedveltek a fogyasztási adózás alá eső 

termékek, mint a hús, a bor és a cukor, mit általában tíz kilogrammot meg nem haladó 

mennyiségben csempésztek határ közeli községek lakói.611 A fogyasztási cikkek kategóriájában 

pedig szórványosan megjelentek a háziipari termékek, mint például a romániai Babik György, akit 

44 darab fakanál csempészése közben fogtak el a szitabodzai csendőrőrs emberei 1894 nyarán.612

A csempészetben a nagy üzletet kétségtelenül az állatforgalom jelentette, amely egy jóval 

szélesebb időintervallumban folyamatoson működött, kezdetei az Erdélyi fejedelemség korától 

eredeztethetők és az állatállomány egészsége megóvására hozott forgalmi tiltásokhoz köthetők. Az 

üzleti viszonyok változásai az ágazatban pedig átrendezték magának az illegális állatforgalomnak az 

arculatát. A központi hatalom az állatbetegségek, különösen a keleti marhavész miatt elsősorban a 

csempészet tette felelőssé, a szarvasmarháknak a nagyárnyú, nem hivatalos utakon való beáramlását. 

Ennek érdekében az Erdélyi Főkormányszék 1865-től a községek tulajdonában lévő, határvonallal 

érintkező legelőket a hivatalos határátkelők állategészségügyi szerveinek szoros ellenőrzése alá 

utalta.613 1867-ben a brassói mészárosok által vásárolt szarvasmarhák között felbukkant vész miatt 

Péchy Manó kormánybiztos szintén elsősorban a csempészetet tette felelőssé, igaz a hivatalos 

utakon való import esetében sem zárta ki a veszélyt.614 1872-ben a Debreceni Kereskedelmi- és 

Iparkamara elnöke -  aki a kamaratagok által nyújtott tájékoztatásokból merített ismeretet a fennálló 

viszonyokat -  a morális oldalról közelítette meg a határszéli lakosság szerepét ebben a speciális 

tevékenységben.615 Ez a megállapítás abban az időpontban történt, amikor a Monarchia és Románia 

nem szabályozta még a kölcsönös vámtarifákat, a vámeljárást és nem volt kijelölve a közös 

határvonal. A tájékoztatást nyújtó kamaratagok pedig valószínűleg a nagyváradi állatkereskedők 

voltak, akiknek Háromszékkel való kapcsolatuk éppen egy új fejezethez érkezett, a kamarára 

nyomást gyakorlók pedig azok az állattenyésztő birtokosok, akik az üzletüket veszélyeztetve érezték 

a távoli vidéken gyakorolt csempészet által, az állomány egészségi állapota iránti aggodalom pedig 

inkább ürügy volt.

A leleplezett esetek számból arra lehet következtetni, hogy az 1875-ös kereskedelmi- és 

vámegyezmény nyomán a csempészet hanyatlásnak indult, ám ez az állapot alig fél évtizedig tartott, 

az új évtized küszöbén az állandósuló behozatali tilalom és állategészségügyi határzár miatt a 

szarvasmarha beáramlása újfent tiltott utakra terelődött. Háromszéken ez főként a helyi 

kézműiparban felhasznált nyersbőrök esetében éreztette azonnali hatását, Sósmező községen 

keresztül a tiltott forgalom azonnal megugrott,616 ez a jelenség kézdivásárhelyi iparosok körében
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szintén érezhető volt (lásd 4. 3. alfejezet). Háromszéken a ’80-as években, a megyei bürokrácia és a 

határrend védelem az élő állat csempészet eszközeként tartotta nyilván a határszéli erdőkben 

szétszórt fűrészmalmokat és az ezeket összekötő erdei úthálózatot.617 Ennek a forgalomnak a 

volumene, úgy tűnik, az évtized második felére jutott el olyan szintre, amikor a agrártárca 

indokoltnak látta az elkövetők elleni retorziók drasztikus szigorítását. Az elkövető -  az 

állategészségügyi szabályok elleni vétségért a járási főszolgabíróság által kirótt büntetésen/bírságon 

túl -  szembe kellett nézzen azzal, hogy az állatokat elkobozzák tőle, azok után pedig a vámot még 

külön be kellett fizesse.618 A csempészés gyakorlatának alapos átalakulását eredményezte, olyan 

értelemben, hogy az elkövetőket gyakorlatilag lehetetlenné vált azonosítani, mivel azok, veszély 

esetén a terelt állatokat sorsukra hagyták, elmenekültek a hivatalos közegek útjából. Az ismeretlen 

tettes által elkövetett esetek aztán elszámolási nehézségeket okoztak a határon szolgálatot teljesítő 

hivatalnokoknak és az érintett terület községeinek egyaránt, főleg a kisebb állatok (kecske, sertés) 

vagy kisebb létszámú szállítmányok alkalmával. Például 1897-ben Bodzakrásznán egy pénzügyőri 

őrjárat négy Romániából csempészett kecskét és négy gidát foglalt le, amelyek elárverezése nyomán 

13,70 forint folyt be. Levonva 3,59 vámilletéket és 5,30 forint tartási és őrzési költséget, maradt 4,81 

forint, amin fele-fele arányban az államkincstár és Szitabodza község osztozkodott. Eddig 

sikertörténet, mivel az Ósáncról annak idején kiszállt állatorvos késve nyújtotta be 34,86 forintnyi 

követelését.619 A pénzügyőrök -  akik a legtöbb esetet felderítették járőrözéseik során -  úgy tűnik a 

terjedelem/érték hányados helyes alkalmazásától nem riadtak vissza. 1899 decemberében, a 

sósmezői határvonalon foglaltak le egyetlen sertést,620 a későbbiekben az árverési/elszámolási 

mérleg mind nyereséget mutatott,621 1901 tavaszán pedig -  mivel munkájuk során csak közvetett 

pénzügyi szabálysértést lepleztek le -  sikerdíj igénnyel folyamodtak az agrártárcához.622

A szarvasmarha csempészet a századforduló első éveiben intenzívebbé vált a háromszéki 

határvonalon, ami a hízott, vágásra kész egyedek iránti igény növekedésével függ össze (lásd 4. 1. 2.

4. fejezetpont). 1899 novemberében a Sósmezői M. Kir. Belépőállomás vezetője, Székely Áron 

állatorvos egy jelentést terjesztett fel a Földművelésügyi Minisztériumhoz, amiben több határ közeli 

községben (Sósmező, Ojtoz, Bereck, Ozsdola, Kézdimartonos, Esztelnek és Csomortán) tett 

vizsgálati eredményét összegezte. Felhívta a figyelmet a törzskönyvek vezetésével és marhalevelek 

kiállításával megbízott hivatalnokok mulasztásaira, hogy általánosan a törzskönyvi adatok nem 

egyeztek a tényleges adatokkal, hogy a bélyegzés nincs láthatóan belesüteve az állatokba, értékelése 

szerint ezek a tényezők összességében a csempészetnek kedveztek.623 1906 februárjában a főispán 

jelentést kért a Kézdi járás területén elkövetett nagyarányú szarvasmarha csempészetről, amiről 

magánúton szerzett tudomást. Kézdi járás főszolgabírója az elmúlt félév ilyen jellegű eseményeinek 

feltárására indított vizsgálatot, amiből kiderült, hogy előző év őszén hét darab ismeretlen elkövetők 

által csempészett szarvasmarhát foglaltak le Sósmezőn, az elárverezésük után megjelent a romániai 

Herzsa (Hirja) községből egy Váncsa Miklós nevű személy, aki bejelentette, hogy román területről,
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szándékosan hajtották el a pénzügyőrök, és benyújtotta igényét a vételár visszaszolgáltatására.624 

Decemberben ugyanez a forgatókönyv játszódott le Bereck községben, ahol a kurtapataki 

pénzügyőrség tíz darab ökröt foglalt le, majd az árverés után a gorzafalvi (Groze§ti) Csokán János 

jelentkezett az árverési bevétel igényével, előadva a történetet, hogy udvaráról lopták el az állatokat. 

A járási szolgabíró úgy jellemezte, hogy bizton híres csempész az illető. Következő év januárjában a 

községi marhalevelek kiállítóira és a törzskönyvek vezetőire terelődött a gyanú egy különös eset 

kapcsán. A határtól távolabb eső Szászfaluban, január 27-én az éjjeliőr állított meg két személyt, 

akik hét darab szarvasmarhát hajtottak át a falun éjjel három órakor. A riasztott községi bíró három 

marhalevelet rendben talált, négy ökröt pedig lefoglalt, ezekből virradatig két ökröt visszaloptak a 

hajtók. Másnap a maradék két ökörre bejelentkezett egy Szász István nevű személy Márkosfalváról, 

aki bevallotta a másik két visszalopottat is, és azt állította, hogy Dálnokon vásárolta az összest. Két 

hét elteltével az ojtozi pénzügyőrség két ökröt foglalt le a lemhényi Német Gyulától, aki az 

előbbihez hasonló gyanús marhaleveleket mutatott fel. Ezek után az esetek után Dálnok, 

Alsócsernáton, Felsőcsernáton, Nyújtód, Lemhény és Bereck községekben lebonyolított vizsgálat a 

marhalevelek kitöltése és a törzskönyvezés körül súlyos hibákat mutatott ki és nyíltan felvetette a 

szándékosság és a csempészbandákkal való cinkosság gyanúját egyes hivatalnokok esetében.625 A 

törzskönyvvezetők felelősségét, és esetleges érintettségét, saját tapasztalat alapján Brassó vármegye 

alispánja is megerősítette, értékelése szerint a csempészet visszaszorítására „csak akkor sikeres a 

harc, ha minden tényező kezelője lelkiismeretesen és pontosan végzi munkáját” 626

A vizsgálat után a határvonal, vagy annak közelében felderített esetek továbbra is a fenti 

modellt követték. 1906 októberében a sósmezői pénzügyőrség foglalt le öt darab, ismeretlen tettesek 

által csempészett szarvasmarhát, amelyekért egy Ghi â Eftimie nevű, szalánci (Slanic) lakos 

jelentkezett, akit a hatóságok notórius visszaesőként ismertek.627 1907 októberében Ozsdola 

községben már 16 darab szarvasmarhát számláló kisebb csordát foglaltak le a pénzügyőrök, 

amelyekért három személy jelentkezett: Vergila Vasile, Luca P Toader és Man Ion nevű egyének, 

mindannyian tulnics (Tulnici) község lakói, akik azt adták elő, hogy az állatokat egy 11 éves 

gyermek gondjaira bízták, aki utólag szólt nekik, hogy azok átszaladtak a határon.628 A megye déli 

határszélén a ritkán felderített esetek alapján arra következtethetünk, hogy csempészés kevésbé volt 

elterjedve, egy 1908 szeptemberében két ökröt foglaltak le a Bodza-vidéken, amelyért Nehojás 

(Nehoia§i) község bírója, Briciu György nevű tulajdonos és annak ügyvédje jelentkezett be a 

nagyborosnyói szolgabírói kirendeltséghez.629 Az igényeket helyi szinten, első-, illetve másod fokon 

a legritkább esetekben bírálták el pozitívan, és ez az arány nem volt kedvezőbb harmadfokon az 

agrártárca határozatai alapján sem. 1914 nyarán az alispán, Dr. Király Aladár, a csempész 

szarvasmarha fő áramlási vonalának a határszélen kiépült faipari telepek és ezek úthálózataira való 

áthelyezéséről számolt be, ami régen használt infrastruktúrára való visszatérésként értékelhető.630
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A háborús állapot a szarvasmarha csempészet gyakorlatát teljesen új fénybe helyezi, abban 

az értelemben, hogy a helyi közigazgatás igyekezett a megszállt román területekről magánszemélyek 

által ismeretlen körülmények között szerzett állatokat honosítani. 1917 januárjában az alispán az 

ilyen jellegű importtevékenység szabályozására törekedett, rendet kívánt rakni a gelencei fuvarosok 

között, akik ebben a tevékenységben jeleskedtek és utasította az Orbai járás főszolgabíróját, hogy 

ezek a szarvasmarhák a behozataltól számított 21 nap és azt követő újabb állatorvosi vizsgálat után 

jöhetnek marhalevélköteles forgalomba.631 Ugyanekkor a megyei állatorvos előterjesztésére maga az 

alispán is kezdeményezte a megszállt területekről való behozatalt, indoklása szerint azért volt erre 

szükség, hogy az 1916-os román invázió az azt követő menekülés, majd a német hadsereg 

átvonulása után a törvényhatóság területén az állomány olyan szinten lecsökkent, hogy a 

mezőgazdaság vonóerő nélkül maradt, vágómarha sem volt megfelelő mennyiségben, ami 

végeredményben a lakosság és a hadsereg élelmezését veszélyezteti. A helyben állomásozó 

hadseregnek február 10-én bemutatott tervében heti negyven darab szarvasmarha elfoglalt 

területekről való behajtására tett javaslatot, aminek kivitelezésére fedezetet igényelt. Az első ilyen 

szállítmány két hét múlva át is lépte a határt. Tavasz folyamán már a jó helyismerettel rendelkező, 

kovásznai juhos gazdák is beszálltak az üzletbe, a lécfalvi Neumann fivérek pedig arra kértek 

engedélyt, hogy ne csak vágásra, hanem a szeszgyárukban való hízlalásra is lehessen átvenni 

csempészett szarvasmarhát. Az ilyen módon kibontakozó hadi üzletnek végül a Földművelésügyi 

Minisztérium rendelete vetett véget, amely megtiltotta a megszállt területekről való behozatalt.632

3. 3 „Székely kivándorlás” vagy határszéli munkaerő-migráció

A székely kivándorlás, mint fogalom, az 1870-es években keletkezett annak a jelenségnek a 

leírására, amely alapvetően az egész erdélyi határvidéket kisebb-nagyobb mértékben jellemezte. A 

kor politikai közbeszédében rövid idő alatt megkülönböztetett figyelmet vívott ki magának, ez pedig 

a modern nemzetállam kialakulási folyamatának történeti kontextusában vizsgálva válik érthetővé. 

A központosított nemzetállam egyik területi attribútuma, az egységes adminisztratív megyerendszer 

1877-ben lépett életbe a helyi autonómiák felszámolása nyomán. Erdélyben a székely székek helyén 

négy abszolút magyar többségű közigazgatási egység jött létre, Maros-Torda, Udvarhely, Csik és 

Háromszék vármegyék, amelyek -  a politikai szereplők szemléletében -  a nemzetállam pillérei 

szerepére voltak hivatva. Ezzel az elképzeléssel összhangban a székelységre fontos szerep hárult, 

nevezetsen a magyar etnikai elem erősítése az ország keleti részein, illetve a román állam és a román 

többségű erdélyi területek közé beékelődve csillapítsák a beáramló nemkivánatos eszmeáramlatokat. 

Másrészt az olyan nagy beruházásokból való kimaradás, mint a vasút (és ez által az évszázados, 

kontinentális áruforgalomban betöltött tranzitszerep elvesztése), vagy az egységes közteherviselés 

bevezetése és a hagyományos földtulajdonlás visszaszorulása a kapitalista viszonyokkal szemben 

olyan gazdasági visszaesést eredményezett a Székelyföldön, amiért valamiféle kárpótlást jogosnak
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találtak úgy a helyiek, mint a központi hatalom. A kivándorlás tehát élet-halál kérdéseként vetődött 

fel, amelynek hatása magára Magyarország létére érvényes volt, az alternatívákat pedig a különböző 

körök, különböző intenzitással folyamatosan keresték a dualista állam létezése alatt.

Hogyha a jelenséget pontosan szándékozzuk leírni, szerencsésebb a vándorlás vagy migráció 

fogalmával operálni, ugyanis a kivándorlás azt feltételezi, hogy aki vándorbotot ragad, az eleve 

eldöntötte, hogy véglegesen (vagy legalábbis hosszabb időre) elhagyja házát, hazáját. Érvényes ez a 

részben a hátországban tömeges méreteket öltő, Amerikába irányuló kivándorlás esetében, azonban 

ott sem mindenki a végleges, de a tárgyalt esetünkhöz képest mindenképpen hosszabb távú 

tartózkodást vettek tervbe. Székelyföldön azonban teljesen más helyzettel állunk szemben. Itt 

ugyanis a munkakeresés motiválta időszakos vándorlásnak, mai fogalommal élve vendégmunkának 

régebbi hagyományai voltak.633

3. 3. 1. Útlevélügy

A határon átívelő személyforgalom mértékének megállapítására legkézenfekvőbb forrásként 

a kiállított úti okmányok állnak rendelkezésünkre. Az iratfajtát tekintve meg kell különböztetnünk 

az egy éves érvényességű útlevelet, a 15 napos érvényességű úti igazolványt és a határszéli 

igazolványt. 1873-tól kezdődően éves útlevelet kizárólag a Belügyminisztérium adhatott ki,634 addig 

ez átmenetileg az Erdélyi Királyi Biztos hatáskörébe tartozott, aki azt 1869 közepén vette át a széki 

közigazgatástól.635. Az átvételt követően a belügyi tárca szűkségét látta figyelmeztetni a Háromszék 

törvényhatóságát, hogy bármilyen úti okmányt kizárólag a kérelmezőnek szolgáltassak ki,636 illetve 

tájékoztassák a lakosságot az anélküli határátlépés várható súlyos következményeiről,637 ami a 

hivatalos eljárás- és személyforgalom áramlás szabadabb gyakorlatára enged következtetni a korábbi 

időszakra vonatkozóan.

Az egy évig érvényes útleveleket tehát a Belügyminisztérium állította ki, miután azok 

ajánlatait638 szék alkirálybírója/ vármegye alispánja felterjesztette oda. Ezek egyenkénti iktatása 

központilag történt, ami azt jelenti, hogy ezek iktatókönyveiben országos szinten összegyűlt, 

százezres volumenben szerepelnek személyi adatok, ez viszont a megyénkénti kiszűrést rendkívül 

nehézzé teszi. A vármegye alispáni hivatalának iktatókönyvében néha egyenként szerepelnek a 

kérések, máskor az egy-egy településről, vagy körjegyzőségről, időszakosan beérkezett csoportos 

útlevélkérelmeket regisztráltak, amelyek esetenként, egy iktatószám alatt több személy adatait 

tartalmazzák. Így a alispáni éves-, fél-, majd később negyedéves jelentésekből származó, összesített 

számadatokkal vagyunk kénytelenek operálni. Ez a rendszer 1904-ig működött, amikor az érvénybe 

lépett új útlevéltörvény639 eredményeképpen ennek a fajta úti okmánynak a kiállítása a vármegyei 

alispáni hivatal hatáskörébe került.640 Adatgyűjtés szempontjából ez nem okozott változást, továbbra 

is az alispáni jelentésekből merítettünk. Megoldhatatlan maradt a romániai diplomáciai
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képviseleteken meghosszabbított útlevelek kérdése, amely gyakorlat működéséről számos 

információ létezik, a számadatok azonban csak töredékesek.641

Az utazási okmányok másik fajtája a 15 napos utazási igazolvány, amelyre a törvényhatóság 

minden lakosa jogosult volt. 1873 előtt már jelentős számban alkalmazták, felsőbb szándék szerint a 

határszéli ipart és külkereskedelmi forgalmat elősegítendő.642 Ezt a célt valójában nem érte el, annak 

ellenére, hogy a kiállítás gyakorlatát több rendben igyekeztek visszatéríteni az eredeti 

elképzelésekhez, mint 1888-ban, amikor egy középszintű centralizáció eredményeként a vármegye 

alispáni hivatalának hatáskörébe utalták. Korábban városi tanácsok és községi elöljáróságok 

állították ki az utalványokat, amelyek alapján a határátkelőhelyen vehette kézbe az utazó ezt a fajta 

okmányt.

Az öt napig érvényes határszéli igazolványok szintén az 1873. előtti időkből léteztek 

egészen 1916-ig, amikor a háborús állapotok miatt eltörölték. A kishatárforgalmat voltak hivatottak 

szolgálni, a határvonal közelében elhelyezkedő községek lakói használhatták, majd a térségben 

megtelepedett erdőipari vállalatok munkásai is. A helyi lakosság igényeit azonban úgy tűnik nem 

elégítette ki kellőképpen, az éves kiállított mennyiség csak ritkán haladta meg a százas számot.643

Ha a migráció kérdését járjuk körül, érdemes az éves útlevél és 15 napos úti igazolvány 

adatait együttesen is szemügyre venni, mivel azokat a lakosság hasonló módon vette igénybe, abban 

az értelemben, hogy a rövidebb tartózkodásra jogosító okmánnyal is huzamosabb, akár egy évet 

meghaladó időt is távol tartózkodtak. A földműves lakosság körében számított népszerűnek ez 

elsősorban olcsóbb volta miatt, általában helyben, vagy rövid idő alatt kiállították, és ha nem állt 

fenn a többszörös átkelés esete, ugyanazt az előnyöket biztosította, mint az egy évig érvényes 

okmány. A kérelmezett, illetve kiállított úti okmányok éves számadatai644 azt mutatják, hogy 1874

1878 között aránylag alacsonyan, 4000 darabszám alatt volt az úti okmányok éves volumene. A 

belügyi-645 és az agrártárca646 ezekben az években erélyes hangon utasította a széki tisztikart a 

kivándorlás megakadályozására, azonban konkrét rendelkezéseket nem tartalmaztak ezek, az útlevél 

kiadási szabályait nem írták fölül, végeredményben hatása nem kimutatható. A kormány a megyei és 

az alatta levő adminisztrációs apparátusnak egyfajta propagandaszerepet is szánt, meggyőzni szép 

szóval az útlevélkérelmezőket, hogy mondjanak le utazási szándékaikról.647 Az agrármunkásság 

tartósan országhatáron belül tartása gazdasági szempontból volt fontos, hogy a kevésbé gépesített, 

nagy munkaerő-igényű mezőgazdasági munkálatoknál készenlétben álljanak a helyi munkáskezek. 

A magyar kormány számára azonban nem elhanyagolható szempont, hogy a szomszédos, 

emancipálódó nemzetállamnak lehetőleg minden területen fölényt mutasson, mint nagyhatalom, 

ebből a meggondolásból az iparosok nagyobb presztízst biztosítottak anyaországuk számára. Az első 

kereskedelmi egyezmény előkészítésén sokszor hangoztatott keleti missziónk nyilván nem a 

nagyszámú napszámos népesség felvonultatásával volt beteljesíthető. A szép szó úgy látszik 

hatástalannak bizonyult, ugyanis az évtized végétől kezdődően a határt átlépni szándékozók számát
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tekintve ugrásszerű növekedés mutatható ki, amelynek felhajtóerejét a szomszédos ország 

agráriumában tapasztalt munkaerő-igény határozott növekedése és az 1875-ben kötött kereskedelmi- 

és vámegyezmény nyomán fellendült áruforgalom képezte. Epizódszerepe a folyamatban lévő 

Ploie§ti-Predeal vasútvonal építési munkálatainak is volt, amely jelentős háromszéki napszámos 

tömeget mozgatott meg.648 Az 1883-as tetőzést követően a forgalom valamelyest csillapodott, majd 

az évenkénti 5 000-6 000 közötti értékek körül oszcillált, esetenként túllépve ezt a tartományt is. Ez 

az éves hullámzás annak mutatója, hogy a kiutazók egy jelentős része stabil tábort képezett, olyan 

értelemben, hogy ennek részesei vagy stabilan a szomszéd országban tartózkodtak, vagy gyakran 

visszatértek oda, amiért legtöbbjük számára célszerű volt minden évben megújítani az okmányt. 

Ezek általában év végén -  amikor a mezei munkálatok végeztével téli pihenőre, vagy az ünnepekre 

hazatértek -  nyújtották be kérelmüket az útlevél megújítására, ennek két hónapos átfutási ideje miatt 

a kiállítás és kézbesítés átcsúszott a következő évre, így annak ismételt megújítása már csak a 

harmadik év elején volt esedékes, ennek következtében pedig a közbeeső évek sorra kimaradtak. Ez 

a hullámzás jól megfigyelhető az úti okmányok 1882-1893 közötti féléves és az 1903-1916 közötti 

negyedéves napi forgalomban is. Összességében, a hosszú folyamatot tekintve -  a szembetűnő 

ciklikus hullámzáson kívül -  a korszak végére, az okmányok száma, és vele együtt a migráció 

csökkenő tendenciát mutatott, ami végül a háborús körülmények között a minimálisra csökkent. 

(lásd 30., 31. és 32. sz. ábrák)

A 15 napos úti okmányoknak a számának alakulásában két jelentősebb fordulat figyelhető 

meg: 1884-ben, amikor radikálisan csökkent, és ami hivatalnoki intézkedésnek tudható be,649 majd 

az 1904-es év utolsó negyedében teljesen megszűnt, az akkor életbelépett új útlevéltörvény 

intézkedésének eredményeként. Nem csökkentette az okmány iránti igényt az 1888-as fordulat, 

amikortól a kérelmező nem a határátlépőnél kapta meg azt, hanem külön el kellett utaznia érte a 

megyeközpontig.650 1 890-ben központilag csökkentették az éves útlevél díját az önálló keresettel 

nem rendelkező személyek részére,651 ám továbbra is a 15 napos úti igazolások iránt növekedett az 

igény. A kiadott éves útlevelek számának önmagában való vizsgálata téves értelmezést 

eredményezne, például az 1884-1893 közötti csökkenés, illetve az 1894-1904 közötti növekedés 

nem köthető romániai munkaerő-igény csökkenéséhez, vagy növekedéséhez, adminisztratív szinten 

pedig nem került sorra olyan erejű restriktív intézkedés, ami ezt eredményezte volna. Az útlevelek 

és 15 napos úti okmányok párhuzamos vizsgálatánál megfigyelhető a két fajta okmány interakciója, 

az igények folyamatos növekedése utóbbi iránt, amit jóváhagy vagy megtör a hivatalnoki szándék. 

A 15 napos úti igazolás iránti igény mértékét még jól szemlélteti egy 1890-es eset, amikor április 

végén az alispáni hivatalhoz postán megérkezett 500 darab nyomtatvány, és még aznap elfogyott az 

összes.652 A határforgalom szempontjából ki kell emelni, hogy az április-május hónapok rendkívül 

leterhelteknek számítottak, ekkor kelt útra az agráriumi foglalkoztatottak legnagyobb része, hogy a 

nyári szezon munkálataiban minél jobban kivehessék a részüket, az okmányok iránti igények olyan
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magasra ugrottak, hogy magát az adminisztrációt bénították meg. Végeredményben a 15 napos úti 

igazolások népszerűségét nem feltétlenül a költséghatékonyság adta, hanem mert nagyobb mobilitást 

biztosított, abban az értelemben, hogy az utazást célzó gyors döntés után rövid idő alatt a birtokába 

lehetett jutni, akkor is, ha átvétele nem olyan helyszínen történt, ami útba esett.

A magyar kormány álláspontja, a békeidő alatt, a Romániába szóló útlevelek kiszolgáltatását 

tekintve alapvetően a szabad mozgás elvéhez igazodott, kötelező érvényű, korlátozó utasítások a 

fiatal nőkre (lásd 3. 3. 3. fejezetpont) és a katonai erő szempontjából fontos férfilakosságra 

vonatkozóan érkeztek az alispáni hivatalhoz.653 A szabad áramlás szem előtt tartása figyelhető meg 

olyan utasítások esetében is, amivel a belügyi tárca a 15 napos úti igazolások nagy számát igyekezett 

visszaszorítani. Az éves útlevelek kiállításának gördülékenyebbé tételével, a több hónapos átfutási 

idő 14 napra csökkentesével654 végeredményben a bürokrácia gépezetét mégsem sikerült 

felgyorsítani. Az alispán hasonló kezdeményezése, hogy a rövidebb érvényességű okmányok számát 

korlátozza, szintén eredmény nélkül maradt. Ennek olyan formán kellett volna megvalósulnia, hogy 

„csak azoknak részére állítsanak ki, kik az utazás halaszthatatlan voltát és célját kellőleg 

igazolják”. Ezért aztán az elöljáróságoktól érkező utalványokra -  úgy látszik -  rendre rákerült a 

felmentő mondat: „ az utazás halaszthatatlan volta s célja igazolva.”655 Az úti okmány korlátozására 

pedig számos helyi kezdeményezés megfogalmazódott, egyrészt a munkaerő készenlétben tartása 

végett (lásd 3. 3. 6. fejezetpont), másrészt az iskolakötelesek -  akiket a szülők vittek magukkal 

munkára a határon túlra -  mulasztásainak számát korlátozó iskolaszéki, egyházi testületi és 

tanfelügyelői javaslatok miatt.656 A felsőbb utasítások -  ami a Romániába és nem a tengerentúlra 

szóló útleveleket illeti -  ajánlásokat tartalmaztak, a kérelmezők tájékoztatására kötelezték az 

útlevélajánlások kezelésével felhatalmazott hivatalnokokat, tényleges restrikcióról azonban nem volt 

szó.

A román kormány idegenrendészeti intézkedései, bár az úti okmányok volumenének 

alakulásához nem járultak hozzá számottevően, befolyásolták az utazási szokásokat, ezért érdemes 

kitérni erre is. Románia első ízben 1891 nyarán hozott korlátozó intézkedéseket, mint indokolták, 

azzal a céllal, hogy a keresetképtelen és vagyontalan egyének bevándorlásának gátat vessen. Ekkor 

gyakorlatilag egyoldalú vízumkényszert vezettek be Magyarország irányába, minden beutazni 

szándékozó előzőleg valamelyik román konzulátuson, vagy diplomáciai képviseletén kellett 

láttamoztassa útlevelét. Az osztrák-magyar közös külügyminisztérium azonban csak nyolc évvel 

később értesítette a magyar kormányt, hogy „újabban az útlevél láttamozást szigorúan veszik” és 

többször előfordult, hogy vízum hiányában visszafordították az utazót.657 A jogalkotás és gyakorlati 

alkalmazás szinkronizációs hibáinak, végeredményben a jogállam hiányos működésének nem egyedi 

példája ez. Számos más esetben a román hatóságok indokolatlanul tartóztattak fel utasokat,658 és 

végeredményben a későbbi folyamatok is az idegenrendészeti jogszabályok hézagosságánának 

hiányos alkalmazásának továbbélésére engednek következtetni. A másik, a vízumkényszerrel
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összefüggésben, azzal párhuzamosan meghozott rendelkezés kimondottan a munkáscsoportokra 

koncentrált és jóval mélyebb hatása volt. Eszerint a Románia területén mezőgazdasági, vagy építő 

munkásokat alkalmazó birokos, haszonbérlő vagy vállalkozó a beutazás előtt engedélyt kellett 

kérjen a román belügyminisztertől a megyei prefektúrák, vagy a külügyminisztérium 

közvetítésével.659 Az intézkedéshez köthető a munkástoborzó és -közvetítő ügynökök megjelenése 

Háromszék vármegyében. Addig a lakosság a hatóságok számára kevésbé látható csatornákon 

szegődtek el romániai munkaadókhoz, ügynöki tevékenység nem volt kimutatható.660 1 893-ban 

pedig már megjelent az első ilyen fecske (lásd 3. 3. 4. fejezetpont). 1901-ben a román kormány 

megszűntette a hiányosan működő vízumkényszert és a nyolc napnál hosszabb ideig az országban 

tartózkodókat a tartózkodási engedély kiváltására kötelezte. Ezeket a megyei prefektusok állították 

ki, az utalványait pedig az osztrák-magyar konzulátusok töltötték ki román nyelven, ahova a 

beutazás után minden utasnak be kellett jelentkeznie azonnal.661 Utóbbi jogszabály érvényesítésére 

már jobban odafigyeltek a román hatóságok, következménye, hogy nagyszámú illegálisan 

tartózkodót kitoloncoltak az országból.662

Magyarországon az útlevélügy 1903-as decentralizálása nyomán a központi hatalom 

figyelmét elsősorban a tengerentúlra irányuló mozgás kötötte le, a belügyi tárca -  nyilván a székely 

kivándorlás kérdésének széleskörű nyilvánossága miatt irritáltan -  meglehetősen furcsa 

megrovásban részesítette az útlevélkiadás teljes körforgását immár hatáskörében tudó alispáni 

hivatalt: „ a Székelyföldről az európai államokba útlevelek szakadatlan nagyszámban adatnak ki, és 

azoknak használata gyanút kelt. ” Az ennek nyomán fellépő nagy tanácstalanságban pedig a főispán 

csak azt fogalmazta meg és adta tovább lefelé, hogy az útlevéltörvényt a legszigorúbban 

alkalmazzák.663 A századforduló után a jogalkotás a kivándorlás fogalmát új tartalommal töltötte fel, 

aminek eredményeképpen a jelen fejezetben tárgyalt migráció kérdése is új értelmezést kapott. A 

korábbi évtizedek dilemmája, hogy időszakos migrációnak, vagy kivándorlásnak értékelhető-e a 

határvidék lakossága körében tapasztalható mozgás immár, legalábbis jogi értelemben és részben 

lezárulni látszott. A régi utazási szokásoknak és okmányszerzési gyakorlatnak pedig mindenképpen 

bealkonyult, ami szemléletesen fejeződött ki a Belügyminisztérium 1913 tavaszán Háromszék 

vármegye alispánjához címzett leiratában, ahol előbbi azt rótta fel, hogy a hivatalban hibásan töltik 

ki az egy évig érvényes útlevelek utazás célja rovatát munka bejegyzéssel, mert az egy éves munka 

kivándorlásnak minősült.664 Majd azzal a konklúzióval zárta, hogy „alispán az útlevelek 

kiállításánál nem jár el kellő körültekintéssel, sőt a fennálló törvényes rendelkezésekhez sem 

alkalmazkodik. ”665 Az alispán alkalmazkodási igyekezetét pedig úgy juttatta kifejezésre, hogy a 

szolgabírókat és városi rendőrkapitányokat leckéztette meg, amiért olyan 3 és 6 hónap időtartamra 

érvényes útlevelek kéréseit juttatták el hozza, amelyek utazás célja rovatba látogatást írtak be. 

Felhívta a figyelmet, hogy ez látogatáshoz igen hosszú idő és a kérelmezők tulajdonképpen a 

munkakeresés céljával utaznak ki és a munkaszerződés kötelezettséget kerülik így ki.666 A
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következő évben, a háborús körülmények között az útlevélkiadás immár számos korlátozással a 

Belügyminisztérium közvetlen hatáskörébe került vissza.667

Az útlevélügy és migráció kapcsolata nyilvánvaló, bár rendkívül sok problémát vet fel. 

Ugyanakkor az időszakos migráció és kivándorlás kérdéskörének nem kielégítő tisztázása 

megítélésünk szerint hibás hivatalos statisztikai adatgyűjtést és végeredményben hibás történészi 

értékeléseket eredményezett. A magyar kormány első ízben 1898 folyamán tett lépéseket, hogy a 

migrációra vonatkozóan ne kizárólag a közigazgatási szervek számsorait vegye alapul, hanem 

tisztán statisztikai adatokat gyűjtsenek. Előzménynek tekinthető a Belügyminisztérium 1888. 

augusztus 11-én kelt 54 091/II számú rendelete, amellyel a községeket kötelezték idegenekre 

vonatkozó adatszolgáltatásra.668 Az eredeti elgondolás szerint ez nyilvánvalóan idegenrendészeti 

célokat volt hivatva szolgálni, utólag, a Belügyminisztérium 1890. január 9-én, 83 567/ VII szám 

alatt kelt körrendelete nyomán pótolták a kimutatásoknak azt a rubrikáját, amely az idegen 

állampolgárságára vonatkozott,669 azonban az 1896-os évben, Szerbiában esedékes népszámlálások 

előzményeként a budapesti szerb főkonzul azzal a kéréssel kereste meg a magyar kormányt, hogy a 

külföldön tartózkodó szerb alattvalók figyelembe vételét is kilátásba helyezték, amiért arra 

vonatkozó adatszolgáltatást kért.670 A magyar Belügyminisztérium pedig az említett kimutatások 

alapján tudta honorálni a kérést. Ilyen formán a közrendészeti célú kimutatás a bevándorlásra 

vonatkozó adatok gyűjtésének eszközévé avanzsált. Ennek gyengéire maga a Belügyminisztérium 

hívta fel tíz év elteltével a városi és vármegyei törvényhatóságok figyelmét 1898. december 9-én, 

117 121/ V szám alatt kibocsájtott körrendeletével. A hiányosságot a rendelkezések felületes s nem a 

kívánt szigorral és pontossággal való végrehajtásában látta.671 A statisztikai adatgyűjtést a 

Belügyminisztérium és a Kereskedelemügyi minisztérium közösen kezdeményezte bevonva a 

Központi Statisztikai Hivatalt (a továbbiakban: KSH), arra bízva a lebonyolítást és kiértékelést. A 

Belügyminisztérium 1898. március 8-án 22415/ II. B szám alatt kelt körrendeletében a kivándorlási 

gócpontok felderítésének igényével indokolta az intézkedést.672 A törvényhatóságokhoz négyféle 

felvételi lapot küldtek ki -  kivándorlás, visszavándorlás, lakhatási engedéllyel, vagy legalább három 

hónapja az országban tartózkodó idegenek, illetve letelepedési engedélyt nyert idegenek -  azzal a 

meghagyással, hogy a helyi adminisztráció képviselői közöljék, milyen változtatást tartanak 

indokoltnak.673 A KSH és a községi-, illetve körjegyzők közötti kommunikáció nem ígérkezett 

zavartalannak. 1898. július 27-én a KSH három kérdést intézett a jegyzőkhöz az alispáni hivatal 

útján, amelyek közül a harmadikra érdemes kitérni: „Létezik-e külföldre való kilépés-, vagy onnan 

való belépésre alkalmas és használatban álló oly útirány, illetőleg forgalmi pont a vármegye 

területén, ahol ily [útlevél] vizsgálat egyáltalán nem teljesíttetik?”614 Erre a kérdésre olyan 

hivatalnokok válaszoltak nemlegesen, mint a zabolai-, papolci-, kovásznai-, bodzafordulói-, zágoni 

jegyzők, vagy a kézdi járás főszolgabírója, amelyekhez olyan települések tartoztak, ahol a lakosok 

nagy számban keltek át a zöldhatáron, vagyis léteztek a meghatározásba beleillő útvonalak. Egyedül
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a gelencei jegyző közölte, hogy „nincs, azonban vannak Gelence, Hilib és Haraly községek 

területén olyan ösvények, ahol egyes emberek útlevél nélkül Romániába mennek”. A kérdés 

értelmezése, vagy a pozitív válasz esetén intézkedési kötelezettségtől való tartózkodás késztette 

nemleges válaszra a derék bürokratákat?

Mindenesetre a KSH végrehajtási utasítását vizsgálva,675 meggyőződhetünk, hogy a felvételi 

ívekből származó adatok statisztikai eredményei nem alkalmasok a székely kivándorlás lényegének 

a megragadására. Az utasítás szerint az adatgyűjtés 1899. január 1. -  december 31. közötti időszakra 

terjedt ki, tehát a teljes naptári évre. Ezek szerint kivándorolt egyénnek (I. Statisztikai lap) minősült 

az, aki az alatt az idő alatt távozott és év végéig nem tért vissza, köztudomásúlag tényleg külföldön 

tartózkodott; aki 1898 folyamán távozott, de 1899-ben telt le az egy év távolmaradás, ami alatt nem 

tért vissza, azon a napon lehetett felvenni ebbe a kategóriába a távolmaradót, amelyik napon 

pontosan letelt az egy éve. Nem kerültek ebbe a kategóriába azok a személyek, akik 1897. december 

31. előtt távoztak, illetve akik a kivándorlás évében visszatértek. Ezek szerint helyet kapott ebben a 

kategóriában az olyan személy, aki néhány-, vagy akár csak egy napot is késett a hazajövetellel, de 

kizárták az olyanokat, akik évek óta életvitelszerűen külföldön laktak, de rendszeresen hazajártak 

útlevelet újítani. Háromszéken mindkettőre találunk példát igen nagy számban. Ugyanakkor 

aszimmetrikus mércét alkalmaztak az éves útlevéllel, illetve a 15 napos utazási igazolvánnyal 

távozók között. Míg előbbi akár egy nap késéssel kivándorolt egyénnek minősült, az utóbbi, ha 

január elsején vette magához úti okmányát, akár 364 napot is késhetett. Mindenestre ezen kategória 

képviselői messze nem merítették ki a kivándorolt egyén ismérveit. Ugyancsak problematikus a 

visszavándorolt egyének (II. Statisztikai lap) kategóriája, ahová gyakorlatilag a késéssel hazatérőket 

vezették be, és nem az évekkel korábban távozott hazatérőket.

Ennek ismeretében a Háromszék vármegyében településenként több ízben összegyűjtött, 

kivándoroltakra vonatkozó számadatokat fenntartással kell kezelni, annál is inkább, mert egyes 

helyeken a községi jegyzők sajátosan értelmezték a felhívást, és a távollévőket hol több évtizedre 

visszamenőleg felsorolják, hol csak a folyó évben távozottakat foglalják bele a listába.676 

Következésképpen a számadatokból csak az útlevéllel eltávozottak számát tartjuk relevánsnak, a 

kivándorlás, kinn maradás, vagy lemorzsolódás kérdését nem tartjuk ebből az irányból 

megközelíthetőnek. Az 1901-ben, útlevéllel távozottak (lásd 33. sz. ábra) települések 

összlakosságához viszonyított arányának vizsgálatánál így is világosan kirajzolódik Kézdi járás 

leterheltsége, földrajzilag jól behatárolható gócpontokkal. Településenként nagy szórást 

figyelhetünk meg, a határhoz közel lévő Kézdialmás összlakosságának 39,78%-a távozott 

Romániába munkára, a vármegye hátországának számító Dálnokon 0,52%-a, míg Várhegyről senki 

sem. Sepsi járásban: a határ közelében lévő Dobollón a lakosság 13,66%-a volt távol, a határhoz 

még közelebb lévő Bodzavámon pedig 0,36%-a. Az Orbai járásban Kovászna lakosságának 6,68%- 

a, a határral közvetlenül érintkező Gelence lakosságának 0,27%-a utazott ki a szomszédos országba.
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Az országos határvonallal nem rendelkező Miklósvári járásban Zalánpatak van a csúcson, a lakosság 

10,14%-val, míg Nagybacon a pólus másik végén 0,24%-kal. Figyelemre méltó jelenség, hogy a 

határszéli övezetben egyik település mennyire leterhelt, a másik meg nem, ez a zöldhatáros átlépés 

elterjedésével is magyarázható -  azaz ahol alacsonyabb az érték, ott több illegális kilépővel kell 

számolni. Az olyan települések magas értékei, mint Kovászna, Mikóújfalu és Málnás, illetve 

Előpatak, Erősd és Árapatak azzal is magyarázható, hogy romániai vendégek részéről erősen 

frekventált fürdőhely, vagy ahhoz közeli falvak voltak, és feltételezhető, hogy a fürdővendégek 

között nagyszámban megforduló birtokosok, gazdatisztek és haszonbérlők a pihenés mellett 

toborzással is foglalkoztak. Zalánpataka kuriózumnak számít, ugyanis ott a Kálnoky család 

üveghutája közel egy évszázada akkor már beszüntette tevékenységét, az azugai (Prahova megye) 

üveggyárban azonban nagyszámban voltak onnan származó munkások,677 akik valószínűleg a Mikes 

család zágonbárkányi, majd sepsibükszádi üveggyáraiban éltették és örökítették tovább a 

szakismereteket.

A Romániába huzamosabb ideig tartózkodó, de román állampolgárságot nem nyert, illetve a 

magyart elveszített székelyföldiek kérdésével a korabeli publicisztika eléggé kimerítően foglalkozott 

és a történetírást is megihlette. Sorsukkal a háborús körülmények között már egyáltalán nem 

foglalkozott eddig a szakirodalom. Románia hadba lépésével a nemzetközi jog szerint ellenséges 

hatalom alattvalóinak minősültek, így valószínű, hogy a férfiak közül sokan internálások szenvedő 

alanyaivá váltak, ahogy az Magyarországon is megtörtént a román alattvalókkal.678 Oltrákovica 

(Szeben vármegye) község jegyzője, Popoviciu István egy ilyen létesítményből, Ciulni^a településről 

tért haza 1917-ben, miután előző évben a román katonaság sok hasonló sorstársával elhurcolta oda. 

Fegyelmezett hivatalnokként listába vette az ott elhunytak adatait, addig, míg végül a bolgár 

csapatok fel nem számolták a tábort. Háromszék alispánjának két odavaló személy adatait küldte 

el.679 A román katonaság által elhurcoltak mellett a hadiállapot miatt nagyszámban tértek vissza az 

országba olyanok, akik a korábbi években -  évtizedek alatt távoztak.680 Állampolgárság 

visszaszerzéséhez, községi illetőség megállapítására összesen 439 kérést iktattak Háromszék 

vármegye alispáni hivatalánál.681 (lásd 34. sz. ábra) A kérvényezők csupán egyharmada volt férfi, 

így feltételezhető, hogy a mozgósítható férfiak jelentős része rejtőzködött, igyekezett elkerülni a 

hadba vonulást.

3. 3. 2. Szabálytalan határátlépés

A migráció egy másik csatornáját a szabálytalan határátlépés gyakorlata jelentette, ami által 

jelentős fogalom bonyolódott le. A határvonalon és -átlépő állomásokon szolgálatot teljesítő 

szakközegek -  pénzügyőrség, csendőrség, vesztegintézetek, majd a határrendőrség, valamint a 

román határőrség -  mindegyikének feladatát képezte ezeknek a szabálytalanságoknak a leleplezése, 

munkájukban szoros együttműködés és sok esetben hatásköri átfödések figyelhetők meg.682 A
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felderített esetek túlnyomó többsége útlevélrendőri természetű volt, a pénzügyi (vámjövedéki)- és 

állategészségügyi szabályok elleni vétség -  más szóval árucsempészet -  kisebb részben szerepelt.
Felderített esetek száma Háromszék vármegye határvonalán 
1883 140
1885 156
1887 198
1890________________________________ 265________________________

Forrás: RNL KM O F 9. 2. á. 3 cs (1. köt) 2-9.; 255-265.; 28. cs. 377.; 34. á. 1888./ IX./ 28.

Útlevélrendőri szabálytalanságok formáit tekintve, egyik régi és igen elterjedt eljárás az 

illetéktelen útlevélhasználat volt, amikor nem az útlevél tulajdonosa utazott egy adott okmánnyal, 

vagy az abba útitársként bejegyzett személyek nem voltak azonosak a ki/belépésre bejelentkezett 

személyekkel.683 A kimutatások idegen útlevél használata; útlevél hamisítás; útlevélbe beírt útitárs 

helyett más személy a valóságban, felesége helyett leányát csempészte stb. eseteket regisztráltak, 

vagy lejárt útlevél, útlevél tulajdonos nélkül jelentkezett, határszéli kerülethez nem tartozó községi 

és határszéli igazolvánnyal jelentkezett eseteit vették fel a kimutatásba. Az úti okmányok adás

vétele gyakran előfordult, főként a Kézdi járás falvaiban, sokszor a Romániába kiutazott tulajdonosa 

visszajutatta azt, ahol egy családtag eladta másvalakinek. A probléma legtöbbször abból adódott, 

hogy az úti okmányban szereplő személyleírás nem egyezett az utaséval, szembetűnő volt 

korkülönbség, esetleg férfi részére volt kiállítva és nő akart utazni vele vagy fordítva, a vásárló 

pedig írástudatlan lévén, könnyen vált a sokszor nevetséges csalás áldozatává. A rendvédelmi 

szervek hatékony ellenszerének bizonyult, hogy különböző keresztkérdéseket tettek fel a gyanús 

esetek szereplőinek -  főként személyes adatokra kérdeztek rá ismételten -  amin azok általában el is 

buktak.

A szabálytalanság legelterjedtebb, és időben egyre inkább teret nyert formájának az útlevél 

nélküli határátlépés számított, aminek felderítése meglehetősen komoly akadályokba ütközött és 

végeredményben véletlenszerű volt. A Kárpát-kanyarnak ezen a szakaszán a hegygerinceket, ahol a 

határvonal is végighúzódott, tűlevelű erdők borították, azonban az alacsonyabb részeken, ahol a 

rendszeres járőrözési útvonalak helyezkedtek el, jórészt lombhullató növényzet borította, amelynek 

takarása a nyári hónapokban megfelelő rejtekhelyet biztosított a szökésben lévőknek. Aki 

helyismerettel, és a járőrözés időpontjáról megfelelő információkkal rendelkezett, annak nem 

okozhatott különösebb akadályt az átjutás. Több esetben a szökés csoportosan történt, a kimutatások 

pedig útlevél nélküli egyének zugban való csempészete miatt regisztráltak előállított egyéneket,684 

így világos, hogy a kalauzok mindazoknak a tapasztalatoknak és információknak a birtokában 

voltak, amelyek a sikeres zöldhatár átlépéshez feltétlenül szükségesek voltak. Az embercsempészet 

vagy kalauzolás többnyire etnikum-specifikus tevékenységnek számított, a szökésben résztvevők 

utólagos élménybeszámolóikban rendre megemlítik az oláh embert, aki az útirányt mutatta (lásd. 4.

2. 3. fejezetpont), és akit szolgálataiért Bereckben és Sósmezőn kellett felkeresni.685 A határon 

átszökni szándékozók Sósmezőre megérkezve, általában egy korcsmában, magánháznál, vagy erdős
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részen húzták meg magukat, ahol megvárták az embercsempészt, aki csendőrök és pénzügyőrök 

portyáinak útvonalát és időszakát már kifigyelték, és sötétedés után indultak útnak. A falu utcáin 

téblábolni elég kockázatos volt, a lebukásnak igen nagy arányban ezek voltak a helyszínei. A 

csendőrség számon tartott néhány notórius embercsempészt, közülük az egyik a berecki szekeres, 

Vrencsán György, aki 1887 januárjában hamis útlevelet szerzett be két ügyfelének, akiket aztán saját 

szekerén akart kivinni a határátlépő állomáson. Ennek a módszernek az idejétmúltsága miatt két év 

múlva már újabbat alkalmazott, azzal bukott le, hogy szekerén női holmikat (szoknya, kötény, 

fejkendő) tartalmazó személyi poggyászokat készült kiszállítani a határátlépőn, párhuzamosan pedig 

az ügyfeleit kalauzoltatta át a zöldhatáron.

Notóriusság tekintetében jóval túltett rajta Ráduly György, a sósmezői napszámos, aki 

harmincas éveinek derekán kezdett jövedelmezőbb tevékenység után érdeklődni, ezen tevékenység 

egyik kellemetlenebb következményeként tizenegy év alatt tizenhárom alkalommal tartóztatták le a 

csendőrség, pénzügyőrség és a román határőrség emberei.686 Szakmai evolúciója igen tanulságos,

1885-1890 között hétszer bukott le, kétszer árucsempészet miatt, ötször embercsempészet miatt, 

amikor alkalmanként egy, vagy két ügyfelet kalauzolt, fejenként 75 krajcár ellenében. 1892-ben 

három leánynak (ugyanabban az évben árucsempészésért is letartóztatták), majd a rákövetkező 

évben négynek kalauzolásával bukott le. 1894-ben már nyolc ügyfelet -  leányokat és asszonyokat -  

kalauzolt, úgy, hogy a szekérrel még járható részen Szőcs Ferenc nevű berecki fuvaros szállította 

őket, fejenként 50 krajcár ellenében, az egész szerveződésnek a feje pedig a szintén berecki 

Vrencsán Pável volt. Ráduly György 1895-ben már tizenhárom nőt kalauzolt egymaga, fejenként 

egy forint ellenében, amikor az arra járőröző csendőrök útjukat keresztezték, ő pedig elmenekült az 

erdőben.

A csendőrségi jelentések alapján az 1884-1896 közötti időszakban a határsértések többségét 

csoportosan követték el, a résztvevők 79% ilyen formában lépte, vagy készült átlépni a határt, 

amikor lebukott és 21%-a cselekedte ugyanezt egyénileg. Az összes rendvédelmi erő munkájának 

eredményeképpen ez az arány 1885-ben 33% egyéni és 67 % csoportos elkövető volt, 1887-ben 

pedig 16% és 84%. Ebben az időszakban -  bár éves hullámzás létezik -  nem figyelhető meg 

jelentősebb elmozdulás egyik irányba sem. A csendőrségi jelentésekben a kisebb, a két, vagy három 

főt tartalmazó formációk a csoportok 62 %-át teszik ki, míg a nagyobb, négy főnél többet magukba 

foglalók 38 %-ot képviselnek ebben a kategóriában. A megyei összesítő is megközelítőleg ezt 

mutatja bár nagyobb az eltolódás előbbiek javára: 1885-ben a kisebb csoportok 74 %-ot tesznek ki, 

míg a nagyobbak 74%-ot, 1887-ben pedig 31% és 69%-ot. A nagyobb csoportok felső határát 

tekintve elég nagy a szórás, az 1886-os év ebből a szempontból igen kiemelkedő, annak az évnek a 

májusában bukott le egy 30 fős berecki- és egy 26 fős nyéni csoport, majd augusztusban egy 109 főt 

számláló kóbor cigányokból álló csoport. A határsértő csoportok illetőségi hely szerinti összetétele
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érdekes képet mutat, többségükben homogének voltak ez alatt az időszak alatt, dominanciájuk 1890- 

től kezdődően világosan kibontakozik. (37. sz. ábra)

Ez azt jelenti, hogy az ilyen formában utazni szándékozók csoportjának nagyobbik része a 

már az illetőségi helynek számító településen, az utazás megkezdése előtt megszerveződött. A 

résztvevők falubeliek voltak, sok esetben erős, rokoni szálakon kapcsolódtak egymáshoz, ami a 

heterogén képződmények többségére is részben érvényes, ahol szomszédos falvak lakói 

verbuválódtak össze. Logisztika szempontjából kulcsfigurának számított a kocsis, vagy fuvaros, 

amely foglalkozási kategória képviselői korábbi tevékenységük alatt helyismeretet és kapcsolati 

tőkét halmoztak fel -  és akiknek a vasút térnyerésével, valamint vámháború következményeként a 

távolsági kereskedelemben betöltött szerepük hanyatlóban volt -  ami alkalmassá tette őket a 

kínálkozó új szerepre. A heterogén csoportok egy másik válfaja, amikor egy határszéli településen, 

egy adott helyre gyülekeztek a résztvevők, mint például 1885 áprilisában, amikor az egymástól 

távolabb eső települések -  Uzon és Cófalva -  lakosai várakoztak bodzai Lakatos Jánosné házában, 

hogy onnan alkalmas időpontban elindulva átszökhessenek a határon. Ez a leleplezett eset is 

mutatja, hogy az ilyen gyülekezőhelyek rövid idő alatt a rendvédelmi szervek látókörébe kerültek és 

dekonspirálódtak, a szerveződésnek ez a módja pedig nagyobb kockázatossága miatt nem nyert 

nagyobb teret.

A felderített esetek végeredményben semmiképpen nem azonosak a ténylegesen előfordult 

esetekkel. A szabálytalan határátlépés sikerét vagy sikertelenségét befolyásoló tényező az elkövető 

felkészültsége, vagy a rendvédelmi szervek ébersége volt, de nem hanyagolható el a véletlen faktor 

sem. A felderített esetek száma mégis -  bár nem a legmegbízhatóbb formában és nem a ténylegesen 

elkövetettek esetek pontos számára enged következtetni -  a jelenség egész folyamatról értékelhető 

mintát szolgáltat. A közigazgatási adatok ugyanis több, meglehetősen gyorsan reagáló, operatív 

testület munkáját követik nyomon. Vagyis az adatszolgáltató rendvédelmi szervek eléggé 

rugalmasak voltak a különböző kihívásokra: a nyári hónapokban, amikor a természeti adottságok 

kedveztek a szabálytalan határátlépésnek, a határszéli pénzügyőri szakaszok és csendőrőrsök jobban 

összehangolták az őrjáratokat, illetve átcsoportosították az állományukat oda, ahol elharapódzóban 

voltak a szabálytalan cselekedetek. A korrupciót elkerülendő pedig a csendőrség legénységét 

rotációval kétévenként cserélték a kényesebb őrsökön.

A határ közvetlen közelében élők nagy számban való részvétele a szökésekben minden 

esetben kimutatható, sőt olyan év is volt, mint az 1880-as, amikor nem-határszéli Miklósvári és a 

határnak kevésbé kitett Sepsi járásból, illetve a két városból származó személyt egyáltalán nem 

vettek őrizetbe.687 Kishatárforgalmi úti okmányokra a közvetlenül az országhatár mellett 

elhelyezkedő községek lakói voltak jogosultak, amelyeket számukra illetékmentesen, helyben 

biztosítottak. Kiállításuk általában gördülékenyen ment, a községi elöljáróság az esetek többségében 

személyesen ismerte a kérelmezőket, a kérvény elbírálása és az okmány kiállítása rövid idő alatt
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megtörténhetett. Ennek ellenére az előállított személyek többsége ezekből a községekből származott, 

vagyis akik jogosultak voltak a kedvezményes úti okmányokért folyamodni. Ezen belül kiemelkedő 

azoknak a községeknek a száma, amelyek a határt átszelő út mentén helyezkedtek el, és azoké, 

amelyekből a határ túloldalára könnyebb terepviszonyok között lehetett átjutni. Hogy mi késztette 

szökésre azokat az embereket, akik illetékmentesen és könnyített eljárással juthattak hozza az úti 

okmányukhoz? Erre azzal lehet magyarázatot adni, hogy tovább élt a régi határátlépési szokás, vagy 

a kérelmező valamilyen oknál fogva nem felelt meg az erkölcsi követelményeknek, vagy adó-, 

illetve közmunka elmaradása volt, ami miatt az útlevél kiállítása meghiúsult.

A visszaesők beazonosítása gondot okoz, hogyha csak hézagosan rendelkezünk 

kimutatásokkal (lásd. 38. sz. táblázat), de egy éven belül is előfordult néhány eset, amikor egy 

személy ugyanazt a szabálytalanságot követte el kétszer (egy esetben háromszor) is. A hatóságok 

eljárása nyomán a notórius határsértőkkel szemben nem vonhatunk le egyértelmű következtetéseket, 

nem ismeretes erre vonatkozó kodifikált procedúra, úgy tűnik a szokásjog volt a vezérlőelv. Az 

egyértelműen megállapítható, összesen 21 recidíva esetnek, a területileg illetékes szolgabíróságnak 

represszív eljárásra átadás után 10 felmentéssel végződött, úgy, hogy 4 előző esetben bírsággal vagy 

büntetéssel sújtották az elkövetőt, 11 esetben pedig súlyosbítottak rajta. Mindez arra enged 

következtetni, hogy az első határsértés elkövetésénél még nem követte represszió, feltételezhető, 

hogy még a másodikat sem. Egy adott ponton túl viszont már súlyosbították a büntetést, majd úgy 

tűnik, hogy sokadik büntetés/bírság után átmeneti immunitást élvezett az elkövető. Valójában -  mint 

látni fogjuk a következő fejezetpontban -  azért nem róttak ki bírságot vagy büntetést közigazgatási 

úton, mert már büntetőjogi eljárás folyt ellene.

A csendőrségi tényvázlatok tartalmazzák az őrizetbe vett személyek útirányát, ezek szerint 

ez a testület mindkét irányú fogalmat ellenőrzése alatt tartotta. 1884-1887 között nagy a különbség a 

kifelé és befelé irányuló fogalom között, előbbi résztvevőit jóval nagyobb számban leplezték le. Az

1886-os év kimagasló adatai a már említett 109 tagú cigánycsoport egyedi esete és a másik két 

nagyszámú csoport leleplezésének ismeretében értelmezhető (a csendőrségi jelentések további 

elemzéséből a cigánycsoportra vonatkozó adatokat kiemelem, mivel az a helyi jellegzetességekre 

koncentrál). Az 1888-1896 időszakban jóval kiegyensúlyozottabb a helyzet, bár az esetek számának 

tekintetében jelentős a visszaesés, ami a határrendőrség felállításával függ össze. Az 1888 után 

létrehozott testületnek elsődleges feladata a határjelek integritásának felügyelete volt, ám járőrözési 

útvonaluk jóval kiterjedtebb volt, így a csendőrőrsöktől számos feladatot átruháztak a 

határrendőrség részére, így az útlevélrendőri szabályok megszegőinek a felkutatását is részben. A ki- 

és beutazásoknak egy eléggé jól körvonalazott szezonalitása figyelhető meg a tizenhárom év havi 

eredményeiből, a téli és a nyári hónapok az országba beutazások, pontosabban a hazatérések 

időszakának számított, míg a tavasz és az ősz a kiutazásoké.
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Az útlevélrendőri vétséget elkövetett hazatérők szinte kivétel nélkül a kiutazást is hasonló 

körülmények között bonyolították le, aminek körülményeiről a visszatéréskor nyilatkoztak is, 

kisebbik részük olyan részletességgel, hogy megtudható belőle a távozás többé-kevésbé pontos 

ideje, ami egy-két héttel korábbi időponttól több, akár nyolc évig terjedt. A visszatérők -  amint az 

más, utólagos élménybeszámolókból is ismert -  csoportosan, vagy egyénileg, igyekeztek azt az 

útvonalat követni, mint amelyiken kimentek. Az évszakok váltakozása miatt a tájkép olyan 

változásokat szenvedett, ami a tájékozódást megnehezítette, kalauz hiányában pedig a hatósági 

járőrözésről sem rendelkeztek naprakész információkkal, ami növelte a sikertelenség kockázatát. A 

hosszabb ideje Romániában időző személyek nem is próbálkoztak a zöldhatáron hazatérni, hanem 

egyenesen a vámsorompónál jelentkeztek. A téli hónapokban szintén a hivatalos határállomáson 

jelentkeztek belépésre a zöldhatáron előzőleg kilépők, vállalva így a retorziót a nehéz téli terepen 

való fáradságos út helyett. (lásd. 39. és 40. sz. ábra)

Korreláció figyelhető meg az határsértők útirányának és a forgalom intenzitásának 

szezonálisságában, abban az értelemben, hogy a nyári és a téli hónapokban, amikor a hazatérők 

aránya jóval magasabb volt, maga a forgalom is alacsony volt, a csendőrségi jelentések alapján, 

átlagosan egy határsértőt vettek őrizetbe havonként (41. és 42. sz. ábra). Ezzel szemben a tavaszi és 

nyári hónapok forgalmának iránya és intenzitása egyértelműen a mezőgazdasági tevékenységet, 

mint úti célt helyezik előtérbe. Az 1885-ös és 1887-es összesítő kimutatások havonkénti forgalmi 

(valamint az előző fejezetpontban a 15 napos úti okmányok) mutatói együttesen ugyanazt a képet 

rögzítik, hogy az utazások száma az aratás és a betakarítás körüli időintervallumokban növekvőben 

volt. A két régió (a Kárpát-kanyar belseje és Havasalföld) közötti klimatikus különbségek lehetővé 

tették, hogy átlagosan két hét eltérés lehessen az aratás, a betakarítási- és egyéb mezei munkálatok 

között. A migráció pedig azt mutatja, hogy a napszámosok igyekeztek mindkét helyen hasznossá 

tenni magukat. A július hónapnál látható nagyfokú csökkenés pedig azt jelzi, hogy a Kárpátoktól 

délre ez a hónap volt az aratás főszezonja, ez az időszak kötötte le leginkább a mezei munkából 

élőket. Az 1885-ös és 1887-es havi forgalmi adatokat külön-külön vizsgálva látszik, hogy a két év 

eltérő időjárásbeli jellegzetességei a határon túli régiókban is egy-két hetes eltolódást 

eredményeztek az aratási és őszi betakarítási munkálatokban.

A szabálytalan határátkelésben résztvevők foglalkozás szerinti csoportosítása szintén az 

agrármunkások dominanciáját domborítja ki, legnagyobb hányadát ezeknek a napszámosok teszik 

ki, akiknek az utazás legfőbb célja a munkakeresés, kisebb mértékben, az árucsempészetben való 

részvétel volt. Ugyancsak ez lehetett a célja a cselédek csoportjának is, akiket csak az különbözteti 

meg a napszámosoktól, hogy nemcsak szezonálisan, hanem hosszabb időre is elszegődtek 

bérmunkára. Iparossegédek és tanoncok azért folyamodtak gyakran ehhez a megoldáshoz, mert az 

illetőségi helyük nem volt azonos a tartózkodási helyükkel, ahol az ipart gyakorolták, ezért az úti 

okmány megszerzése többletutazást követelt volna meg (43. és 44. sz. ábra). Ezek és az őrizetbe
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vettek életkora mind azt mutatják, hogy elsősorban az aktív, munkaképes lakosság lépte át 

leggyakrabban a határt feltehetően munkakeresés céljával. A fuvarosok és kocsisok úti okmányai 

rendszerint a szabályoknak megfeleltek, mégis jelentős a számuk a szabálytalanul határt átlépők 

között. Amiben vétkesnek találták őket, az -  mint előbb láttuk -  elsősorban az embercsempészet 

volt, de különböző formában élen jártak az árucsempészetben is.

A juhászok és pásztorok a hagyományos rideg állattartás, a transzhumálás gyakorlata miatt 

kerültek többször a rendvédelmi szervek őrizetébe. Ennek a tevékenységnek keretében az 

állatseregek téli-nyári legelők közötti útjuk során keresztezték a határvonalat. A magyar 

államigazgatás igyekezett elhárítani az akadályokat az állattartó gazdák útjából. A juhseregek által 

érintett útvonalakon hozták létre a pénzügyőrség speciális szakaszait, a rastell állomásokat, amelyek 

arra voltak hivatva, hogy a belépésnél a pénzügyi illetékeket behajtsák, anélkül hogy a haladásban 

akadályoznák az állatok mozgását.688 A juhos gazdák különböző okok miatt próbálták elkerülni a 

vámkezelést, vagy az állategészségügyi eljárást. A sorozatos romániai marhavész miatt, a téli 

legelőkről visszatérő juhseregeket is karanténba helyezték, aminek feloldása érdekében Potsa József, 

Háromszék vármegye főispánja is közbejárt az illetékes minisztériumoknál.689

A másik ok nyilván pénzügyi-vámjövedéki természetű volt, 1883-ban egy olyan esetet 

regisztrált az ojtozi pénzügyőrség, amikor a Románia területéről érkezett négy pásztor (magyar 

állampolgár) állati nyersterményeket próbáltak becsempészni. A belépés dátuma május 20-án volt, 

tehát az az időszak, amikor a birkákat a nyári, havasi legelőkre terelik. A csempészet tárgya nem 

volt megnevezve pontosan, de minden bizonnyal az általuk terelt birkaseregtől származott. A 

legidősebb pásztort, aki valószínűleg a tulajdonos is volt 2 forintra bírságolták. 1885 őszén pedig 

Berla János, kovásznai juhos gazda és öt pásztora a zöldhatáron próbálták átterelni a sereget a téli 

legelőkre. Számukra kényelmetlen eljárásnak számított még, hogy a vámterületen kívül született 

növendékállatok és az állattartásból származó termékek után vámot kellett fizetni. Ha pedig a 

kilépéstől számítva túl későn érkeztek vissza, akkor idegen származásúnak lettek nyilvánítva az 

állatok, és ebben az esetben úgyszintén vámkötelesek lettek, aminek az összege darabonként 1 

forintban lett kiróva 1886 júniusában.690 Ugyanattól az időponttól kezdve Románia a területére 

belépni szándékozó juhos gazdákat is biztosítási letét fizetésére kötelezte, állatonként 2 lej értékben. 

A téli legelőkre való hajtás előtti hónapban, augusztus elején a határszéli juhászok a Brassó melletti 

Hosszúfaluban értekezletet tartottak ez ügyben, ahonnan négy hétfalusi (Brassó vármegye), két 

berecki (Háromszék vármegye) és két szelistyei (Szeben vármegye) gazdából álló küldöttség 

egyenesen a nyári rezidenciáján, Sinaian tartózkodó román királyhoz fordultak, aki megígérte nekik 

a bajok orvoslását.691

A szolgáló tipikusan női foglalkozásnak számított. Ez valamint a női munkaerő 

migrációjának kérdése külön vizsgálatot érdemel, ezért a következő fejezetpontban tárgyaljuk azt. 

Mint már előzőleg említettük, az embercsempészek ügyfeleinek zömét a nők tették ki, a vasúti
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összeköttetés pedig megteremtette a külön utas eljárásokat is, 1885-ben a szomszédos Brassóban 

indult vizsgálat Böhm János áruközvetítő ellen, aki szervezett formában, egy szekeres és egy vasúti 

kalauz közreműködésével űzte a lánycsempészetet.692 A szabálytalan határátlépés miatt 

letartóztatottak között mindkét nem képviselőit megtaláljuk, úgy a csendőrség jelentéseiben, mint a 

megyei összesítő kimutatásokban a férfiak összességében abszolút többségben szerepelnek (lásd 45. 

és 46. sz. ábrák). A nemek arányának korcsoportonként való vizsgálata (47. és 48. sz. ábrák) 

azonban egy érdekesebb képpel szolgál, azaz a fiatalkorú leányok és 24 éves kor alatti asszonyok 

felülreprezentáltak a szabálytalan határátlépésben, ami a vármegyei közigazgatás azon 

intézkedésének természetes következményeként könyvelhető el, hogy az úti okmányok 

kiszolgáltatását számukra korlátozták.

A fenti foglalkozási kategóriákba nem illeszthető be a pap és tanító figurája. Előbbi a 

csendőrségi jelentésekben fordul elő többször, ortodox felekezetű, aki a peremvidéken teljesített 

szolgálatot, utóbbi az 1885-ös háromszéki kimutatásban szerepel. Mindketten a zöldhatáron 

próbálkoztak átszökni Romániába, látszólag érthetetlennek tűnik, hogy miért választották a 

határátkelésnek ezt a formáját. Az ellentmondás a nemzetiségi mozgalmak irányából értelmezhető, 

magyar rendvédelmi szervek érdeklődéssel követték egyes személyek utazását Romániába, ezek 

közül az egyik legkiemeltebb Diamandi Nicolae, brassói kereskedő, a kereskedelmi- és iparkamara 

elnöke volt, akinek minden útjáról jelentés ment Brassó vármegye főispánjához.693 1884-ben a 

Horea, Clo§ca és Cri§an vezette parasztfelkelés centenáriuma alkalmából számos megemlékezést 

rendeztek Romániában, a magyar hatóságok élénken érdeklődtek a résztvevő személyek iránt.694 

Ezután számosan kerültek a hatóságok látókörébe, mint a román irredenta eszmék terjesztői, köztük 

kiemelkedő számban tanárok és tanítók.695 Feltételezhető, hogy a pap és a tanító a megfigyelés alól 

próbált kibújni a zöldhatár választásával. Az irredenta propagandaanyagok forgalma is határozottan 

összefüggött az illegális határátlépéssel. Ezt a magyar kormány is felismerte és a határszéli 

rendvédelmi szervek növekvő szerepe a román irredentizmus visszaszorításában megfigyelhető 

ebben az időszakban. 1883 márciusában Brassóban egy román irredenta röplapokat tartalmazó ládát 

foglaltak le, amit sem a határátlépőknél, sem a postán nem regisztráltak,696 így csak a zöldhatár 

jöhetett szóba.697

A különböző bírságok és büntetések végrehajtásának kikerülésére igen elterjedt mód volt a 

Romániába való átszökés. 1883-ban megyeszinten 30 végre nem hajtható büntetés közül kilencnek 

az volt az akadálya, hogy az elkövető a határ túloldalán tartózkodott. A Háromszék vármegyei Sepsi 

és Kézdi járások és Kézdivásárhely város megvizsgálása alkalmával az derült ki, hogy a 

véderőtörvény elleni kihágások száma igen magas volt a fiatalok körében, és az érintettek mind 

Romániában tartózkodtak.698 1 899-ben pedig ugyanezeket az elítélteket zömében azért mentették 

fel, mert az ügyek elévültek, az elkövetők az óta is a szomszédos országban tartózkodtak, kisebb
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részüket pedig szegénységi bizonyítvány alapján.699 A hadkötelesség alól való kibúvás országosan 

ismert problémája volt főleg az erdélyi peremterületeknek.700

3. 3. 3. Fiatal nők utazás-korlátozása

A magyar képviselőház 1867. november 13-án tartott ülésén Jókai Mór ismertette a 

konstantinápolyi magyar közösség egy feliratát és interpellálta Andrássy Gyula miniszterelnököt, 

hogy a magyar kormánynak van-e tudomása a Török Birodalom felé irányuló leánykereskedelemről, 

amelynek szenvedő alanyai nagy számban magyarországiak, és amelynek a megakadályozására az 

osztrák diplomáciai ügynökség nem tett semmit. A képviselők általános megilletődöttsége közepette 

Wenckheim Béla belügyminiszter kijelentette, hogy addig elé csak alexandriai és kairói estekről 

tudott a kormány, aminek orvoslása érdekében már intézkedtek, és hasonló intézkedést ígért az 

ismertetett problémára.701 Következő év júliusában Csíky Sándor képviselő ismertette a Házzal, 

hogy a felirat egyik alárója, bizonyos Szatmári Nagy Sándorné asszony időközben három 

megbetegedett székely leányt utaztatott Konstantinápolyból Pestre gyógyíttatni, és újabb kérvényt 

intézett a törvényhozáshoz, erélyes fellépést sürgetve, mert a helyzet az óta mit sem változott, és 

Erdélyből százszámra özönlenek a fiatal leányok.702 Wenckheim Béla, miután a bemutatott újabb 

fejlemények a belügyminisztérium hatáskörét érintették, a kabinet passzivitásának vádját cáfolandó 

közölte, hogy ez ügyben a Külügyminisztériumot kereste meg, hathatós védelmet követelve a 

magyar alattvalók részére. További lépésként felszólította az útlevelek kiállításában illetékes erdélyi 

királyi biztost703 és a határrend-védelmi szerveket a személyforgalom szigorúbb ellenőrzésére, hogy 

fiatal nők és leányok csak a szülők, vagy a gyám beleegyezésével utazhassanak. A gyors fordulat 

látványos eredményeinek elmaradását magyarázandó és főként az osztrák diplomáciai képviselet 

tehetetlenségét támadó hangokra reagálva kijelentette, hogy gyökeresen ezen bajon segíteni egyelőre 

alig lehet, minthogy annak oka a Dunai fejedelemségekben rejlik. 704

A belügyminisztérium útlevélrendőri tiltó intézkedése705 azonnal éreztette hatását a 

személyforgalomban és új irányt szabott a teljes dualista korszak határforgalmának. A rendelet

1904-ig érvényben maradt, esetenként a Belügyminisztérium figyelmeztetette az erdélyi 

vármegyéket annak szigorú betartására és egyben a probléma tényállásáról is tudósított.706 Az 1903- 

as útlevéltörvény707 a vármegyék hatáskörébe utalta az úti okmányok kiállítását és meghagyta a 

korlátozó intézkedést, a jelenség vajmi keveset csillapodott, ahogy Pietsch Sándor a brassói m. kir. 

határszéli rendőrkapitányság részéről beszámolt 1906 márciusában.708 A Székely Társaságok 

Szövetségének109 több összejövetelén szintén felhívták a hatóságok figyelmét a jelenségre.710 Az úti 

okmányok kiadásában illetékes minisztérium, a regionális határrend-védelmi szerv és a székelység 

erkölcsi felemelkedését célul kitűző civil szféra a 20. század elején, nyilvánvaló okok miatt, 

különböző szempontok szerint szemlélte és értékelte a jelenséget. Ami azonban lényeges, hogy a 

kezdeti, 1868-ban megfogalmazott két alternatíva közül, azonnali eredményt sürgető elképzelés
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alulmaradt és az akkori belügyminiszter jóslata igazolódott be. A keletre tartó leánycsempészet nem 

szűnt meg, csupán a transzkontinentális áramlási útvonalak változtak időközben: a Közel-Keletre és 

Indiába irányuló szállítmányok -  a központi kormányzat megítélése szerint -  tranzitja már nem 

Szerbián és Románián keresztül történt, hanem a nyugati (olasz és német) kikötőkön keresztül.711

A kérdés megközelítésénél elöljáróban meg kell jegyezni, hogy az Erdélyből származó 

leánygyermekek és fiatalkorú nők román fejedelemségekbéli munkavállalási területe elsősorban 

nem a bordélyházakra terjedt ki. Elterjedt szokás volt a Székelyföldön, hogy a hajadonok, 

férjhezmenetel előtt a stafírungra valót maguk szerezzék meg, szolgálónak állva. Különböző házi 

munkákra, szakácsnak, varrónőnek, szobalánynak szolgálónak szegődtek el, a feltörekvő román 

városi polgárság pedig igen nagyra értékelte szolgálataikat. Az útlevél kiadási gyakorlatban azonban 

nem teremtődött meg a lehetősége, hogy a tisztességes egzisztenciát kereső, vagy már évek óta 

megbízható háznál szolgáló hajadonok úti okmányt szerezhessenek és törvényes keretek között 

utazhassanak. Háromszéken az útlevélkiadás korlátozására -  amihez még egy jelentős mértékű 

hivatalnoki önkényeskedés is hozzájárult, főként a legalsóbb szinten, az útlevélajánlatok 

felterjesztését végző jegyzők, körjegyzők részéről -  válaszként azonnal jelentkezett a zöldhatár nagy 

számban történő átlépése. A kezdeti években, elsősorban kisebb, 3-5 főből álló csoportok 

próbálkoztak egyénileg, külső segítség igénybevétele nélkül átjutni a határon. A tapasztalat hiánya 

miatt ezek a csoportok elég gyakran buktak le, majdnem havonta vettek őrizetbe a rendvédelmi 

szervek ilyen kisebb csoportokat, amelyek tagjai falubéliek, vagy szomszéd falvak hasonló 

korosztálybeli lányaiból verbuválódtak és általában többségben voltak azok, akik munkaadó 

gazdáikhoz tértek vissza, de mindig akadt köztük újonc.712 Szórványosan előfordultak olyan esetek 

is, amikor a szülő szöktette ki az országból kiskorú leánygyermekét,713 és egyre inkább elterjedni 

látszott az a jelenség, - amint az előző fejezetpontban láttuk -  hogy fuvaros vitt szekerén, vagy 

vezetett helyismerettel rendelkező embercsempész olyan fiatal leányokat, akiknek a hatóság 

megtagadta az okmány kiadását.714 Háromszéken, az 1880-as évektől kezdődően, a határt illegálisan 

átlépni szándékozók között folyamatosan, kimagaslóan magas számban előfordultak kiskorú, illetve 

fiatal leányok. Leggyakoribb eset az volt, amikor az útlevél tulajdonos az okmányba útitársként 

bemondott családtagja helyett idegen személlyel próbált átkelni a határon. Ezek elkövetői elsősorban 

kocsisok, fuvarosok voltak, akik évente többször átlépték a határt és általában ezek úti okmányaiban 

több útitárs is szerepelt, ami azt jelentette, hogy évente több személyt is fuvarozhattak oda-vissza. 

Mivel az úti okmányokban kilépéskor a hatóságok nem tettek megjegyzést, hogy mennyien utaztak, 

visszatéréskor nem kellett elszámolni az esetleges hiánnyal, tehát ez nem jelentett lebukási tényezőt. 

A határátkelőknél hosszú éveken keresztül szolgálatot teljesítő személyzet azonban közelebbről 

megismerhette a gyakran utazókat, ezért az útitársak gyakori váltakozása valós lebukási kockázatot 

jelentett. Az ezzel a módszerrel átcsempészett személyek, hogy sikeres legyen a próbálkozás, be 

kellett tanulják az úti okmányban szereplő útitárs adatait, illetve az ott megadott személyleírásba is
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többi-kevésbé illeszkedniük kellett. A hatósági keresztkérdésekre adott válaszok igen gyakran 

lebukáshoz vezettek. A zöldhatáron való átkelésben is a fogatosok és szekeresek jeleskedtek, 

gyakran tartóztattak fel a rendvédelmi szervek több, fiatal leányt szállító szekeret. Amint az előbbi 

két fejezetpontban ismertetett kimutatásokból kiderül, az illegálisan határt átlépni szándékozók 

között nagyobb arányban szerepeltek a nők, mint az úti okmányért folyamodók között, ám nagyobb 

figyelmet érdemel, az a jelenség, hogy a nők aránya a 10-19 éves korcsoportban nemcsak a 

szabályosan utazókét múlja fölül, hanem többszöröse a férfiakénak a szabálytalankodók között is.

A tettenérés és az azt követő gyors vizsgálat nem feltétlenül jelentett biztosítékot az egyedi 

esetek megoldására és az esetlegesen kapcsolódó szervezett hálózat részletekbe menő 

megismerésére, viszont a különféle indíttatású feljelentések alapján indult nyomozati eljárások ennél 

csekélyebb sikereket ígértek. A megtorlás is hasonlóképpen működött: míg előbbi esetben a 

büntetésre vagy bírságolásra a lehetőség meg volt, utóbbinál ez ritkán fordult elő. A feloldást a 

felelősségre vonás alanyainak Romániába való gyors távozása adta, amint az alábbi példák is 

mutatják. 715

1881-ben Krisán András, Galacon (Galafi) lakó, háromszéki illetőségű személy jelentette a 

kézdivásárhelyi ügyészséghez intézett levelében, hogy Gérics Károly, kézdivásárhelyi lakos Ilka 

nevű lányát abban a romániai városban egy bizonyos Gizella madám bordélyháznak eladta. A 

vizsgálatok során kiderült, hogy a szóban forgó kiskorú leányt egy Hangel Károlyné nevű asszony 

vitte be Romániába úgy, hogy a polgármester távollétét kihasználva, a város aljegyzőjével, Dobai 

Jánossal íratta meg az útlevélajánlatot, amelyben a leány útitársként szerepelt. A következő évben a 

leány visszatért a városba és a szülők, akik maguk is idejük legnagyobb részét Romániában töltötték, 

leányuk újbóli kiutaztatásáért folyamodtak a városi tanácshoz, azzal az indokkal, hogy eltartani nem 

képesek, ezért egy Galacon tartózkodó rokonukhoz szándékoznak örökbe adni. Az alispán és a 

városi tanács egybehangzóan az úti okmány kiszolgáltatását megtagadták azzal az indokkal, hogy a 

Romániában tartózkodó rokon tisztességes szándékairól bizonyságot nem szerezhetnek, és leány 

gyámság alá helyezését szorgalmazták annak ellenére, hogy szülei éltek. Ennek ellenére a szülők és 

a leányuk ismeretlen körülmények között távoztak a városból és további sorsuk ismeretlen maradt a 

hatóságok számára.716

1887. január elején Pap István, kézdivásárhelyi rendőr őrizetbe vette az ugyancsak 

kézdivásárhelyi Kocsis István fuvarost és nejét, Nagy Annát, amint azok éppen Románia felé 

igyekeztek, szekerükön szállítva a polyáni Porczel Mária és a csíkmadarasi Biró Teréz hajadonokat. 

Az útitársak Sósmezőnél szándékoztak átkelni a határon úgy, hogy a két fiatal lány az előzőleg a 

peselneki Opra István részére kiállított (útitársként leányai szerepeltek benne), tőle megvásárolt 

útlevelet mutatták fel a rendvédelmi szerveknek. Kézdivásárhely város tanácsa január 9-én tárgyalta 

az ügyet, és első fokon a két haj adont hat illetve hét napi fegyházra ítélték. A fiatal nőszemélyeknek 

keletre vitelével és kivándorlás engedély nélküli közvetítésével vádolt idős házaspárt pedig fejenként
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nyolcnapi elzárással, húsz forint pénzbüntetéssel (nem fizethetés esetén további két nap elzárással) 

és az útlevél kiadásának örökös megtagadásával marasztalták el. A belügyminiszter harmadfokon 

helyben hagyta az ítéletet és Pap István rendőr leleplező igyekezetét negyven forint jutalommal 

honorálta. Másfél évvel később, a büntetés végrehajtása után, Kocsis István újfent a városi tanácshoz 

fordult és azzal az indokkal, hogy neki Moldvában be nem hajtott követelései vannak, útlevélért 

folyamodott. Az alispánt nem győzte meg a vallomás, mert a kérelmet határozottan elutasította.717 A 

városi rendőrszolga leánycsempészek leleplezésére irányuló akcióinak részletei ismeretlenek, de 

nyilvánvaló, hogy pályakezdőként kiváló plusz jövedelmi forrást azonosított benne, miután egy 

italmérésért való folyamodását városi tanács összeférhetetlenség miatt visszautasította.718 A 

jövedelmi források ilyen módon történő gyarapításának terve elhibázottnak bizonyult, hamarosan 

pedig a státusával összegyeztethetelen akciókba is bocsájtkozott, amiért menesztették állásából,719 és 

a romániai Galacon telepedett le,720 a kárvallott idős fuvaros nem kis kárörömére.

Ugyanabban a fenti két vádpontban találták bűnösnek minden fokon, és ítélték két hónapi 

letöltendő fegyházra és 300 forint befizetésére (nem fizetés esetén pedig további 30 nap elzárásra) a 

már ismerős berecki szekerest, Vrencsán Györgyöt, akit ugyancsak 1887. legelején tartóztattak le a 

sósmezői vesztegintézetnél, amikor a hamis útlevéllel rendelkező kurtapataki Rancz Mihály, Csavar 

Mária és Nagy Teréz társaságában ott jelentkezett határátlépésre. Az igen szigorú ítélet annak volt az 

eredménye, hogy a vizsgálat során maga a vádlott bevallotta, hogy üzletszerűen foglalkozott 

személyeknek Moldvába szállításával. A tanúk terhelő vallomásából kiderült, hogy a személyek 

szállítását idegenek útleveleivel kivitelezte, az okmányokat maga szerezte be és bocsájtotta olyan 

ügyfelei rendelkezésére, akik nem kaphatták meg azokat hivatalosan. A fiatal lányoknak 

megelőlegezve szerezte meg a szükséges iratokat, akik csak akkor kellett fizessenek érte, amikor 

már Romániában szolgálatba álltak és fizetésüket megkapták. Sok esetben maga Vrencsán 

szegődtette el szolgálni a szolgálatait igénybe vevő fiatal lányokat.721 A vétkes embercsempész a 

büntetésének végrehajtása elől Romániába menekült, majd miután az óvadék befizetését az érte
__ 7 0  O  7 0  *2kezességet vállaló Fénig Vazul juhos gazda megtagadta, körözést bocsájtottak ki ellene. 1892- 

ben az alispáni hivatal semmi akadályt nem látott, hogy részére útlevelet adjon ki a 

Belügyminisztérium, tehát akkorra a rá kirótt büntetést letöltötte.724

1887 májusában, illetve júniusában közvetlenül Háromszék vármegye főispánjához két 

feljelentést intéztek leánycsempészet ügyben. Az egyiket Baróthi Ferenc nevű személy tette a 

berecki Vrencsán Giza ellen, azzal vádolva, hogy fiatal leányokat útlevél nélkül Romániába 

csempészett. Bereck város tanácsa a vizsgálatot nem tudta lebonyolítani, mivel a vádlott és a 

beidézett tanúk mindannyian a szomszédos országban tartózkodtak. A másik feljelentés a sósmezői 

veszteg intézet igazgatója tette az oroszfalvi bíró neje, Pászka Jánosné ellen, akit egy őrizetbe vett 

fiatal lány, Császár Róza kihallgatása után vádoltak meg azzal, hogy több társával együtt fiatal 

leányok határon való átcsempészését segítette elő. Akárcsak a fenti esetben a fővádlott és társai
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sietve Romániába távoztak a vizsgálat idejére. A tanúk vallomásai szerint a vádlottak valóságos 

csempész hálózatot működtettek, amelyben több fuvaros is részt vett a Kézdi és Orbai járásokból. A 

vizsgálatot lebonyolító Bartók Károly Kézdi járás főszolgabírója Pászka Jánosnét távollétében 

kivándorlás közvetítése illetve útlevél nélküli egyének Romániába szöktetése miatt találta bűnösnek, 

amiért egyenként 100-100 forint és egy hónap letöltendő fogházbüntetésre ítélte. A többi vádlott 10

10 forint birság, vagy egy nap letöltendő fogházra ítélte. Pászka Jánosné az ítéletet minden fokon 

megfellebbezte, majd a belügyminiszter jogerős ítélete miatt kegyelemért folyamodott, amit 

elutasítottak.725 Ugyanazon év augusztusában Hankó János, berecki birtokos, amikor Romániából 

egyedül visszatért, és a sósmezői vesztegintézetnél számon kérték tőle az öt napos határszéli 

igazolványában útitársként szereplő Ágnes és Mária nevű kiskorú leányainak hollétét, azt felelte, 

hogy Foksány (Foc§ani, Putna megye) városában szolgálóknak elszegődtette. Tette mindezt annak 

ellenére, hogy kiutazása alkalmával figyelmeztetve volt, hogy leányait otthagyni és elszegődtetni 

nem szabad, amiért Bereck város tanácsa első fokon 50 forint bírság és az eljárási költségek 

megfizetésére kötelezte, amit a Belügyminisztérium harmadfokon helyben hagyott.726

Nemzetközi összehasonlításban Magyarország a német nyelvterülethez tartozó államokkal és 

Skandináviával együtt Európa élmezőnyéhez tartozott a nem házas termékenység mértéke 

tekintetében az utolsó előtti századforduló körül. Ezen belül a székelyföldi megyékben országos 

átlagot meghaladta a törvénytelen születések száma és aránya, becslések szerint minden 13-14. 

gyermek házasságon kívül született.727 A Romániában háromszéki anyák által szült gyermekek 

esetében még nagyobb az eltolódás az illegitimitás irányába. A korabeli helyi sajtóban gyakran 

megszólaltak a erkölcsök őrei, akik a székely kivándorlás társadalmi hatását önmagában igyekeztek 

a lehető legsötétebben lefesteni, a (sajtót tömeges méretekben nem olvasó) néphez szóló 

üzenetükben pedig elrettentő példákat soroltak fel. Egyik ilyen élethelyzet, hogy szolgálni 

elszegődött leányokat igen gyakran szexuálisan kizsákmányolta a házigazda, vagy valaki a 

háztartásból, aminek egyenes következménye a törvénytelen gyermekek igen magas aránya a 

Romániában tartózkodó magyarok körében. Tény, hogy a bukaresti magyarokéhoz hasonló 

arányokat nem találni Erdélyben, és ez minden bizonnyal a városi környezettel, a cselédkedéssel 

kapcsolatos. Arra azonban nincs válasz, hogy hajadonok-e a törvénytelen anyák, de feltételezhetően 

igen, az apák kiléte pedig teljességgel ismeretlen. (lásd 49. sz. táblázat)728

Az erkölcstelen életmódot tehát a helyi adminisztráció és a közvélemény -  többé-kevésbé 

indokoltan -  a romániai munkavállaláshoz mellérendelte, amit a fiatalkorú nők esetében 

hatványozottan érvényesnek értékeltek. Mint láttuk, a romániai közösségek egyes tagjai is ebből a 

megfigyelő állásból fürkésződtek, ám nehéz eldönteni, hogy ez valós társadalmi kontroll jele, vagy 

csak személyeskedő vádaskodás. Előfordultak azonban olyan esetek is, mikor már az elindulásánál 

gyanúsak voltak az utazás céljai.
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1907. január 11-én a magyarbodzai Stroie Józsefné azzal a panasszal fordult Sepsi járás 

főszolgabírójához, hogy Anna nevű kiskorú leányát Venes György hosszufalusi lakos, mint cselédet 

Romániába vitte az előző év tavaszán és további sorsáról nem tudott semmit. Időközben a román 

hatóságok, a létfenntartáshoz szükséges anyagi fedezet hiánya miatt, a tizenhat éves lányt az 

országból kitoloncolták, aki január 25-én jelentkezett szüleinél. A főszolgabíró kihallgatta a lányt, 

aki azt vallotta, hogy gazdája előző év tavaszán vitte ki az országból, akinek útlevelében útitársként 

előző szolgálója szerepelt, bizonyos tizenhárom éves Zsuzsa.729 A lány román hatóságoknak tett 

vallomása és a csendőri őrizetbe vétel körülményei azonban a fenti vallomástól lényegesen eltér. Az 

szerint Ufa Niculai Ciuraru nevű háziasszony február 8-án azzal a történettel kereste fel a Ciacaru-i 

(Braila megye) csendőrséget, hogy előző év október 21-én egy idegen személy nála hagyta Anica 

Stroe nevű kiskorú leányt, akit ő már nem tudott tovább eltartani és kérte hazaszállítását. Stroie 

Anna azt vallotta, hogy Venes György hosszúfalusi lakos, akinek a Konstanca (Constanta) megyei 

§iriu településen vannak birtokai szüleitől elrabolta és Braila városáig vitte. Ott az elrabló elküldte 

kenyérért, de mire visszatért, az már nem volt sehol. Akkor egy ismeretlen újfent elrabolta és a 

Ialomifa megyei Giurgeni nevű faluba vitte, ahonnan nagy nehézségek árán bírt megszökni és végül 

Ufa Niculai Ciuraru nevű asszonynál kapott menedéket.730 A román nyelvű jegyzőkönyv a Braila-i 

Osztrák-Magyar Konzulátus átiratának mellékleteként érkezett Háromszék vármegye alispáni 

hivatalhoz, amelyről fordítás nem készült, így valószínű, hogy nem volt összevetve a Sepsi járás 

főszolgabírója által felvettel. Mindenesetre a számos pontban ellentmondó és fordulataiban a 

betanult szövegre emlékeztető vallomások felvetik a gyanút, hogy valójában teljesen másról, esetleg 

prostitúcióról volt szó, és a szülők tudomása egyáltalán nem zárható ki.

A halmozott kiszolgáltatottság azonnal megmutatkozott a kiskorú esetében, aki idegen 

földön hirtelen egyedül maradt, a rossz útra való sodródása pedig megállíthatatlannak tűnt. Hogy a 

történet szerencsésnek mondható fordulatot vett, az 1913. január 3-án délután kezdődött, amikor 

Botos Gyula, apahidai (Kolozs vármegye) illetőségű, de Bukarestben élő magyar állampolgár egy 

embercsoport közepén egy síró kislányt látott, aki magyarul panaszolta az őt körülvevőknek, hogy 

nincs hajléka és egyáltalán senkije a városban, ezért a férfi hazavitte és másnap bevitte az osztrák

magyar konzulátusra. Itt a kislány azt a vallomást tette, hogy Lengyel Annának hívják, szülei 

Kovásznán laknak, őt pedig a nagynénje, a Bukarestben lakó Lengyel Ágnes három és fél évvel 

korábban, amikor ő hat éves volt, örökbe fogadta a szülei beleegyezésével, azonban a nagynéni egy 

évvel azelőtt elhalálozott. Vallomása szerint egy fiatalkorú lány vette pártfogásba, akinek a rövid idő 

alatt megváltozott viselkedéséből a kerítés szembetűnő elemeit lehet kiolvasni.731

Az ezekhez hasonló, konkrét egyéni esetek közül kevés jutott nyilvánosságra, a megyei 

közigazgatás és a felsőbb szervek a migráns munkavállalás sötétebb részleteibe is betekintést 

nyertek, ami nyilván érzékenységet ébresztett. Ezeknek az ismereteknek végeredményben 

mobilizáló hatásuk volt. A vármegyei bürokrácia a saját érdekeit szem előtt tartva, a (sokszor
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ellenséges) nyilvánosság és központi kormányzat nyomása alatt kanalizálta a problémára adott 

konkrét megoldásokat, amelyeknek már túl kellett lépniük a utazás korlátozásának restrikcióján, 

mint lehetőségen (lásd 4. 4. fejezetpont).

3. 3. 4. Elszívó és felhajtóerők

Az erdélyi határvidéken, élő lakosság életmódjának szerves alkotóelemét képezte a térbeli 

mobilitás, a Moldva és Havasalföld irányába történő mozgásban -  különböző indítékkal -  minden 

társadalmi csoport részt vett. Közismert, hogy a moldvai fejedelmek számos esetben nyújtottak 

menedéket üldözött erdélyi nemeseknek, a katonarendű székelység madéfalvi veszedelmet követő 

exodusának célpontja, vagy az 1848-as emigráció egyik jelentős fészke a román fejedelemségek 

voltak. A már tárgyalt távolsági kereskedelemben való közvetítő- és helyi jellegű kereskedelemben 

való főszerep mellett az igazán kiemelkedő motiváció, ami útnak indította a legnagyobb néptömeget 

és ami időben a leginkább állandósult lett: az időszakos munkavállalás. A 19. század első hat 

évtizedében a határvidéken tapasztalt migrációt még egyfajta állandóság jellemezte, azaz hiányoztak 

azok a tényezők, amelyek gyors konjunktúrát idéztek volna elő. A háromszékiek általában azokban 

az években lépték át a határt nagyobb számban munkakeresés céljából, amikor a kedvezőtlen 

időjárás miatt otthon gyengébb termés ígérkezett, és az éhínség réme ébredni látszott.

Fordulat úgy az agrármunkásság, mint az iparosság tekintetéből 1859 után következett be, 

amikor az oszmán függőségből felszabaduló román fejedelemségek külkereskedelme nyugat felé 

orientálódott, aminek részeként jelentősen növekedésnek indult a gabonaexport, ennek nyomán 

jelentős munkaerőigény mutatkozott meg, azt pedig a román nagybirtokosok és haszonbérlők az 

erdélyi peremvidékek kínálatából igyekeztek fedezni. Másfelől a kézműipari termékek romániai 

piacának kiszélesedése a mezőgazdaság kapitalista átmenetével állt szoros összefüggésben és az 

erdélyi iparosoknak kínált perspektívákat. Alexandru Ioan Cuza 1864-es agrárreformja nyomán a 

szegényparasztságnak földet osztottak, ami a hagyományos háztartások bomlását indította el. 

Moldva és Havasalföld rurális környezetében a ruházati cikkeket és lábbeliket szinte kizárólag a 

háziipar keretei között állították elő. A román gabona és szarvasmarha iránti kereslet a 

mezőgazdaság ebbe az irányba való erőltetett elmozdítását eredményezte, ami magával hozta 

háztartások tömeges szakosodását, azok pedig fokozatosan felhagytak a melléktevékenységként 

folytatott háziiparral.732

Háromszéken, iparos közegben a belső felhajtóerők, amelyek vándorlásra késztették a 

kézművest, és összességében gerjesztették a kitelepedést, meglehetősen heterogének. Az 1872-es 

magyarországi ipartörvény megjelenése előtt, a céhek éberen vigyáztak arra, hogy különböző 

iparágak művelőinek száma ne haladja meg azt a mértéket, hogy azzal egymás megélhetését 

veszélyeztessék. Az 1875-ös kereskedelmi és vámegyezményt megelőzően, az export 

bizonytalanságának körülményei között a mesterétől felszabaduló legény inkább keresett munkát
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magának a szomszédos országban, ahol a mesterség gyakorlása nem volt túl szigorú szabályokhoz 

kötve, a felvevőpiac pedig kimeríthetetlennek látszott. A bőrfeldolgozásban érdekelt iparosok 

(vargák, tímárok), akik ugyan magyarországi piacra termeltek, sok esetben azért telepítették ki az 

országból műhelyeiket, mert a nyersanyagot Romániából szerezték be, ám a gyakori keleti 

marhavész járvány miatt, a magyar hatóságok több rendben lezárták a határt az élő állatok és 

nyersbőrök importja előtt, ami a nyersanyag-ellátást szintén bizonytalanná tette. Viszont a 

kipreparált bőrök akadálytalanul áramolhattak be,733 a probléma áthídalására pedig a műhely 

kitelepítése mutatkozott életképes alternatívának. A romániai vendégmunka vonzereje tehát, ha nem 

is azonos mértékben, hasonló hatású volt az iparosok és mezőgazdaságban foglalkoztatott 

napszámosok körében, amely jelenség részletei a korabeli sajtót is élénken foglalkoztatta.734 A 

kereskedelmi egyezményes időszak (1876-1886) az iparosok és kereskedők számára stabilizálta a 

romániai piacokat, ami utazási szokások szempontjából kedvezett a határon túli piacok otthonról, 

ingázás útján történő frekventálása, illetve a termékek megbízottak útján történő exportálása 

modelljének konszolidálódásához. A vámháború időszaka (1886-1893) egy valóságos exodust 

váltott ki az iparos körökben. A székelyföldi kézműipari termékek majdnem kizárólag csak a román 

piacon voltak versenyképesek, mivel a korábbi időszakban a helyi piacokra kevésbé koncentráltak 

az iparosok. A bevezetett prohibitív vámok miatt már képtelenek voltak árukivitelre, ezért a 

mesterek műhelyeiket telepítették ki, magukkal vittek a segédeket és tanoncokat is. A segédek 

jelentős része gyárakban helyezkedett el, végeredményben szakmai tudásukat exportálták.735 

Jellemző volt főleg az idősebb mesterekre, a néhány év kinn tartózkodás utáni hazatérés, de 

jelentősnek mondható a lemorzsolódás főleg a fiatalabb, mesteri címet meg nem szerzett segédek 

körében.736 Hasonló folyamat zajlott le a kézműiparon kívül eső ágazatokban is.737 Az újabb 

egyezményes időszak már nem teremtett lehetőséget a restaurációra, mivel Románia iparosítási 

programja éppen a korábban versenyképes termékcsoportokra koncentrált, illetve a nyugat európai 

országok térnyerése a román piacokon a versenyt esélytelenné tette. Mindez az iparosok arányának 

visszaszorulását eredményezte a migránsok köréből.

A korabeli publicisztika közismertté tette a tényt, hogy a székelyföldi migráns lakosság 

között a legnagyobb arányban az agrárszférából származók képviseltették magukat, amiért 

természetesen legtöbbször a földhiányt, illetve a túlnépesedést tették felelőssé. Valóban, a 

Székelyföldön a termőföldek gyenge minősége miatt a termelékenység meglehetősen alacsony 

szinten állott. Háromszéken azonban a Sepsiszentgyörgy-Kézdivásárhely-Kovászna-Uzon 

négyszögben elhelyezkedő, igen jelentős mezőgazdasági terület kivételnek számított, összességében 

a szék gabonatermése (8,33 alsó ausztriai mérő/fő) a ’60/’!0-as évek fordulóján bőven meghaladta 

az erdélyi- (5,25 alsó ausztriai mérő/fő) és kevéssel magyarországi átlagot (8,22 alsó ausztriai 

mérő/fő).738 A probléma a törpebirtokosok körében jelentkezett -  1870-ben Háromszéken az öt hold 

alatti birtokok aránya meghaladta a 80%-ot, ezzel Erdély-szinten a második helyen állt739 -  ahol az
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alacsony termelékenység problémája jóval súlyosabban vetődött fel: jól termő évben lehet, hogy 

előteremtette a túléléshez szükségeseket, de a rossz időjárás akár éhínséget is okozhatott (50. sz. 

ábra).

A szétaprózódott és szétszórt birtokok kérdése (lásd 51. sz. ábra), bár gátolta az agrárium 

üzleti alapokra való helyezését, a termelés természetközeli állapotában pluszbiztosítékot jelentett a 

túlélésre, abban az értelemben, hogy a hegyes, vagy dombvidéken két, egymástól néhány 

kilométerre eső dűlő mikroklímája teljesen más volt, így ha egyik terület kultúrája valamilyen 

természeti csapás áldozatává vált, a másikat ugyanabban az időben nem biztos, hogy károsodás érte. 

Ugyanez a passzív biztosítási rendszer érvényes a vadak okozta károk esetében is, amire az erdők 

sokasága és termőföldekhez való közelsége miatt számos példa volt. A háztartások szükségleteinek 

külső forrásokból való pótlására tehát elsősorban a törpebirtokosok, illetve a földnélküliek körében 

volt szükség. Utóbbiak nagyobb számban való megjelenése a székelyföldi jobbágyfelszabadítás 

felemás lebonyolítása nyomán került sor, a „székely örökséges” területeken lakó jobbágyoknak és 

zselléreknek önmagukat kellett megváltaniuk, aminek eredményeként sok esetben a föld a volt 

földesúr tulajdonában maradt kárpótlásképpen.740

A szétaprózódott birtokállományok megszűntetését kilátásba helyező tagosítások szintén az 

említett két kategória kárára történtek, a nagyobb birtokosok -  akiknek kezdeményezésére kezdődött 

meg a birtokrendezési munkálat községen belül -  jobban tudták érvényesíteni akaratukat, mivel a 

nagyobb földterület nagyobb súlyt biztosított számukra a döntéshozásban. Az eredmény a kisebb 

birtokosok parcelláinak a gyengébb minőségű dűlőkben való kimérése volt, ami a külső forráskora 

való ráutaltságot még inkább fokozta. A külső források lehetőségét pedig tovább korlátozta a másik 

birokrendezési eljárás, az arányosítás. A jogalkotónak az volt a nyilvánvaló szándéka, hogy 

településen belül, a közföldek javaiból/használatából minden lakos a saját birtokának nagysága 

szerint részesedjen, megakadályozva ezzel, hogy a csekély termőterülettel rendelkezők a le nem 

kötött munkaerejüket a közösségi vagyon (erdő, legelő) kiélésére fordítsák, és így károsítsák a saját 

földjeik megmunkálásával huzamosabban lefoglalt falus társaikat. Eredményképpen a kisebb 

birtokosok hozzáférési lehetősége a közösségi javakhoz beszűkült, a birtok nélkülieké pedig 

lehetetlenné vált. Az 1870-es népszámlálás szerint Háromszéken az őstermeléssel foglalkozó741 

aktív lakosság körében a napszámosok aránya rendkívül magas (42,5%), az éves szolgákkal 

együttvéve pontosan egyező értékeket mutat az összesített erdélyi összeggel (58,5%) és az össz 

magyarországi alatt marad (61%), a többi négy székely szék (Aranyos, Csík, Maros, Udvarhely) 

átlagából (45,7%) azonban szembetűnően kimagasodik. (lásd 52. sz. ábra)

Az 1890-es népszámlálás742 adatfelvételi kritériumai nem azonosak a két évtizeddel 

korábbiakkal, az őstermeléssel foglalkozó aktív lakosság két csoportban szerepel, az elsőben a 

korábbi három kategória (birtokos, haszonbérlő, gazdatiszt) mellé valószínűleg az éves szolgák, 

béresek, vagy stabil munkaerő csoportját is bevették, és külön kategóriába szerepelnek a közelebbi
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meghatározás nélküli napszámosok. Kategórián belüli változás, abszolút számokban, 21 425 főről 

20 077 főre csökkenés húsz év alatt, vagyis, míg általában Erdély-szerte feltételezhetően egy 

átmenet zajlott le az agrármunkásság stabilizálása, kis túlzással újbóli röghöz kötése irányában, 

addig Háromszék vármegyében gyakorlatilag megmaradt a munkavállalási szokások szempontjából 

kevésbé kiszámítható tömeg, ami a határ közelségével függ össze. (lásd 53. sz. ábra) A különböző 

mezőgazdasági munkafázisokra a munkaerő alkalmazás-, illetve a javadalmazási módját (lásd 54. sz. 

táblázat)743 vizsgálva szembetűnő, hogy a szezonális és nagyobb volumenű kétkezi munkát igénylő, 

munkafolyamatoknál, mint kapálás, kaszálás, aratás/cséplés és őszi betakarítás, dominánsan a 

napszám jellemző, de kisebb mértékben a részes munka és egy adott munkaegység után fizetett fix 

összeg gyakorlata is elterjedt volt. A többi három székely vármegye (Csík, Maros-Torda, 

Udvarhely) közül a két Háromszékkel szomszédos hasonló jegyeket mutatott, ám a másik három 

szomszédos, illetve közeli (Brassó, Nagy Küküllő, Fogaras), ahova háromszékiek még eljártak 

dolgozni, lényegesen más profillal rendelkezett.

Az 1889-1890-es évek teljes, 15 napos úti okmányokra vonatkozó adatai alapján 744 a 

leggyakrabban előforduló vendégmunkás típusa az a napszámos, vagy kisbirtokos, aki képtelen volt 

saját földje terméséből ellátni családját, helyben pedig munkaerejét sem volt képes maradéktalanul 

hasznosítani, ezért főként a tavaszi és őszi szezonban utazott ki Romániába, mezőgazdasági 

munkára (lásd 55. sz. ábra). Jellemző volt néhány, főként Kézdi járásbéli településekre, hogy 

ezekből meglehetősen jól szituált gazdák, saját igavonó állataikkal, mezőgazdasági eszközeikkel és 

kocsisaikkal, béreseikkel szervezetten, évente utaztak ki az őszi szántásokban részt venni 

(szezonalitást lásd 56. sz. ábra).

Az ipari szféra 14%-os részvételével felül van reprezentálva az úti okmányok ezen fejtáját 

igénylők között. 1885-ben megyeszinten a teljes lakosság 5,41%-át képezték az iparban vállalkozó-, 

mester-, segéd- és munkásként tevékenykedők, a városokban: Sepsiszentgyörgyön az arányuk 

17,86% volt, míg Kézdivásárhelyen 25,24%.745 Mivel a vámháború a vásározó ingázást 

gyakorlatilag megszűntette az iparos körökben, az utazások zöme a lakhely és a határon túlra 

kitelepített műhelyek között zajlott, a kétlaki élet újabb formájának dinamikája tehát a korábbi 

korszakéhoz hasonló volt. A kereskedői/szállítmányozói aktivitáshoz köthető utazás összességében 

kevés, ami a vámháborús körülményekkel magyarázható. A női nemhez köthető foglalkozásokat 

művelők aránya 3%, ám az összes úti okmány esetében a nők aránya 33%. A tisztviselő, hivatalnok 

és értelmiségi kategória útja vagy rekreációs, vagy hivatalos célt követett.

Az agárszférára jellemző lokális munkavállalási szokások szempontjából érdemes 

megvizsgálni a bérek kérdését is. Háromszéken a napszámbérek általában az erdélyi átlag alatt 

voltak. Közös jellemző, hogy a nyári időszakban a bérek emelkedtek, az aratási időszak számított a 

csúcsnak, ami tájegységenként változhatott, Háromszéken ez legkevesebb két héttel későbbre esett, 

mint például az Erdélyi-medencében, amint az a 1874-es év adatait746 tartalmazó grafikonon is jól
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kirajzolódik (lásd 57. sz. ábra). Hipotetikusan, 1874-ben, ha egy férfi napszámos a vasárnapok és 

ünnepnapok kivételével minden nap dolgozott, akkor Háromszéken 168,80 forintot kereshetett, míg 

az erdélyi átlag 188 forint volt. A megélhetési költségek ezzel fordított arányt mutattak, Keleti 

Károly számításai szerint az 1880-as évek közepén Háromszék vármegyében az élelmezési 

költségek igen magasak voltak, egy férfi éves élelmezése átlagosan 99,73 forint, egy nő 76,55 forint 

és egy gyermek 55,69 forint kiszámított költséggel járt, míg az erdélyi átlag 85,75 forint, 65,22 

forint és 46,24 forint volt.747 A magas költségek elsősorban a nagymennyiségű húsfogyasztással 

hozhatóak összefüggésbe, ebből a szempontból Háromszék vármegye étkezési szokásai jelentős 

különbségeket mutatnak a többi székelyföldi vármegyéhez viszonyítva és egyértelműen a 

szomszédos Brassó vármegyével mutatott hasonlóságokat (lásd 58. sz. ábra). Természetesen a 

természet közeli gazdálkodás nem tett szükségessé ilyen nagy mennyiségű készpénzforgalmat főleg 

falusi környezetben, ám a saját termelőeszközökkel nem rendelkezők számára -  ha munkájuk után 

járandóságaik egy részét természetben kapták is -  a munkabér és megélhetés egyensúlyának 

megbecsüléséhez ez a számszerűsítés kiváló támpontot nyújt.

A természetbeli juttatás napszámosok esetében az ellátmány, vagyis a munkáltató által, 

munkanapon a munkavállalónak szolgáltatott élelmiszer. És mint előbb láttuk, mivel a kétkezi 

napszámosság a leginkább jellemző munkavállalási forma -  a másik, kizárólag természetbeli juttatás 

alapján javadalmazó részes munkával szemben -  az ellátmányt lényeges, munkavállalási szokásokat 

meghatározó tételnek kell elfogadnunk.

Háromszék vármegye minden járásában az ellátás melletti napszám volt a jellemző,748 

ugyanúgy közös jellemző a magas tápértékű-, kiváltképpen a húsos ételek nagy aránya, -  ami 

messze kiemelkedik a szomszédos vármegyék ellátmányozási adataiból, és ami igazolni látszik 

Keleti Károly élelmezési statisztikájából következtethető étkezési szokásokat -  illetve a 

kiszolgáltatott szeszes italok nagy volumene.749 Az ellátmány jelentősége a napszámbéren belül 

kirajzolódik az 1873-1887 közötti adatokból. A különböző évszakokra jellemző bérek alakulásához 

hasonlóan az élelmiszerek ára is ingadozott, az ellátmány ennek függvényében, a teljes bér 

megközelítőleg 40%-át tette ki, általában 30%-50% százalék közötti tartományban oszcillált.750 

Munkáltató szempontjából a napi étel előteremtése egyszerűbb feladatot jelentett, mint a megfelelő 

pénzmennyiségé, a szeszes ital pedig azért jelentett fontos tételt, mert a háztartások saját háznépük 

számára, 100 liter éves mennyiségű pálinkát adómentesen főzhettek, az egy főre jutó éves 

fogyasztás pedig meglehetősen alacsony, 24,94 liter.751 A nagyszámú adómentes pálinkafőzde 

nyilván a mezei munkálatok ilyenszerű támogatására volt hivatott, legalábbis részben. (ellátmány 

férfi napszámbéréhez viszonyított arányáról lásd 59. sz. ábra.)

A mezei munkások étkeztetésére vonatkozó vélekedésekről Fél Edit és Hofer Tamás 

szerzőpáros két különböző megállapítást tesz az Átányon végzett megfigyeléseik alapján. Először az 

étkezést és pihenést az elfogyott erő megújítására szolgáló eszközként értékeli munkás és munkaadó
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egyaránt, aminek eredményeként az étel munkavégzésre alkalmas erővé változik rögtön. „A 

táplálkozás rendje például a munkában való igénybevételhez igazodva adagolja az <erős>, erőt adó, 

értékes és <gyenge>, pusztán az élet fenntartására való ételeket. ”752 Másodszor presztízskérdésként 

értelmezik: „A segítségmunkások és napszámosok kosztja: az idegennek mindenből a javát juttatják, 

a húsból, sült tésztából, az italból. A gazdát dicsérik, ahol enni adnak a munkásnak, ahol viszont 

nem adnak, a gazdasszonyt gyalázzák. ”753 Hogy háromszéki környezetben ez a kettő 

ellentmondásban van-e egymással, nehéz megállapítani. Tény, hogy a birtokosok nagyobb része 

előszeretettel alkalmazta napszámosként saját falubelijét, tehát a presztízskérdéshez is köze lehetett, 

ám kevésbé hihető, hogy a napszámos elpártolásának oka a gazdasszony főzte lett volna. Sokkal 

inkább érvényes lehet az előbbi megállapítás a regenerálódásra vonatkozóan, ugyanis felfedezhető 

egy olyan igyekezet a gazdák részéről (mint látni fogjuk), hogy például az aratással a lehető 

legrövidebb idő alatt végezzenek, vagyis erőltetetett tempóban igyekeztek elvégeztetni a munkát, a 

tartalmas étkeztetés pedig ezt a célt szolgálta. Szintén problémás felmérni, hogy a napszámosok 

mennyire lehettek elégedettek ezzel a gyakorlattal, aminek része, hogy két mezőgazdasági 

munkafázis között tétlenségre és ezzel együtt jövedelem kiesésre voltak szorítva. A romániai 

munkavállalás pedig, legalábbis a napszámosok egy nagy hányadának részéről jött alternatívának, 

ehhez a rendszerhez való igazodás kísérletének értelmezhető.

A romániai agrárium és már a '70-es években (az erdélyinél közel két évtizeddel korábban) 

beindult erdőipar részéről folyamatos igény mutatkozott a háromszéki munkaerő iránt, amit még az 

olyan rendkívüli események sem befolyásoltak, mint az 1907 elején kitört parasztlázadás. A 

munkaerő-áramlást az azt követő kegyetlen megtorlás sem állította le, a kiutazások száma 

lényegesen nem csökkent, pedig veszélynek kitett környezetnek számítottak az úti célt jelentő 

uradalmak.754

Úgy az iparosok, mint az agrármunkásság a maguk módján láncszerű migrációt755 indítottak 

el, az úti célként bemondott (bemondott úti célokról lásd 60. és 61. sz. ábrák) a látogatás és családi 

ügy egyértelműen ezt a feltevést támasztja alá. Ugyanis a szezonálisan vándoroló napszámost 

később követte családtagja, vagy közülük sokan egy következő útjuk során magukkal vitték 

szomszédjukat, falubélijüket, aminek eredménye, hogy az így létrejövő csoportok létszáma egyre 

gyarapodott, igen gyakran azonosítatók be 20-50 fős kompakt csoportokat az 

útlevélkérelmezéseknél (és zöldhatárt választóknál). Az iparos mesterek, ha tehették, magukkal 

vitték családtagjaikat, segédeiket, tanoncaikat, illetve az egyéb nem szakmai kisegítő személyzetet 

(kocsis, szolga), és mindezek családjait, mivel nem szívesen alkalmaztak a letelepedési helyükről 

munkásokat, az általuk alapított a kis kolóniák minimálisra csökkentették az érintkezési felületet a 

helyi lakossággal, a velük való találkozási hely a vásárra összpontosult, gyakorlatilag a 

környezetüktől elzártan működtek. (lásd 4. 2. fejezetpont) A munkavállaláshoz köthető bemondott
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úti célok tehát a munka, látogatás, családi ügy és elmaradt járandóság, ami együttesen, az 15 napos 

úti okmányok össz volumenéből 90% körüli arányt jelent.

Az 1891/1892-es, romániai idegenrendészeti fordulatig a határszéli lakosság körében a 

munkaközvetítés informális vonalakon zajlott, ami feleslegessé tette, hogy toborzóügynökök a 

térségben személyesen megjelenjenek. A közösségekben fellelhető interdependencia, a több éves 

gyakorlat és az így kialakított kapcsolatok, valamint a határ közelsége sokáig indokolatlanná tette a 

munkaközvetítőt, mint szakosodott szerepkört. Ennek ellenére fordultak elő esetek, amelyek magas 

fokú szervezettségre, és implicite munkásközvetítőre utalnak. Ilyen esetről számolt be a közös 

külügyminisztérium 1885 tavaszán, amikor a Lotru folyó menti erdők letarolására 220 személy lépte 

át okmányok nélkül a határt és rendezkedett be Malaja Vráncsa településen.756 Ilyen sok munkás 

összegyűjtése olyan szervezést kívánt meg, ami meghaladta egy falu egyszerre mozgósítható 

munkaerejét. A zöldhatáron való átjutás egyszerre ennyi ember számára gyakorlatilag lehetetlen 

volt, tehát a toborzás és utaztatás fázisa is több részletbe kellett, hogy lezajlódjon, mindehhez pedig 

szükség volt legalább egy központi figurára, aki munkáltatói megbízásból és nem saját 

kezdeményezésre cselekedetett, ugyanis 220 munkás elhelyezése, előzetes megrendelés nélkül, 

rendkívül kockázatos.

Kimondottan közvetítői szerepkörrel felruházott személyek, egymástól függetlenül, az 1893- 

as év folyamán jelentek meg Háromszék vármegyében, a kérdéshez való különböző irányú 

megközelítésük igen tanulságos és ellentétes előjelű eredményre vezettek. A szászkuti (Bákó 

megye) cukorgyár megbízottja, Oprescu Pál októberben jelentkezett Kézdi járás főszolgabírójánál 

azzal, hogy 200 munkást szándékszik egy hónapra szerződtetni, akik számára utazási okmány 

kiállítását kérelmezte. Az alispáni hivatal feltételnek szabta, hogy 400 forintot biztosítékul letétbe 

helyezzen a gyár megbízottja, majd miután november végén a berecki és kézdialmási munkások 

teljes létszámmal visszatértek, maradéktalanul visszaszolgáltatták számára az összeget.757 1894 

januárjában már 300-400 mezei munkás számára kért a cukorgyár igazgatósága éves útlevelet, 

ezúttal az alispán azt a feltételt szabta, hogy a szerződtetett munkások ne legyenek már elígérkezve, 

vagy elszegődve háromszéki gazdákhoz.758 Ugyanaz év nyarán még 350 munkás kiengedését kérték 

a háromszéki hatóságoktól rövidebb időtartamra, répaegyezésre és -kapálásra, amit megkaptak 

további feltételek szabása nélkül.759 1896 tavaszán pedig az alispán már nem látta indokoltnak a 

hatósági kontrollt, kijelentette, hogy a lemhényi, kézdialmási és berecki napszámosokkal kötött 

szerződések „magán felek közt jö tt létre, itteni hivatalos beavatkozást, vagy közigazgatási 

megerősítést nem igényelnek.”160 Ennek ellenére a vállalati megbízott továbbra is felterjesztette a 

munkásszerződéseket.761 A 20. század elejétől Kézdi járás északkeleti sarkában lévő községekből 

származó munkások már az újonnan alapított Mara§e§ti-i cukorgyárba, illetve annak földjeire is 

mentek dolgozni, az első világháború kitöréséig, bár évente változó létszámban, a lemhényi és 

kézdialmási napszámosok az 1893-tól ismert modell szerint -  munkásközvetítő intézte a hivatalos
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ügyeket, kivéve útlevélkérelmet -  utaztak ki Márá§e§tire.762 1893-tól kezdődően más sodrási irányok 

is felszínre kerültek, ekkor Rosenberger Cristian haszonbérlő megbízottja, bizonyos Bogza 

Konstantin azzal a feladattal érkezett Háromszékre, hogy felső Háromszéken toborozzon 

munkásokat egy Fántánel-i (Prahova megye) szabadforgalmú birokra. Tavasz folyamán az ügynök 

első lépésként szerződést kötött nyujtódi, esztelneki, kézdiszentléleki és gelencei napszámosokkal, 

akiknek előleget is adott és rájuk bízta, hogy az útleveleket beszerezzék. Az okmányok kiállítása 

késlekedett, aminek következményeként a munkásbrigád demoralizálódott és szétszéledt és más 

helyen kerestek munkát. A toborzó ekkor feljelentette az alispánnál az érintett községek 

elöljáróságait hanyag ügyintézés vádjával és karhatalom támogatását sürgette, hogy munkásait 

összegyűjtsék, az országhatáron kikísérjék, amire nemzetközi egyezmény hiányában nem került 

sor.763 A jelenség úgy látszik többször is megismétlődött, 1900-ban maga a haszonbérlő is 

közbelépett és a bukaresti osztrák-magyar főkonzulátuson sürgette az okmányok kiállítását
munkásai számára.764

A konzuli jelentések ezzel szemben érthető módon a munkásokat ért jogtalanságokra 

világítanak rá. 1901 tavaszán a krajovai (Craiova) alkonzulátus az erdőipari vállalatoknál szerződés 

nélkül nagyszámban alkalmazott magyarországi munkások helyzetéről tett jelentést. Felhívta a 

figyelmet, hogy a vállalkozók az alkalmazottakra olyan kedvezőtlen feltételeket erőszakoltak, mint 

készpénz helyett utalványokkal való fizetség.765 Következő évben a bukaresti konzulátus közölte, 

hogy sok romániai toborzóügynök csapott be magyarországi munkásokat, akik csak az ügyintézési 

díjat vették fel és valójában nem szereztek munkát.766 1906 tavaszán a brassói M. Kir. Határszéli 

Rendőrkapitányság vezetője, Pilesch Sándor már jóval pontosabban írta le a visszaéléseknek több 

konkrét példáját. Egyik ilyen volt, amikor a munkásközvetítő, vagy vállalkozó miniszteri engedély 

nélkül, vagy az engedélyezett létszámon felül utaztatott/alkalmazott munkásokat. Gyakori esetnek 

számított, hogy a Romániában külföldi munkások után fejenként kötelezően fizetendő 2 lej (frank) 

határátkelési konzuli illetéket és a 2,70 lej községi közmunka és útadót a vállalkozó áthárította a 

munkásra. Legsúlyosabb következménnyel járó visszaélés az volt, hogy a vállalkozó -  hogy 

mentesítse magát a bér folyósítása alól -  maga jelentette fel a rendezetlen iratokkal rendelkező 

munkást, akit aztán hazatoloncoltak és kitiltottak az országból.767 Minden ilyen jelentésnek az volt a 

közös konklúziója, hogy a munkások gondoskodjanak minden szükséges iratról, amivel esetleg a 

bíróságon érvényesíthetik követelésüket. A konzulátusok semmilyen közbenjárásra nem 

vállalkoztak, egyedül a munkabalesetben elhunytak hozzátartozóinak kártérítési igényének 

érvényesítésére 1906 őszétől.768

Háromszék vármegyében a kiutazások száma tartósan csökkenő tendenciát mutat 1908-tól

1914 békés első két negyedévéig, ami nem elsősorban a munkáltatói visszaéléseknek és az ezeket 

közhírré tévő igyekezetnek az eredménye, bár 1908-ban hivatalos információk érkeztek arról, hogy 

Kézdi járásbéli lakosok által közkedvelt Máráse§ti-i és Domne§ti-i cukorrépaföldeken a
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haszonbérlők, dr. Fischer Hermann és Fischer Ábrahám rosszul bántak munkásaikkal.769 A 

csökkenés végeredményben részben annak a külső tényezőnek eredménye, hogy a román állam több 

évtizedes igyekezetének következtében egyre nagyobb arányban látta el saját polgárai 

munkáskezével az ipart és agráriumot. A belső tényező, hogy az 1902-ben útjára indított Székely 

Akció összességében szerény, de hosszú távon stabilnak tűnő eredményeket kezdett produkálni.™ A 

vendégmunka gyakorlatára pedig végeredményben a háborús állapotok tettek pontot.

1915 novemberében a belügyminiszter külföldi, időszakos munkavállalást megszüntető 

körrendeletet közölt, amelynek bevezetőjét utólagosan, az események további alakulásának 

ismeretében hajlamos az olvasója rezignált hangvételűnek érezni: „Folyó évi gazdasági munkák 

befejezésükhöz közeledvén, lassanként hazatérnek az ország egyes vidékéről másfelé, s főleg  

külföldre szerződtetett munkás csapatok és azonnal a jövő évre való szerződtetése is újból bizonyára 

megindul.”111 Egyúttal elgondolkoztató a kérdés, hogy vajon a miniszter a régi gyakorlat 

megváltoztathatatlanságának a tudatába törődött bele, vagy annak a terhes gondolatába, hogy 

rendeletével véget vet annak, immár végérvényesen.

3. 3. 5. A munkaerőhiány problémája és az érkezők

A háromszéki agrárszférában legelőször a ’80-as-’90-es évek fordulóján vált érzékelhetővé 

jelentősebb napszámbér növekedés, aminek okát a gazdák a munkaerő szezonális vándorlásában 

látták,772 emellett a kedvezőtlen időjárási viszonyok folytán ismételten torlódás volt tapasztalható a 

mezei munkák elvégzésben, illetve ezzel összefüggésben átmeneti munkaerőhiány is fellépett.113 A 

munkaerő helyben-, illetve a megfelelő időpontig készenlétben tartására a birtokosok a 

közigazgatási apparátussal közösen -  központi jogszabályra alapozva774 - egy helyi, sajátos eljárást 

hoztak működésbe, ami indirekt módon felelőssé tehető azért, hogy a napszámosok egy része, ad- 

hoc döntések alapján a romániai munkavállalás mellett döntött, és így hozzájárultak a migráció 

további növekedéséhez.

A gazdák részéről kétségtelenül létezett egy régebbi gyakorlat, aminek lényege, hogy a téli 

időszakban különböző kölcsönöket folyósítottak a nélkülöző napszámosoknak, majd a tartozást a 

mezei munkákkal hajtották be rajtuk. Az elképzelés gyakorlatban való alkalmazása nyilván nem 

ment hibátlanul, számos esetben a gazdák a hatóságok segítségét igényelték a napszámosokat 

megregulázására, hogy a számukra a téli időszakban folyósított kölcsönök fejében tegyenek eleget 

vállalt kötelezettségeiknek. A rendszer egyik elemére -  anélkül, hogy az egész működési elvére 

rálátásuk lett volna -  az idegenből érkező vállalkozók figyeltek fel, illetve hívták fel rá a megyei 

közigazgatás, majd ennek beavatottságát érzékelve a központi kormány figyelmét. Elsőként 1888- 

ban az erdőkitermelésben érdekelt budapesti vállalkozó, Horn Dávid intézett kérést az alispánhoz, 

hogy Papolc községben, az erdei magánútjának kiépítésén dolgozó ezer munkását felmentsék a 

községi elöljáróság előtti megjelenés- és községi igazolvány kiváltásának kötelezettsége alól. A
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vállalkozó értetlenül állt az addig számára ismeretlen gyakorlat előtt, hogy a községi elöljáróság és a 

csendőrség ezért a munkásokat vegzálták, és kijelentette, hogy méltánytalan munkásaival szemben 

1-2 napszámot is kitevő összeget követelni. Úgy értékelte (helytelenül), hogy a rendelkezés a 

napszámosok távolabbi vidékekről való idevándorlásának meggátolására volt kitalálva, 

alkalmazásában pedig csak háromszéki, gyakran szomszéd községbeli napszámosok dolgoznak, 

huzamosan néhány napot nem meghaladó időszakokat.775

Az új évtized a munkaerőpiac keresleti oldalán új versenyhelyzet kibontakozását vetítette 

elő, ahol a helyi birtokosok és az újonnan megjelent vállalkozók és haszonbérlők két markánsan 

megjelenő pólust képviseltek. 1889 márciusában a brassói szeszgyáros, Czell Frigyes, a Magyar 

Cukoripar Rt. képviselőjeként, azzal az örömhírrel fordult Háromszék vármegye alispánjához, hogy 

Botfaluban a cukorgyár építése zajlott, -  amiben üzleti érdekeltsége volt a levélírónak -  az építési 

munkálatokhoz és az elkövetkezendőkben a kultúrák műveléséhez pedig több száz napszámos 

számára tudnak munkát biztosítani. A derék vállalkozó nyilván a székely kivándorlás kérdését 

közelítette meg a maga módján, amit a helyi sajtó napirenden tartott, és elképzelése szerint 

ajánlatára feltétlenül pozitív választ várt. Az alispán a járási főszolgabírókhoz továbbított 

intézkedésében még annak a reményének adott hangot, hogy a Romániába kiutazni szándékozók egy 

részét téríti Brassó vármegye irányába,776 a nyári hónapokra azonban nyilvánvalóvá vált, hogy a 

helyi birtokosok a helyben maradt napszámosok felett kell osztozkodjanak az új versenytárssal. 

Júliusban a főszolgabírók azt az utasítását továbbították a községi elöljáróságok felé, hogy hívják fel 

az érdekelt napszámosok figyelmét, hogy községi igazolás nélkül nem távozhatnak munkára. Azok 

az okmányok pedig csak akkor állíthatók ki, ha a kérelmezőnek helyi birtokosokkal szemben nem 

volt tartozása, illetve ha a közbirtokossági erdőből a fa használat ellenértékét kifizetésével nincs 

elmaradásuk. Az illyefalvi jegyző gyors válaszában arról tudósította Sepsi járás főszolgabíróját, 

hogy a figyelmeztetés ellenére már sokan távoztak a szomszédos megyébe, ezt pedig a főszolgabíró 

arra használta fel, hogy a csendőrség igénybevételét kezdeményezze, amire a következő évben, 

számos bonyodalmat okozva sor is került. 1890. június 30-án Kézdivásárhely város piacán 

csendőrség szétoszlatta az ott munkára várakozó, szomszédos falvakból érkezett napszámos 

tömeget, amely cselekedet a város önérzetes polgárait irritálta. A sebtében összehívott rendkívüli 

képviselőtestületi ülésen hozott határozat nyomán felszólították az alispánt, hogy „ezen jogtalan 

béavatkozásért a Kézdi járási főszolgabíró urat rendreutasítani, s jövőre szigorúan megrendelni, 

hogy ilyes önkényes eljárástól óvakodjon.” Az alispán intézkedés nélkül irattárazta az átiratot, ám 

néhány nap múlva már táviratban közölte néhány kézdivásárhelyi birtokos, hogy „Munkásainkat 

csendőrök fogdossák földjeinkről, igazolványt elöljáróságok nem adnak, ” amire már reagálnia 

kellett, és intézkedett, hogy a községi elöljáróságok „mindazon munkásoknak, kiknek otthon 

községükben tartozásuk nincsen, s Kézdivásárhelyt, mint napszámosok mezei munkatételre 

óhajtanak bemenni,” az igényelt iratot kiadják. Ez alatt a Magyar Cukoripar Rt-hez elszegődött
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munkások is hasonló zaklatásokkal kellett szembenézzenek, amiért annak igazgatósága panaszt tett a 

kereskedelemügyi tárcánál. Ennek következményeként augusztus 16-án az alispán kihallgatta 

Nagyajta és Hídvég községek elöljáróságait, ahol mindkét esetben megállapítható az alispán 

rendelkezését túllépő önkényes rendelkezés. Előbbi helyen Reményik Mátyás körjegyző és Gáspár 

Mihály bíró vallotta a beavatkozásról: „Ami azt illeti, hogy munkásainknak megtagadtuk volna azt, 

hogy az aratás idején a gyárnak a hídvégi bérgazdaságába ne dolgozzanak, nem áll, mi csak 

figyelmeztettük a napszámosokat, hogy az árapataki gazdaközönségnél az aratást végezzék be előbb, 

s úgy menjenek idegen helyre munkába.” Utóbbinál Porzsolt József csendőrőrmester sajátos 

értelmezése érhető tetten, aki felszólította a részvénytársaság hídvégi bérgazdaságának elöljáróit, 

hogy idegen községbeli munkásokat igazolvány nélkül felfogadni tilos. A konfliktusnak a végére a 

belügyminiszter tett pontot, aki elismerte a községi igazolvány törvényes voltát, azonban az eljárást

-  hogy a kiállítás feltételének szabta, hogy ne legyen a kérelmezőnek elmaradása a birtokosokkal 

szemben -  egyértelműen szabálytalannak értékelte, mivel a panaszt tevő birtokosokat nem 

kötelezték írott munkaszerződés felmutatására, hanem a bemondást az esetleges tartozásról 

feltétlenül elfogadták.111

1893-ban, a vármegyei Gazdasági Bizottság kezdeményezésére a törvényhatóság 

szabályrendeletet fogadott el annak érdekében, hogy a napszámosok illetőségi községén kívüli 

munkavállalása esetén kötelesek legyenek az elöljáróságtól engedélyt kérni, a munkaadókat pedig, 

idegen munkavállaló felfogadása esetén, hatósági bejelentésre kötelezni. A belügyi tárca nem 

véleményezte ezt pozitívan,778 és végül csak a munkavállalók községből való távozásának, illetve a 

felfogadás bejelentésének kötelezettségét kodifikálták a vármegyei szabályrendeletben.119 1896 

tavaszán a Románia és Brassó megye irányába gravitáló munkaerő-áramlásnak erőteljesen kitett 

Árapatak községi Damokos Miklós birtokos indítványozott hason szellemű szabályrendeletet a 

romániai munkavállalást szigorítására.780 A közgyűlés ki is dolgozta a szabályzat tervét, de a belügyi 

tárca negatív véleményezése miatt eredménytelenül.181 Mindkét esetben, sem a szakbizottságban 

nem fogalmazódott meg különvélemény, sem a közgyűlésben nem hangzott ellenvetés a birtokos 

osztály azon nyilvánvaló szándékával szemben, hogy készenlétben tartsanak nagyszámú munkaerőt. 

Annak ellenére, hogy a szabálytervezet első körben nem emelkedett jogerőre, azt a községi 

elöljáróságok már de facto alkalmazták, majd a jogerős enyhített változathoz kénytelenek voltak 

alkalmazkodni, a vállalatok panaszai miatt erősebb felsőbb kontroll miatt. Mindezek arra világítanak 

rá, hogy Háromszék vármegye agrárszférájában a munkaerő áramlása részben egy igen markáns 

osztályellentétnek előzménye, illetve annak következményeként jelentkezett, relatíve nagy tömegek 

voltak a főszereplői, jellegében pedig többéves kifutású sztrájkra emlékeztető munkakonfliktus, 

aminek megoldása külső erők bevonásával oldódott meg. A konfliktus megoldódása a maga módján 

pedig ráébresztette úgy a helyi birtokosokat, mint az új vállalkozókat az akut munkaerőhiányra, arra,
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hogy a Romániába irányuló vendégmunkásokat nagy tömegben és azonnal lehetetlen eltéríteni 

szándékuktól, végeredményben a külső erőforrások bevonásának azonnali szűkségét vetette fel.

Tömeges munkaerő-beáramlás Háromszékre az ’90-es évek elejétől kezdődően jelentkezett, 

ami a mezőgazdaság és az erdőkitermelések fellendülése gerjesztett, kisebb mértékben a bányászat 

is hozzájárult. Epizódszerűen, a Brassó-Háromszéki HÉV és a MÁV Sepsiszentgyörgy-Csíkszereda 

vasútvonalainak az építése,182 majd a megyeszékhelyi középítkezések is hozzájárultak a jelenséghez. 

Az idegen vendégmunkásoknak a háromszéki mezőgazdasági termelésben való megjelenése a helyi 

birtokosok és az újonnan megjelent haszonbérlők a közel fél évtizedes harcra való válaszaként 

értékelhető. 1894-ben már többen szerződtettek százas nagyságrendekben a felvidéki Nyitra 

megyéből közép-, és hosszútávra mezei munkásokat.183 A munkáskezet igénylők nem azokon a 

hivatalos munkásközvetítő csatornákon keresztül igyekeztek fedezni a szükségleteiket, amelyet a 

kormány azokban az években beindított -  mint a székely kivándorlás csillapítására hívatott eszközt

-  hanem magánúton, saját maguk által szerződtetett közvetítőkön keresztül. Az eljárás 

hiányosságaira Nyitra vármegye aljegyzője több rendben felhívta háromszéki partnere figyelmét, 

főként arra, hogy több trachomás betegként (vakságot okozó ragályos szembetegség) nyilvántartott 

személy -  akik számára lakhelyelhagyási tilalom volt érvényben -  vett részt a 

munkáscsoportokban.184 1900-as példa nyomán -  az új, mezőgazdasági munkásszerződtetést 

szabályozó törvények alapján785 -  már részletesebb kép bontakozik az eljárásról ezek szerint Szmida 

József, nyitranecpáli (Nyitra vármegye, Privigyei járás) gazda állt szerződéses jogviszonyban 24 

csavajói munkással (közülük 8 személy trachomában szenvedett), akiket a háromszéki Várhegyre 

küldött dolgozni.186 A helyi lakosság általában fenntartásokkal viseltetett a mezőkön dolgozó tót 

vendégmunkásokkal szemben, amit a helyi (nem ellenzéki) sajtó enyhíteni igyekezett, egy olyan 

esemény bemutatásával, mint egy kézdiszentléleki tűzvész, amelynek oltásában a kézdivásárhelyi 

határon dolgozók önként részt vettek.181 A kérdés gyorsan a helyi politikai ütközetek egyik tárgyává 

vált (lásd köv. fejezetpont). A felvidéki agrármunkások háromszéki jelenléte összességében alig egy 

évtizedet ölelt fel. 1902-ben már a falragaszok büszkén hirdették és a vármegye főispánja, valamint 

közgyűlése egyöntetűen hazafias cselekedetnek értékelte, hogy Háromszék egyik legnagyobb 

birtokosa, gróf Mikes Ármin felhagyott a tót mezei munkások alkalmazásával és elhatározta, hogy 

az elkövetkezendőkben székelyeket kíván alkalmazni szerződéssel, hosszú távra.188

Az erdőkitermelésben az idegen munkaerő ennél nagyobb volumenben fordult elő és 

jelenléte hosszabb távú, sok esetben végleges letelepedést eredményezett. 1900-ban, a 

Kereskedelemügyi Minisztériumhoz felterjesztett jelentés egy konszolidálódott struktúrát mutat 

be.189 Mindezek a létesítmények és szolgáltatások nem helyi munkások jelenlétét feltételezik, amiről 

a vármegye gazdasági előadója, a megye közgyűlésének benyújtott jelentéseiben az alispán és a 

szaktárcákhoz felterjesztett jelentéseiben a főispán évről-évre teljesen azonos módon indokolta: 

idegen más megyékből való munkások a fűrésztelepeken nyertek alkalmazást, mint gyakorlott
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szakmunkások, ezen körülmény a helybeli munkások foglalkozását nem befolyásolta, minthogy a 

helybeliek tapasztalat szerint állandó foglalkozásra nem kötik le magukat.190 Az Erdélyi Erdőipar 

R T  cég a fakitermelésben gyakorlott, főként máramarosi munkaerőt áramoltatta be Háromszékre. Az 

Erdővidéki Barnaszénbánya R T  hasonlóképpen nagyra értékelte a gyakorlott földmunkásokat, a 

vasúti munkálatokkal Háromszékre került Szeged vidéki kubikosokat alkalmazott nagyobb számban 

a köpeci telepén. 1908-ban 419 erdővidéki és 110 Szeged-vidéki munkást foglalkoztatott.191 A 

századforduló környékén, a megyeszékhelyen megnövekedett, főként középítkezések hatására itt is 

szembe kellett nézni munkaerőhiány kihívásával, amire az alföldről érkezett munkások jelentettek 

megoldást, és akiknek jóvoltából Sepsiszentgyörgy premierként megismerkedhetett a sztrájkkal.192

Az 20. század elején néhány ipartelep az önálló életre való képesség jeleit mutatta, ezek 

alapítása -  Köpecbánya kivételével -  konkrétan egy-egy vállalathoz köthető. Az Erdélyi Erdőipar Rt 

1896/1897-ben 2 000-3 000 munkást foglalkoztatott, 193 két évtizeddel később is ugyanennyit.194 Az

1905-ben alakult Gróf Mikes Zabolai Erdőgazdasága és Fűrésztelepei Rt. 1915-ben 1 500 munkást 

foglalkoztatott a Gelence község területén lévő Mikesfűrésztelepen és Zernytelepen, illetve Zabola 

község határában lévő vágásokon. Az 1905-ben alakult Magyar Erdőipar Rt. Kézdi járásban 

több vágási területtel rendelkezett. A munkáslétszámról nincsenek adatok, az 1913-as 

helységnévtárban szereplő Kecskés ipartelep részben ennek a vállalatnak az érdekeltségébe tartozott. 

Az 1907-ben létrejött Papolc-Barátosi Faipar Rt.191 által alkalmazott munkások száma szintén nem 

ismert, a jogelődje -  Diósi Lajos fia Ignác cég -  alapította a Rozsdástelep nevű ipartelepet, amit 

ipari vasút kötött össze a vállalatban érdekelt másik vállalkozó, Bajkó Barabás által Barátos 

községben alapított fűrészgyárral (háromszéki konjunktúratelepülések kimutatását lásd 62. sz. 

táblázat).

A lakók életéről a helyi sajtó elég gyakran tudósított, igaz a tudósításoknak a zömét a 

különböző balesetek és egyéb bulváros (emberölés, verekedés) tárgyú írások tették ki. Ezeknek 

szereplői -  például a Mikes gróf telepein -  nagyobb részt a távolabbi vidékekről származó idegen, 

szlovák-, horvát-, olasz munkások voltak, kisebb arányban a székelyföldi vármegyékből 

származók.198 A családostól letelepedett munkások származási helyéről végeredményben a polgári 

anyakönyvek szolgálhatnak adatokkal,799 ezek elérhetőségének korlátozottsága miatt a különböző 

egyházfelekezetek (római katolikus, görög katolikus, református, ortodox) anyakönyveire vagyunk 

kénytelenek hagyatkozni -  amelyek az egyházközségek beosztása miatt bonyolultabbá teszi az 

adatgyűjtést.

Papolc község születési adataiból egy viszonylag pontos képet kaphatunk a hozzá tartozó 

faipari telepek (Gyulafalva, Kommandó, Musa, Csucsor, Rozsdáspatak) demográfiai dinamikájáról, 

indirekt módon a betelepülés üteméről, illetve egy jóval halványabb konturú képet az oda 

betelepültek származási helyéről. (lásd 63. sz. ábra) Papolc község egy zömében reformátusok lakta 

nagyközség volt, ezen kívül az ortodox és a római katolikus felekezetűek laktak jelentősebb
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létszámban. A három felekezet születési/keresztelési anyakönyvei (lásd 64. sz. ábra) 800 azt mutatják, 

hogy 1888-tól -  Gyulafalva törzskönyvezése, illetve Kommandó, Musa és Csucsor telepek 

alapításától -  kezdődően a születések száma rohamos növekedésnek indult, 1897-ben átlépte az 

anyaközség szintjét és tartósan a fölött maradt egészen a háborús állapotok beköszöntéig, 1914 

második felében. A dinamikát az adja, hogy a betelepedők nagyobbik részét az aktív lakosság tette 

ki, amely demográfiailag is a legproduktívabb, az anyaközség nagyobb lélekszáma ellenére 

kedvezőtlenebb korosztály-struktúrával rendelkezett. Az anyaközségben még megfigyelhető az 

1897/1898-as fordulat -  azaz amikor a születések száma az ipartelepeken meghaladta az 

anyaközségét -  után a születések száma megközelítőleg 20%-kal csökkent, ami annak mutatója, 

hogy az aktív lakosság egy jelentős része kitelepedett az ipartelepekre.

Az ipartelepeken születettek szüleinek származási helye megállapításához a római katolikus 

anyakönyvek egyáltalán nem adnak semmilyen támpontot (hacsak a helyiek és az újonnan 

érkezettek családneveit nem hasonlítjuk össze). A római katolikusnak keresztelt újszülöttek száma 

már 1894-ben (tehát három évvel korábban, mint az összes születés esetében) túllépte az 

egyházközségben kereszteltekét. Meg kell jegyezni, hogy az egyházközséghez egy református- és 

egy ortodox többségű kisrégió községei tartoztak (Zágon, Zágonbárkány, Szitabodza, Bodzaforduló, 

Bodzavám, Krászna, Kisborosnyó, Nagyborosnyó, Feldoboly, Papolc, Csomakőrös, Páké, Barátos, 

Orbaitelek, Cófalva, Kovászna, Páva), tehát külső betelepítésről van szó, mivel a közvetlen földrajzi 

környezet nem lehetett a forrásvidéke a katolikus felekezetű új lakosoknak, amelyektől ilyen 

mértékű születésszám növekedést lehetne származtatni. A református anyakönyvek a kezdetektől 

regisztrálják a szülők származási helyét, majd 1897-től az aktuális lakhelyet tüntetik fel -  ami 

értelemszerűen valamelyik ipartelep -  ez a gyakorlat pedig rövid idő alatt általánossá vált. Az 1889

1898 közötti szülők nagyobbik része a házasságot már a letelepedés előtt megkötötte, a házastársak 

62%-a háromszéki származású (törvénytelen gyermek esetén az anya), természetesen Papolc jár a 

élen, de a közeli Zágon és más Orbai járásbeli községek jól mutatják a vonzáskörzetet -  súlyuk 

1897-től kezdődően növekedett meg -  majd következnek sorban a többi járások. A szülők 38%-a 

idegen származású -  erdélyi mindössze két család -  legtöbben a Gömör vármegye Rozsnyói 

járásához tartozó községekből érkeztek (Alsó Sajó, Felső Sajó, Gócs, Oláhpatak), ami viszonyt a 

szervezett betelepítés tényét mutatja.

Ezen kívül Szepes (Gölnicbánya, Batizfalu), Ugocsa (Forgolány), Szatmár (Csaholc) 

vármegyékből és Debrecen városából származók vannak jelen, közelebbi helymeghatározás nélkül 

két-két galíciai és sziléziai család. Az ortodox egyház anyakönyve egy Ugocsa (Komlós) és egy 

Máramaros (Toronya) vármegyéből származó család gyermekeit regisztrálta, a többi helyi 

származású volt.

A Gelence és Zabola községek területén alapított ipartelepek születési adatai összesen öt 

egyházközség anyakönyveiben keresendők.801 A gelencei ipartelepekről legelőször a római katolikus
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egyházközség 1895-ös születési anyakönyvében találunk információkat (a későbbi évek adatai 

hiányoznak). Abban az évben összesen öt gyermek jött a világra, kettőnek szülei sziléziaiak 

(Jablonkau), egynek galíciaiak (Poremba), egynek apja Liptó vármegyéből (Teplicska) anyja 

Szepesből (Majerka), egy gyermek szülei pedig pontosabb helymeghatározás nélkül Olaszországból 

jöttek. Az imecsfalvi egyházközség a (Zágon esetében) már említett gyakorlatot követte és nem 

szerepelt a szülők származási helye. Érdekes, hogy annak anyakönyvében is regisztráltak 

Gyulafalva, Kommandó és Musa telepeken születetteket, 1895-1918 között összesen 34 gyermeket, 

1908-től kezdődően, mint születési helyszínek megjelentek a vasúti állomásokon létesített 

munkáslakások: elsőként Kovászna fatelep, 1910-ben Mikes gróf munkásházai (Zabola), 1912-ben 

az Imecsfalvi faraktár és kivételként a Románia határon lévő, részben annak területén lévő 

Putnatelep, 1913-ban a Barátosi fatelep. A Zabolai református egyházközség anyakönyvében 1902- 

ben jelent meg a zabolai Murdán-havas és 1907-ben a gelencei Zernyetető, mint születési helyszín, 

ezen kívül szórványosan itt is előfordulnak Papolc községhez tartozó ipartelepek ebben a 

minőségben. A szülők legnagyobb részben környékbeli falvak lakói voltak, helyi elem kitelepedése 

ezekre az ipartelepekre a századforduló környékére tehető, az idegen telepesekhez viszonyítva 

legalább öt év eltolódással. A kézdivásárhelyi református egyházközség keresztelési anyakönyvébe 

1895-1918 között négy ipartelepen születettet vezettek be, hárman Gyulafalvára, egy Zernye telepre 

érkezett. A gelencei görög katolikus egyházközség 1906-ig három olyan újszülöttet regisztrált, 

amely Gelence telepen jött világra, kettő közülük törvénytelen, ismeretlen származású anyával, és 

egy komlósi házaspár gyermeke.

Gyulafalván az első házasságot római katolikus szertartás szerint 1890-ben kötötték, majd

1906. év végéig összesen 55 frigy köttetett az ipartelepeken. A zágoni egyházmegye más 

településein ez idő alatt majdnem ugyanennyit, összesen 57-et.802 Ez idő alatt a papolci református 

egyházközség 27 olyan házasságot regisztrált, amit az ipartelepen lakók kötöttek -  legelőször 1893- 

ban -  és további 190 frigy az egyházközségen belül.803 Az ipartelepeken élők tehát az előbbi 

felekezetnél jóval nagyobb súlyt jelentettek, a betelepedések erősítették a szórványnak számító 

egyházközséget. A katolikusok abszolút többségét a felvidékről és az északkeleti vármegyékből 

származók együttvéve tették ki, jelentős a társország egyes vidékeiről származó munkások száma, 

főleg a galíciaiaké. A települések, ahonnan származtak a munkások, valami olyan ipari 

tevékenységhez köthetőek, amelynek nagy famennyiséget igényeltek, így feltételezhető, hogy az 

őket alkalmazó vállalkozók az ilyen jellegű megszerzett tapasztalat alapján verbuváltak. A 

fakitermeléshez nem köthető helyekről származó néhány munkás a gépek üzemeltetéséhez 

szükséges szakismeretekkel rendelkezett (65. sz. ábra).

A református egyház anyakönyvében regisztrált házasulandók közel kétharmadát a 

környékbeli falvakból származó munkások tették ki, de jelentős a felvidéki evangélikus többségű, 

szomszédos községeket magába foglaló (Oláhpatak, Gócs, Felsősajó, Alsósajó) kompakt tömbből
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származó munkások aránya is (66. sz. ábra). A papolci ortodox egyházközségben ez alatt a másfél 

évtized alatt egyetlen olyan házasságot celebráltak, amelynek a szereplői Gyulafalván laktak, 1897- 

ben, a vőlegény Ugocsa vármegyéből, a menyasszony Galíciából származott.804

A gelencei ipartelepeken az első római katolikus szertartás szerint megkötött házasságot

1894-ben regisztrálták (Colonia Mikesia-ként jelenik meg), majd még négyet (az egyházközséghez 

tartozó további falvakban -  Hilib, Haraly, Gelence, Ozsdola, Kézdimartonfalva -  további 179 

frigyet kötöttek) 1898 végéig. A Házasok fele felvidékről származott (Szepes vármegye- 3, Liptó 

vármegye- 2), egy személy Somogy vármegyéből és négyen Ausztriából (Galícia- 3, Szilézia- 1).805 

A görög katolikus anyakönyvekben nem szerepelt gelencei vagy zabolai ipartelepen kötött házasság. 

A zabolai Zernye telepen kötött házasság mindössze kettő fordult elő az imecsfalvi római katolikus 

egyházközség anyakönyvében, mindkettőt 1910-ben kötötték és a házasulandók környékbeli falvak 

lakói voltak.806 A zabolai reformátusoknál egyértelműen két házasságot lehet a Mikes-féle vállalat 

faipartelepeihez kötni, egyiket 1905-ben, másikat 1909-ben szentesítették, két személy Ugocsa 

vármegyéből, egy ismeretlen helyről és egy Háromszékről származott.801 Bár nem lehet tiszta képet 

alkotni, arányaiban úgy tűnik, ez a vállalat sokkal inkább támaszkodott a helyi munkaerőre.

A faipari telepeken alapított iskolák is adatokkal szolgálhatnak az ott tanulók születési 

helyéről, közvetett módon szüleik származási helyéről. Gyulafalván az Erdélyi Erdőipar Rt. 

jogelődje 1889-ben létesített magániskolát, majd 1891-ben alapítottak hasonlót Kommandón 

(Gábor-fűrésztelepi).808 Mikes Ármin gróf az erőgazdaságában dolgozó munkások gyermekei 

számára nyitott iskolát, amelynek az 1895/1896-os tanévet záró vizsgájáról a helyi sajtó is tudósított, 

megemlítve, hogy a horvát, szlovák és más anyanyelvű gyermekek milyen előrelépést tettek a 

magyar nyelv tanulásában. Az iskolafenntartót egyenesen magyarosító grófnak titulálták, azt 

jövendölve számára, hogy „idegen ajkú nemzetiségeknek a magyar nyelvet elsajátító igyekezete 

visszahat iskolafenntartó gróf úrra, -  ki nagy áldozatok mellett igyekszik a magyar nyelvet úgy az 

iskolában, mint munkásai között való meghonosításában. ”809 Ezeknek a magániskoláknak több mint 

két évtizedes tevékenységét homály fedi, anyakönyvek és naplók három ilyen iskolából maradtak 

fenn az 1917/1918-as tanévtől kezdődően. Az anyaközségek állami, vagy felekezeti elemi iskolái és 

az ipartelepek lakói között általában nem fedezhető fel közvetlen kapcsolat.

Gelence község római katolikus iskolája nem szolgál adatokkal810 a község határán belüli 

faipari telepekről, az oda letelepedett munkások és hivatalnokok, elsősorban a távolság és a nehéz 

terepviszonyok miatt nem küldték a községbe tanulni gyermekeiket. Szórványos bejegyzések egy- 

egy tanuló távozásakor fordulnak elő, amikor okként Zernyetelepre távozott jegyezték be,811 nyilván 

ez az egész családra érvényes volt. Hasonló eredménnyel zárult Papolc község állami elemi 

iskolájának adatainak vizsgálata.812 A község határában lévő Gyulafalva és Kommandó faipari 

telepek tanköteleseinek iskoláztatása a vállalati magániskolák keretein belül zajlott, kivételként 

Friedmann Bernát, Kommandón tevékenykedő zsidó kereskedő esete számít, aki Gyula nevű fiát a
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papolci iskolában tanítatta, az ottani szatócs, Nevrith Bernát gondjaira bízva. Zabola község elemi 

iskolájában813 már az 1884/1885-ös tanévben megjelent Jaschke Leopold nevű, németországi faipari 

vállalkozónak a fia, a következő években pedig több hasonló céllal a községben letelepedett 

vállalkozó gyermekét regisztrálták, vagy a kisebb, hasonló profilú cégek alkalmazottjainak sarjait. A 

századforduló előtt a Mikes-uradalom központjának, majorságának kiszolgálására szakosodott 

munkások gyermekei kezdtek nagyobb számban megjelenni ebben a tanintézményben, olyan 

foglalkozások művelői, mint gyógykovács, uradalmi kertész, uradalmi erdész, lovászmester, intéző, 

stb. Elég nagy fluktuáció figyelhető meg ezek körében -  főleg a lovászmesterek cserélődtek gyakran

-  a gyermekek születési helyei hasonló természetű uradalmakhoz köthetőek Erdélyből és a Dunán 

inneni területekről. Az uradalmi kantin vezetője Budapesten szerzett vendéglátó ipari tapasztalatot, 

gyermekei pedig még annak előtte, Jászvásáron (Ia§i, Románia) Epizódszerűen feltűnnek az 

uradalom nagyobb építkezésében résztvevő szakemberek, mint pléhes, kőfaragó, villanyszerelő -  az 

olasz kőfaragó, Troszeli Miklós például le is telepedett a faluban. Összességében az iparteleppel itt 

sem fedezhető fel kapcsolat, egyedül a felvidéki mezőgazdasági munkások vezetőjének, a tót 

bírónak gyermeke volt beíratva az 1902/1903-as tanévre (még ősszel eltávoztak), egyébként ezek a 

munkások nem a hegyekben, hanem egy másik tanyán tartózkodtak.

A megye egyetlen bányatelepének anyaközségében, Köpecen, a református felekezeti 

fiúiskolában, az 1898/1899-as tanévben,814 a beiskolázott tanulók 24%-nak a családfenntartója az 

Erdővidéki Barnaszénbánya Rt alkalmazottja volt. Az 1905/1906-os tanévben815 ez az arány már 

29%, úgy hogy ide számítjuk az olyan beszállítók népes táborát, mint a fuvarosok és ácsok, akik 

saját eszközeikkel, megrendelésre dolgoztak, jogviszonyuk a vállalattal nem tisztázott. A szoros 

értelemben vett bányászok nagyobb része helybéli, de a vizsgált második tanciklusban már több 

Felsőbányán (Szatmár vármegye) született tanulót találunk, ezen kívül a közeli Fülében (Udvarhely 

vármegye) és Selmecbányán (Hont vármegye) születetteket. A kisegítő személyzetben bukaresti 

(Románia) születésű tanulót, a vállalat kantinjának vezetőjét, a fuvarosok gyermekei között nagyobb 

számban fülei és nagybaconi születésűeket.

Végül a három ipartelep -  Gyulafalva-Kommandó, Kovászna ipartelep (fatelep, 

vasútállomás), és Köpecbánya 1917/1918, és az azt követő tanévek beiskolázási adatairól. Az 

erdőkitermeléshez köthető Gyulafalva-Kommandó816 és Kovászna fatelep811 iskoláinak adatai az 

1917/1918, illetve 1918/1919-es tanévekre elérhetőek. Kovászna fatelepen a két tanévben 46 

családból összesen 88 tanuló volt beíratva, Gyulafalva-Kommandón 78 családból összesen 101 

tanuló. A családfők foglalkozását tekintve lényeges különbségek mutatkoznak (lásd 67. sz. ábra).

A foglalkozásszerkezeti különbségek elsősorban munkafelügyelők magas és a munkások 

alacsony arányában tűnik szemben a Kovászna vasútállomáson. Ez a jelenség azzal magyarázható, 

hogy ez a telep nem elszigetelten, hanem egy településhálózat részeként jelent meg, a munkaerőt a 

környező települések biztosították, akik számára nem volt létszükséglet a letelepedés. Ezzel
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szemben a hegyek által elzárt Gyulafalva-Kommandón a munkások ingázása nem volt életképes 

alternatíva, többségük letelepedett. Másrészt a munkavezetők és hivatalnokok jóval kisebb aránya ez 

utóbbi helyen arra enged következtetni, hogy ezek a kategóriák ott már kiöregedtek, mivel egy 

régebbi alapítású ipartelepről van szó, már nem az a generáció volt többségben, amelynek elemi 

iskoláskorú gyermekei voltak. A szakmunkások magas aránya Gyulafalva-Kommandón szintén az 

elszigeteltség mutatója, vagyis az iparosok -  olyanok, akik a vállalattal nem álltak jogviszonyban, de 

termékeire mindig szűkség a gépek működtetéséhez, mint például a szíjgyártók, vagy az olyan 

ágazatok képviselői, kiknek telep relatív magas lélekszámától adódóan egzisztencia teremtődött -  

letelepedésben látták a megoldást. Kovászna vasútállomáson viszont mindazok a termékek, amit 

ezek az iparosok kínáltak, könnyen elérhetőek voltak.

Gyulafalva-Kommandó, a tanulók születési helyét tekintve, egy homogén település képét 

mutatja, az 1917/1918-as tanévben beiskolázottak 84%-a, a következő tanévben 77%-a helyben 

született -  amihez nyilván a háborúnak is köze volt. A családok zömében minden gyermek ott 

született, térbeli mobilitás néhány munkás, vagy iparos család esetében mutatkozik. Előbbiek 

esetében, főként a környékbeli falvakból származókra volt jellemző, hogy egy időre visszatértek 

saját falujukba, vagy más faipari telepekre távoztak. Ilyen például Berszán Mihály, akinek első két 

gyermeke János (1909) és István (1910) helyben született, a két fiatalabb, Lajos (1911) és Julianna 

(1912) Szentkatolnán, végül mindegyiket helyben adta iskolába. Az iparosok esetében Ács 

Zsigmond szíjgyártó Emma nevű leánya Kézdiszentkereszten született 1909-ben, Antal nevű fia már 

Gyulafalván 1912-ben Forgács Márton nevű kovács három gyermeke közül a legidősebb (1909) és a 

legfiatalabb (1911) helyben született, míg a középső (1910) Barátos községben. A nyelvhasználat 

szempontjából asszimilációs irány figyelhető meg, a vizsgált első tanévben egy német, egy román és 

egy tót anyanyelvű tanulót regisztráltak, míg a második tanévben öt tót anyanyelvűt, a többi mind 

magyar anyanyelvűként szerepel.

Kovászna vasútállomás iskolája ezzel szemben magában hordozta az újabb alapítású 

ipartelep számos jellegzetességét, mint a beiskolázott tanulók születési hely szempontjából 

heterogenitást. A két iskolai évben beiskolázottak közül a háromszéki születésűek szerepelnek a 

legnagyobb számban, összesen 60-an. Legnagyobb arányban, a helyben az ipartelepen születettek 

képviseltetik magukat, ezen kívül a Kovászna községben és a környék többi faipari létesítményénél 

(Gyulafalva-Kommandó, Barátos, Bélafalva, Imecsfalva stb.) születettek vannak jelen. Ezen kívül 

még magas számban vannak Galíciában születettek, összesen 19-en, majd kisebb számban 

máramarosi, erdélyi és egyéb magyarországi helyen születettek és egy bukaresti (Románia) 

születésű tanuló. A születési helyek alapján beazonosítható családok által bejárt útvonalak jóval 

többet mondanak, mint a másik faipari telep iskolája esetében. Például Martini Viktor erdész első 

két gyermeke, Gizella (1905) és Rudolf (1907) Lembergben született, József (1910) ugyancsak 

Galíciában, Dolina nevű településen, míg a legifjabb, Károly (1912) már Kommandón. Altbach
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Bernáld tisztviselő Manó (1910) nevű fia Galíciában, Peceakov nevű településen, ugyanabban az 

évben Lajos nevű fia már Gyulafalván látta meg a napvilágot. Hasonló az útirány Fejes Pál nevű 

munkás esetben, akinek József (1908) nevű fia Máramarosszigeten született, következő évben Pál 

nevű fia már Kovászna vasúttelepen, ahogy 1912-ben Erzsébet nevű leánya is. Az 1909-1911 

közötti időszak lehetett az, amikor a legtöbben ide letelepültek, Bachmann Károly, Nagy Károly és 

Griga János munkafelügyelők például 1910 után telepedtek le oda, mind a négy, illetve három

három gyermekük ezt megelőzően Galíciában született 1905-1910 között. A nyelvhasználat is 

színesebb képet mutat, mint Gyulafalva-Kommandón, bár homogenizálódás irányában való 

elmozdulás egy év alatt már tetten érhető. Első tanévben a magyaron kívül nyolc tanulónak német 

volt az anyanyelve, négynek tót, háromnak román és egynek orosz. A második tanévben a német és 

az orosz anyanyelvűek száma változatlan, a román egyre csökkent, míg tót egy tanulónak sincs 

anyanyelvként regisztrálva. Ebből a szempontból Bachmann Károly munkafelügyelő esete nyújt 

támpontot az értelmezéshez: első tanévben mind a négy gyermekének tót szerepelt anyanyelvként, a 

két idősebb gyermeke elvégezte az elemi iskolát, a második tanévben már nem folytatták itt a 

tanulmányukat. A két kisebb anyanyelve pedig, a második tanévre, magyarra változott.

Az 1918/1919-es tanévben Köpec község állami elemi iskolájának hat osztályában818 

beíratott összesen 225 tanuló közül 53-nak az apja/gyámja volt a bányavállalat alkalmazottja, vagy 

ennek alkalmazottjaként előzőleg munkabalesetben elhalálozott. Közülük öten nem helyi 

születésűek voltak: egy csányteleki (Csongrád vármegye) születésű testvérpár, kubikus apával, egy 

csepeli születésű, vasöntő apának gyermeke, -  mindhárman az előző tanévet is abban az 

intézményben fejezték be -  a tanév második felében érkezett, bányász szülőktől származó, lupényi 

(Hunyad vármegye) születésű testvérpár rövidesen a bányatelep iskolájában folytatta tanulmányait. 

Előző tanévben,819 szintén a tanítási időszak közben érkezett egy petrozsényi (Hunyad vármegye) 

tanuló és egy stájerlaki (Krassó-Szörény vármegye) születésű testvérpár -  mindannyian 

bányászcsalád sarjai -  akik röviden időztek a községi iskolában, valószínű a bányatelepen a lakás 

berendezése igényelt ennyi időt. Megfigyelhető mindkét tanévben, hogy a községi iskolát 

frekventáló tanulók 19,3%, illetve 23,5% részének a családfenntartói a bányavállalat alkalmazottjai, 

nagyobb részben a környék falvaiból települtek be már korábban, a hagyományos falukép számukra 

nagyobb vonzerővel bírt, mint a munkástelep. A hivatalnoki réteg szintén a faluban való lakhatást 

preferálta. A falusi munkások részéről pedig megfigyelhető az a tendencia, hogy a mélységi 

művelést igyekeztek elkerülni -  nyilván a gyakori balesetek több évtizedes tapasztalatával a hátuk 

mögött -  és más, kevésbé veszélyes tevékenységek felé orientálódtak, mint ácsolás, gépek kezelése, 

vagy az iparvasút működtetése.

Az 1918/1919-es tanévben a Köpecbánya telep iskolájába820 összesen 34 tanulót írattak be, 

mindannyian a vállalatnál alkalmazott családfenntartók gyerekei. Az iskola alapítására nincsenek 

adatok, a bányásztelep -  a faipari vállatokhoz viszonyítottan -  lassú fejlődése arra enged
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következtetni, hogy ez lehetett az első megkezdett tanév. Háborús körülmények között a szén 

stratégiai fontosságú energiahordozónak számított, ezért a bányászatához jelentős munkaerőt 

csoportosítottak át más bányászati központokból. A fiatal, még család nélküli munkaerő a katonai 

szolgálattal volt lekötve, így az idősebb, már családos generáció képviselői jelentek meg 

Köpecbányán 1917-től kezdődően. Ennek megfelelően a tanulók születési helyei igen nagy földrajzi 

szórást mutatnak. 11 tanuló született Háromszék vármegyében, legtöbben közülük Köpecen, akik 

számára a faluban lakhatás nagy anyagi terhet jelentett. 12-en erdélyi (Petrozsény, Paraj d, Vulkán), 

bánsági (Örményes, Stájerlak) vagy magyarországi (Tatabánya) bányászközpontokban születtek, 4- 

en pedig Németországban (Altenböge, Oberhausen, Sterkrade, Walsum).

3. 3. 6. Székely kivándorlás és hivatalnoki magatartás

A munkakeresés, kereskedés és szállítmányozás motiválta migráció, mint társadalmi 

jelenség évszázados hagyománnyal rendelkezett már a 19. század második felében, és ez 

természetesen a közigazgatási szervek számára is ismert volt minden vetületével együtt, annál is 

inkább mivel az úti okmányok kiadása, illetve közvetítése hatáskörükbe tartozott. Az 1860-es 

években a határ menti megyékben tapasztalt migrációt még egyfajta állandóság jellemezte, azaz 

hiányoztak azok a tényezők, amelyek gyors konjunktúrát idéztek volna elő. A ’60-as-’70-es évek 

fordulóján a központi kormányzat elsősorban a Kolozsváron székelő kormánybiztos közvetítésén 

keresztül szerzett tudomást- ahova a széki igazgatás rendszeresen terjesztett fel migrációra 

vonatkozó jelentéseket.821 Ezen kívül a Magyar Tudományos Akadémia berkeiben is érdeklődést 

váltott ki a kérdés,822 az ellenzéki sajtó hasábjain megjelentetett írásokból a szélesebb közvélemény 

is tudomást szerezhetett róla. 1872 tavaszán a Belügyminisztérium leiratban fordult Háromszék 

állandó választmányához, hogy „az erdélyi részek fokonkénti elszegényedése és ennek okai iránti 

észlelések, s egyszersmind a kivándorlás meggátlására alkalmasnak mutatkozó eszközök javaslatba 

hozatni rendeltetnek. ”823 A következő év folyamán elküldött feliratot Kálnoky Dénes főkirálybíró 

terjesztette a testület elé elfogadásra. Ebben az elszegényedés okait a ’48-’49-es pusztítások és az azt 

követő neoabszolutista kormányzati rovására írta, utóbbi felelősségét abban határozta meg, hogy 

nem készült telekkönyv a birtokokra, ami a jelzáloghitelt lehetetlenítette el, a tőkehiányban 

azonosította az ipar elmaradottságának okát. Az agrárszféráról szólva megjegyezte, hogy csak a 

birtokos réteg képes megélni földjéből, „a birtoktalan munkásnép, a gazdasági időszak végeztével a 

félévig tartó téli évszakra kénytelen idegenországba vonulni, hogy magának élelmet szerezzen. ” 

Végül javaslatba hozta dohánygyár, fonó és szövőgyár létrehozását, üzemszerű fakitermelést és ipari 

fűrésztelepek létrehozását, valamint az agrárium érdekeinek megfelelően a gyorsított birtokrendezést 

(tagosítás arányosítás). Kálnoky a gyárak felállításában látta a migráció korlátozásának a 

lehetőségét,824 vagyis tisztában volt azzal, hogy nem végleges kitelepedés, hanem időszakos 

migráció volt az elterjedt gyakorlat, de károsnak találta hatásait az egész nemzetre nézve. A
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főkirálybíró nem vett tudomást arról a nagyszámú agrármunkásról, akik egész évre, vagy az 

aratás/betakarításra szegődtek el. Azt is érzékeltette, hogy a román fejedelemségekbeli 

munkakeresés nem előre eltervezett éves stratégia része a napszámosok körében, hanem azokban az 

években kényszerülnek rá, amikor silány a termés és a helyi birtokosoknak nem tudnak annyit 

dolgozni, hogy így a téli élelmiszerszükségletet biztosítani tudják, ezért „a Dunafejedelemségekbe 

utazók magukat előre útlevéllel ellátni nem igyekeznek, ezért csak akkor folyamodnak, midőn oda 

éppen béutazni akarnak.” Meglátása szerint az éves útlevél kiállításához szükséges időt825 a 

napszámosoknak nem állt módjukban ilyen körülmények között kivárni, a 15 napos utazási 

igazolvány pedig alkalmatlannak bizonyult, mert csak a ki-beutazás 3-3 napot vett igénybe, ezért 

kérte a Belügyminisztériumot, hogy terjesszék ki a szék jogkörét három hónapra érvényes úti 

okmányok kiállítására, ami összeegyeztethetetlen volt a központi hatalom egységesítő 

törekvéseivel.826 Kálnoky összességében a kivándorlást rossznak értékelte, amely a téli 

foglalkoztatás biztosításával látta megoldhatónak. Ezt a gondolatmenetet követve a gyáripari 

foglalkoztatást sem értékelte többre időszakos munkavállalásnál, vagyis háziipari keretekben 

gondolkodott. A szabad közlekedés korlátozását pedig semmilyen körülmény között nem vetette fel 

alternatívaként, annyira természetesnek találta ennek biztosítását.

A politikai rendszereket túlélő hivatalnok, Forró Ferenc a ’70-es évek első felében érkezett 

el pályafutása csúcsára, amikor megválasztották Háromszék alispánjának.821 Olyan időszakban 

töltötte be ezt a tisztséget, amikor a szomszédos fejedelemségekben fokozódott a munkaerőigény, 

illetve hatályba lépett az 1875-ben kötött kereskedelmi és vámegyezmény, ami együttesen komoly 

felhajtóerőt gyakorolt a migrációs folyamatokra. Másfelől erre az időszakra tehető a székely 

kivándorlás erőteljes mediatizálásának a kezdete, ami a Függetlenségi és ’48-as Párt két erdélyi 

vezéralakjának és ideológusának, Ugron Gábornak és Bartha Miklósnak a nevéhez köthető. Az 

alispán bár visszafogottan nyilatkozott, csodálkozása kiérezhető szavaiból, amikor a főként ellenzéki 

sajtóban sűrűn előforduló írásokra reagált.828 Mindenesetre a személyét közvetett és közvetlen 

módon ért bírálatok miatt nem mutatott sértődöttséget, mert amikor a két ellenzéki vezér által 

kezdeményezett Székely Művelődési és Közgazdasági Egylet829 központi választmánya 1878-ban 

felkéréssel fordult hozzá, hogy az éves tagdíj és az elmaradt tagdíjak begyűjtését megszervezze 

Háromszék vármegyében, hogy abból az 1000 forint pályadíjat ki tudják fizetni Kozma Ferencnek, a 

székelykeresztúri tanítóképző igazgatójának A Székelyföld közgazdasági és közmivelődési állapota c. 

művéért, készségesen tett eleget annak.830

Kálnokytól elérően, Forró Ferenc nyári foglalkozásként értékelte az időszakos migrációt. 

Nem fogalmazott meg elitélő véleményt azzal kapcsolatosan, összességében hasznosnak értékelte, 

elsősorban a szociális feszültségek megelőzésének illetve elhárításának lehetőségét származtatta 

belőle. Empátiával is viseltetett a vándorolni kényszerülő napszámosokkal, a ’70-es évek derekától 

tapasztalható útlevélforgalom növekedésére vonatkozóan úgy nyilatkozott, „hogy jelenben talán
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számosabban huzódnak oda be, egyfelől azon okból származik, mivel a csaknem hat év óta tartó 

terméketlenség miatt arra kényszerülve van.”831 A külső okokat, elsősorban a növekedő romániai 

munkaerőigényt csak kevésbé érzékelte, csak akkor, amikor az a látóhatáron belül jelentkezett. 

Annak önmagában egyébként sem tulajdonított túl nagy jelentőséget neki, a belső felhajtóerővel is 

kellett kombinálnia azt.832 A ’70-es évek legvégén, amikor teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy a 

romániai konjunktúra már önmagában felelőssé tehető a növekvő munkaerő-áramlásért illetve 

áruforgalomért, szükségét érezte védelmébe venni az érintetteket, annak ellenére, hogy a közgyűlés 

részéről egyetlen alkalommal sem interpellálták, hanem a sajtóban volt állandóan napirenden a 

negatív hatások ecsetelése.833 Annak ellenére, hogy hasznosnak ítélte a háromszéki iparosok határon 

átívelő kereskedelmi tevékenységét, nem mutatott hajlandóságot, hogy érdekükben olyan lépéseket 

tegyen, ami a hivatali hatáskörének határát feszegette volna. 1879 folyamán Kézdivásárhely 

polgármestere két alkalommal próbálta igen tapintatosan felkérni, hogy a Moldvába igyekvő 

iparosok részére sürgesse meg a Belügyminisztériumot az éves útlevelek kiállítására. Első 

alkalommal, amikor a polgármester közölte, hogy a kásoni (Ca§in) országos vásárra igyekeznek a 

város iparosai - tehát záros határidőn belül igénylik az okmányt -  az alispán csak a tudomásul 

vétetik megjegyzést fűzte hozzá, minden további intézkedés nélkül.834 Két hónapra rá 

(novemberben), amikor a polgármester jelezte, hogy az igényelt okmányok egy része még mindig 

nem érkezett meg, az alispán lakonikusan közölte, hogy azok az okmányok, amelyek lejöttek a 

Belügyminisztériumtól, azokat elküldte a tanácsnak, ami meg nem, amint megérkeznek elküldi.835 

Hivatali mandátuma alatt folyamatosan és következetesen cáfolta a közvéleményt célzó téziseket, 

miszerint a romániai munkavállalás káros, illetve tagadta, hogy kivándorlásról lenne szó.836

Az úti okmányok kiállításának korlátozására is tett intézkedéseket. 1880 elején a Braila-i 

osztrák-magyar diplomáciai ügynökség átiratban értesített, hogy Romániában és Brailan 

nagyszámban tartózkodtak fiatal lányok útlevél nélkül.831 Forró Ferenc intézkedése abban állt, hogy 

elrendelte szolgabírók és városi tanácsok részére, hogy azok lehetőleg meggátolják a fiatal lányokat 

a szökésben, anélkül, hogy jelezte volna milyen eszközökkel, illetve, hogy a visszatérőket szigorúan 

megbüntessék. A sósmezői vesztegintézet igazgatója, dr. Reich Albert arra reagálva jelezte, hogy a 

fiatal lányok részére „egyes törvényhatósági közegek 5 napos igazolványra ajánlati menetleveleket” 

állítanak ki, amivel átlépik a határt. Alternatívaként ajánlotta községi elöljáróknak azt meghagyni, 

hogy 5 napos igazolványok elnyerhetésére ajánlat (ami alapján a vesztegintézet állit ki úti okmányt) 

csak azoknak adassék ki, akikről biztosan tudni, hogy a legközelebbi községbe mennek. Az alispán 

intézkedése a községi elöljáróságoknak megtiltotta az ajánlatok kiállítását 24 év alatti leányok 

részére.838 Másik ilyen jellegű intézkedésére 1883 májusában került sor, amikor a Közlekedés- és 

Közmunkaügyi Minisztérium anyagi támogatásával megkezdődött a Brassó-Ojtoz államút Magyarós 

tetői szakaszának a rehabilitációja. Annak érdekében, hogy folyamatosan megfelelő létszámú 

napszámos álljon rendelkezésre, és a bérek nyomottak maradjanak az alispán felfüggesztette a 15

168



napra érvényes úti okmányok kiállítását. Az intézkedése azonban csak két hétig tartott, mivel a 

május 15. tartott megyei közgyűlésen beszámolt róla, ami főleg a ’48-as szellemiségű ellenzék 

soraiban váltott ki felháborodást. Tuzson János indítványára a közgyűlés kimondta, hogy a 15 napos 

útlevelek kiadásának semmiféle megszorítását indokoltnak nem látja.839 Összességében Forró 

Ferenc megnyilvánulásai és hivatali intézkedései egy olyan megyei első tisztviselő portréját 

láttatják, aki a hivatali normákhoz a lehető legmerevebben ragaszkodott. A migrációval összefüggő 

gazdasági és szociális kérdéseket a hivatali szemüveg lencséjén keresztül volt képes csak szemlélni.

A hivatali utód, báró Apor Gábor helyi körülmények között nagybirtokosnak számított, így 

közvetlen módon érdekelt volt a mezőgazdasági munkásviszonyok alakulásában. Egyik első hivatali 

intézkedése volt a járási tisztviselők, városi tanácsok és községi elöljáróságok felszólítása, hogy 15 

napra szóló útlevélajánlatokat „csak valóban sürgős esetekben és haladékot nem szenvedő utazások 

alkalmával adjanak” M° Ez az intézkedése teljes fordulatot eredményezett a kiadott egy éves és 15 

napos határidejű utazási okmányok arányában, ami látszólag a vonatkozó jogszabály szigorúbb 

érvényesítésének, valamint a közrend megszilárdításának az igyekezeteként értékelhető. Ugyanez az 

ambíció azonosítható abban a Honvédelmi Minisztériumhoz címzett felterjesztésben, amelyben a 

hadkötelesek kiadatását lehetővé tevő egyezmény megkötését szorgalmazta Romániával, a távollévő 

állítás- és sorkötelesek növekvő létszáma miatta a berecki és sósmezői román sorozójárásokban.841 

A köz- és államérdek szem előtt tartásának felszíne alatt azonban felismerhető a saját és a 

gazdaközönség érdekeinek előtérbe helyezése. Ugyanis a 15 napos útlevelek egy jelentős részét 

olyan körülmények között kérelmezték a napszámosok, amikor főként az időjárási viszonyok miatt 

Háromszéken késett az aratás, vagy az egyéb mezei munka, és a tétlenség (ezzel együtt a 

pénztelenség) elkerülése végett Romániában hasznosították munkaerejüket. A háromszéki gazdákra 

nézve ez jelentős hátrányt jelentett, ugyanis a sokszor számukra elígérkezett (a szerződéskötés igen 

ritka jelenségnek számított) napszámosok a legnagyobb munkaidőben elérhetetlenek voltak. Ennek 

ellensúlyozására igyekeztek a gazdák a téli időszakban különböző kölcsönöket folyósítani a 

nélkülöző napszámosoknak, majd a tartozást a mezei munkákkal hajtották be rajtuk.842 Ez a 

gyakorlat sok esetben a gazdák számára terhes volt, amit az alispán saját bőrén is 

megtapasztalhatott, ennek a tehernek a viselésében pedig az államban látott partnert, amikor a téli 

kereseti lehetőségként a háziipar terjesztését és gyárak létesítésének alternatíváját vázolta fel.843 

Hivatali ideje legelején indította el a Földművelés-, Ipar- és Kereskedelemügyi Minisztérium azt az 

országos programot, melynek keretében a Székelyföldön is jelentkezett munkaerő-felesleget 

igyekezett a hiánnyal küszködő területekre irányítani. A többi székelyföldi törvényhatóságtól 

eltérően, a kezdeti 1884/85-ös években egyedül Háromszék vármegyéből nem jelentkezett egyetlen 

munkavállaló sem, ami nem kizárólag az alispán rovására írható, sokkal inkább a községi 

elöljáróságokéra, akik a maguk módján szintén érdekeltek voltak a munkaerő otthontartásában.844 

Legelőször Apor Gábor hivatali ideje alatt jelentkezett a munkaerő szezonális vándorlása miatt
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kialakult napszámbér növekedés845 és az esőzések folytán feltorlódott mezei munka, és az ezzel járó 

átmeneti munkaerőhiány,846 ami akkor még nem állandósult.

Háromszék vármegye emblematikus főispánja, Potsa József a több mint két és fél évtizedet 

felölelő politikai tevékenysége alatt több ízben nyilvánult meg ebben a kérdéskörben.841 Esetében 

világosan elkülönülnek egymástól az iparban és agráriumban tevékenykedő szakmai körök érdeke. 

Az 1886-ban kirobbant vámháborút megelőző fél évtizedben felismerte a háromszéki 

kézműiparosok és az igen szerény gyáripar képviselőinek szerepét a nemzetgazdaságban. Az 

alapvető merkantilista elvek ismeretével rendelkezett, ugyanis az ország fizetőképességének és 

valutakoncentrációnak a lehetőségét az exporttevékenységből származtatta. Meggyőződése volt, 

hogy a szerény termelőeszközökkel rendelkező háromszéki iparosok szerepe nélkülözhetetlen a 

pozitív külkereskedelmi mérleg fenntartásában és ennek megfelelően a maga módján maximálisan 

támogatta úgy a vállalkozót, mint az alkalmazottat, vagy a termékek áramlását biztosító fuvarost.848 

Érdekükben több rendben szót emelt a központi kormányzatnál, felemlítve, hogy Romániában 

rendszerint olyan kötelezettségeknek vetik alá az ott kereskedő háromszéki iparosokat, amelyek 

ellentétesek a kereskedelmi egyezmény előírásaival, gyakorlatilag megkérdőjelezte a konzuli 

védelem hatékonyságát is. Ezen felül pedig szükségesnek értékelte a romániai piacbővítést, 

amelynek érdekében javaslatot is megfogalmazott: „mily jó  hatással volna iparunk és 

kereskedelmünkre, ha Románia több piacán kereskedelmi ügynökök rendszeresíttetnének, kiknek 

feladata volna kereskedelmünket minden irányba útbaigazítani. ”849 Tudatában volt annak, hogy a 

háromszéki kézműiparosok, annak ellenére, hogy ott szerényebb profitot produkálnak, mégiscsak 

Romániában versenyképesek, mert a hazai piacot az idegen gyáripari termékek már elárasztották, az 

gyengébb vásárlóerővel rendelkező keresletet kielégítette a túlfejlődött háziipar. 1885-es év második 

félévében, a vámháború kirobbanását megelőzően egy évvel úgy érzékelte, hogy a piac ilyenszerűen 

átrendeződött, az érdekeltségek újraelosztásra kerültek a termelés és értékesítés szereplői között és 

jelezte, hogy egyes iparosok „kénytelenek Romániába vándorolni s hazafiságuk árán megélhetésüket 

biztosítani. ”850 Megállapításai azonban tévesnek bizonyultak, mert az akkor kitelepedő iparosok a 

nyersbőrök feldolgozásával foglalkozó iparágak képviselői voltak, akik az élő állat és állati 

nyerstermékek importját megtiltó állategészségügyi intézkedések miatt telepedtek ki a vámhatáron 

túlra, aminek nyomán az általuk kipreparált bőrök szabadon áramolhattak be a határon.851

Közvetlenül a vámháború kirobbanása után, annak közép- és hosszú távú hatásait nem 

ismerve fogalmazta meg a megye közgyűlése a Képviselőházhoz felterjesztett emlékiratában 

indokolatlanul optimista frázisát, amely véleményt maga Potsa József is osztotta: „Iparunk -  és 

pedig minden előkészület nélkül kiállta a crisist, gazdáink pedig határozottan nyertek, mert 

terményeiket ma inkább el tudják adni, mint a vámháború előtt.”852 Ezzel szemben az 1886-os év 

első félévéről tett jelentésében már az szerepel, hogy „közel 700 egyén vár jelenben segélyt, illetőleg 

munkát, mert ma már nem dolgozhatik a román piacokra, hol bár kevés haszonnal, de értékesíteni
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tudta mégis kéziügyességét”. A főispán a román piac elvesztésének kiváltását az állami szubvenciók, 

illetve az állami megrendelések iparosokhoz való kiközvetítésével látta megoldhatónak, erre pedig 

nem tartotta képesnek a brassói kereskedelmi- és iparkamarát.853 Ezért személyesen szerepet vállalt 

benne és a közigazgatási struktúrának is szánt ilyen szerepkört. A vámháború nyomán fellépett 

háromszéki iparos-exodus jelenségről is tájékoztatta a Földművelés- Ipar- és Kereskedelemügyi 

Minisztériumot, ezzel igyekezvén meggyőzni azt az állami megrendelések sürgős elintézéséről. 

Ugyanazon érv az állami megrendelések megszerzésére egy más megközelítésben így hangzott: 

„Mindennemű iparos annyi van, hogy a helyi fogyasztó közönség nem képes kellő munkával ellátni, 

s minthogy kivitel nincs, igen természetes: iparosaink nagy része szükséggel küzd. ”&54

A következő években, részben az állami megrendelések késése miatt háromszéki iparosok 

jelentős része hosszabb időre megvetette lábát Romániában, egyfajta kartellnek is tanúi lehetünk, 

ahogy egyes csoportok felosztották egymás között a hazai és a határon túli piacokat. (lásd. 4. 3. 3. 

fejezetpont) Potsa József figyelme fokozatosan eltávolodott ezekről a kitelepedett mesterekről, 

segédekről és tanoncokról, és gyakorlatilag elveszettnek ítélte a romániai piacokat is. Az 

elkövetkező években igyekezetét a gyáripar fejlesztésére csoportosította, ami természetesen jórészt a 

modern idők mentalitásbeli hatása. Figyelmének másik célpontja a háziipar támogatása volt, ami 

viszont nem igazán tekinthető modern gazdaságfejlesztési stratégiának. Az ellentmondás azzal 

oldható fel, hogy mindkettőben a kivándorlás csillapításának a lehetőségét azonosította. Egyrészt a 

kézműiparból kiszorultak, esetleg kivándoroltak foglalkoztatását, másrészt az agrárium 

munkásságának részleges foglalkoztatását, hogy ez által mindig egyfajta készenléti állapotba 

tarthatóak legyenek.

A kortársak által a háromszéki ipar patrónusának tekintett főispán hozzáállása az abban a 

szférában tevékenykedőkhöz meglehetősen koherens, annak ellenére, hogy időben egy nagy ívű 

fordulat tanúi is lehetünk. Az agráriumban foglalkoztatottakhoz való viszonya ehhez képest 

sokrétűbb és több kisebb-nagyobb módosulást fedezhetünk fel benne. A szezonálisan vándorló 

napszámosok miatti időszakos munkaerőhiány és az ebből eredő bérnövekedés problémáját -  amint 

az előbbiekben ismertettük -  az alispán. Apor Gábor tűzte napirendre és vázolt fel rá gyógymódot, 

amely szemléletet Potsa József magáévá is tett és sokáig ez az iránytű szerepét töltötte be 

gazdaságfejlesztési politikájának kialakításában. A hivatali beosztásukon túl mindkettőjük gazdasági 

érdekeltsége az agrárius szférában azonosítható, ami magyarázat attitűdjükre. A főispán az agrárium 

munkásságát, kisbirtokosait és közepes birtokosait egymástól határozottan elkülönülő osztályokban 

azonosította, munkavállalási szokásaikról és munkamoráljukról egy-egy jellemző tulajdonságot 

kiragadott, amit általánosított az illető osztályokra. Ezek szerint a mezei munkából élők az 

összlakosság 10%-át tették ki, akik az évnek az 1/3-ban dolgoztak, júniustól szeptemberig, amikor 

igyekeztek a megnövekedette keresletet kihasználni és a lehető legnagyobb bért megszerezni a 

munkáltató gazdától. De, mint folytatja, „a munkás pünkösdi királysága véget érvén, ismét a gazda
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könyöradományán tengeti maga és övéi életét: mert háziipart nem tud, vagy ha tud is, produktuma 

nem értékesíthető. Rövid idő alatt beáll a szükség s ekkor a család munkaképes tagja útnak indul s 

bemegy a szomszéd Romániába, s pár hó múlva testben és lélekben megromolva, legtöbbször 

minden kereset nélkül tér haza éhezni,- mert a legjobb akarat mellett sem lehet neki novembertől 

áprilisig semmi munkát adni az országban.”

A második osztály az 1-5 hold földet birtokló kisgazdáké, amely az összlakosság 40%-át 

teszi ki, és az ebbe tartozók a családjuk munkaerejét hasznosították, ami nagyon szerény jövedelmet 

biztosított. A harmadik osztály az 5-25 hold birtokkal rendelkező birtokosoké, akik az összlakosság 

30%-t jelentették, és akik bár valamivel jobb életkörülményt engedhetnek meg maguknak, 

szükségleteiket maguk állítják elő, háziipar keretében, anyagi és szellemi gyarapodásuk nem 

biztosított. A negyedik osztály, „a 25 holdon felüli birtokkal bírók már kénytelenek levén cselédeket 

tartani s költségesen termelni, annyira is kevesen képesek, hogy a mindennapijukat biztosítsák; a 

legnagyobb rész törzsvagyonát terhelő kölcsönnel, mint ópiummal tengeti rövid ideig életét, s így 

azon osztály, mely hivatva van a hazának ipar, tudomány, szóval minden téren ép, egészséges, 

hasznos polgárokat adni, napról napra pusztul s jövője kétségbeejtő.”855 Potsa állásfoglalása tehát 

egyértelmű, a gazdaság fejlesztését a középbirtokos réteg volt hivatva előmozdítani, de a birtokok 

szétdaraboltsága és az alacsony munkamorállal rendelkező napszámosok gátolták ebben. Azokban 

az években a birtokok tagosítása folyamatban volt, a kormányprogram részének tekinthető. A 

második probléma megoldására, a napszámosok vándorlásának csillapítására, Potsa a háziipar 

fejlesztést, meg a gyáripar megteremtését tűzte ki célul, amihez a kormány partnerségét kereste. A 

’90-es évektől egyre inkább állandósuló mezőgazdasági munkaerőhiányról folyamatosan megtette 

jelentéseit a kormány felé,856 azokban az években, úgy tűnik, véglegesen lemondott a emigráló 

napszámosok egy részének integrálási lehetőségéről és mindinkább reménytelenségének ad hangot 

ezzel a kategóriával kapcsolatban. „Annyira demoralizálódik a munkaképességében különben is 

alászállott munkás, hogy következőleg csalódását előre tudva szívesen megy, csakhogy az ott dívó 

erkölcstelen életmód melletti könnyű kenyérkeresethez jusson.”857 Másrészt annak a tapasztalatnak 

az alapján, hogy azokon a településeken, ahol fellendült a háziipar, ott csillapodik a vándorlás 

Románia felé, ennek a szegmensnek a támogatásához személyesen is nagymértékben hozzájárult, és 

tovább igényelte erre az állami intervenciót: „A gyakorlatban levő háziipari foglalkozás 

községenként fejlesztendő lenne, különösen a tekintetből, hogy a meddő téli időszakban a lakosság 

ízlést nemesítő és jobb életmódra képesítő hasznos foglalkozáshoz jusson.”858

Legvégül pedig, 1898-ban javasolta a felvidéki tót munkások -  már négy éve jelen voltak a 

háromszéki mezőgazdaságban -  szállításának a megkönnyítését, számukra kedvező vasúti díjtételek 

biztosítását.859 Arra az időpontra ez a gyakorlat Erdély-szerte elterjedt volt, főként a nagybirtokokon 

és a különböző mintagazdaságokon. Potsa, gazdasági érdektársaihoz hasonlóan, a migráló 

napszámosokban a lumpenelemeket vélte felfedezni, akik a szocialista eszmékre és a sztrájkokra
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fogékonyak voltak. Úgy magyarországi, mint a romániai nagybirtokokon ebben az időben számos 

ilyen mozgalom fordult elő, és fennállt a veszélye, hogy a háromszékiek is importálják ezeket az 

eszméket. Ilyen szempontból a felvidéki vendégmunkások háromszéki jelenléte döntő lépést 

jelentett a munkaerőpiac veszélyes elemektől való megtisztításának útján. Potsa József igyekezete a 

háromszéki munkaerő-piaci harmónia megteremtésében kétségtelenül eredményeket hozott. A 

századfordulón egyre erőteljesebb idegen (Magyarország más megyéiből származó) munkaerő 

jelenléte volt megfigyelhető a vármegyében, elsősorban az Erdélyi Erdőipari Rt fűrésztelepein, az 

Erdővidéki Bányaegylet köpeci bányatelepén, és jóval kisebb arányban a sepsiszentgyörgyi Magyar 

Királyi Dohánygyárban illetve az Első Székely Szövőgyár és Háziipar Vállalatnál. Mivel főként az 

utóbbi két egység annak fejében részesült különböző állami támogatásban, hogy ezzel a kivándorlási 

kedvet csillapítsák, a főispán a Kereskedelemügyi Minisztériumhoz felterjesztett jelentéseiben 

igyekezett mindig a kormányt megnyugtatni, hogy „idegen munkások ideiglenesen a gyárakban 

nyertek alkalmazást, ami a helybeli munkások foglalkoztatását nem befolyásolja ”,860 illetve „idegen, 

vagy más megyékből való munkások a fűrésztelepeken nyertek alkalmazást, mint gyakorlott 

szakmunkások. Ezen körülmény a helybeli munkások foglalkoztatását nem befolyásolja, minthogy a 

helybeliek tapasztalat szerint állandó foglalkozásra nem kötik le magukat. ”861 Az ebben rejlő 

ellentmondás azzal oldható fel, hogy a főispán így szándékozta megakadályozni, hogy az 

agrárszférából további helyi munkaerőt vonjon el az ipar.

Visszatérve az alispánok sorára, említést érdemel Tompa Miklós, aki rövid hivatali 

tevékenysége alatt ugyan ritka alkalommal nyilatkozott a székely kivándorlás kérdéséről, viszont 

1894-ben nyílt meg Sepsiszentgyörgyön a munkás- és cselédközvetítő iroda, ahol munkaadók az 

ország minden részéről jelentkeztek, azonban az elszegődni szándékozó munkavállalók száma a 

továbbiakban is igen csekély volt, érdeklődés a tanoncoktatást vállaló nehézipari egységek és 

bányavállalatok iránt mutatkozott.862 Az iroda sikeres pályázatot is hirdetett olyan jó erkölcsű és 

magaviseletű cselédek jutalmazására, akik hosszú időn át szolgáltak egy helyen.863 Nyilván, ez nem 

egy helyi kezdeményezés volt, hanem a kormánynak a problémára adott egyik válasza, amelynek 

célja a korábbikban is említett székelyföldi munkaerő-feleslegnek a hátországba való terelése és a 

napszámosok erkölcsének és munkamoráljának javítása. Székelyföldi munkásokra elég nagy igény 

mutatkozott a magyarországi nagybirtokosok részéről, akik évente szembe kellett nézzenek az 

aratósztrájkok kihívásaival. Ennek alapja az a pozitív sztereotípia volt, hogy a székelyek dolgosak és 

nem fogékonyak a sztrájkokra meg egyéb szocialista propagandára.

A soron következő alispán, Gábor Péter érdekes színfoltját képezte magas beosztású 

hivatalnokok sorának és társadalomtudóshoz méltó alapossággal vizsgálta a jelenséget. Hivatalba 

lépése után azonnal egy ankétot bonyolított le, amelynek keretében a városok polgármestereit és a 

járások főszolgabíróit kérdezte ki a kivándorlásról és javaslatokat is kért annak visszaszorítására. Ifj. 

Gödri Ferenc, Sepsiszentgyörgy polgármestere a gazdasági érdekeket tartotta szem előtt és úgy
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értékelte, hogy a „kivándorlás az utóbbi évek alatt aggasztó méretekben emelkedik, ellensúlyozására 

városunk korlátolt anyagi helyzete miatt mit sem tehet, óhajtandó volna, ha az állam a Székelyföldön 

is építene gyárakat, mi által a lakosság keresetforráshoz ju tna”. A járási főszolgabíróktól többnyire 

a tipikusnak tekinthető válaszok érkeztek, amelyek a karhatalom erősíésére helyezték a hangsulyt.864 

Gábor Péter határozottan nemzetgazdasági veszteségként könyvelte el, hogy a napszámosok egy 

jelentős számú csoportja minden évben legnagyobb dologidőben hagyta el az országot, az ellene 

alkalmazható törvényes intézkedést, az útlevélkiadások korlátozását, illetve a szigorított 

határellenőrzést nem találta célravezetőnek, a kérdés gyökeres megoldását az egész éves 

foglalkozatás biztosításában látta.865 Térben beazonosította azokat a kisrégiókat a vármegyén belül, 

amelyek fokozottabban ki voltak téve a migrációnak és igyekezett megismerni ezek munkavállalási 

jellegzetességeit. Ezek szerint a határral közvetlenül érintkező településekre nagymértékben 

jellemző volt az illegális határátlépés, mivel a földrajzi viszonyok miatt nehezebb volt ezek 

ellenőrzése. A szezonális, nyári munkavállalás a Kézdi járásban a felvidéki sűrűn lakott községeire 

illetve a jelentősebb román lélekszámú határ menti településekre volt jellemző. A Sepsi és 

Miklósvári járások azon községeiben, ahol jelentősebb volt a vándorlás, annak az állandóbb formája 

volt jellemző, vagyis hosszabb időre, akár két évre is elszegődtek Romániába. Végül a két város 

kivándorló iparosairól megjegyezte, hogy azok általában romániai városokban telepedtek le, és 

közülük gyárakban is elhelyezkedtek.866 Összességében a kivándorlásért, ha nem is közvetlenül, a 

munkáltatókat tette felelőssé és kortársaihoz hasonlóan állami beavatkozást javasolt ipari 

beruházások formájában.

Gábor Péter elhalálozása nyomán Szentiványi Miklós örökölte meg az alispáni hivatalt, aki 

mandátuma első éveiben csupán ismételgette a már közhelynek számító mondatot, miszerint 

„időleges kivándorlás a szomszédos Romániába még mindig napirenden van, mely leginkább 

szolgálat és mezei munka teljesítésére terjed. ”861 Majd rövidesen jelezte, hogy a mezei munkáskéz 

hiányának másik oka a nagyobb faipari telepek, amelyek nagyszámban vonnak el munkaerőt, amiért 

a további években is szükség volt a felvidéki tót munkásokra. A kivándorlás, és az ebből származó 

munkaerőhiányra az ellenszert abban látta, ,fta intensivebb gazdálkodás, a mezei munkások 

állandóbb foglalkoztatása tért nyerhetne. ”868 1 901 őszén a vármegye közgyűlésében az ellenzék 

soraiban szereplő Tuzson János indítványt nyújtott be, hogy a rendkívüli terméketlen év miatt 

ínséggel fenyegetett felső háromszékieknek akadály nélkül szolgáltassanak 15 napos útlevelet.869 

Béldi Tivadar és Dr Székely György, akik intenzív művelésre berendezkedett birtokokkal 

rendelkeztek, igen vehemensen tiltakoztak az indítvány ellen, Szentiványi alispán pedig egy 

mindenki által elfogadott kompromisszumos megoldást javasolt, hogy mindazoknak, kik igazolják, 

„hogy elvállalt munka teljesítésére mennek Romániába a 5 napos utazási igazolvány minden 

nehézség nélkül kiadatik. ”810
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A következő évben jelentette a vármegye közgyűlésének, hogy munkások tömegesen 

mentek ki répát szedni a szomszéd romániai cukorgyárakba, és egyúttal 300-400 felső 

magyarországi tót állandó mezőgazdasági munkás volt alkalmazva törvényhatóságunk területén.871 

A felvidéki munkások miatt Dr. Ferenczy Géza, a háromszéki Függetlenségi és 48-as párt 

vezéralakja interpellálta az alispánt.812 Szentiványi alispán a hosszú távú, szerződéses foglalkoztatás 

széleskörű elutasításával magyarázta az állapot okát.813 Véleményét a későbbiekben is többször 

megismételte, miszerint a munkaerőhiánynak az okai a faipari vállalatok elszívó ereje és az, hogy 

„népünk még eddig nem mutat nagy hajlandóságot arra, hogy munkásszerződés mellett hosszabb 

időre lekösse. ”814 Máskor a cselédtörvény előírásait kritizálta, és annak módosítását sürgette a 

kormánytól olyan irányba, hogy törvényben biztosítandó a cselédtartó az ellen, hogy a cseléd a 

legnagyobb munka idején szolgálatát otthagyhassa, és visszaállítása csak hosszas tárgyalás után és 

gyakran oly későre történjék, hogy már a szolgálati idő a végét járja.815 Hivatali ideje alatt a 

megyében a magán- és középítkezések nagy lendületet vettek, aminek kapcsán két jelentős probléma 

jelentkezett. Az egyik a helyben előállítható épületanyagok hiánya, amit Szentiványi azzal 

magyarázott, hogy egyrészt a téglagyártás háziipari keretek között maradt, mert az állam ezt a 

formát támogatta, így az képtelen léptékváltásra a kereslet kielégítésére, másrészt a faipari vállalatok 

nem helyi tulajdonlásúak voltak, és bár a megye bővelkedett a nyersanyagban, az épületfa csak 

országos piaci áron volt elérhető.876 A másik probléma ebben a szférában is a munkaerőhiány volt, 

amit középítkezéseknél alföldről hozott kőművesekkel pótoltak, azok pedig kirobbantották az első 

sztrájkot Sepsiszentgyörgyön, 1905. április 18-án.811 Összességében Szentiványi Miklós a munkaerő 

migráció és a munkaerőhiány kérdését rendkívüli módon leegyszerűsítette és a felelős 

beazonosításán kívül annak olyan megbélyegző ostorozására koncentrált, mint a kalandvágy és a 

notórius lustaság.

Szentiványi 1908-ban a megváltozott országos politikai konstelláció alatt lemondott, 

örökébe pedig Király Aladár lépett, aki a munkaerőhiányt az ezt okozó szezonális kivándorlást 

hasonlóképpen a munkáltató, a középbirtokos osztály perspektívájából szemlélte. Állapotértékelése 

szerint „a mezőgazda ezen káros népmozgalmi jelenségnek hátrányos következményeit semmivel 

sem tudja ellensúlyozni”. Túlmenve ezen, kritikával illette a korábbi kormány székelyföldi 

gazdasági felzárkóztató programját, amelynek támogatási célcsoportja elsősorban a kisgazdák 

voltak, ami ellenérdekeltté tette a nagyobb birtokosokat.878 Elvi síkon vizsgálva a kijelentését 

megállapíthatjuk, hogy a korábbi kormány liberális, rászorultsági alapú támogatáspolitikájával 

szembeállította a szocialista, alanyi jogú támogatási doktrínát, mint követendő példát.

1910-es években a szezonális kivándorlás továbbra is létezett a napszámosok körében, 

azonban a helyi politika és közigazgatás szereplői mintha megfeledkeztek volna róla. A sajtó 

kivételével az addigi megjelenés tereiről jórészt kiszorult, helyét részben az Amerikába irányuló 

kivándorlás vette át. 1910-ben, Szentkereszty Béla főispánná való kinevezése alkalmával a napirend
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előtti székfoglaló beszéde a tartós munkaerőhiány miatt terhes légkörben hangzott el. Az előljáró 

nyilvánvaló szolidaritást vállalt fel a teremben többségben levő birtokosokkal, akik abban a 

helyzetben a legnagyobb kárvallottak könyvelték el magukat.819

Összegezve megállapítható, hogy a székely kivándorlás kérdésében a központi- és a helyi 

politika szereplői két merőben eltérő álláspontotok képviseltek, magának a viszonyulásnak két 

különböző kiindulási pontja azonosítható. Egyrészt az állam létét szem előtt tartó kormányzatnak 

elvibb programja bontakozott ki, aminek lényege a négy székely vármegye etnikai összetételének a 

megőrzése a gazdasági szférába való beavatkozással. Másik igen gyakran emlegetett jelszó az 

erkölcsi hanyatlás megállítása, aminek a mibenlétét igen kevésszer bontották ki, de egyik eleme az 

az elgondolás volt, hogy a szezonális kivándorlók az irredenta-, szocialista- és egyéb 

államellenesnek itélt eszmék hatáskörébe kerülhetnek. Paradox módon az ellenzékiek 

propagandatevékenysége, majd az ebben gyökerező civil kezdeményezések jelentős mértékben 

hozzájárult ahhoz, hogy a kormány programot dolgozott ki a negatív jelenség megszüntetésére, amit 

tovább gerjesztett a nemzetiségi mozgalmak folyamatos erősödése. Másrészt a háromszéki helyi 

bürokrácia jóval pragmatikusabban viszonyult a kérdéshez, szereplői jórészt gazdasági kérdésként 

kezelték, és a napszámos-középbirtokos kategóriák folyamatosan átalakuló, de egyirányú 

viszonyának szemszögéből vizsgálták, zömében -  érthető módon -  utóbbiak érdekei mellett kiállva.
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4. Gazdasági környezet és üzleti modellek

Vizsgálódásunk következő helyszínét újfent egy léptékváltással érjük el. Székelyföldön és a 

határrégión belül Háromszék nyilvánvalóan sajátos helyzetben volt (1910-es állapotokat rögzítő 

térképét lásd 68. ábra). A megyésítés előtt a székely székek között a legnépesebb volt, terület 

szempontjából pedig a második helyet foglalta el Csíkszék után.880 A megyésítés után újabb 

területekkel bővült,881 ám terület szempontjából a harmadik, illetve lakosság szempontjából a 

második helyre csúszott vissza, ez az állapot pedig fennmaradt a háború kitöréséig.882 A gazdasági 

szempontból az egész Székelyföldre jellemző régi jogi státus bomlása okozta helyzeten kívül még 

tekintettel kell lennünk még további, földrajzi helyzetből adódó sajátosságra. Csík mellett 

Háromszék érintkezett közvetlenül a határral, és amint azt az előző fejezetben már láttuk, a 

szomszédos országból érkező hatások erőteljesen csapódtak le ezen a területen. Továbbá 

Háromszéknek közvetlen kapcsolata volt Brassó-vidékével, amely már évszázadok óta Erdély 

legfontosabb kereskedelmi gócpontját, illetve iparosodási élvonalát képviselte. Nyilvánvalóan az 

ezekből az irányokból érkező hatások döntően befolyásolták Háromszék gazdasági életének az 

alakulását. A különbségek személtetésére itt csupán azzal példáznánk -  remélve hogy ez nem 

minősül hatásvadász fogásnak -  hogy a 20. század elején az államkincstár teljes, nyers jövedelme 

Háromszék megyében több mint kétszerese (a sepsiszentgyörgyi dohánygyár üzleti nyereségét ide 

nem értve) volt az Udvarhely vármegyében elkönyveltnek (az eltérés jóval nagyobb, mint amit 

megye területe és lélekszáma közötti különbség magyarázna).883

Módszertant tekintve több elemet a vállalattörténettől kölcsönöztünk, bár nem kizárólag ezt 

a megközelítési módot alkalmaztuk, ami abban is megmutatkozik, hogy tekintélyes volumenű a 

kvantitatív adat. Mindezen túl, a szerző kifejezi reményét, hogy az általa a disszertáció erős 

pontjának ítélt fejezet nem kerül a különös vállalattörténet kategóriába. A négy esettanulmányt 

magába foglaló fejezet öt ipari ágazatot emelt ki, amelyek közül egyik hanyatló (kézművesség) a 

további négy pedig növekvő (szeszipar, faipar, textilipar, dohányipar). Forrástípus alkalmazása 

szempontjából az egyik közös pont az egyházi anyakönyvek alkalmazása, mivel minden esetben 

igyekeztünk beazonosítani az ágazatban tevékenykedő személyeket származását, továbbá 

behatárolni az illető személyeknek a társadalmi-vagyoni helyzetét, amiből indultak. A másik közös 

pont a közigazgatási levelezés nagyarányú alkalmazása: mivel levéltári fondja csupán két cégnek 

maradt fenn (az itt tárgyaltak közül), történetük számos mozzanatát kénytelenek voltunk a hivatalos 

szervekkel történt érintkezések alapján rekonstruálni.

4. 1. Kisüstitől a szeszgyárig: a főzdék növekedése 

4. 1. 1. Helyi piacok kialakulása

A 19. század első felében Háromszéken a szeszfőzés foglalkoztatta a legnagyobb számú 

kézműiparost, az 1832-es hivatalos statisztika szerint a szék legnagyobb ipari potenciáljával
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rendelkező város iparosainak több mint egynegyedét tették ki a szeszfőzést fő-, vagy 

mellékfoglalkozásként művelők.884 Négy évvel később Háromszéken összesen 2 227 szeszfőzőt 

regisztrált a statisztika, ebből 1 140 személy falun, 1 087 személy kiváltságos helyeken 

tevékenykedett, Kézdivásárhelyen ez alatt a rövid idő alatt a létszámuk közel 45%-kal növekedett.885 

Az időszak eme jellegzetességére vonatkozóan igen találóan állapította meg Pál Judit, hogy magát a 

szeszfőzést nem tekinthetjük specializált mesterségnek, mert a Székelyföldön mindenki számára 

szabad volt a pálinkafőzés,886 és a lehetőséggel nyilván a lakosság nagyobb része élt is.

A szeszfőzés szabad gyakorlata és az ezt fő-, vagy mellékfoglalkozásként (mindenképpen 

piacra termelő) művelőinek növekvő száma hordoz magában némi ellentmondást, ami feloldható a 

kisüsti házi főzés gyakorlatának és a fogyasztási szokásoknak az összehasonlításával. A székely 

falusi háztartások zöme képtelen volt az éves gabonatermésből akkora mennyiséget elkülöníteni, 

amiből az éves fogyasztási igényt teljesen fedező szeszmennyiséget képesek lettek volna előállítani. 

Hasonlóképpen a gyümölcsöskertek csekélysége és a vidékre jellemző zord időjárás miatt ebből az 

irányból sem mutatkozott teljesen életképes alternatíva. Ilyen körülmények között a piacnak ezt a 

szegmensét két irányból lehetett betölteni. Az egyik irány a háromszéki sajátos viszonyokból 

származott: a vegyes (határőr-úrbéres) településeken881 a földesúr főzdéje nemcsak a neki alávetett 

jobbágyokat és zselléreket látta el, hanem onnan szerezték be szükségleteiket a szabad székelyek is 

(szabadpiaci elvek alapján). A másik irányt a városi, jelen esetben kézdivásárhelyi szeszfőzdék 

produktumai jelentették. A város földrajzi elhelyezkedése következtében az olcsó romániai gabona 

folyamatosan elérhető volt, olyan években is, amikor a szék területén rossz volt a termés és egyes 

települések éhínségnek néztek elébe. A helyi piaci árak alakításában komoly befolyásra tettek szert, 

amint arra rávilágít Bereck mezőváros tanácsának tiltakozása 1847-ben, amikor arra kérték a felsőbb 

szerveket, tiltsák le a kézdivásárhelyi szeszfőzdék számára a gabonából való főzést, mert a szárazság 

miatt a romániai import elapadt, a főzdék pedig felvitték a gabonaárakat az élelmezés kárára.888 A 

szesz piaci szerepének behatárolásánál mindenképp meg kell említeni azt, hogy Háromszék egyetlen 

kisrégiójában sem volt honos a szőlészet/borászat, illetve a szeszfőzés eredetileg a szarvasmarha

tenyésztés komplementer ágazatának számított. Ez azt jelentette, hogy a zord időjárás miatt a 

szarvasmarhákat hosszú hónapokra beistállózták, a takarmányozásnak legfontosabb eleme pedig a 

fehérjében gazdag, gabonafélék erjesztéséből és lepárlásából visszamaradt moslék.

A kézdivásárhelyi szeszfőzdék felemelkedéséhez hozzájárult még Csíkszék közelsége, az 

ottani községekben hasonló folyamatok zajlottak le, így a piaci orientáció célpontjává váltak. 1861- 

ben a szeszfőzők nyíltan ellenszegültek a városi tanács akaratának, mivel az a rossz termés miatt 

korlátozni szándékozta a gabona feldolgozását, majd a pénzügyi hatóság támogatásával a 

főkormányszék tiltó rendelkezését is figyelmen kívül hagyták.889 Az eset több szempontból 

tanulságos. Egyrészt a szeszfőzők arctalan tömege egyszeriben igen markáns vonásokat kapott. 

Fellépésük a közösség megszilárdulását emelte ki, jellegében az erős hagyományokkal rendelkező
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céhes iparosokéra emlékeztet. A fináncok implikációja világossá tette, hogy nem elhanyagolható a 

termelésből és italkimérésből származó illeték- és adóbevétel, amiről az államkincstár nyilván nem 

szándékozott lemondani.

4. 1. 1. 1. A szeszfőzés szabad gyakorlata

Székelyföldön a szabad pálinkafőzés ősi gyakorlatában890 a neoabszolutista korszak hozott 

fordulatot, 1851. elején az erdélyi kormányzóság egyértelműen kilátásba helyezte a szeszes 

folyadékok fogyasztási adózásának bevezetését,891 ami nyomán értelemszerűen széleskörű 

nyugtalanság bontakozott ki. Kézdivásárhely város tanácsa február első napjaiban tárgyalta az ügyet, 

majd ismételten, több feliratot intéztek Erdély katonai és polgári kormányzójához, Schwarzenberg 

Károly altábornagyhoz, kérve az adómentesség fenntartását. Ezekben azzal érveltek, hogy a 

városnak csekély kiterjedésű legelők és kaszálók álltak a rendelkezésére, a szarvasmarhák 

takarmányozásához nem csak a téli hónapokban volt szükséges az istállózás, aminek pedig a 

szeszfőzés az alapfeltétele. Bátor fordulattal azt is sejtetni engedték, hogy ennek a gyakorlatnak a 

korlátozása még ellenszegülés lehetőségét is magába hordozza, mivel a város legszegényebb 

polgárainak az érdekeltsége.892 A burkolt fenyegetés, közvetlenül a szabadságharc leverése után, 

minimum kétélű fegyvernek számított, amire a kormányzó nagyvonalúan nem sietett választ adni. A 

késlekedés pedig arra késztette a tanácsot, hogy -  a kellő tartalmi és stiláris finomítások után -  

magához az uralkodóhoz, I. Ferenc Józsefhez terjesszék fel a kérést, amit végül válasz nélkül küldött 

vissza az udvari kancellária.893 A végső, mérsékelt engedményes megoldást még a nyár közepére 

dolgozták ki,894 és szeptemberben tette közhírré a Cs. K. kerületi biztosa, Kovács István kapitány: 

háztartásonként 80 kupára korlátozva az adómentesen főzhető mennyiség, a pénzügyi szervekhez 

történt előzetes bejelentés után.895

Kézdivásárhelyen összesen 219 személy jelentette be szándékát az adómentes főzésre, az 

immár mennyiségbeli korlátozás 1852-es debütálásával (lásd 69. sz. ábra).896 A gabona nemét 

tekintve, többségük rozsból szándékozott főzni mindössze két személy burgonyából, szembetűnő 

azonban az eszközeik kapacitása: a főzőüstök és eijesztőkádak mérete, ami a téli hónapok 

folyamatos kihasználtsága esetén jóval nagyobb mennyiség főzésére tette alkalmassá, mint ami 

hivatalosan engedélyezve volt, néhány esetben az átlagos kapacitást jóval felülmúló, gyári jellegű 

kezdemény is beazonosítható. Mindez rámutat a korábbi, korlátozásmentes korszak gyakorlatára és 

termelt mennyiségekre, illetve világossá teszi, hogy az adózó és adómentes szeszfőzdék 

szelekciójának ez a kiindulópontja. Az korlátozott főzés bevezetése, illetve a nagyobb mennyiségek 

adózás alá vonása számos céhes iparost késztetett arra, hogy ezzel a melléktevékenységével 

felhagyjon,897 másokat pedig ellenkezőleg, még inkább ebbe az irányba ösztönzött.

Az adómentes szeszfőzők többsége céhes iparos volt, akik a korlátozás teremtette új 

helyzetben sem szándékoztak lemondani mellékkeresetükről. Értelemszerűen a mészáros céh tagjai
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szerepeltek a legtöbben, a listán 35 céhes mester (a céh teljes létszáma 57 mester), 20 tímár (58), 12 

szűcs (20). Legkisebb arányban a kalaposok, összesen 1 személy (18) és 2 szabó (10).898 Nagy 

számban képviseltették magukat a hivatalnokok is. Szűk fél évtizeddel később, 1861-ben már egy 

átfogóbb képet kaphatunk az adómentes szeszfőzőkről, elöljáróban érdemes egy átfogóbb képen 

megvizsgálni a céhes iparosok aktivitását (lásd 70. sz. táblázat). Azonnal szembetűnik a bőriparral 

foglalkozó ágazatokban a nagymértékű inaktivitás, pontosabban az, hogy az illető mester nem 

dolgozott, nem a saját szakmáját művelte, illetve nem Kézdivásárhely városban tevékenykedett. Ide 

tartozott a tímárok és szíjgyártók többsége, illetve kisebb részben a csizmadiák, degettesek (lábbeli 

talpbőr készítők) és szűcsök.

Az inaktivitásnak természetes oka az öregséggel járó gyengeség, megromlott egészségi 

állapot, katonai szolgálat, vagy a mester halála esetén a tagságot és a velejáró jogokat megörökölte 

az özvegy, aki viszont nem szándékozott folytatni az ipart (a műhely vezetését). Esetünkben 

azonban nagyszámban vannak az erejük teljében lévő, fiatal iparosok, akik a piac telítettsége miatt 

szakmájukat csak időszakosan művelték, mint például a 24 mester az aktívként nyilvántartott 89 

csizmadia közül. Az inaktívak közül pedig sokan nem tartózkodtak a városban, környező 

településeken földműveléssel foglalkoztak, szakmájukat folytatták a szomszédos Moldvában, vagy 

Csíkszékben, ritkábban valamely hivatalban nyertek alkalmazást. A céhek között kivételt képez a 

mészárosoké, ahol a legnagyobb arányban vannak az aktív tagok, az összesen hét inaktív tag közül 

három Moldvában tartózkodott, kettő Kolozsváron, egy Gyergyószentmiklóson és egy 

Csíkszentmártonban. Az aktív tagok között nagy számban vannak magatehetetlen, idős emberek és 

özvegyek, ami a húsvágás rotációval történt gyakorlatával értelmezhető. Ez azt jelentette, hogy a céh 

tagjai, egyszerre csak korlátozott számban, szigorú időbeosztás szerint kerültek sorra, hogy levágják 

az általuk vásárolt, vagy hizlalt állatot, és a céh árulóházában azt eladják. Az a céhtag, aki fizikai 

állapota miatt a vágást nem tudta elvégezni, a vágási jogát fenntartotta, majd mikor sorra került a 

vágást céhes társával végeztette el és a jövedelemből maga is részesült.

Az 1861-es évben a korlátozott mennyiségű adómentes szeszfőzés lehetőségével 

Kézdivásárhelyen 337 személy szándékozott élni, ami a kilenc évvel korábbiakhoz 72%-os 

növekedést jelent, közülük 210 céhes mester volt, ezen kívül 43 céhes mester feleség (lásd 71. sz. 

ábra).899 Ezen a listán feltűntek a bérfőzők is, összesen 23 személy, akik a berendezéssel nem 

rendelkező, de adómentes főzésre jogosultak cefréjét párolták le, amint a megjegyzés rovatból 

kiderül. Az adómentes főzésre jelentkezők személyek listája részben egy régi gyakorlat kései 

felvételére példa, másrészt egy átmeneti piaci válságot regisztrál, aminek nyomán számos 

kézműiparos, főként a bőrfeldolgozó ágazatok művelői megélhetési alternatívákat kerestek, ebben az 

esetben a szeszfőzésben. Ez az időszak, amikor a szomszédos román fejedelemségek 

emancipálódtak a terhes török fennhatóság alól, amely nagyhatalomnak korábban a Habsburg 

birodalommal kötött kereskedelmi egyezményét Alexandru Ioan Cuza kormánya már nem tekintette

180



a maga számára kötelezőnek, sőt az onnan érkező árukat számos helyi illetékekkel sújtotta. Az erről 

a piacról való átmeneti kiszorulás a város céhes rendszerében is bomlást eredményezett, ami 

megmutatkozik céhes mesterek alternatíva keresésében és re orientációjában. Másfelől a 

privilégiumokra épülő rendszer bomlása is közrejátszott -  mint belső tényező, céhekbe nem 

szerveződött iparágak képviselői kellett, hogy szembenézzenek a versennyel a városon belül. Ilyen 

eset például a város malmát bérlő Molnár Józsiás, aki a „beőrlő molnárok”, vagy bejáró molnárok 

miatt az ’50/’60-as évek fordulójától kezdődően folyamatosan a haszonbér összeg csökkentéséért 

folyamodott.900 Vagy a brassói kereskedelmi és iparkamara vezetőségének offenzívája, amely a 

hozzá közelebb álló brassói kereskedőket próbálta helyzetbe hozni, és teljesen megnyitni számukra a 

kézdivásárhelyi piacot.901 Érdemes kiemelni újra a mészáros céhet, amelynek kizárólag aktív tagjai 

nagyszámban főztek adómentesen szeszt, és -  amint a későbbiekben látni fogjuk -  az adózó 

szeszgyárak többsége is közülük került ki. Tudatában annak, hogy a szeszfőzés a szarvasmarha- 

hízlalás komplementer tevékenysége maradt, ez a legkevésbé sem meglepő.

Az adómentes pálinkafőzés gyakorlatában további zavar volt tapasztalható a korlátozással 

párhuzamosan felállított a pénzügyőrség tevékenységéből kifolyólag.902 A testület kötelékében a 

legénység nagyobb része nem székelyföldi volt, ezért az itteni szokásjogot kevésbé ismerték, ez 

pedig számos nézeteltérésre, nyílt konfrontációra szolgáltatott okot. Tény, hogy a nem saját 

használatra főzött mennyiségek forgalmát szorosabb ellenőrzés alatt tartották és addig nem 

tapasztalt mennyiségben róttak a lakosságra illetéktételeket, meg az ennek nem teljesítéséből 

származó bírságokat. Ez alól a szék egyik legtekintélyesebb személyisége Kálnoky Dénes gróf sem 

volt kivétel, akit 1864-ben a miklósvári főzdéjében feltárt rendellenességek miatt sújtottak 25 forint 

bírsággal.903 A pénzügyőrök munkájának akadályoztatása széles körben elterjedt volt a ’ 60-as évek 

folyamán, sok esetben a községi elöljáróság nyíltan ellenszegült az intézkedésnek, kivonták magukat 

a községben tárolt mennyiségek bemondása alól, magát a szemlét hiúsították meg a kulcsra zárt 

főzdék kinyitásának megtagadásával, illetve közreműködtek a hatóságilag zárolt főzdék és istállók 

feltörésében.904 A tapasztalatok nyomán a kézdivásárhelyi pénzügyi osztály a szék közgyűlését több 

rendben emlékeztette a községi elöljáróságok abbéli kötelességére, hogy támogassák munkájukban a 

fináncokat, illetve arra, hogy a lepecsételt főzőüstök feltörése büntetendő cselekedet.905 Súlyosabb 

eseteket eredményezett a székely falvakban betelepedett, szabad szeszfőzési joggal egyénileg nem 

rendelkező ún. újparasztok megregulázása. 1865-ben Lisznyó községben Kese Miklós nevű egyén 

támadt rá társaival a pénzügyőrökre,906 Málnás községben egy ilyen összetűzés alkalmával a Kátai 

Zsigmond nevű helybéli halálos sebeket kapott,901 1867-ben Vajnafalva közelében pedig szintén 

fináncok lettek támadás célpontjai, akik rutin járőrözésük alkalmával belebotlottak egy -  szabad 

főzésre nem jogosult személyekből álló -  csoportba, akik éppen cefrét pároltak le az erdőben.908

Az adómentes pálinkafőzés jövőjének kérdése 1867 őszén, Háromszék közgyűlésén is 

napirendre került, a szeszadóról tárgyalás alatt lévő törvénytervezet kapcsán. Az abban foglalt eddigi
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szokásban volt 80 kupa pálinkafőzés megszorításának híre izgatottságot eredményezett ebben a 

közegben is, és határozat született, hogy a szék tisztikara lépéseket tesz minden további 

megszorításnak elejét venni.909 Úgy tűnik a szomszédos Csíkszék jóval merészebben lépett fel, mert 

következő év márciusának elején a pénzügyminisztérium rendeltben feloldotta számukra a 

korlátozást, és egy kedvező éves átalányadó fizetése mellett életbe visszaállította a szabad főzés 

gyakorlatát.910 Ennek híre rövidesen eljutott Háromszékre is, Kézdivásárhely város tanácsát 

megrohamozták a felháborodott polgárok, azzal vádolva a grémiumot, hogy az adózó szeszgyárosok 

akaratának engedelmeskedtek, a részükre biztosított kedvezményt eltitkolták és követelték, hogy 

azonnal tegyék elérhetővé a csíkiaknak biztosított kedvezményeket. A tanács rögtön átírt 

Csíksomlyóra a szék tisztikarához illedelmesen kérve az inkrimininált miniszteri rendelet másolatát, 

ami maradéktalanul beigazolta a szóban terjedő híreket. Március utolsó napján a tanács már a 

pénzügyminisztériumhoz intézett feliratot és a város országgyűlési képviselőjének, Pap Lajosnak 

szánt utasításokat tartalmazó küldeményüket adták postára. Előbbiben a jóvátételt kértek a 

sérelemért olyan formában, hogy a Csíkszék számára adott jogot terjesszék ki Háromszékre, utóbbi 

üzenet arra szorítkozott, hogy a képviselő tegyen erőfeszítéséket az alkotmányos rend 

visszaállításáért, mivel a szabad szeszfőzés korlátozása egyértelműen retorzió volt a város 

szabadságharcbeli szerepéért, az pedig sürgős jóvátételt követel.911 A nagyszebeni 

pénzügyigazgatóság rendeletét -  amivel a Csíkszék részére adott jogot Háromszékre is 

kiterjesztették -  június elején hirdették ki a városban, majd a tanács, az izgatott polgárok nyomására 

sebtében összeállította az átalányozással, szabadon szeszt főzni szándékozók névsorát és 

beterjesztette a pénzügyi szerveknek, az adót pedig gyűjteni kezdték. Ezek szerint a következő, 

1869-es évben 401 polgár kívánt élni ezzel a lehetőséggel, ami az 1861-hez viszonyítva 19%-os 

növekedést jelent (akkor adómentesen, korlátozott mennyiségben főzve), ebből 337 polgár a 40 kupa 

főzőűrtartalom/ 4 forint adóátalányt, míg 64 polgár a 20 kupa űrtartalom/ 2 forint opciót 

választotta.912 Pap Lajos képviselő, az új szesztörvénynek a képviselőházban -  a Székelyföld 

szempontjából kedvező formában -  történt megszavazása után rögtön, táviratban tudósította 

választókörzetét az eredményről.913 Kálnoky Dénes főkirálybíró, a legközelebbi széki közgyűlésen, 

fennkölt hangnemben számolt be az új szeszadó törvényről, amit nem kis részben személyes harca 

eredményeként is értékelt, valamint hogy a kormány a székely székekben engedélyezett pálinkafőzés 

által legfényesebben bizonyította elkötelezettségét ennek a vidéknek a támogatása iránt.914 Az új 

törvény kibővítette az adómentes főzés lehetőségét, az éves mennyiségi korlátot megszűntette, csak 

a főzőedény űrtartalmának maximumát kötötte meg.915 A kézdivásárhelyiek pedig alig másfél hónap 

elteltével -  mivel a törvény felülírta a rendeletet -  újabb listát kellett összeállítsanak, amelyen 

immár 407 személy szerepelt.916

A törvény végrehajtása körül számos rendellenesség került felszínre. A széki közgyűlés 

indítványozó tagjának olvasatában „a székely népnek a pálinkafőzés bizonyos meghatározott adó

182



mellett engedtetett meg, s mégis a pénzügyőrök ok nélküli nyomásokkal számtalan panaszokra okot 

adnak” 911 Ezzel szemben a nagyszebeni pénzügyigazgatóság átiratában a Székelyföld lakosainak 

engedélyezett kis üstökkeli pálinkafőzés körül előfordult visszaélések megszüntetését helyezte 

kilátásba, amelyek kivizsgálására bizottságot küldött ki a helyszínre.918 Az új jogi keret 

végeredményben egy további lépést eredményezett a szakosodás irányába, az erős pénzügyi kontroll 

pedig végül markánsan szétválasztotta a szeszgyárat a házi kisüstitől.

A hetedik évtized újabb központi intézkedései919 a székelyföldi volt úrbéreseket, ami a 

pálinkafőzési jogokat illeti, a szabad székelyekkel azonos helyzetbe hozták. Abban az értelemben, 

hogy a jogszabály helyi értelmezése és végrehajtási módja által előbbiek számára is megnyílt ez a 

lehetőség. Ez azonban nem volt érvényes a Felső Fehér vármegye enklávéira, ahol az erre vonatkozó 

igény határozottan megfogalmazódott, ám akkor sem terjesztették ki a jogot, amikor ezeket a 

szétszórt területeket beolvasztották Háromszék vármegyébe.920

Háromszéken, a kisüstön főzött pálinka kimérési lehetősége a községi italmérési jog 

haszonbérbe adásának általános elterjedésével teljesen megszűnt, a hetedik évtized végére a 

nagyobb mennyiségek elárusítása a heti és országos vásárokon a törvényhatóság intézkedései 

folytán lehetetlenné vált.921 1878-ban, az új szeszadó törvény tárgyalásának híre Háromszéken újfent 

rendkívüli izgalmakat okozott, valóságos népi mozgalmak bontakoztak ki: Kézdivásárhely város,922 
ugyanonnan 48 asszony,923 Kézdiszentlélek község924 és Felsőcsernáton község925 intézett beadványt 

a Képviselőházhoz, az ott lezajlott népgyűlések határozatait tolmácsolva, hogy a Székelyföldön ne 

szűntessék meg a szabad szeszfőzést. Az új jogszabály valójában nem szüntette meg, hanem 

kiterjesztette az egész ország területére az adómentes pálinkafőzést, azonban világosan kimondta, 

hogy csak a háztartás szükségleteit lehet ebből fedezni.926 Így megszűnt létezni az ebből származó 

piaci áru, ezzel a szeszgyártás szakosodási folyamata véglegessé vált.

4. 1. 1. 2. Italmérési szabadalom és monopólium

A háromszéki szeszfőzés gyakorlatában, a szakosodás és implicite a szelekció irányába 

mutató fordulatot az 1848-as esztendőtől kezdődően egy másik tényező indította el. A szabad 

székelység jogainak egy másik alkotóeleme -  a szeszfőzés mellett -  az individuális italmérési jog 

volt,921 ezzel pedig nyilván, nem mindenkinek állt módjában élni. A ’48-as jogalkotás a 

jobbágyfelszabadítás hatásán némileg tompított, úgy, hogy a földesurak megőrizték addigi 

legbiztosabb jövedelemforrásaikat: „a korcsma jog  és egyéb kisebb királyi javadalmak (regálék) 

eddigi birtokosaik használatában hagyatnak.”92 A lehetőséggel a székelyföldi, régi rend által 

keretbe foglalt közösségek is éltek, az országos törvények és a helyi szokásjog közötti egyensúly 

teremtette sajátos környezetben. A község, mint politikai entitás közteherviselésbe való bevonása 

adta a motivációt, hogy az ott lakó birtokosok, közös megegyezés alapján, az italmérési jog 

kezelését, vagy az abból származó haszonbért részben, vagy egészben arra átruházzák. A vegyes
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lakosságú falvakban megtörtént az italmérési jog elkülönítése földesúr és határőr székelyek között. 

Azonban a folyamat meglehetősen hosszúnak ígérkezett és kezdetben csak igen kevés háromszéki 

településen került sor a korcsmárlási vagy italmérési jog haszonbérbe adására.

Háromszéken elsőként Maksán adták haszonbérbe az italmérési jogot 1848-ben, és attól 

kezdődően évente megismételték. Az ebből származó jövedelmet a községi szükségletek fedezésére 

fordították. A gyakorlat két évtizeden keresztül zavarmentesen működött, az alatt egyetlen birtokos 

sem tartotta fenn egyéni jogát.929 Nyújtódon a birtokosság 1850-ben ajánlotta fel az italmérési jogból 

származó teljes összeget a községi költségek fedezésére, majd 1876-ben többen kérték elkülöníteni 

saját jogaikat.930 Egerpatakon hasonló keretek között 1852-1876 között működött akadálymentesen a 

rendszer.931 Ugyanakkor megjelent az erre alapuló vállalkozás, 1855-ben a Bardóc-fiuszéket és 

Miklósvárszéket magába foglaló Erdővidék több falujában már tevékenykedett árendátor csoport.932 

Az italmérési jog egyetemesen magába foglalta a szesz, bor és sör árulását is, azonban a helyi 

fogyasztási szokások az előbbi tételt részesítették előnybe. A fenti községek példája rövid idő alatt 

nem vált általánossá, egy évtized alatt csak szórványosan jelentkeztek a hasonló esetek, ám ezek 

határozottan a piacbővülési folyamat mutatói.

Sepsiszentgyörgyön a sörfőzés és -árulás933 illetve a bor és a pálinka árulás jogát külön 

kezelték, a haszonbérleti gyakorlat azonban lényegi válozásokon esett át az ’50-’60-as évek 

folyamán. A szesz- és pálinkamérési jog, 1858-ben kezdődött haszonbérletbe adása magában 

hordozta a kezdeti nehézségek alapvető jellemzőjét: a tanács934 továbbra is engedélyezte a városi 

kereskedőknek, hogy szeszt nagyban és kicsiben, valamint pálinkát nagyban árulhassak. A 

párhuzamos gyakorlatból származó károk miatt, a haszonbérlő, Kupferstich Jákob pálinka gyáros, 

rövidesen be is jelentette visszalépési szándékát.935 1 861-ben egy több városi polgárt magába 

foglaló pálinka és szesz haszonbérlő társaság alakult, amelynek hivatalos képviselői Bogdán András 

és Kupferstich Jákob szeszgyárosok, illetve Wellenreiter János sörgyáros voltak.936 A helyi 

kocsmárosokat is magába foglaló társaságot -  amely egy közös szeszraktárt is felállított -  nyilván 

azzal a szándékkal hozták létre, hogy hosszabb távon érvényesítsék akaratukat és a versenyt 

kizárják. Következő évben azonban a főkormányszék visszavonta jóváhagyását, miután a város 

polgárainak egy csoportja, arra hivatkozva, hogy nem árverés, hanem külön egyezkedés alapján 

történt a haszonbérlet, megfellebbezte a pálinkamérésre vonatkozó részt. A tanács védelmébe vette a 

várossal már szerződéses viszonyban lévő vállalkozókat, igyekezett meghiúsítani a piacon való 

újabb osztozkodást -  a testület nyilván nem szándékozott lemondani a társaság által felajánlott 

relatíve magas, 3 500 forint éves bérösszegről -  és tett egy kísérletet a felsőbb intézkedéssel 

szemben.937 A törvényhatóság nyomására végül szabályos keretek között tartotta meg a város az 

árverést, miután a polgárság beleegyezését adta, hogy a befolyó jövedelmet a városi pénztár 

kezelheti, illetve a helyi adminisztráció költségeit ebből fedezheti. A bor- és a szesz árulhatásának 

joga különválasztották, előbbit 20 hónapra 1 000 forint, utóbbit hasonló időtartamra 4 200 forintos
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ajánlatnál ütötték le. A város első szeszhaszonbérlője Wellenreiter János, sörgyáros lett,938 miután a 

társaság a tagok közötti nézeteltérések miatt, de facto szétesett.939 Hat éven keresztül a szesz- és 

pálinkaárulási jog haszonbérbe vételénél megfigyelhető egy rotációs rendszer, amelynek keretében a 

két szeszgyáros és a sörgyáros évente váltogatta egymást.940 Sorozatos panaszaik miatt, hogy a város 

rendőrsége nem vigyázta eléggé szigorúan az italmérési rendet, illetve a számos kereskedő és 

korcsmáros egyéni kérései miatt a tanács a városi környezetnek megfelelőbb rendszert fogadott el: a 

kimérés és árusítás szabadságát illetékfizetés mellett. 1868 tavaszán Kupferstich József és a 

pálinkagyártás területére újonnan belépett Mélik Kristóf már azzal az igénnyel léptek fel a városi 

tanácsnál, hogy a szesz- és pálinkaárulási illeték941 haszonbérletét közösen átvegyék,942 amit két 

évtizedig, a rendszer fennállása alatt, 1878-tól időszakos váltásokkal a kezükben is tartottak.943

Az italmérési jog haszonbérbe adásának gyakorlata, számos helyi sajátossággal tarkítva, a 

’60-as években falusi környezetben általánossá vált, a folyamat pedig a községi törvény hatása alatt 

zajlott le, abban az értelemben, hogy a törvényhatóság, ennek a törvénynek, a községi háztartásra 

vonatkozó részére hivatkozva944 ösztönözte a községeket és közbirtokosságokat, hogy a gyakorlatot 

életbe léptessék, illetve fenntartsák. Elsődleges cél nyilván a községek pénzügyi egyensúlyának 

megteremtése és fenntartása volt, ám közvetett módon a piac konszolidálását segítették elő, amit a 

vállalkozói szféra nagyon jól érzékelt.

A haszonbérlet vezérlőelve a községek és törvényhatóság szempontjából a minél magasabb 

összeg elérése volt, ennek folyamatos biztosítása illetve, hogy ebből a közbirtokosság minél 

nagyobb részt engedjen át a község részére (elöljáróság javadalmazása, adóterhek és elmaradások 

törlesztése, illetve beruházások és építkezésekre fordítása céljából). A várható bevételt a lakosság 

száma határozta meg, a törvényhatóság éberen őrködött, hogy indokolatlanul alacsony összeg fejébe 

ne adjanak túl rajta, jóváhagyásánál figyelembe vették a szomszéd települések és a járás 

összességének előző évi adatait, illetve igyekeztek oda hatni, hogy a megelőző évek értékeit 

meghaladja a kilátásba helyezett következő évi összeg.945 Az éves értékek kisléptékű, de biztos 

növekedésére alapozva igyekeztek eltéríteni a községeket, hogy hosszabb távra kötelezzék el 

magukat,946 így kezdetben a haszonbérlet éves megújítását szorgalmazták, majd a ’70-es évek 

derekától általánosan elterjedtté vált a három évre terjedő jogviszony. Számos esetben előfordult, 

hogy a bérlők az éves összeg egy részének elengedését kérték különböző okokra hivatkozva. Ezeket 

a törvényhatóság látszólag elvi síkon kezelte, illetve precedensek elkerülése végett megsemmisítette 

az engedékeny községi határozatokat. A nyilvánvaló gyakorlati cél a községek vagyonának anyagi 

károsodástól való megóvása volt.941

Egy adott településen az italmérési jog első haszonbérbe adása után -  ha a szerződésben 

foglalt vállalások mindkét fél részéről teljesültek -  rövidesen kialakult egy folytonosság, abban az 

értelemben, hogy a haszonbérlőt igyekezett megtartani a község és fordítva. Ezért -  a hosszú távú 

szerződés lehetőségének hiányában -  az árverés manipulálása mutatkozott egyik lehetőségnek. A
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’70-’80-as évek folyamán végig történtek próbálkozások arra, hogy a menetközben megváltoztatott 

feltételekkel, vagy az árverés hiányos közhírré tételével ellehetetlenítsék az esetleges konkurenciát, 

ám az ilyenfajta csalások könnyen kideríthetőek voltak, általában az ezekkel a módszerekkel 

kiiktatott versenyzők megfellebbezték az eredményt, a törvényhatóság pedig megsemmisítette azt.948

1882-ben a vármegye közgyűlésének állandó választmány javaslata alapján az árverési gyakorlatot 

(kizárólag az italmérési jogét) szigorították meg úgy, hogy a szolgabíró, vagy helyettese kötelezően 

részt kellett vegyen rajta, a községek három hónappal korábban be kellett terjesszék a szolgabírói 

hivatalhoz a feltételeket és maga a szolgabíró jelölte ki az árverés időpontját.949 A kontinuitás 

fenntartására az árverés kikerülése bizonyult életképes alternatívának, olyan formában, hogy község 

szabad tárgyalás útján kiegyezett a haszonbérlővel és szabadkézből adta át neki a jogot. Az új 

gyakorlatot nehezen fogadta el a törvényhatóság,950 (az 1864-es sepsiszentgyörgyi eset lehetett erre a 

magatartásra a precedens) azonban rövid idő alatt ez vált dominánssá, az árverés egyre ritkábban 

fordult elő, a ’80-as években pedig már kivételnek számított. A szabadkézből való átruházás 

gyakorlatának első sikereit (amikor az aktusra a törvényhatóság áldását adta) a sikertelen árverezésre 

való hivatkozással lehetett elérni,951 ám rövidesen beigazolódtak azok a feltevések, hogy a 

résztvevők hiánya mögött manipulatív szándék húzódott meg. Az árverésről az egyezség 

gyakorlatára való váltás döntő érve lett a korábbi időszakhoz viszonyítottan, az elkövetkezendőben 

várható magasabb haszonbér összege.952 Az így kialakult rendszer további fenntartásának mindent 

felülíró indokává végül az vált, hogy a meglévő haszonbérlő már ismerős személy, megbízható és a 

bérösszeg részleteit pontosan törleszti.953

A község és közbirtokosság különös viszonyát nem szabályozták országos törvények, az 

’50-’60-as években kizárólag a települések lakosságának önszerveződési képességein múlott -  az 

italmérési jog haszonbérbe adása esetén -  a jelentős bevétel sorsa, hogy sikerült-e ezzel 

megteremteni a községi háztartás egyensúlyát. Az 1871-es községi törvény által megteremtődött a 

lehetőség, hogy a közbirtokosságok által korábban megszerzett ilyenszerű jövedelem

részesedéseknek a községek továbbra is a haszonélvezői legyenek. 1875-ben a szék közgyűlése 

elfogadta középajtai Csíki István indítványát, hogy a székelyföldi, nagyrészt szokásjogon alapuló 

sokszínű, sok esetben ellentmondásokban bővelkedő korcsmai haszonbérlet szabályozási és 

arányosítási gyakorlatát egységesítsék, ennek érdekében pedig törvényjavaslat kidolgozására kérjék 

fel a kormányt.954 Ám a javaslat kidolgozására összeállított bizottság tagjai nem jutottak 

konszenzusra, így a kezdeményezés csírájában elhalt.955 1877 őszén, a vármegye tisztikara, az 

alakuló ülése után rögtön intézkedett arról, hogy a költségvetési hiánnyal küszködő községekben a 

korcsma haszonbért a saját felügyelete alatt arányosítsák, implicite azzal a nyilvánvaló szándékkal, 

hogy ennek során a birtokosokat rábírják, hogy a közös tulajdonuknak számító haszonbérlet 

jövedelmének legalább egy részét felajánlják a község részére.956 Az egyes közbirtokossági tagok 

azon szándékát, hogy saját jogaikat kiszakítsák a közösből minden alkalommal a

186



legkategorikusabban utasították vissza -  a községi törvény azon intézkedésére hivatkozva, amely 

megtiltotta bármely bevételi forrás elvonását -  egyúttal elismerve, hogy a folyamodó 

közbirtokossági tagnak egyéni tulajdonát képezi a kérdéses tétel, ezzel nyitva hagyva a rendes 

bírósághoz való folyamodás lehetőségét számukra.957 Amikor egy közbirtokosság teljes tagsága, 

vagy annak többsége kívánta a községnek elkülönített összeg teljes, vagy részleges elvonását, a 

közgyűlés nagyobb kompromisszumképességről tett tanúbizonyságot és csak ajánlotta a régi 

gyakorlat érvényben tartását, ilyen vitás ügyekben általában az alispánt delegálták, hogy a békés 

kiegyezésben közreműködjön, ez az igyekezet legtöbbször sikerrel is járt.958

A bonyolult kérdéskörnek egyik sajátos esete Lisznyón zajlott le, ahol a község 1874-től, a 

birtokosság egyhangú támogatása nélkül adta haszonbérbe az italmérési jogot. Az erről szóló 

képviselőtestületi határozatot a birtokosok egy csoportja megfellebbezte, azt a szék közgyűlése -  

bevett szokás szerint -  másodfokon elutasította. Ezután került a Belügyminisztériumhoz (igen kevés 

eset jutott el harmadfokra), ahol nyilván, az országos törvény és nem a helyi szokásjogon alapuló 

gyakorlat alapján lehetett döntést hozni, mint magánjog körébe tartozó ügyben. Az eredmény az lett, 

hogy minden lisznyói birtokos számára egyénileg visszaállították az italmérési jogot, azzal az 

utasítással, hogy az arányosítást véghez kell vinni. Az év közben kivonult haszonbérlő számára 

kénytelen volt kárpótlást fizetni a község.959 A törvényhatóság a felsőbb határozatot kedvezőtlennek, 

visszalépésként értékelte, ami abból a szempontból igaz, hogy a község elodázni igyekezett az 

arányosítást és a kényelmesebb, ám a kor kívánalmainak kevésbé megfelelő megoldást részesítette 

előnybe, a bor, szesz és sör fogyasztási adóján felüli helyi illeték kirovásával. A törvényhatóság ezt 

a lehetőséget kizárta, és arra igyekezett rávenni a községet, hogy „korcsmárlási jogát arányosítás 

által érvényesíteni igyekezzék. ”960 Az arányosítás akadálytalanul megtörtént, ám a birtokosok között 

nézeteltérés támadt a község részére történt felajánlásnál: a birtokosok egy része minden fenntartás 

nélkül lemondott a teljes összegről hat évre, egy másik részük pedig ragaszkodott a teljes 

nyereségrészesedés kézhez utalásához.961 A vitás kérdésben végül az a kompromisszum született, 

hogy hat év időtartamra az italmérési jog haszonbérének felét községházépítésre fordítják, a másik 

feléből pedig a birtokrendezés (tagosítás, közhelyek arányosítása) költségeit pótolják. A 

községházépítésre szánt összeg kezelését elvonták a községtől és külön megválasztott pénztáros 

hatáskörébe utalták, amit egy építési bizottság felügyelt. Ezzel a megoldással azonban a 

törvényhatóság továbbra is elégedetlen volt, mert a község folyó kiadásainak fedezésére nem látott
garanciát.962

Az italmérési jog kérdésének alakulásához nyilván köze volt a szeszfőzdéknek. A 

közbirtokosság -  község -  törvényhatóság adta keretben a szeszgyáros volt a mobilis elem, akinek a 

szerepe a bonyolult és képlékeny viszonyrendszer hangszerelésében megragadható. Az italmérés 

gyakorlatának kikristályosodása nyilvánvalóan a szeszgyárosok nyomása alatt zajlott le, ennek
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legmarkánsabb két mutatója a haszonbérleti ciklusok megállapodása 3 éves időtartamnál, illetve 

hogy a szabad egyezség vált általánossá, mint az előbbi megújítási lehetősége.

Ennek ismeretében szükséges egy másik folyamatról is szót ejteni, jelesen a szeszgyáros és a 

kocsmáros szerepének az alakulásáról. A klasszikus képlet szerint a szeszgyáros nagy tételben adja 

tovább termékeit a kocsmárosnak, aki azt kiméri a fogyasztóknak, tehát az italmérési jogot egy 

településen a kocsmárosnak kell megszereznie. Hogy mennyire nem így volt, azt hűen ábrázolja az 

1865-ös sepsiszentgyörgyi eset, amikor az italmérési jog haszonbérletet a helyi sörgyáros szerezte 

meg. A gyárosok érdeklődését ebbe az irányban az a sajátos versenyhelyzet fordította, amit a 

szeszfőzés szabad gyakorlata és az ezt művelők nagy száma modellált. A kezdeti időkben a jogot 

maga a kocsmáros szerezte meg, ám magatartásával bizonytalanná tette a piacot, illetve versenyt 

generált, vagyis a legkedvezőbb áron igyekezett megszerezni a kimérni valót. Tehát ha egy 

kocsmáros egyszer egy adott szeszfőzőtől vásárolt, nem biztos, hogy következő alkalommal is 

ugyanígy cselekedett. Az italmérés albérletbe adásának gyakorlata idővel elterj edtté vált, azaz 

kocsmáros a maga által kiválasztott bor, sör és a szesz beszállítóival hosszabb távú szerződést kötött, 

akik a bérleti díj fizetéséhez hozzájárultak. Az egy éves ciklusok és az árverés gyakorlata miatt a 

főbérlők fluktuációja meglehetősen nagy volt, amit még másik irányból táplált a helyi vállalkozók 

tapasztalatlansága és emiatti gyakori csődbe jutásuk. Ilyen körülmények között az albérlő sokszor 

hoppon maradt.963 A rossz tapasztalatok alapján a szeszgyárosok közvetlen implikációja 

elkerülhetetlenné vált, így kezdtek részt venni az árveréseken, majd már ők adták albérletbe a jogot a 

kocsmárosoknak, akikre rálicitáltak.964 Ez a gyakorlat alig egy évtized alatt alakult ki és vált 

általánossá a megye minden járásában, a kézdivásárhelyi szeszgyárosok a szomszédos Csík 

vármegyében is sikeresen alkalmazták. Az egyes települések bonyolult jogi állása -  elszigetelt, így 

nem általánosítható eset -  további lehetőségeket is felkínáltak a hosszabb távú berendezkedésre. 

Szitabodza község Zágon praediuma, azaz telepítvénye volt, így az előbbi italmérési jogával utóbbi 

közbirtokossága rendelkezett. 1884-ben ez a közbirtokosság eladta Szitabodzának az italmérési 

jogot és vele együtt az italmérés helyéül szolgáló épületet. A kézdivásárhelyi szeszgyáros, Tóth 

István olyan formában hitelezte meg a pénzhiánnyal küszködő, vásárba bonyolódó községet, hogy 

az italmérési jogot a következő tíz évre a maga számára fenntartotta és az ingatlan 1/3-át is maga 

számára telekkönyveztette, amiről azzal a feltétellel mondott le, ha a tíz év lejárta után további öt 

évre megkapja a jogot, évente 300 forint bér ellenében.965

A ’80-as évek elejére a szeszpiac területi felosztása a legnagyobb vonalakban megtörtént, a 

korábbi évtizedekben legdinamikusabb növekedést mutató kézdivásárhelyi szeszgyárosok ekkor 

Háromszék megyének kétharmad részét uralták, illetve Csík megyében is fontos pozíciókat 

szereztek, ám ekkor, az esetek zömében még a kocsmárosok beszállítóiként, illetve albérlőiként 

tevékenykedtek.966 A haszonbérletek megszerzése egyértelműen ennek a piacfelosztásnak a 

konszolidációs igényéből fakadt. A gyárosok nyílt versenye egy adott községben egy fél évtizedes
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időszakra volt jellemző, a ’80-as évek közepétől már nem figyelhető meg: árverésnél általában csak 

egy jelent meg belőlük, egymás szabad egyezkedéseit és azok eredményeit szintén nem háborgatták 

folyamodásokkal. Mindez a háttéralku gyakorlatának elterjedésére enged következtetni.961 Néhány 

esetben nyomon követhető az italmérési jog átszármaztatása egyik gyárosról a másikra.968 Ezek a 

váltások a versenyhelyzet kizárásával voltak megoldva, nyilvánvaló, hogy nem a község, hanem a 

haszonbérlő akaratából történtek ilyen módon.

A község területe az italmérési joggal a sejt jellegzetességeit mutatja, kialakult belső 

működési funkciókkal, ebben pedig működési zavart idézhetett elő, a sejtfal gyengesége, azaz, ha a 

községen kívüli erő elvonta a fogyasztást. A sejtfal funkciójának megerősítése motiválta úgy a 

bérbeadót, mint a vevőt, az erre irányuló igyekezet vizsgálata pedig az előbbiekhez hasonló 

tanulságokkal szolgál. A ’70-es évek derekán a képviselőtestületek részéről fogalmazódott meg az 

igény, hogy a község kötelékéhez tartozó lakosokat valamilyen módszerrel rábírják arra, hogy a 

helyi korcsmában fogyasszanak szeszes italokat. Nyilván -  amint a korábbiakban már láttuk -  azzal 

a szándékkal tették, hogy elkerüljék saját haszonbérlőjük és implicite a községi pénztár károsodását. 

A törvényhatóság ezeket a kezdeményezéseket kivétel nélkül elfojtotta, arra hivatkozva, hogy az 

italmérési jog a falu területére érvényes, a lakosoknak szabad mozgását korlátozni és azt megtiltani 

nem lehet, hogy falujukon kívül fogyasszanak.969 Ugyanakkor a vásáros helyeken ezzel ellenkező 

irányú folyamat indult el. Sepsiszentgyörgyön, szeszgyárosok nyomásra, szabaddá tették helyi 

illeték fizetése mellett a kimérést, annak ellenére, hogy az italmérési jog haszonbérletbe adásának 

gyakorlata érvényben maradt.910 1881-ben a sepsiszentgyörgyi, baróti és nagyborosnyói piacon 50 

liternél nagyobb mennyiségű szeszt, helyi illeték mellett, szabadon lehetett árusítani.911 Főként a 

Kézdivásárhely környéki településeken azonban a ceremoniális alapok előteremtését972 is 

igyekeztek a gyárosok kontroll alá vonni. Nyilván ez a szándék nyilvánult meg, amikor 1881-ben 

Oroszfalu községben a bérlet egyik feltételévé tette a képviselőtestület, hogy aki nagyobb 

mennyiségben Kézdivásárhelyen szeszt vásárol, azt csakis a községben haszonbérlő gyárostól teheti 

meg. A törvényhatóság, akárcsak a korábbiakban, ezeket a korlátozó feltételeket sem hagyta jóvá, 

amire a gyárosok válaszképpen távol maradtak az árverésektől, bojkottálták azokat.913 A ’80-as évek 

folyamán a szeszgyárosok igyekezete, hogy a község területén monopóliumukat minden eszközzel 

védelmezzék nem lankadt, ám a törvényhatóság csak az évtized végén engedélyezte az erre szolgáló 

korlátozó feltételeket.914 Akkor, amikor a négy évtized alatt kiépült és megszilárdult piaci 

struktúrának keretéül szolgáló, főként szokásjogon alapuló gyakorlat napjai már meg voltak 

számolva, a regálé kárpótlás országos törvénye már küszöbön állt. Háromszéken a regálé kárpótlás 

kedvezményezettjeinek -  akik számára azt ténylegesen odaítélte a kormány -  összetétele azt 

mutatja, hogy a korábbi évtizedekben, több mint kétharmad arányban a községek kezelésében és 

valós tulajdonában volt az italmérési jog, de jelentős maradt a közbirtokosságok és magánszemélyek 

részesedése is (72. sz. ábra).915
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Ezekkel üzleti partnerségben, az új évtized küszöbén Háromszék vármegye területén élénk 

kontúrokkal rajzolódtak ki a szeszgyárosok által kontrollált érdekszférák. Kézdi járásban 

értelemszerűen a kézdivásárhelyiek (Ambrus Albert, Balogh Sándor, Benkő Sándor, Csíszár Pál, 

Nagy Ferenc, Nagy József, Szabó Mózes, Tóth Dániel, Tóth István, Tóth József, Tóth Mihály, 

Török Sándor) domináltak, ezen kívül az Orbai járás nagyobb részét szerezték meg. Sepsi járásban 

csekély a jelenlétük, de a Sepsiszentgyörgy közvetlen szomszédságában, Szotyorban a fogyasztást 

onnan látták el. A Sepsi és Orbai járás maradékán a két sepsiszentgyörgyi szeszgyáros, Kupferstich 

József és Mélik János, illetve a vidéken tevékenykedők, uzoni Temesváry János, várhegyi Neumann 

József, kőröspataki Bogdán fivérek (István és András) osztozkodtak. A Miklósvári járás településeit 

pedig a két baróti, Dánér István és Zathureczky Gyula, bölöni Bartha János és középajtai Trattner 

Lajos szeszgyárosok osztották el maguk között.

4. 1. 1. 3. Korcsma tartás szabad gyakorlata

1875-ben a szeszárusítás szabad gyakorlata már csak kevés helyen, (a már ismertetett 

sepsiszentgyörgyi eseten kívül) Baróton és Miklósváron működött, ahol az állami szeszfogyasztási 

adón felül községi illetéket (accist) szedtek a kismennyiségben kimért italok után.916 Rövidesen 

azonban mindkét helyen áttértek a haszonbérletre. Visszatérési kísérlet a szabad szeszmérés 

gyakorlatára néhány esetben fordult elő: 1882-ban Nagybaconban a lakosság egy része 

kezdeményezte, a vármegye közgyűlése pedig határozottan visszautasította,911 1885-ben Nagyajtán a 

borárusítást illeték melletti megengedését kezdeményezte a községi képviselőtestület.918 Kisebb 

jelentőségű tételről lévén szó -  amit ráadásul a megyében fennálló rendszer esetleges megbontására 

nem lehetett precedensként értékelni -  a törvényhatóság áldását adta rá.919 A ’80-as évek derekán a 

háromszéki falvakban csak szórványosan létezett lehetőség a szabad árulásra, erre példa a kisszámú 

lakossággal bíró Eresztevény.980

Az italmérési jog árendálása a szeszgyártás fellegvárának számíró Kézdivásárhelyen 

ütközött a legnagyobb ellenállásba. A székelyföldi gyakorlat szerint itt is csak a helyi polgárokat 

illette meg egyénileg az italmérési jog, 1634-ben a mezőváros kiváltságot kapott, hogy országos 

vásárok alkalmával sem gyakorolhatták idegenek azt.981 1860-ban igen nagy számban működött 

korcsma a városban, összesen 102 helyen, ebből a városi tanács 21 helyet véleményezett 

szabálytalannak és bezárandónak, hatot közbiztonságilag aggályos volta miatt, tizenötöt pedig azért, 

mert azokat bevándoroltak működtettek, akiknek városi polgárral csak a helyiség bérlésére volt 

szerződése.982 A haszonbérlet akadályozásának egyik forrása tehát ebből az irányból nyilvánult meg: 

a helyi kocsmárosok, akik nagy számukból kifolyólag nem elhanyagolható érdekcsoportnak 

számítottak a városban, akik az esetleges árendálás életbe léptetésében az idegen, nem őshonos 

elemek felülkerekedésének veszélyét látták és hirdették sokszor utalva a fenti kiváltságlevélre.983 

Másfelől a szeszfőzők bizonyultak kerékkötőnek.

190



1864 őszén a város képviselőtestülete irigykedve szemlélte a sepsiszentgyörgyi példát, amint 

ott az italmérési jog haszonbérletbe adása éppen küszöbön állt. Így, miután előző ülésükön hozott 

határozatukat, hogy a szesz-, sör- és bormérés, illetve húsvágás fogyasztási illetékét (accis) 5%-es 

községi pótadóval terhelik meg,984 a főkormányszék visszautasította, illetve a közvetlenül előtte lévő 

napirendi pont alatt kihirdették a megyeszékhelyen kitűzött árverést,985 egyhangúlag szavaztak 

(szeszfőzéssel foglalkozó képviselő nem volt jelen az ülésen) e példa követéséről. Éppen a 

kézenfekvő példát hozták fel indokul: ,„minden más városokon, sőt falvakon, jelesen S. Sz. György 

mezővárosában gyakorlatban van a ser, élesztő s pálinka apróbb mértékben árulása haszonbérbe 

adása”98 Az ígéretes érdeklődést nem követték konkrét lépések, a testület hamarosan már egy 

merőben más irányból közelítette meg a város jövedelemgyarapításának a kérdését. A város 

tulajdonában lévő, de attól több mint 10 kilométer távolságra Katrosa erdőben, a Csík székkel 

kapcsolatot fenntartó forgalmas út mellé épített fogadót, és adta haszonbérbe,987 Ez összességében a 

helybéli szeszfőzdék forgalmát ugyan jelentéktelen mértékben növelte, de a váltással elkerülték, 

hogy ezek, magának a városnak a területén versenybe szálljanak egymással, veszélyeztetve ezzel a 

kialakult rendet, a kocsmárosok köreit sem zavarta. A városi tanács minden igyekezete ellenére a 

következő években sem sikerült felszámolni a szabad szeszárusítást, pedig kitartó partnernek 

bizonyult ebben az igyekezetben a törvényhatóság is. Sokféle eszközzel próbáltak nyomást 

gyakorolni ebbe az irányba, a város 1877-es költségvetési tervezetét csak feltételesen hagyták
jóvá.988

A város képviselőtestülete 1878 decemberében újfent határozatot hozott a szesz és sörárulást 

haszonbérbe adásáról a város területén, ám a szeszgyárosok (Tóth István vezetése alatt), az 

italmérések tulajdonosai és a vendéglősök közös fellépésével, harmadfokon, a 

belügyminisztériumnál semmisíttették meg a határozatot, bármennyire igyekezett támogatni azt a 

vármegye tisztikara.989 1 8 80 tavaszán a városi képviselőtestület az elmélyülő költségvetési hiányt 

más úton -  az 1877 tavaszán sikeresen bevezetett húsvágási adópótlék mintáján990 -  25%-os 

szeszfogyasztási pótadó kivetésével próbálta meg fedezni. Ezt a szeszgyárosok (Tóth István vezetése 

alatt) értelemszerűen megfellebbeztek, és ezúttal már a törvényhatóság sem támogatta, az ezzel járó 

adminisztrációs terhekre hivatkozva.991 Ezzel szemben az alispánt bízták meg, hogy a szeszgyárosok 

és a városi képviselőtestület között az egyezség elérésében segédkezzen és az italmérési jognak a 

városi pénztár javára haszonbérbe adását újfent próbálja meg tető alá hozni.992 Így 1880 júliusában a 

városi képviselőtestület újabb határozatot hozott az italmérési jog haszonbérletbe adásáról. Ám 

ezúttal sem lépett életbe, mert a szeszgyárosok egy csoportja (Tóth Mihály, Nagy József és Török 

Sándor) újabb ajánlatot tett, miszerint „minden fogyasztási állami adóforint után, 3 évi időtartamra 

2% pótléknak a városi pénztár javára leendő fizetésére ajánlkoztak”, ez alapján pedig egyezség jött 

létre, amit nyilván, a törvényhatóság nem nézett jó szemmel.993 Itt azonban egy szakadás történt a 

szeszgyárosok között. Egy másik csoportjuk nem értett egyet az ajánlattal és a belügyi tárcától
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kérték magukat kivonni ez alól. Ennek nyomán a belügyminiszter 1881 tavaszán az italmérési jog 

arányosításának kivitelezésére utasította a megye alispánját, aki a helyszínre kiszállt, és július 26-27- 

én és 30-án lebonyolított tárgyalások nyomán a kérdés megoldódni látszott.994 Ám végül a rendezést 

szintén nem lehetett életbe léptetni a szeszgyárosok által felizgatott városi lakosság ellenállása miatt. 

A város végül 12 000 forint hitelért kellett folyamodjon, hogy felhalmozott adósságait rendezni 

tudja.995 1884-ben Háromszék vármegye képviselőtestülete egy utolsó kísérletet tett arra, hogy 

Kézdivásárhely várost beállítsa a sorba, a belügyi tárcához feliratot intéztek, hogy a szokásjogon 

alapuló eljárást mely szerint a korcsma jog arányosítása a közigazgatási hatóságok hatáskörébe 

tartozik -  és aminek a kézdivásárhelyiek három évvel korábban ellenszegültek, arra hivatkozva, 

hogy a magán tulajdonjogról lévén szó, csak a rendes bíróság hozhat döntést -  rendeletben erősítse 

meg, ami alapján, legitim módon beavatkozhatnak.996 A belügyminiszter válaszában a közigazgatási 

hatóságok illetékességét a korcsma jog arányosítási ügyekben a teljes Székelyföldre vonatkozóan 

megszüntette,997 a törvényhatóság pedig minden szó nélkül tudomásul vette, olyannyira, hogy 

amikor Maros-Torda vármegye a közigazgatási hatáskör visszaállítására feliratot intézett a 

kormányhoz, ezt és pártolás végett elküldte Háromszékre is, ott a közgyűlés előtti bemutatása után, 

tárgyalás nélkül, rögtön irattárba tették.998

A városban tehát az italmérés szabad maradt az 1892-es országos regálé kárpótlásig, és 

természetesen utána is, ez pedig a szeszgyárosok hatékony fellépésének eredménye volt, ami 

végeredményben városi költségvetésre súlyos csapást mért. A későbbiekben a város 

képviselőtestülete -  amelyben a szeszgyárosok vagyoni helyzetükből kifolyólag megjelentek, és 

erős befolyást gyakoroltak -  igyekezett elkerülni a ’80-as évek első felére jellemző pengeváltásokat, 

olyannyira, hogy 1897-ben arról határoztak, hogy következő évben a bor- és húsfogyasztási adót 25

25% helyi pótadóval terhelik. Tették ezt anélkül, hogy a szeszről szót ejtettek volna.999 A vármegye 

közgyűlése pedig elegánsan jóvá is hagyta a határozatokat, a következő két évben ismételten, a 

város két bor-nagykereskedőjének és mészáros ipartársulatának tiltakozását szóra sem méltatva.1000

4. 1. 1. 4. Reform-törvénycsomag és pánik

1888-ban a parlament egy törvénycsomagot fogadott el,1001 ami a korábbi négy évtized alatt 

kialakult gyártási és értékesítési gyakorlatot teljesen felfordította. A korábbiakban forgalomba 

hozott italok minőségére vagy erősségi fokára vonatkozó kritériumok nem voltak élesen 

körülhatárolva. A háromszéki szeszgyárak a falusi fogyasztók meglehetősen alacsony igényeit 

voltak képesek kielégíteni, szeszfinomító berendezéseket nem alkalmaztak, gyakorlatilag az első 

főzetű nyers szesz került ki az italmérési helyekhez. Valójában ez a szabad környezet- ahol ilyen 

irányú hatósági ellenőrzés nem, vagy csak felületesen létezett -  járult hozzá a gyárak piaci 

sikerességéhez.1002 Az ebben szocializálódott gyárosokat pedig valósággal sokkolta az olyan 

értelemben vett környezetváltás, hogy az elkövetkezendőkben a termelési folyamat minden
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mozzanata a pénzügyi hatóságok közvetlen ellenőrzése alá kerül. A szűkebb régióban népszerű, a 

termelőkapacitás megbecsülésén és a gyártók és pénzügyi szervek közötti alkudozáson alapuló 

adókivetés módja1003 továbbra is megmaradt, ám utóbbiak hatásköre jóval szélesebbé vált. Ám a 

legmegrázóbb részét a termelt szesz fogyasztási adótételének többszörösére növelése jelentette,1004 

ami a megyében tevékenykedő szeszgyárosoknak igen sötét perspektívát vetített előre: a törvény 

kihirdetése után zömük az üzlet beszüntetését komolyan fontolóra vette. Első hullámban, 

Háromszék vármegye 1888. őszi rendes közgyűlésén több szeszgyáros a községekkel kötött korcsma 

haszonbérleti szerződéseiből való kilépés egyoldalú szándékát jelentette be,1005 majd második 

hullámban -  a törvény végrehajtására vonatkozó miniszteri utasítás közzététele előtt -  a következő 

év nyári rendes közgyűlésén ez megismétlődött.1006 A törvényhatóság, a községek érdekeit szem 

előtt tartva, egyetlen ilyen kezdeményezésre sem adta áldását, majd a törvénycsomag pozitív 

rendelkezéseinek megértése/tudomásul vétele után megnyugodni látszottak a kedélyek.

A szeszgyárosok, főként a kézdivásárhelyiek, ennek a korszaknak a végén meglehetősen 

negatív megítélés alá estek, amikor a (törvénycsomag elemeként) a regáléjog rendszere véget ért. Az 

italmérési jövedékről szóló törvény életbeléptetését megelőzően -  a szeszadó okozta izgalmak 

lecsengése után, 1892 őszén -  a vármegye közgyűlésen azzal vádolták meg őket, hogy egy 

konzorciumot hoztak létre azzal a céllal, hogy az italmérési jog haszonbérbe vételének mintájára, 

fogyasztási adók kezelését szintén bérbe vegyék.1001 A szeszgyárosok azonban valós érdeklődést 

alig mutattak ez iránt. Közvetlenül az új rendszer életbeléptetése Bodolán azonosítható be a helyi 

szeszgyáros, Béldi Tivadar, fogyasztási- és italáruk fogyasztási adóját kezelő (al) haszonbérlő 

minőségben, miután a község megváltotta és a beszedési jutalék csekélysége miatt átadta neki.1008 

Sepsiszentgyörgyön pedig Kupferstich József vette rövid időre közvetlenül haszonbérbe, miután a 

törvény által előnybe részesített város nem óhajtotta a megváltást.1009 Hogy az aggodalmak 

mennyire nem voltak reálisak, mutatja, hogy 1904-ben Háromszék vármegyében 87 község és a két 

város váltotta meg a fogyasztási adót, csupán 18 községben működött haszonbérlet alapján és 11 

községben tartozott a pénzügyőrség közvetlen hatáskörébe.1010

4. 1. 2. Alapítás, talpon maradás és terjeszkedés

A több évtizedes folyamattal kialakított helyi piac rendkívül törékenynek bizonyult, igaz, 

hogy a teljes szerkezet nem csak erre az egy lábra volt felállítva. Az 1888-ban beköszöntött új 

körülmények között nyilván támasztékra volt szűkség, amelynek a megszerzési módja eléggé 

sokszínű képet mutatott a törvényhatóság palettáján.

4. 1. 2. 1. Alapítások

Kézdivásárhelyen az 1851-es fordulat, amikor az adómentes adózó szeszfőzők elkülönültek, 

a két csoport között különbség, termelő eszközök tekintetében még nem volt, a piaci pozíciók
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kialakulási folyamata szintén az út legelején tartott. Előbbiek létszáma és az általuk termelt 

mennyiség felső limitje ismert, utóbbi csoport körvonala közel egy évtizedig meglehetősen 

homályos, azonban 1861/1862-ben már jól beazonosíthatóak az ide tartozó személyek. (73. sz 

táblázat)1011 Céheket tekintve, a csizmadiák négy taggal képviseltették magukat, ezek közül hárman 

nem űzték szakmájukat: Baka Dániel,1012 Csekme Tamás1013 és Jancsó János.1014 Életkor 

szempontjából a két előbbi mester nyilván aktívnak tekinthető, utóbbi kora pedig arra enged 

következtetni, öregsége, hanyatló fizikai állapota miatt vonult vissza az eredeti szakmája 

gyakorlásától a szeszfőzéshez, amit szakképzéshez nem kötött, napszámos munkaerő 

igénybevételével művelhetett. A negyedik és egyben legfiatalabb csizmadiamester, Csíszár Pál1015 

eredeti mesterségét nagyban folytatta, azaz műhelyében legényeket foglalkoztatott és inasokat 

képzett, mégis társaihoz viszonyítottan nagyobb kapacitású szeszfőzdét működtetett, amit 

folyamatosan fejlesztett. Mindez -  egy olyan szakma esetében, amelynek közvetlen kapcsolódási 

pontja nincs a szeszfőzéssel -  az ágazat válságjeleit mutatja, azaz a felvevőpiac korlátozottsága és a 

mesterek nagy száma miatt az alternatívakeresés ebben az irányban is megnyilvánult. Ez még az 

aktív és fiatal mesterre, Csíszár Pálra is érvényes, akinek jól ment az üzlete, de (mint látni fogjuk) 

fiúgyermekeit1016 már a szeszfőzés irányába szándékozta ösztönözni, a csizmadiaműhelyéből 

származó hasznot már erre fordította. Magatartása azt mutatja, hogy a szeszfőzést új lehetőségként 

értelmezte -  amit, a folytatást ismerve -  jól megragadott. A szakmájukkal felhagyott vagy annak 

gyakorlását szüneteltető csizmadiamesterek csupán átmeneti, válságtünet-javító tevékenységként 

értelmezték az adózás melletti szeszfőzést. Ebből a szempontból tanulságos Baka Dániel esete, aki 

1851-ben és 1860-ban is -  az adózott szeszfőzéssel párhuzamosan -  igényelte, hogy a 

háztartásonként engedélyezett mennyiséget adómentesen is kifőzhesse, illetve bérfőzőként is 

tevékenykedett, azaz üstjén másoknak is kifőzte a számukra adómentesen engedélyezett 

mennyiséget. Folytatás a hármójuk közül csak Csekme Tamás esetében volt, aki felhagyott eredeti 

szakmájával és szeszgyártás mellett, annak eredeti komplementer tevékenységével kezdett 

foglalkozni, 1871-ben a mészáros céh tagja volt,1011 három évvel később bekövetkezett halála1018 

után a gyára nem működött tovább.

A rézművesség a szeszfőzéssel közvetlen kapcsolatban állt, a szakma művelői 

Kézdivásárhelyen céhbe tömörültek, amelynek létszáma a város szintjén a legalacsonyabb volt, 

elsősorban az ágazat jellegéből kifolyólag. Megjelenése az adómentes szeszfőzéssel függ össze, a 

környéken és a szomszédos Csíkszéken1019 alkalmazott nagyszámú főzőberendezés elkészítése és 

karbantartása néhány mesternek megélhetést biztosított Kézdivásárhelyen. 1861-ben, az összesen 

kilenc rézművesből ketten foglalkoztak adózott szeszfőzéssel: Benkő Dániel1020 és Benkő 

Sándor.1021 Előbbi az eredeti szakmájával már felhagyott, és annak ellenére, hogy az adómentes 

főzés lehetőségével is élt, a szeszgyártásra szakosodás irányába elkötelezte magát, később a 

mészáros céh tagjává vált, 1871-ben, mint szeszgyáros és mészáros, 1874-ben, pedig mint
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szeszgyáros szerepelt, majd halála után a gyára beszüntette működését és adásvétel tárgyává vált.1022 

Utóbbi, eredeti szakmáját még 1871-ig folytatta az alig 30 éves fiatalember, elkötelezettsége az új 

foglalkozás irányában világos és egyértelmű volt.

A szűcsmesterség közvetett módon kapcsolódott a szeszfőzéshez, az orientálódás 

szempontjából azonban ennek csak másodlagos jelentősége van. A szakma jellegzetessége, hogy az 

év folyamán csak időszakosan, általában a téli időszakban gyakorolták, illetve a városban 

meglehetősen magas volt a mesterek száma. Tehát itt is a felvevőpiac korlátai és az időkihasználás 

szűksége nyitott utat a szeszgyártás felé. Részben kivétel Molnár Mózes1023 esete, akinek 

előrehaladott életkora világosan mutatja, hogy a szakmájától való visszavonulásról van szó, felnőtt 

korú gyermekei már saját egzisztenciát teremtettek, nem volt szűkségük a szeszfőzdére. A fiatal 

Tóth József1024 esetében pedig éppen ellenkezőleg, az új lehetőséget jelentette a szeszfőzés, annak 

ellenére, hogy eredeti szakmáját még az elkövetkező bő egy évtizedben gyakorolta, a város egyik 

időtálló gyárát alapította meg.

A szeszfőzéshez nem kapcsolódott még közvetetten sem a fazekasság, 1861-ben ennek a 

céhnek egyetlen képviselője, Sükös Mózes1025 orientálódott ebben az irányban. Előzőleg eredeti 

szakmájával felhagyott, ami újfent ennek gyakorlóinak magas számával és a piac telitettségével 

magyarázható, mert további gyakorlására életkora feltétlenül alkalmassá tette. A szeszfőzés számára 

csak epizódszerepnek bizonyult, a következő években már nem tevékenykedett ebben a szférában.

Összességében, ami a céhes mestereket illeti (kivételt képez a mészáros céh) az adózott 

szeszfőzés irányába való elmozdulásban megfigyelhető egyfajta válságkezelési tendencia. Tény, 

hogy már évtizedekkel korábban a város céhes rendszere túlnőtte kereteit, az adómentes szeszfőzés 

pedig valamelyes tünetjavító szerként hatott erre a szerkezeti válságra. A hetedik évtized küszöbén 

az adómentes szeszfőzés korlátozása még inkább kiemelte a rendszer korszerűtlenségét. A rézműves 

szakma közvetlen kapcsolatban állt a szeszfőzéssel, míg a szűcs, és a csizmadia közvetetten, a 

fazekasság pedig kivételként semmiféle kapcsolódásai ponttal nem rendelkezett. A közvetett 

kapcsolat közös láncszeme az állattartás volt, ami a városban tapasztalt munkamegosztás 

ismeretében válik érthetővé. Vagyis, a céhes mesterek csak kisebbik része volt abban a helyzetben, 

hogy csak az illető szakma gyakorlásával egzisztenciát tudjon teremteni, a többség valamilyen 

melléktevékenységet volt kénytelen folytatni. Az adómentes- és adózott szeszgyártás szétválasztása 

végeredményben a fiatal generáció számára lehetőséget teremtett, hogy a melléktevékenység 

irányába elmozduljanak, és az váljék a fő-, illetve kizárólagos tevékenységgé. Nem utolsó sorban, a 

városban ezzel köszöntött be a nem céhhez kötött nagyobb léptékű termelői tevékenység lehetősége.

1861/1862-ben összesen négy céhen kívüli foglalkozott adózott szeszfőzéssel, közülük 

ketten a városba betelepedettek: Hofmann Antal és Jankó János. Mindketten igen csekély 

mennyiséget termeltek, előbbi évi 100 mázsa1028 kukoricát dolgozott fel, utóbbi ennek felét. Nem 

mellékes körülmény, hogy tőszomszédok (695. és 694. sz.) és alkalmazotti státusban lévő, illetve
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szabad szellemi tevékenységet folytatók voltak, esetükben mellékkeresetként jöhet szóba a főzés. 

Innen nyilvánvaló az együttműködés. Főzdéiket nem fejlesztették, tevékenységüknek folytatása nem 

volt, egyszerűen túllépték az adómentes volumenkorlátot. Egyik legnagyobb kapacitású1029 és 

legígéretesebb főzdével rendelkezett id. Molnár Józsiás,1030 a város hatkövű lisztelő malmának 

(amelynek hatodrészben a református egyház volt a tulajdonosa) haszonbérlője, aki a modern 

vállalkozó zsánerét testesítette meg a korabeli céhes városban. Korai halála után1031 azonban a 

csődeljárás alá került a vagyona,1032 ami a főzdét elvitte, utóda, ifj. Molnár Józsiás nem foglalkozott 

szeszfőzéssel. Az örmény Zakariás Kristóf1033 a kontinentális szarvasmarha kereskedelem egyik 

háromszéki közvetítője volt, állandó jelleggel importált Moldvából,1034 és továbbított Magyarország 

felé, a hosszú gyalogútra Kézdivásárhelyen megfelelően feltáplált állatokat, így a szeszfőzés, mint 

komplementer tevékenység természetes volt számára. A sűrűn ismétlődő állategészségügyi 

intézkedések miatt a határforgalom meglehetősen bizonytalanná vált a ’60-as évek végére, ami miatt 

ezzel a tevékenységével fokozatosan felhagyott, szakmát váltott. 1871-ben főfoglalkozásban 

postamester és mellékesen szeszgyáros, majd négy évvel később csak az előbbi, alkalmazotti 

állásából élt. A céhtagsághoz nem kötött, szabadfoglalkozásúak köréből tehát, két ígéretes alapítás 

ellenére nem volt további folytatás.

A mészáros céh és szeszfőzés kérdésének külön tárgyalásánál a figyelembe veendő legfőbb 

szempont a szarvasmarha hízlalás, vágás és szeszfőzés műveletei közötti szoros összefüggés, ezek 

folyamatos egymásra hatása és a munkamegosztási választóvonalak képlékenysége. Az adózott 

szeszfőzők között legnagyobb számban a mészárosok voltak jelen, összesen heten, mindannyian 

aktívak. Közülük Kovács Imre1035 rendelkezett a legszerényebb eszközökkel, elsősorban ennek 

tudható be, hogy hamarosan leállt tevékenységével ebben az ágazatban. Szőcs Dániel1036 közepes 

kapacitású főzdét működtetett,1031 azonban előrehaladott életkora miatt rövidesen beszűntette 

tevékenységét, utódai nem folytatták, annak egy évtized múlva nem volt nyoma. Szabó Mózes,1038 a 

legalább három generációra visszamenőleg mészárossággal foglalkozó család sarja 1861-ben 

helyezte üzembe nagy kapacitású új pálinkafőzőjét,1039 ami az elkövetkezendőkben a város egyik 

meghatározó egységévé vált. Nagy Lázár1040 és Pál1041 fivérek szintén többgenerációs mészáros 

családból származtak. Az ifjabb testvér szerényebb eszközökkel rendelkezett, ő működtette a család 

régi, de nagykapacitású szeszfőzdéjét,1042 míg az idősebbnek az újonnan épített, a városban a 

legnagyobb kapacitású volt a birtokában.1043 A másik többgenerációs mészáros család feje, id. Tóth 

Mihály két nagyobb fiát, Istvánt1044 és Dánielt1045 ösztönözte a szeszfőzés irányába, az előbbi modell 

szerint itt is az ifjabb a régebbi, kisebb főzdét működtette, míg az idősebb a modernebbet, a 

városban a második legnagyobbat.1046

Az átjárás mészáros mesterség és a szeszfőzés között természetes, ám az átmenetnek, az 

ebbe az irányba való át szakosodásnak közvetlen előzménye a mészáros céh válsága, a város 

húspiacának beszűkülése volt. Egyik oka a székely határőrség és városban működő katona nevelde
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szabadságharc utáni megszűntetése volt, aminek következtében fogyasztói bázis egyik stabil pillére 

semmisült meg. Majd hatósági intézkedésre a céh privilégiuma csorbult.1041 A vágás szabályainak 

fellazulása a környék településeinek lakóit is lépésre ösztönözte, olyan helyek, ahonnan korábban a 

városból vásároltak húst, az új körülmények között vágásokat végeztek nagy mennyiségben és 

alacsony áron, ez pedig a város polgárai is vonzónak bizonyult: oda jártak ki a szükségleteiket 

beszerezni.1048 A céh számára rövidesen nyilvánvalóvá vált, hogy a megváltozott helyzet, a 

megcsappant kereslet egzisztenciákat veszélyeztet. Másfelől a próbavágás gyakorlata1049 szült 

elégedetlenségeket azok között a mészárosok között, akik a saját maguk által hizlalt szarvasmarhát 

vágták és bocsájtották áruba. 1860 nyarán Tóth István mészáros a városi tanács tudomására hozta, 

hogy a próbavágást és a megállapított 10,5 osztrák krajcár/ font árat méltánytalannak tartja, mert a 

levágott ökröket legelőn tartották és az azokból származó hús jóval gyengébb minőségű, mint az 

általa kínált, istállóban hizlaltaké. Következésképpen bejelentette, hogy a tulajdonában lévő száz 

ökröt inkább Brassóba hajtja, mert ott 12,5 krajcár/font az ár.1050 Decemberben hetven ökör számára 

kért állategészségügyi igazolást, amelyeket a nagyszebeni vásárra hajtott fel, a vásárló pedig 

Nagyváradra hajtotta azokat tovább.1051 Tágabb kontextusban vizsgálva, a mészárosok egy új 

helyzetben találták magukat, vagyis a hizlaldák -  amelyek nem reprodukciós helyek voltak, hanem a 

legalább kétéves sovány marhákat istállózták be -  számára egyelőre többé-kevésbé zavartalanul be 

tudták szerezni az állatokat vagy közvetlenül Moldvából,1052 vagy csíkszépvízi közvetítéssel.1053 A 

szeszgyártás szakosodásával és a piacának bővülésével több szarvasmarhát tudtak hizlalni, nagyobb 

mennyiségű melléktermék állt rendelkezésre, ám helyi szinten a húsfogyasztás jelentősen 

visszaesett, illetve a távolsági kereskedelemben új lehetőségek nyíltak ezen a téren. Összességében a 

fordulat egy meghatározó impulzust adott elsősorban a tehetősebb mészárosok számára, akik a 

városi porondról kisodródni látszottak.

A 60-as években újabb vállalkozók csatlakoztak a szeszgyártók táborához, a többgenerációs 

mészáros család sarja, ifj. Nagy Ferenc, 1054 és családjában harmadikként a legifjabb Tóth fivér, 

Mihály.1055 Utóbbi valószínűleg a céhen kívüli Tóth Károlynak1056 (nem családtag) a főzdéjét 

helyezte üzembe egy más helyszínen, miután annak az eredeti helyén való elindítását, 1863 őszén, a 

szomszédok ellenállása meghiúsította.1051 18 68 őszén a szintén a szomszédok ellenállása miatt nem 

tudta üzembe helyezni a főzdéjét az idős kalaposmester, Szotyori Károly.1058 A teljesen elkészült 

kiskapacitású egységének üzembe helyezését harmadfokon a főkormányszék állította le.1059 Halála 

után az özvegy érintetlenül hagyta, majd több mint egy évtized múlva adott túl az ingatlanon és a 

hozzá tartozó, soha be nem üzemelt eszközökön.1060 Az évtized végén, utolsóként Török Sámuel,1061 

az idős tímármester alapított szeszgyárat. Figyelemre méltó, hogy a 70-es évek első felében az 

eredeti mesterségükkel felhagyott mesterek közül néhányan (Benkő Dániel, Csekme Tamás, Török 

Sámuel), a szeszgyártás, mint főfoglalkozás mellett annak komplementer tevékenységével is kezdtek 

foglalkozni, a bomlásnak indult mészáros céhben is tagságot nyertek. Maga a szakmai testület ebben
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az időben kettészakadt, két jól körülhatárolható érdekcsoport1062 bontakozott ki: az egyik a 

szeszgyártásban és távolsági szarvasmarha kereskedelemben érdekelteket tömörítette, míg a másik a 

helyi húspiac kontrolljára törekedett. 1875 elején az előbbi csoport, az új ipartörvény hatása alatt, 

megalapította saját mészáros társulatát, saját maguk számára helyet foglaltak le, ahol a korábbi 

rotációs rendszerből kilépve állandó jelleggel szándékozták árulni a húst, saját maguk által 

megszabott áron. A helyzet sajátossága, hogy Nagy Lázár és Pál fivérek a két elkülönült táborban 

foglaltak helyet, mindkettő hangadóként. Előbbi a szeszgyártásra fektetett nagyobb hangsúlyt, 

elsőszülött fiát is ezen az úton indította el, míg utóbbi -  bár másfél évtizeddel korábban egy nagyobb 

főzde tulajdonosa volt -  visszatért eredeti szakmájához, utóda szintén a csak a mészárosságot 

folytatta.1063 Végeredményben a vágómarha-hízlalás csaknem teljes egészében a szeszgyárosok 

foglalkozásává vált, a gyárak köré koncentrálódott. A régi gyakorlat -  az adómentes szeszfőzés 

mellett háztartásonként hizlalt néhány állat -  csak mutatóban maradt meg néhány, csak 

mészárosságot folytató polgár esetében.1064

A 70-es években újabb két vállalkozóval bővült a szeszgyárosok köre, 1874 nyarán a 

református kántor fia, Ambrus Albert1065 megvásárolta Benkő Dániel szeszgyárának 1/3 részét, a 

maradék 2/3 részt pedig haszonbérbe vette az utódoktól,1066 majd apránként azt is felvásárolta.1061 

Következő évben a kereskedő család ifjú sarja, Balogh Sándor1068 alapította meg saját szeszgyárat, 

1069 idősebb fivére pedig maradt apjuk üzleténél. Az évtized végén Kovács István gabonakereskedő 

megvásárolta az örökösöktől a Szotyori Károly-féle kisebb szeszgyárat, ám a szomszédok 

ellenállása miatt és abból kifolyólag, hogy működtetéséhez hatósági engedélyt soha nem adtak ki, 

újfent nem sikerült üzembe helyezni.1010 Kézdivásárhelyen a 80-as évek elejére az alapítási időszak 

gyakorlatilag befejezettnek tekinthető, ezek az alapítások olyan szinten konszolidálódtak, hogy a 

továbbiakban nagyjából fluktuáció nem figyelhető meg, csupán családon belüli átörökítésről 

beszélhetünk (74. sz. táblázat).

Nagy József1071 elsőszülött fiúként örökölte meg apjának, Nagy Lázárnak a szeszgyárát, 

Török Sándor is legidősebb (felnőttkort megért) sarjaként örökölte meg apjáét,1072 a többi esetben is 

ez a modell érvényesült a továbbiakban. Csíszár Pál halála után az özvegy és a fiai vették át az 

üzletet, a legidősebb fiú, Imre,1013 1886-ban Feil Edétől megvette az 1847-ben alapított sörgyárát, és 

a szomszédság vehemens tiltakozása ellenére sikerült átalakítania szeszgyárrá és hizlaldát is épített 

melléje.1014 Öccse, Dénes1015 örökölte az apa által alapította! Az évtized második felében az
1 1 f l7 7iparágban új belépő volt Nagy Lázár másodszülött fia, Lajos, és kivételként Jancsó Mózes, aki 

miután 1885-ben felhagyott vegyeskereskedésével,1018 egy nem működő régi szeszgyárat vásárolt 

meg és indított újra.1019

A kézdivásárhelyi alapítások közös jellemzője, hogy azok az adómentes szeszfőzés 

gyakorlatából nőttek tovább és az elválási folyamat még azelőtt végbement, mielőtt az állami 

támogatási rendszer életbe lépett volna, tehát a szabad verseny eredményének tekinthetőek. Az
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alapítóknak pedig helyi szinten olyan pozíciókat sikerült megszerezni, amit nem ingattak meg a 

vasúthálózat terjedésével az újonnan belépett versenyzők és versenyhelyzet sem, sőt a 

komplementer tevékenység révén a távolsági kereskedelmi hálózatban is sikeresen integrálódtak. Az 

eredeti foglalkozást tekintve, meglehetősen heterogén társaságot alkottak, ám a mészárosok jelenléte 

itt is erősnek tekinthető, ezen belül pedig központi helye volt a Tóth fivéreknek, közülük a 

legidősebbre, Istvánra hosszú ideig vezető szerep hárult.

Sepsiszentgyörgyön már az 1851-es fiskális fordulatot megelőzően a szeszfőzés sokkal 

inkább szakosodott és etnikusan specifikus tevékenységnek számított, főfoglalkozásként kizárólag a 

városban letelepedett zsidók művelték. Közvetlenül a fordulat után négy szeszfőző tevékenykedett, 

ami arra enged következtetni, hogy korábban is ez jelentette számukra a megélhetést, természetesen 

akkor is adózás mellett, mivel idegenek voltak, vagy városi polgárok jogait gyakorolták (75. sz. 

táblázat).1080 1 851-ben három városi polgár jelentette be igényét, hogy adófizetés mellett gabonából 

szeszt főzzön, ám a termelőkapacitás és a felhasználni szándékolt gabonamennyiség csekélysége 

miatt nem tekinthetőek gyári kezdeménynek.1081 A Cs. K. kerületi hivatal vezetője, Kovács István 

kapitány 1854 tavaszán nyilván előbbiek csoportjára gondolt, amikor sürgette a városi tanácsot, 

hogy vessen véget ezek régi rossz szokásának, hogy a piacra bevinni szándékolt 

gabonaszállítmányokat a város határán már felvásárolták, így rontva a vásári rendet.1082 Ami az 

adómentes főzést illeti, jóval kevesebb volt a jelentkezők száma, mint Kézdivásárhelyen: 1856-ban 

43 személy, 1859-ben pedig 22 személy. Mindkét esetben, zömükben birtokosok és földművesek 

voltak a kérelmezők, céhes iparos egyáltalán nem azonosítható.1083 A pálinkafőzők sorát a 1853 

nyarától kezdődően a városban addig két évtizedet kiskereskedőként tevékenykedő, galiciai eredetű 

Kupferstich Jákob bővítette, aki a piachoz közel, szolid anyagból gőzpálinkafőzőt állított fel,1084 

ehhez pedig külső anyagi erőforrást vett igénybe, bécsi örökös üzlettársakét.1085

A következő években pedig az örmény kiskereskedő, Bogdán András helyezte üzembe saját 

pálinkafőzdéjén a szomszédos Kőröspatakon,1086 miközben a régi üzletét a városban továbbra is 

fenntartotta, és még vendéglőt is épített testvérével, Andrással.1081 A városi tanács pedig az egyik 

régi pálinkafőző, Czimmermann József tervét, hogy Röser Móric nevű vegyeskereskedő 

üzlettársával a Csiki utcában egy új pálinkagyárat építsen, 1856 nyarán meghiúsította.1088 

Sepsiszentgyörgyön fél évtized alatt egy erőteljes szelekció zajlott le, amely nyomán egyedül 

Kupferstich Jákob pálinkagyára maradt talpon, a többiek hosszabb-rövidebb időre főzőmesterként 

szegődtek el. Kupferstich Jákob ebbe az üzletbe bevette fiát, Józsefet, akinek azt át is adta, maga 

pedig tizenkét év tevékenység után, visszavonult eredeti foglalkozásához a boltos 

kereskedelemhez.1089 A város másik tartósnak bizonyuló szeszgyárnak alapítója, az örmény Mélik 

Kristóf 1857-ben nyitott singes kereskedést 1857-ben,1090 jó egy évtizeddel később nyergelt át az új 

ágazatra.1091
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A megye harmadik, szeszgyártás szempontjából fontos gócpontjában, Baróton az alapítások 

szintén üzleti alapon történtek és nem a földesúri jogban gyökereztek. Erdővidéken a felvidéki 

nemesi származású Zathureczky család sarja, István 1817-ben telepedett le, Erdély-szerte uradalmi 

intézőként tevékenykedett, ebből pedig jelentős birtokot halmozott fel.1092 A vásárolt földekkel, úgy 

tűnik, nem járt számottevő italmérési jog, vagy nem kívántak élni vele, mert az 1848 előtti 

számadáskönyveikben nem szerepel a pálinka tétel,1093 továbbá, az 1888-as regálé kárpótlást igénylő 

magánszemélyek között a család neve nem szerepel.1094 A harmadik Zathureczky-fiú, László 

működtetett Benedek Sándor nevű üzlettársával együtt pálinkagyárat Baróton 1858-ben.1095 

Valószínű, hogy a második fivér, Lajos alapította a gyárat, mivel a későbbiekben is az ő neve 

szerepelt, mint a szabadalom tulajdonosa, őt pedig az elszármazott legidősebb testvérnek, 

Gedeonnak a mezőtelegdi (Bihar vármegye) vállalkozása ihlette.1096 László a gyárat Lajosnak 1855- 

ben bekövetkezett halála után vette át, miután a már említett erdővidéki szeszhaszonbérlő társaságba 

vállalt szerepet, ahonnan az üzlettársai is származtak. László Homoródszentmártonban (Udvarhely 

vármegye) is alapított egy gyárat. A nyolcadik fiú, Gyula 1869-ben indított egy hasonló vállalkozást 

Papolcon,1091 ám az rövid életűnek bizonyult, mivel bátyjának, Lászlónak ugyanabban az évben 

bekövetkezett halála miatt annak a létesítménynek vezetését vette át Baróton. Egyúttal az új papolci 

gyáron is túladott1098 és a szabadalmat magával vitte Barótra, ahol hamaronsan saját létesítményét is 

igazgatta, miközben az ötödik fivér, József, a homoródszentmártoni gyár vezetését vette át.1099

A törvényhatóság területén a többi alapítás a földesúri jogban gyökerezett, a tevékenység 

folytatói kisebb részben ezeknek a családoknak a köréből került ki, nagyobb részben az üzleti 

szférából haszonbérlők vették kezelésbe.

4. 1. 2. 2. Urbanisztikai következmények: helyi háborúskodás

Kézdivásárhelyen -  mint láttuk -  az alapítások nem tőkebefektetések eredményei, a termelő 

üzemek nem alapkő letéttel, a semmiből jöttek létre, hanem létező egységek váltak ki a régi keretből 

és a családok felhalmozott forrásainak reallokációja folytán indultak növekedésnek, megfelelve az 

újonnan keletkezett piaci igényeknek. Az eszközöknek új igényekhez való igazításának folyamata az 

archaikus kisvárosi környezetben igen mély nyomokat hagyott, hatásai meghaladták a céhes 

rendszerben szocializálódott polgárság toleranciaküszöbét.

A probléma alapvetően urbanisztikai természetű: a városban a háztartások túl szűkösek 

voltak, maga a város is igen sűrűn lakott volt, illetve a városon kívüli terjeszkedés a kevés 

mezőgazdasági terület, és azok szétszórtsága miatt kényelmetlennek ígérkezett (területek méreteiről 

lásd 76. sz. ábra). Ezzel szemben, a növekedés korai szakaszában, a szeszfőzők általános igénye az 

volt, hogy egy helyen, lehetőleg a saját lakóházukkal egy udvaron működtessék az erjesztő- és 

lepárló berendezéseiket, hizlaldájukat, valamint ugyanazon a helyen legyenek az egyéb gazdasági 

épületek is, ahol a nyersanyagot és készárut tárolhatják. A kettő összeegyeztetése körüli ellentétek
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már a szétválás első éveiben megmutatkoztak és nehezen feloldhatónak bizonyultak, ám a 

szeszfőzők ehhez az elképzeléshez a növekedés későbbi szakaszában is ragaszkodtak, amikor a 

gyakorlat szempontjából már kevésbé bizonyult ésszerűnek.

A kezdeteknek tekinthető, ’60-as évek elejétől fogva a városi tanács szempontjából a szesz- 

és sörgyárak, meg a hozzájuk tartozó hizlaldák lakott területen kívüli, folyóvíz melletti helyekre 

való kitelepítése mutatkozott progresszív útnak. Az ezt a forgatókönyvet követő műveletek 

engedélyezése akadálymentes volt, főként, ha -  az Erdély szinten kodifikált építészeti 

szabályrendeletben1100 foglalt kívánalomnak is megfelelt -az épület és födele nem gyúlékony 

anyagból volt tervezve.1101 Ugyanabban az időszakban a szolid építőanyagok (tégla és cserép) 

alkalmazása garantálta az építési engedély kiszolgáltatását, akkor is, ha a lakóházak közé ékelték be 

a főzdét, ez pedig a szomszédok ellenkezését váltotta ki.1102 A hatóság engedékenysége teremtette 

környezetben érthető, hogy a régi főzdék kibővítési, illetve újak építési munkálatai nagyon gyorsan 

lendületet vettek.1103 A termelési kapacitás és forgalom növekedése magával hozta a szomszédokat 

leginkább irritáló melléktermékek -  a főzdékből és hizlaldákból naponta kiáramló szennyvíz és 

kellemetlen szagok -  volumenének növekedését, ami végeredményben, egy-egy utcában az 

életminőséget határozottan rontotta. A nagy mennyiségben tárolt alkohol pedig jogos félelmet táplált 

esetleges tűzvészt illetőleg, az előfordult gőzkitörések pedig már számos meggyőző példát 

szolgáltattak a lappangó balesetveszélyre. A polgárság részéről megnyilvánuló nyomás alatt a városi 

képviselőtestületnek lépnie kellett, és a városatyák 1862 júliusában határozatot hoztak, hogy új 

szeszgyárakat csak városon kívül lehet építeni a jövőben, a városközpontban meglévőket pedig egy 

éven belül ki kell telepíteni onnan. A főkormányszék ezt a határozatot nem erősítette meg, hanem az 

1858-as építési rendszabály betartására utasította a városi tanácsot.1104 Az így kialakult 

patthelyzetben város képviselőtestülete egy salamoni döntést hozott: az országrészre vonatkozó 

szabályrendelet alapján létrehozta a Szépítő Bizottmányt,1105 amely hallgatólagosan a szeszfőzdékkel 

szemben a főkormányszék által visszautasított képviselőtestületi határozatot volt köteles alkalmazni. 

Nem tudni, hogy a tanács közölte-e a képviselőtestülettel a főkormányszék határozatát, hogy egy 

szűkebb, vagy reprezentatívabb kör vállalta magára az ellenszegüléssel járó kockázatot, 

mindenesetre a szeszgyárak és hizlaldák miatt növekvő nyomás hatása alatt cselekedtek. A városi 

képviselőtestületben a szeszfőzők ekkor még alulreprezentáltak, a szakmájukat folytató, tehetősebb 

céhes mesterek meggyőző túlsúllyal rendelkeztek, így az új ágazattal szemben megnyilvánuló 

ellenszenv kifejezésre jutása ezen a fórumon érthető. 1863 folyamán a városi tanács, 

képviselőtestület és a szomszédok közös összefogásával lehetetlenítették el, hogy Tóth Károly 

szeszgyárát üzembe helyezze,1106 amit a tiltó rendelkezések és bírságok ellenére lakott környezetben 

épített fel.1101 A közös fellépés, úgy tűnt, rövid időn belül, legalábbis részlegesen, meghozta 

gyümölcsét és néhány új hizlalda valóban mezőgazdasági területekre épült fel.1108 A telekvásárlások 

és építkezések a vagyonosodás mutatói, ezek a műveletek a szeszgyárosok esetében nemcsak a
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termelőeszközök bővítésében nyilvánult meg, hanem a városon belüli üres telkek, lakóházak 

megszerzésében, felújításában van új lakóház építésében.1109 Nyilvánvaló, hogy a Szépítő 

Bizottmány és a szomszédok ellenszenve nem a szeszfők személye ellen irányult, mert -  gyorsan 

vagyonosodó csoportról lévén szó -  a lakóházakat a kor igényeinek megfelelően építettek, amiért 

megfelelő elismerésben is részesültek.1110 Sok esetben azonban jogosan merült fel a gyanú, hogy az 

építkezés befejezése után nem engedélyezett rendeltetést szánta az épületnek a tulajdonos, ám akkor 

a tanács még megelégedett azzal az ígérettel, hogy nem hizlaldának, vagy főzdének használja az 

épületet.1111 A ’60-as évek végén az engedélyezett lakóház építésével párhuzamosan, a szomszédok 

és hatóság éberségét kijátszva két vállalkozónak, Török Sámuelnek és Tóth Istvánnak sikerült 

ugyanarra az udvarra megépíteni az új főzdét, amit a régi hatósági szabadalommal helyeztek 

üzembe.1112 Ugyanezzel a módszerrel próbálkozott Szotyori Károly kalaposmester, aki a hatósági 
szabadalom hiányában bukott el.1113

Az új évtized legelején a Kézdivásárhely város főorvosa, Dr. Sinkovits Ignác vezetésével a 

képviselőtestület egy bizottságot nevezett ki, megvizsgálni a városban uralgó, szeszgyárak és a 

hozzuk tartozó szarvasmarha- és sertéshizlaldák okozta állapotokat. A beterjesztett jelentés 

egyszóval lesújtó volt. Csekme Tamás, Török Sámuel, Tóth István, Tóth Mihály, idősebb és ifjabb 

Nagy Ferenc, valamint Dávid István létesítményeit, mivel azok folyó vizek mellé épültek, illetve a 

Szotyori Károlyné főzdéjét pedig azért, mert csökkentett kapacitással működött, kedvezően 

véleményezték. Szabó Mózes, Csíszár Pál, Benkő Dániel, Benkő Sándor, Tóth József, Tóth Dániel 

és Nagy Lázár főzdéit és hizlaldáit a közegészségre fokozottan veszélyesnek, mint olyanokat, 

amelyek a szomszédos épületeket, telkeket és utcákat elárasztják undoksággal. A képviselőtestület -  

a nyolc évvel korábbi határozathoz hasonlóan -  a hizlaldák városból való kitelepítését határozta 

meg, folyó vizek mellé, egy éves határidőn belül, 50 forint bírság terhe alatt, illetve a szeszgyárak 

további építését megtiltotta.1114

Az új évtizedben azonban az új községi törvényt lépett életbe, ami által a már jelentős 

gazdasági hatalommal rendelkező szeszgyárosok számára megteremtette a város politikai életében 

az erőteljesebb jelenlét lehetőségét (a fenti határozat elfogadásánál egyetlen szeszgyáros volt jelen a 

képviselőtestület ülésén, másfél évvel később többségük helyet kapott a fórumon), ezzel az 

urbanisztikai csatározás is magasabb szintre emelkedett. Az évtized közepén két újonc lépett be a 

szeszgyárosok közé, akiket ebben a cselekedetükben a régiek semmilyen formában nem próbáltak 

meg akadályozni, ami jelzi, hogy a piac bővülőben volt, megfelelő befogadóképességre volt kilátás. 

Elsőként Ambrus Albert csatlakozott a körhöz, akinek igen szerény eszköztár állt rendelkezésére.1115 

Vagyis az újonnan induló üzem legfőbb jellemzője (a szerény anyagiakon kívül), a szétszórtság 

maximálisán érvényesült, amitől a szeszgyárosok már másfél évtizede szabadulni próbáltak. Ezzel 

szemben Balogh Sándor teljesen a nulláról kezdte, azaz nem már meglévő helyszínt, eszközöket és 

szabadalmat vásárolt, hanem mindezt saját erejéből szándékozta tető alá hozni. Az általa benyújtott
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terv tartalmazta mindazt, amit a szeszgyárosok elérni kívántak, azaz egy udvaron a lepárló 

berendezés-, hizlalda- és egyéb gazdasági épületek, valamint lakóház, lehetőleg lakott környezetben, 

vagy ahhoz közeli helyen. Az engedélyezést -  a szomszédság tiltakozása ellenére -  neki úgy sikerült 

elérni, hogy aránylag nagy telekkel rendelkezett, az építkezést így annak a hátsóbb részében 

kezdhette el, távolabb a szomszédos házaktól, mellesleg a telek végében folyt el a Torja-pataka, 

amivel a szennyvíz-elvezetés megoldottnak látszott.1116

A szeszgyárosok gazdasági és politikai pozícióinak megerősödése végeredményben a városi 

tanács és a Szépítő Bizottság hatékonyságát csökkentette. A konfliktusok helyi szinten való 

kezelésének a lehetősége ez által igen beszűkült, ám nem tűnt úgy, hogy a polgárság beletörődött 

volna az életminőség romlásába. A ’70-es évek közepétől kezdődően a konfliktusok zömében a 

másodfokon eljáró megyei Kir. Építészeti Hivatalhoz kerültek, illetve harmadfokon a Földművelés-, 

Ipar- és Kereskedelemügyi Minisztériumhoz.

Az 1872-től kezdően vámmentes román gabona elérhetősége és a helyi-regionális szeszpiac 

valamint a távolsági szarvasmarhapiac további bővülésével a konjunktúra továbbra is fennmaradt, ez 

pedig a szeszgyártókat is arra ösztönözte, hogy termelésüket fokozzák, a meglévő helyszíneket 

pedig sorra nőtték ki. A tulajdonosokat, vagyoni gyarapodásuk következményeként, ekkor már nem 

rettentette el a pénzbírság, amint a sok közül kiragadott példa híven ábrázolja. 1879 nyarán Tóth 

József gabonás építését kérelmezte, ám szomszédjai (Ambrus Albert és Tóth Dániel, maguk is 

szeszgyárosok) arra hívták fel a városi tanács, majd a megyei építészeti hivatal figyelmét, hogy az 

engedélytől eltérően szeszgyár vagy szarvasmarha-hizlalda rendeltetést szánt az épületnek.1117 A 

megyei kir. mérnök kiszállt a helyszínre, és úgy találta, hogy az építtető eltért a tervektől és 

megtiltotta a további építkezést, ám az tovább folyt, és végül hizlalda kapott helyet benne. Hasonló 

eljárással lakóház építésére adott be engedélykérelmet, aminek kiállítása után a szeszgyárát 

telepítette át a régi helyszínről, tűzvédelmi okokra hivatkozva. A városi tanács a költöztetést 

letiltotta és a városon kívüli telepítésre utasította Tóth Józsefet, ám másodfokon az alispán a 

szeszgyárosnak adott igazat, azzal indokolva, hogy már volt szabadalma és tűzbiztonsági 

szempontból kívánatosabb az új épületbe való költöztetés. Harmadfokon az agrár- és iparügyeket 

ellátó tárca salamoni döntést hozott, közölve, hogy engedélyezhető, mint új alapítás, az eljárás 

elölről kezdésével.1118 A példa ragadósnak bizonyult, mert a szomszéd, Tóth Dániel, mikor a fenti 

procedúra még folyt, kocsiszín és gabonás építésére kért engedélyt, majd miután felépült, hizlaló 

istállóvá alakította át. A szomszédok panaszai nyomán a városi tanács 100 forint bírsággal sújtotta 

és eltiltotta a hizlalda működtetésétől.1119 A szeszgyára bővítésénél még rövidebbre zárta az utat, 

engedélyért csak a szomszédok feljelentése után folyamodott, vállalva a pénzbírságot.1120 A két 

szomszéd szeszgyáros Tóth József és Tóth Dániel között a rivalizálás a további években tovább 

élesedett, kölcsönösen jelentgetve fel egymást, ám mindketten igyekeztek kibújni a hatósági 

határozatok alól.1121 A ’80-as évek hajnalán a régi szeszgyárosok már nem engedtek be maguk közé
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új versenytársat, ennek érdekében, saját hasznukra készek voltak kihasználni a szomszédságok 

elkeseredettségét is. 1880 nyarán id. Kovács István gabonakereskedő szándékozott újraindítani a 

Szotyori Károly örököseitől megvásárolt főzdét, ám az utcában lakók összefogása nyomán -  

akiknek már addig is két főzde okozta kellemetlenséget kellett elviselniük -  végül meghiúsult a terv. 

Az utcában létező két főzde tulajdonosának, Nagy Józsefnek és Tóth Dánielnek szerepe ebben nem 

elhanyagolható.1122

A modern urbanisztikai elvekhez való igazodásnak ilyen ellenszegülése nyomán, 

közegészségügyileg aggályos állapotok uralkodtak, amiről 1883 tavaszán Dr. Gréber, a Kolozsvári 

Tudományegyetem tanára lesújtó jelentést tett a belügyi tárcához.1123 A jelentésnek nagy 

visszhangja volt, a probléma magasabb szinteken vált ismertté, aminek kezelése alól már megyei 

törvényhatóság sem vonhatta ki magát. Elsőként a főzdék működési dokumentációjának 

felülvizsgálatát rendelték el, ami természetében a városi tanács 1862-es elvetélt kezdeményezésének 

modelljét követte, és önmagában eredményt nem hozott.1124 Másodikként egy represszív 

intézkedéssel a városkép legkellemetlenebb elemeinek eltűntetésére fókuszáltak, ami meglehetősen 

radikális lépésnek bizonyult és a kivitelezését ugyan nem lehetett rövid idő alatt kivitelezni, ám 

hosszú távon a közegészségügyre vonatkozó jogi keret megfelelő bázist nyújtott a rendezéshez.1125 

Ettől az időponttól kezdve azonban ebben a kérdésében, erős érzékenységet tanúsított a vármegye. 

Nem mellékesen a hizlaldák a városból mezőgazdasági területekre való kitelepítés folyamatának 

kezdetét jelenti, és -  annak ellenére, hogy a tanács akkor szembesült azzal a ténnyel, hogy 

esetenként a lakóterület is az állattartásra szánt területekkel egy irányban terjeszkedett, tehát az 

ismert konfliktusok fellángolására lehetett számítani az új helyszínen1126 -  a régi városközpont 

fokozatosan megszabadult ettől a kellemetlenségtől.

Maguk a főzdék továbbra is a város lakott területén maradtak, ám az időközben megalkotott 

városi építészeti szabályrendelet és a megyei közrendőri szabályok a lakosság komfortérzetén 

javítottak. Természetesen nem önmagukban, hanem a megyei apparátus és ennek nyomása alatt a 

városi hatóság jobban odafigyelt a szabálytalanságok megtorlására, összességében a főzdék 

fegyelmezettebben kezdtek működni. Az épületek bővítésében pedig továbbra sem volt hiány, amit a 

szeszforgalom növekedésén túl előremozdított a hizlaldák elköltöztetésével járó újabb helyek 

felszabadulása és a technikai modernizáció, amit az állami támogatási rendszer ösztönzött. Korábban 

a főzdék működésével járó leggyakoribb probléma, a szennyvízszivárgás előfordulása is ritkulni 

látszott, ami azt mutatja, hogy újabb technikai eljárásokat alkalmaztak, és a sűrűn osztogatott 

bírságokkal a hatóságok kordában tartották a hanyagságot és a renitens szándékot.1127

Az egyik késeinek tekinthető, 1886-1888. között lezajlott tulajdonos és profilváltás rávilágít 

azokra a változásokra is, ami a lakóterületbe beékelődött szeszgyárak, szomszédság és városi 

tanács/képviselőtestület viszonyban végbe mentek. Csíszár Imre 1886 elején vásárolta meg Feil 

Edétől a Kantában lévő sörgyárát, amit szeszgyárrá szándékozott átprofilírozni. Ellene fellépett
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Tamás Marcell, aki az ipartörvény előírásaira1128 hivatkozva kifogásolta, hogy a létesítmény túl 

közel volt (30 méter) a minorita rendház temploma és római katolikus státus tulajdonát képező 

gimnáziumi és elemi iskolai épületekhez. Coltofean Demeter a berecki görög keleti fő esperes azért 

ellenkezett az üzembe helyezéssel, mert a közvetlenül szomszédos kápolnában minden második 

vasárnap a csernátoni görög keleti lelkész istentisztelet tartott. A szomszédság pedig nem a 

szennyeződés és egészségtelen környezet miatt emelt panaszt, hanem a szeszfőzés technikai 

fejlődése nyomán alkalmazott magasabb nyomású párolók miatti veszélyérzet vezérelte őket.1129 A 

telek végében, a Toija-patak túloldalán (ami nem számított lakott területnek) felállított hizlalda ellen 

sem tett panaszt a szomszédság, mivel annak szennyvíz-elvezetése meg volt oldva.1130 Csíszár Imre 

végül megkapta a működési engedélyt, ami figyelemre méltó egyrészt abból a szempontból, hogy a 

korábbi, id. Kovács István hasonló próbálkozása kudarccal járt. Ez normális dolognak is értékelhető, 

annak ismeretében, hogy Csíszár Imre nem új versenyzőnek számított, hanem az egyik legrégebbi 

alapítónak volt a fia, a szakmabelieknek ellenszenvével nem kellett megküzdenie. Urbanisztikai 

szempontból a változás a szomszéd lakók (nem intézmények) reakciójában mérhető le, akiknek vagy 

a komfort küszöbük szenvedett változást, abban az értelemben, hogy nagyobb tűrőképességet 

tanúsítottak a kellemetlen környezettel szembe, vagy valóban a köztisztasági feltételek javultak. A 

párolókazánok robbanásveszélyességét a megyében történt több súlyos baleset már 

bebizonyította,1131 a szomszédok ettől való félelme, bár nem teljesen volt indokolt (a robbanás 

hatósugara csak annak az épületnek a falai között volt veszélyes, ahol történt, azok kívül csak az 

esetleg leomló épület darabjai okoztak kárt), jogos volt. A fontos közegészségügyi/közbiztonsági 

kérdés devalválódására is volt példa: 1888 tavaszán Jancsó Mózes új szeszgyárának új helyszínen, 

lakott területen kívül való felépítését kezdeményezte, ami a telekszomszéd számára spekuláció 

lehetőségét teremtette meg.1132

A szeszgyártó létesítmények környezeti beágyazottsága az alapításoktól (vagy inkább 

adómentes- és adózott gyakorlat szétválástól) a ’80-as évek végéig meglehetősen viharos, ám a 

konfliktusok jól érzékeltetik a hőskor növekedési irányát, annak korlátait. Az 1888-as fordulattal az 

állam a termelési folyamatban is nagyobb cselekvési hatáskört kívánt fenntartani a maga számára. 

Az irányelv a hatékonyság és termelékenység növelése volt, ezért a gyakorlatban a berendezések és 

technikai ismeretek magasabb szintre emelésére törekedett a kincstár és pénzügyi tárca 

struktúrájának közvetítésével. Ennek megvalósítását elsősorban nem represszív eszközök 

alkalmazásával kívánta elérni, hanem cselekvő kooperációval és támogatási rendszerrel. A 

szeszgyártás üzemszervezési kereteinek további vizsgálatát így indokolt egy másik dimenzióban is 

megvizsgálni.
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4. 1. 2. 3. Alkalmazkodás az állami intervencióhoz

1848 után az erdélyi cs. k. polgári és katonai kormányzatnak a székelyföldi szabad 

pálinkafőzés megszüntetése, illetve a korlátozott adómentesség bevezetése idején volt egy 

elképzelése, hogy a nem üzletként űzött pálinkatermelést, vagyis mint az állattartás komplementer 

tevékenységét gyakorló birtokosokat tarifaszerűen nem rögzített, hanem a pénzügyi szervekkel 

tárgyalás nyomán, bizonyos könnyítésekben részesítsék. Az 1851 elején, a téli termelési időszak 

vége felé kihirdetett rendeletet azonban rövidesen felülírta a birodalmi szeszadó bevezetése.1133 Az 

agrártámogatás és megfelelő pénzügyi eszközök hiánya úgy látszik akkor nem tette lehetővé a 

csírájában létező szándék szárba szökését, a gyakorlatnak alkalmazkodnia kellett a hatóságilag 

jobban ellenőrizhető adózott és adózatlan termelési keretszabályzathoz. Az adózás mellett működő 

főzdék szempontjából a kiegyezés után megalkotott első szeszadó törvény újdonságot nem hozott, a 

Székelyföldre vonatkozó kedvezmény semmilyen irányban nem befolyásolta ezt a szférát.

Az 1878-as szeszadó törvényben jelent meg először a mezőgazdasági szeszfőzde fogalma, és 

a jogszabály konkrét kedvezményeket irányzott elő ezek számára: 20% adó elengedés a kisebb 

kapacitású, 35 hektoliter megadózott űrtartalom alatt és 10% adóelengedés a nagyobb kapacitású, 

35-45 hektoliter közötti megadózott űrtartalomnál.1134 A végrehajtási rendelet világosan kimondta, 

hogy a mezőgazdasági minősítéshez a szeszgyárhoz mezőgazdasági területnek kellett tartoznia, amit 

telekkönyvi kivonattal kellett igazolni.1135 Háromszéken sok esetben a vidéki, földesúri jogban 

gyökerező szeszfőzdék újraindítását, haszonbérbe adását-vételét ez a fordulat segítette elő. 

Rendkívül jól informált vállalkozóra vall a Bogdán fivérek (István és András) lépése, akik a törvény 

szentesítése előtt jóval, már 1877 őszén a várható kedvezmények kilátását szem előtt tartva 

szervezték újjá főzdéiket.1136 Temesváry János a jogszabály kihirdetése után vette haszonbérbe gróf 

Mikes Jánostól az uzoni birtokot és a hozzá tartozó majorsági épületeket és eszközöket, mint malom 

és szeszfőző, korcsma tartási joggal együtt.1137 Neumann József -  aki később Várhegyen 

rendezkedett be -  Botár Albert üzlettársával a kőröspataki Kálnoky-birtokrészt vette haszonbérbe 

szeszgyárral együtt. Régi földesurak is láttak lehetőséget a gazdaságuk új alapokra helyezésére, mint 

Bartha János bölöni,1138 Joós Elek kisborosnyói és báró Apor Gábor oltszemi birtoka esetében. A 

volt Felső Fehér vármegyéhez tartozó részeken szintén a vállalkozói érdeklődés célpontjává váltak a 

földbirtokhoz tartozó főzőeszközök és régi szabadalmak. Gróf Nemes János hídvégi gyárát a zaláni 

haszonbérlő, Nagy Károly keltette átmenetileg életre, Quittner Salamon pedig gróf Mikes Zsigmond 

bodolai szeszfőzdéjét vette haszonbérbe és modernizálta azt.1139

A hazai ipar támogatására hozott törvény többek között a mezőgazdaság kiegészítő részét 

képező szeszgyárak számára is olyan állami kedvezményeket helyezett kilátásba, mint a ház- és 

keresetadó mentesség, illetve az ezek után kirótt községi pótlék, kamarai illeték és általános 

jövedelmi pótadó alóli mentesség, 1895-ig feltételesen érvényes maximális határidővel.1140 A 

jogszabály életbelépte után a Földművelés-, Ipar- és Kereskedelemügyi Minisztérium a
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törvényhatóságokhoz intézett körrendeletében javaslatokat kért a lehetséges kedvezményezettekről. 

A javaslatokat a vármegyéhez a két város tanácsa által a külön erre célra megalapított bizottságok 

terjesztették fel, így Sepsiszentgyörgy tanácsa az Első Székely Szövőgyárat és a Tímár Ipartársulatot 

találta megfelelőnek. Ennél meglepőbb Kézdivásárhely esete, ahol a bizottságban két szeszgyáros is 

helyet kapott, Tóth István és Ambrus Albert, és amelynek elnöke, Molnár Józsiás azt az eredményt 

közölte, hogy „vidékünkön egyáltalában olyan iparcég, mint amilyeneknek a kérdés alatti 

törvénycikk kedvezményt nyújthatna, egy sem létezik”.1141 A kézdivásárhelyi szeszgyárosok 

érdektelenségének a forrása nyilván az volt, hogy termelőeszközeik nem a technika jelen fejlődése 

szerint berendezettek voltak, illetve nem földbirtok és mezőgazdasági tevékenység kiegészítő részeit 

képezték. Ez volt jellemző Sepsiszentgyörgy és kisebb részben Barót esetében is. Ezzel szemben, a 

vidéken újonnan alapított, illetve újonnan haszonbérbe vett szeszgyáraknak az jelentette a 

lépéselőnyt, hogy berendezéseik újak, a kor technikai elvárásainak megfelelőek voltak és jelentős 

mezőgazdasági terület tartozott hozzájuk. Ennek megfelelően legelőször ezek folyamodtak a 

kedvezményért és nyerték el 1883-tól kezdődően azt. Egy nagyobb második hullám 1891-ben, majd 

egy harmadik 1899-ben jelentkezett -  újabb jogszabályokhoz igazodva -  utóbbinál azok 

hosszabbították meg kedvezményeiket, akik számára még a 15 éves időkeretben erre lehetőség nyílt, 

és egy kései jelentkező is megjelent (lásd 77. sz. ábra).1142

Háromszéken a szeszgyártás technikai korszerűsítése nem egyenletesen zajlott le. 1868 

elején Péchy Manó kormánybiztos arról értesítette az érdekelt vállalkozókat, hogy a kukoricából 

való szeszgyártás Fleischmann-féle módszerének szabadalmát Erdély és Kolozsvárra vonatkozóan 

Baruch Adolf váltotta meg, így alkalmazása csak a vele való előzetes szerződés alapján 

lehetséges.1143 Azonban a főzés a következő évtizedben a hagyományos módszerekkel zajlott 

tovább, aminek egyik eleme, hogy a kukoricát és egyéb gabonát darálva és nem ép szemekben 

erjesztették és főzték ki. A volt földesúri jogon alapított szeszgyárak újraindításánál, vagy 

haszonbérbe vételénél a malom és a vízhasználati jog döntő elemnek számított.1144 A 

kézdivásárhelyiek az őrlést kisebb részben a városban, nagyobb mennyiségben a környező falvakban 

végeztették el. A főzdetulajdonosok érdeklődése, hogy maguk töltsék ki a munkamegosztás eme 

láncszemét, nyilvánvaló,1145 a városi tanács elsősorban velük közölte, ha valamelyik közelebb- 

távolabb eső településen a lisztelő és/vagy kásatörő malom haszonbérbe adását meghirdették.1146 A 

gyárakban az idegen szeszfőző mesterek igen korán megjelentek,1147 ám feladatkörük elsősorban a 

szeszgyártás folyamatának minőségi felügyeletére korlátozódott, és nem a berendezések biztonságos 

működtetésére. A korszerű főzés technikája a nagynyomású kazánok és párolókhoz köthető, aminek 

működtetése a képzéshez kötött gépészeket feltételezte, és nyílván korszerű berendezéseket, 

amelyeknek az előállítására a helyi rézműves kézműiparosok már nem voltak képesek, hanem 

gyáripari termékekkel lehetett megoldani. A háromszéki szeszgyártás technikai korszerűsödési 

folyamatának vizsgálatát tehát a kézműipari- és gyári eredetű eszközök és berendezések irányából
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érdemes megközelíteni.1148 Az 1879/1880-as főzési idényben a megyeszékhelyi és a vidéki gyárak 

világos lépéselőnyben voltak. Előbbiek esetében a gyári eredetű berendezések alkalmazása azzal 

magyarázható, hogy városban a rézműves szakma kisebb mértékben volt elterjedve, a kevésbé 

megbízható, folyamatos karbantartásra szoruló kézműves kazánokat és lepárlókat a ’70-es évek 

második felében már gyáripari berendezésekre cserélte Mélik Kristóf és Kupferstich Jakab. Nem 

mellékes tényező a Magyar Keleti vasút képülése Brassóig, így a bécsi Prick Vince, Wertheimer 

Jakab és a H. M. Schimmelbüsch gyárak termékei közvetlenül a barcaföldvári vasútállomásig 

jutottak el, majd onnan Sepsiszentgyörgyre, így azok épsége kisebb mértékben volt veszélyeztetve.

A Bogdán-fivérek kőröspataki és Joós Elek kisborosnyói saját gyárukban, valamint a 

Temesváry fivérek uzoni, és Quittner Salamon bodolai bérleményükben az első -  adózási 

kedvezményt ígérő -  jogszabály életbe lépésétől kezdve a legkorszerűbb berendezéseket helyezték 

üzembe. 1881-ben Sántha József újította fel gyárát Mikóújfaluban, 1884-ben báró Apor Gábor 

oltszemi gyárát indította újra teljesen új berendezésekkel, majd következő évben Neumann József az 

új bérleményét Várhegyen, miután a kőröspatakival előzőleg felhagyott, és azt a tulajdonos, gróf 

Kálnoky Félixné újította fel. Viszonylag korán, 1882-1884 között újult meg a három baróti, Dánér 

István, Zathureczky Gyula és Zathurecky Lajos szeszgyára. Béldi Tivadar Bodolán 1888-ban szintén 

a legmodernebb berendezéssel kezdte újra a gyártás, a két legújabb alapítás, Schwartz Ferenc 

Nagyborosnyón 1891-ben1149 és Damokos Ákos Árapatakon 1893-ban1150 szintén korszerű 

eszköztárral indultak útnak (kimutatást lásd 78. sz. ábra). Ezekhez a gyárakhoz, a 

sepsiszentgyörgyiek kivételével, jelentős mezőgazdaság tartozott, így az alapítókat, újraindítókat és 

haszonbérlőket egyértelműen a mezőgazdasági szeszgyárak részére nyújtott előnyök 

kihasználásának szándéka vezérelte. Az erre berendezkedett termelőegységekkel pedig -  amint az 

első táblázat is mutatja - többségük ügyesen aknázta ki a másik (hazai ipart támogató) jogszabály 

adta lehetőséget és kumulatív módon élvezték a gazdaságosság és versenyképesség növelését célzó 

állami intervenció jótéteményeit. Háromszék vármegye főispánjának 1883 januárjában a 

Földművelés- Ipar- és Kereskedelemügyi Minisztériumhoz tolmácsolt ténymegállapítása és forró 

vágya, miszerint „szeszgyárak a törvényhatóság területén virágoznak, gazdasági szeszgyárak 

szaporítása azonban igen kívánatos volna, ”1151 rövidesen beteljesülni, illetve állandósulni látszott. A 

már említett 1878-as szeszadó törvényt az 1884-ben egy új jogszabály írta felül,1152 a mezőgazdasági 

szeszfőzdék részére biztosított kedvezményeket, termelési kapacitás szerint az szeszadó 

kedvezmény tételeit mindkét irányba kisebb mértékben kibővítette: 20 hektoliter napi termelés alatt 

25%, 20-35 hektoliter esetén 20%, míg 35-50 hektoliter termelésnél 10% adókedvezményt helyezett 

kilátásba. A kedvezmény feltétele továbbra is a gyárhoz tartozó saját tulajdonú, vagy bérelt 

mezőgazdasági területet, a termelési kapacitással arányos kiterjedésben. A végrehajtási utasításban 

rögzített adómegváltás módját1153 Székelyföldre érvényesen kisebb mértékben fellazították olyan
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formában, hogy több háztartás közös, kiskapacitású főzdéjét is lehetett mezőgazdaságinak 

minősíteni, de ezekhez is mezőgazdasági terület kellett tartozzon.1154

A megye többi hasonló létesítményéhez viszonyítva a kézdivásárhelyi szeszgyárak zömében 

a hagyományos technológia konzerválódni látszott a ’80-as évek derekán túl is. A közvetlen fűtésű 

pároló-berendezések teherbírását általában a hivatalos próbák alatt egy légkör alatti nyomásszintben 

állapították meg, amikor a megye más településein lévő berendezéseknek átlaga öt atmoszféra körül 

mozgott. A kezdeményezések az évtized első felében igen szerényeknek minősíthetőek, néhányan 

másodkézből vásárolt használt gyári berendezéseket helyeztek üzembe. 1886 őszén a Kir. Építészeti 

Hivatal vezetője önérzetesen tagadta meg a kiszállást Kézdivásárhelyre azzal a kifogással, hogy 

„ Török Sándor kézdivásárhelyi szeszgyáros <főzőkazánja>, mely tulajdonképp csak egy kád lehet, a 

kir. építészeti hivatal hatáskörén túl esik.” Egyúttal a működtetéséből származó minden felelősséget 

a városi rendőrkapitányságra hárított.1155 A gyártási technológia adott szintje és az ebből származó 

joghézag a városban egy sajátos gyakorlat kialakulásához vezetett: a gyártulajdonosok nem 

hivatalos személlyel, hanem helyi rézművesekkel és kádárokkal állíttattak ki hivatalos 

szakvéleményt a főzőeszközeik műszaki állapotáról, amit a városi rendőrkapitányság, pénzügyi 

szervek, sőt hallgatólagosan maga az építészeti hivatal is elfogadott az esetek többségében a 

működési engedély kibocsájtásához.1156

Kézdivásárhelyen a termelés gazdaságosságának és a versenyképesség kérdésének sajátos 

megközelítése nyilvánvalóan a mezőgazdasági területek csekélysége tudatának hatása alatt állt, 

illetve, hogy a nyersanyag beszerzést sokáig nem ebből az irányból képzelték el kivitelezhetőnek, 

hanem a már megszokott úton, romániai importból. Ezt az elképzelést tartották szem előtt a 

gyárosok, és fogadtatták el a város képviselőtestületével, és érveltek vele Ágostonfalva-Olt-völgye- 

Sepsiszentgyörgy-Kézdivásárhely-Ojtoz-Tárgu Ocna (Aknavásár) vasútvonal kiépítésének 

támogatását a Közlekedési és Közmunkaügyi Minisztériumtól kérő emlékiratban 1886 elején.1157 

Ugyanannak az évnek nyarán -  a városban a vámháború azonnali hatásainak tapasztalatával és 

következményképpen az ipartársulatok aktivizálódásának mintájára -  Tóth István vezetésével a 

szeszgyárosok az emlékirat-hullám felívelésben maguk is részt vettek, és a korábbi elképzelések 

mentén fogalmazták meg óhajaikat a versenyképesség megtartására vonatkozóan. A vámháború 

okozta válság enyhítését célzó, kormány részéről jött elképzelések és a már részben életbe léptetett 

intézkedések iránt felfokozott érdeklődés nyilvánult meg a határszéli térség lakossága között, a 

hírlapok is napirenden tartották a kérdést. Így nem meglepő, hogy elsősorban a vasúti 

tarifakedvezményeket találták elérhetőnek, az import kukorica és gabonafélékre, illetve a 

vámterületen belül hízott szarvasmarha és szesz szállítására kért 40%-os csökkentéssel deklaráltan a 

megnövekedett vámtétel hatását szándékozták semlegesíteni. A közlekedésügyi tárca válasza messze 

nem a várakozásoknak megfelelő volt.1158 Az import nyersanyag kedvezményes vasúti szállítását 

tehát nem valósult meg és a kukorica vámterületen belüli beszerzése irányába sem térítette el
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egyértelműen az igényeket. Hasonlóképpen a szesz vasúton, jelentősebb volumenben való szállítása 

sem valósult meg, mivel ez a termék a közelebbi, vasúttal még nem rendelkező régióban volt csak 

versenyképes. A szarvasmarha szállítmányok nyereségessége szempontjából azonban döntőnek 

bizonyult a minisztériumi intézkedés.

A vámháború végeredményben a kézdivásárhelyi szeszgyár-tulajdonosok figyelmét azokra 

az állami kedvezmények irányába fordította, amit a vidékiek már 1883 óta igénybe vettek. Ennek 

elérése érdekében, nagyjából 1887-1891 közötti időszakban lezajlott a technológiai átmenet, ami 

ugyan nem volt teljes -  három létesítmény kimaradt belőle (Balogh Sándor, Tóth Dániel, Tóth 

Mihály), ezek a ’90-es évek közepe táján véglegesen meg is szűntek,1159 illetve Szabó Mózes és 

Nagy József közös gyára pedig sokáig a hagyományos eszközökkel működött -  ám a fordulatot és új 

csapásirányt híven mutatja. Féléves eltérésekkel az állami kedvezményeket 1891-ben kapta meg 

összesen hét szeszgyár tulajdonos: Ambrus Albert, Benkő Sándor, Csíszár Imre, Tóth István, Tóth 

József, Török Sándor valamint kivételesen Szabó Mózes és Nagy Lajos közösen. Két évvel később 

Jancsó Mózes részesült a kedvezményben. A kérelmezések és annak megadása között legtöbb 

esetben relatíve hosszú idő telt el, az agrártárca több esetben visszautalta hiánypótlásra a 

pályázatokat. Ez kimondottan Kézdivásárhelyre jellemző, és a főzdék fejlődési folyamatában ezt a 

rövid intermezzo akklimatizációnak értelmezhető, aminek keretében a technológiai 

követelményekhez és a mezőgazdasági profilhoz kellett alkalmazkodni, ami nem volt a sajátjuk. 

Figyelemre méltó, hogy az első próbálkozásra egyetlen pályázat maradt sikertelen, az ifjabb Csíszár 

fivéré, Dénesé.1160

A vámháború mellett az 1888-as törvénycsomag teremtett kedvező feltételeket arra, hogy a 

szeszgyárosok az évekig figyelmen kívül irányban orientálódjanak. A községek, közbirtokosságok 

és magánszemélyek regálé kárpótlása és a fogyasztási adó új rendszere -  mint a korábbiakban láttuk 

-  sokkhatást gyakorolt az akkorra már konszolidálódott italmérési jog közvetlen bérletének 

gyakorlatára, de az állam a nagyobb terhek és erőteljesebb kontroll fejébe ösztönző kedvezményeket 

is kilátásba helyezett. Az új szeszadó törvény az Ausztriával való gazdasági kiegyezés eleme volt, 

deklaráltan egyensúlyi helyzetet kívántak teremteni a két társország agráriumának fejlődésében. 

Ennek érdekében tíz évre előremenőleg kedvezményes adózás melletti éves kontingenst állapítottak 

meg, összesen 1 878 000 hektolitert az egész vámterületre, amelyből Ausztriára 997 458 hektoliter, 

Magyarországra 872 542 hektoliter, míg Boszniára 8 000 hektoliter részesedés esett.1161 

Magyarország területén a teljes részesedésből 300 000 hektolitert a mezőgazdasági-, míg 540 000 

hektolitert az ipari szeszfőzdék részére különítettek el az első három termelési évre. Az ebben a 

keretben termelt alkohol után a hektoliter-fokonkénti (1 liter 100°-os alkohol) 45 krajcár helyett 35 

krajcár fogyasztási adóval terhelték 1162 Az 1889-1890. termelési időszakban Háromszéken a 

kontingensből 25 szeszfőzde részesült, míg 2 létesítmény kimaradt belőle.1163 Következő két évben a 

kontingensből 2 063 300 hektoliterfok volt elkülönítve,1164 ami évente 103 165 forint megtakarítást

210



jelentett számukra (a befizetett fogyasztási adó teljes összege 1892-ben 591 121 forint).1165 A 

mezőgazdasági szeszfőzdék részére nyújtott prémiumok összege a megyében ennél lényegesen 

kisebb összeget tett ki, 1897-ben összesen 68 454 forintot (szeszfogyasztási- és termelési adó 

összesen 640 945 forint), 1166 ám ösztönző ereje nem elhanyagolható, főleg a kisebb gyárak 

esetében. A jogszabály, a korábbi gyakorlatot követve, a termelés volumenének alacsony szinten 

tartását tartotta szem előtt. A legkisebb kapacitást, napi 2 hektoliter alatti termelést jutalmazták a 

legnagyobb összeggel, 5 forinttal, ha kontingensben részesült a gyár (3 forint, ha nem), a 2-4 

hektoliter közötti termelést 4 forint (2 forint), míg a 4-7 hektoliter közötti termelést 3 forint (1 forint) 

jutalomban részesítette a pénzügyi hatóság.1161 A jogszabály életbeléptetésének elősegítésére az 

agrártárca a szeszfőzéssel foglalkozni szándékozó gazdák számára konzultációt és szakmai 

támogatást helyezett kilátásba azzal a céllal, hogy „mezőgazdasági szeszfőzdéink a gácsországi 

hasonló vállalatokkal sikeresen versenyezhessenek”. A szaktanácsadó, Békésy Sándor, a Kassai 

Gazdasági Tanintézet tanára olyan népszerűségnek örvendett a gazdák körében, hogy katedrájától is 

fel kellett menteni, hogy eleget tegyen a megkereséseknek, munkaadójától pedig a szeszfőző gazdák 

vándortanára címet kapta.1168 Háromszékiek részéről, úgy tűnik, nem mutatkozott igény a 

szolgálataira, egyrészt azért, mert a valódi mezőgazdasági szeszfőzdék már túl voltak a fejlődésnek 

annak a szakaszán, ahol ennek értelme lett volna, másrészt a kézdivásárhelyiek kéréshez való 

közelítése teljesen más irányból nyilvánult meg. A jogalkotó szándéka nyilvánvalóan az agrárium 

üzletesítése volt, a kézdivásárhelyi szeszgyár tulajdonosok esetében ennek éppen a fordítottja zajlott 

le, az üzlet agrarizálódása. Konkrétan, az akklimatizáció idejétől kezdődően, az új körülményekre 

való felkészülés elemeként, a technológiai átmenettel párhuzamosan egy erőteljes termőföld 

vásárlási (kisebb részben bérlési) hullám figyelhető meg (lásd 79. sz. táblázat).

Az 1897-es gazdacímtár öt olyan kézdivásárhelyi szeszgyárost regisztrált, akiknek birtokuk 

kiterjedése (a haszonbérlet elenyésző) meghaladta a 100 kataszteri holdat. Esetükben szembetűnő a 

területek szétdaraboltsága, Nagy Ferenc birtoka például összesen 17 község területén volt 

szétszóródva, ami egyértelműen mutatja, hogy felvásárlás eredményeként állt össze az együttes, a 

környező falvakban minden elérhető területet felvásároltak. Egyetlen településen sem rendelkeztek 

100 kataszteri holdat meghaladó területtel, aminek eredményeként a részeket különíthettek volna el 

számukra a közföldekből (erdő, legelő) az arányosítás során, ahogy más nagybirtokosak esetében a 

nagy kiterjedésű erdőterület is mutatja. Természetesen a kisebb gyárak tulajdonosai is igyekeztek 

növelni mezőgazdasági területeiket, ám akvizíciójuk nem érte el a címtárba kerüléshez megkövetelt
szintet.1169

A technológiai átmenet, illetve az agrarizálódás és állami kedvezmények kérdéskörére még 

néhány gondolat erejéig visszatérve, ezek mutatóit összehasonlítva megállapítható, hogy a szám 

szerint 19 nagybirtokkal és haszonbérleménnyel rendelkező szeszgyárosok közül 17 igényelt az

1883-1895 időszakban az 1881. évi XLIV. törvénycikk, majd az 1890. évi XIII. Törvénycikk
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alapján hazai iparnak adandó kedvezményt. Két nagybirtokos, báró Apor Gábor és Nagy Ferenc 

nem igényelték ezt, bár a technikai feltételeket teljesítették hozzá. Nagy Ferenc létesítménye a ’90- 

es évek elejére a legkorszerűbbnek számított, termelési kapacitása pedig meghaladta a 

mezőgazdasági minősítéshez szükséges plafont. Úgy tűnik, a kéttípusú (ipari és mezőgazdasági) 

kedvezmény nélkül is versenyképes volt egy ideig, és az ipari szeszgyáraknak biztosított keret a 

kontingensből így elérhető volt számára. 1899-ben mezőgazdasági minősítésért folyamodott, ami 

alapján az ipari kedvezményt két évre visszamenőlegesen az agrártárca megítélte számára.1170 A 

másik, nagybirtokot szerzett szeszgyáros, Jancsó Mózes szintén megszerezte a mezőgazdasági 

minősítést, ilyen alapon a hazai iparkedvezményben is részesült, azonban előbbivel együtt nagyobb 

kapacitáson termeltek, így ipari szeszgyárként adóztak létesítményeik, nyilván a kontingensből 

részesedés szempontjából előnyösebb volt számukra ez az alternatíva. A két sepsiszentgörgyi 

szeszgyáros közül Mélik Kristóf saját, 153 kataszteri hold kiterjedésű birtokkal rendelkezett, 

Kupferstich József gróf Mikes Zsigmondtól vett haszonbérbe földet Bodolán. Mindketten 

részesültek mindkét típusú kedvezményből, akárcsak a három baróti szeszgyáros. Kivételes esetnek 

számít Neumann József, aki ipari és mezőgazdasági kedvezményt élvezett és Várhegyen, a megye 

egyetlen cukorgyártásból visszamaradó hulladékot feldolgozó gyárát működtette, szoros 

szimbiózisban a Magyar Cukoripar Rt-vel, közösen haszonbérelve br. Szentkereszty Béla birtokát.

Hazai ipar és mezőgazdasági szeszgyár kedvezményben együttesen összesen öt olyan 

szeszgyáros részesült, akiknek 100 hold alatti birtokon gazdálkodtak, közülük négyen 

kézdivásárhelyiek voltak. További hat olyan kézdivásárhelyi szeszgyár volt, amely megkapta a 

mezőgazdasági minősítést a vele járó kedvezményekkel és nem részesült az első típusú, hazai 

iparkedvezményben, öten közülük a hagyományos technológia és berendezések alkalmazása miatt. 

Az agrarizációs fordulat tehát meglehetősen egyenlőtlenül zajlott le Kézdivásárhelyen, ami 

összességében a korábbi fejezetpontban tárgyalt urbanisztikai háborút is sikeresen felszámolta. A 

következő évtizedek jogalkotása, a szeszgyárak termelési és fogyasztási adózására, a mezőgazdasági 

szeszfőzdék részére a prémiumok biztosítására, illetve a mindkét típusú (ipari és mezőgazdasági) 

szeszfőzdék adókedvezményezése tekintetéből az 1888-ban és részben előtte lefektetetett elveket 

követte. A sorban következő jogszabályok az adótételeket növelték, illetve a kontingenst 

mérsékelten szűkítették, ami a század utolsó évtizedéig létrehozott gyárak rendszerét konszolidálta, 

illetve az új versenyzők megjelenésének lehetőségét korlátozta.1171

4. 1. 2.4. Távolsági kereskedelem

A nagyborosnyói vasútállomás újdonsült főnöke, Damó Géza számára a munkahely- és 

feladatkörhöz való alkalmazkodás nem ment zökkenőmentesen, ugyanis a vonal megnyitása1172 után 

alig fél évvel, az első szarvasmarha-szállítmány továbbításának tűzkeresztségét elbukta. 1892. 

február 10-én jelentkezett nála a kézdivásárhelyi állatkereskedő, Török István, hogy két vasúti
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kocsira való szarvasmarhát, összesen 22 egyedet szándékozik felrakodni ezen az állomáson,1173 

Bécset jelölve meg a rakomány rendeltetési helyének. Az állomásfőnök az agrártárca egy 1883-as 

rendeletét1174 szem előtt tartva, mivel az abban előírt vasúti szemlélő bizottság nem volt 

megalakulva, a nagy sietségben az Orbai járási orvost, dr. Barabás Albertet kérte fel az 

állategészségügyi vizsgálatra. Az orvos a felkérésnek eleget téve a marhaleveleket szabályszerűen 

ellátta jegyzetekkel, miszerint a kocsikba elhelyezett állatok a felrakáskor egészségesek voltak. Az 

eset után az Orbai járás főszolgabírója, Vajna Miklós a törvényhatóságnál feljelentette az 

állomásfőnököt a törvényben előírt állatorvosi szakközeg1175 mellőzése miatt. Végül az alispán 

engedékenynek mutatkozott az állomásfőnökkel szemben, mivel magának a törvényhatóságnak is 

elmaradása volt az ügyben, ugyanis akkor még nem jelöltek ki állatorvost a kérdéses vasútállomás 

felügyeletére.1176 A szeszgyárosok és állatkereskedők által várt nóvum ereje tehát pillanatnyi 

működési zavart okozott a közigazgatás gépezetébe.

Brassó vidékének az országos vasúti hálózathoz való csatlakozása1177 után a háromszéki 

szeszgyárosok azonnal reagáltak és kihasználták az új lehetőséget, hogy vasúton szállítsák hízott 

szarvasmarháikat. Ennek egyik legfontosabb előnye, hogy közvetlen kapcsolatot teremthettek a 

megrendelővel, kiiktatódott a több száz kilométeres távolságon átívelő, lábon hajtással járó 

közvetítő kereskedelem és számottevően mérséklődött az utazással járó súlyvesztesége az 

állatoknak. A szarvasmarhák első kézből, a birodalom legkeletibb részén felhizlalva kerültek a bécsi 

vágóhidakra, az ebből származó előnyök pedig sikeresen ellensúlyozták az egyébként nem 

elhanyagolható szállítási díjtételeket. Ennél a pontnál ki kell hangsúlyozni az állategészségügyi -  

járványügyi előnyöket is, az istállózás, vasúti szállítás és vágóhíd zárt rendszere erősebb ilyen 

jellegű kontrollt tett lehetővé, sebezhető felületet a hizlaldától a vasúti állomásig tartó út képezett. 

Ebből a szempontból például a baróti szeszgyárak lépéselőnybe kerültek, mivel a legelső 

rakodóhely, Ágostonfalva (Felső Fehér, majd Nagy Küküllő vármegye) kevesebb, mint 10 kilométer 

távolságra helyezkedett el, az addig tartó út során nem kellett áthaladni más településeken. Ezzel 

szemben a kézdivásárhelyiek a barcaföldvári vagy brassói vasútállomás eléréséhez 45-55 kilométer 

utat kellett megtegyenek, legalább három településen áthaladva. Ennek hátránya az 1877-es keleti 

marhavész járvány alkalmával mutatkozott meg, amikor a vészkerületek életbeléptetése miatt a 

szállítmányok nem jutottak el a feladóállomásokra és implicite Bécsbe.1178 A vasút távolsága a 

későbbiekben még inkább terhessé vált számukra: 1883-ban az egyébként megvizsgált és 

egészségesnek talált állatokat heteken keresztül azért nem lehetett ezekre a legközelebb eső 

rakodóhelyekre felterelni, mert a terület egyes része, amelyen át kellett haladniuk, járványgyanús 

volt.1179 Ezzel szemben a közvetlen vasúti kapcsolat lehetőséget teremtett arra, hogy az 

állatszállítmányok járvány által sújtott területeket hidalhassanak át, ha előzőleg a bevagonírozott 

egyedeket egyenként állatorvosi vizsgálatnak vetették alá és egészségesnek találták. Ausztria örökös 

tartományai autonóm módon döntöttek arról, hogy forgalmi korlátozást vezessenek be
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Magyarország egyes járvánnyal sújtott vagy járványgyanús régióiból származó szarvasmarháira, és 

igen gyakran éltek is vele,1180 ami az értékesítés lehetőségét ebben az irányban, nagyban 

bizonytalanná tette. A birodalmi főváros, mint célállomás népszerűségéhez és felvevőképességéhez 

nyilván hozzájárult egy lényeges állategészségügyi könnyítés, a forgalomkorlátozó rendeletekhez 

rendre hozzáadtak egy ilyen, vagy ehhez hasonló formulát: „egész Ausztria területére csakis 

azonnali levágás céljára, s csakis kizárólag Bécs szt. marxi, hétfői és csütörtöki vásárokra 

szállíthatók. ”1181

A vármegyei közigazgatás állategészség-rendőri szerepe tehát, a közvetlen vasúti 

összeköttetés megteremtésével, gyökeresen megváltozott. A nemzetgazdaság körforgásában a 

szarvasmarha kereskedelem egy kiemelt ágazatot képviselt, ami Háromszék esetében is az 

országoshoz hasonló súlyt jelentett. A vármegyei forgalmi számadatok az állategészségügyi vasúti 

szemlék alkalmával kirendelt szakértő által vezetett jegyzőkönyvekből tárulnak fel, amelyeket 

havonként terjesztettek be az alispáni hivatalhoz.1182

Az engedélyezett marharakodó állomások vonzáskörzete azonban nem födte le a megye 

egész területét, az állattartás területén jelentős eredményeket mutató Miklósvári járás teljességgel 

kimaradt belőle. A már említett baróti szeszgyárak mellett a község barompiaca is jelentős forgalmat 

bonyolított le az évi négy országos vásárán (február első hete, pünkösd utáni péntek, augusztus 

utolsó hete és a Szent Márton napi vásár), illetve a szerdai hetivásárokon (Szent Márton napjától 

Pünkösdig állatvásárt is tartottak). Az ott felvásárolt szállítmányokat Ágostonfalváról a MÁV 

vonalán szállították el. Hasonlóképpen a bölöni és árapataki szeszgyárak hizlaldáiból származó és a 

nagyajtai országos vásárokon (február második hete, Áldozócsütörtök és december utolsó hete) 

gazdát cserélt állatokat a Brassó megyei felrakó helyekről -  Apáca, Barcaföldvár és Botfalu 

cukorgyár -  továbbították a MÁV vonalán. Szintén Brassó megyében, Prázsmáron rakodták fel a 

Brassó-háromszéki HÉV vonalán a két bodolai szeszgyárból származó szarvasmarhák zömét. A 

Háromszéken felrakott1183 forgalom volumenét tekintve erősen hullámzó növekedés figyelhető meg, 

az ezt ábrázoló grafikonon szembetűnő két, formájában nagyon hasonló ciklus 1901-1906, illetve

1907-1913 között.

A legfontosabb rendeltetési hely, Bécs piacain,1184 úgy az élő állatok, mint a vágott hús 

esetében -  az 1906-1910 közötti csökkenést leszámítva -  folyamatos az áremelkedés (lásd 80. sz. 

ábra), ami folyamatos keresletbővülést mutat, az pedig nyilván éreztette hatását Háromszéken is. A 

problémát a kínálat irányából érdemes megközelíteni, ami úgy tűnik ciklusonként elérte 

teljesítőképességének határát. Ha a grafikon második ciklusa alatt a megye szarvasmarha 

összlétszámát megvizsgáljuk, tízezres nagyságrendű csökkenést figyelhetünk meg három év alatt:

1908-ban 68 529 egyed, 1909-ben 64 397 egyed, míg 1910-ben 58 545 egyed volt regisztrálva 

hivatalosan.1185 Közfogyasztásra 1910-ben összesen 12 316 egyedet vágtak le a megyében, (korábbi 

években hasonló volt a fogyasztás, például két évvel korábban 12 218 egyedet vágtak le). 1910-ben
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elszállítottak a megyéből 3 841 egyedet, míg a vágni való szarvasmarhák összes száma 12 903 

egyed volt.1186 A hiány tehát összesen 3 254 egyedben állapítható meg, az érték a reprodukcióban is 

megmutatkozott, az exporttevékenység direkt módon felelőssé tehető az összlétszám csökkenés 

miatt. Ilyen körülmények között szembesülünk a dilemmával, hogy Háromszék vármegye 

állattartása vagy nem volt felkészülve ilyen volumenű exporttevékenységre és a gazdaság e 

szegmense erőltetetten működött, a túlhajszoltság miatt ötévenként eljutott a zsák aljára (lásd 81. sz. 

ábra). Vagy a regionális munkamegosztás keretében, más törvényhatóságokkal való együttműködés 

révén megvalósult egyfajta kiegyenlítődés. A távoli vidékek kereskedőinek időszakos megjelenése a 

térségben utóbbi lehetőséget látszik beigazolni, hasonlóképpen Háromszék és Csík vármegyék 

együttműködése a reprodukcióban. A romániai utánpótlás gyakori igénybevétele, csempészet útján 

pedig éppen az előbbi verziót erősíti meg.

Háromszék részesedése a Magyarországról Ausztria felé áramló szarvasmarha-forgalomból 

1-2 %-ban állapítható meg az 1896-1914 közötti időszakban (részletesebben lásd 82. sz. ábra),1187 ha 

figyelembe vesszük, hogy egy jelentős mennyiséget a két szomszédos törvényhatóság, Brassó és 

Nagy Küküllő vármegyék területéről továbbítottak. Az 1915-ös év forgalom ebből a szempontból 

már nem értékelhető, mert az élelmiszeripar és kereskedelem e szegmense már beindult háborús 

gépezet elemét képezte. A szállítmányok nagyobbik része átlépte a Lajtát, az 1896-1915 közötti 

időszakban a teljes mennyiség 72%-a került oda, míg Magyarországra, beleértve Erdélyt is, 28% 

jutott. Ha az 1915-ös háborús évet azonban nem számítjuk ide, akkor előbbi terület 82%-át, míg 

utóbbi csak 18%-át jegyezte az őszvolumennek. Amint már említettük, a Lajtán túl, Bécs jelentette a 

legfontosabb felvevőpiacot, az örökös tartományokba csak epizódszerűen továbbítottak 

szarvasmarhákat, olyan városokba, mint Niemes, Pilsen (Csehország) és Linz (Alsó Ausztria).

A Magyarországra irányított szállítmányok 57%-a Budapestre irányult, ezen kívül 

Nagyvárad volt jelentősebb célállomás. A dunántúli, szarvasmarha-kereskedelem szempontjából 

jelentős gócpontok, mint Győr és Pozsony csak alkalomszerűen jelentek meg, mint célállomások. A 

vidéki rendeltetési helyszíneket nehezebb megállapítani, ugyanis a települések rovatába a 

hatóságilag engedélyezett marharakodó állomásokat jegyezték be. Figyelemre méltó a 

magyarországi uradalmak szerepe, ezek intézői, haszonbérlői, vagy maguk a birtokosok többször 

visszatértek Háromszékre, olyanok, mint a Wilczek család erdőkürti (Nógrád vármegye) és 

felsőszemerédi (Hont vármegye), vagy a Wenckheim család szabadkígyósi (Békés vármegye) 

uradalmai. Károlyi Mihály gróf 1903-1911 között személyesen, évente visszajárt Háromszékre 

szarvasmarhát vásárolni, amelyeket aztán a nagyszénási és pálmatéri (Békés vármegye) uradalmakra 

továbbíttatott, összesen 1 259 egyedet.1188 Az erdélyi célállomásokra a Magyarországon belüli 

mennyiség 9,9%-a jutott, nagyobbrészt középerdélyi uradalmakra, kisebb részben szomszéd 

megyebéli szeszgyárakba (Brassó, Székelykeresztúr). A fogalom elhanyagolható tétele a 

tenyészállatoké.
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A vasútállomások forgalmát egyenként vizsgálva egyértelmű a Lajtán túli -  azaz majdnem 

kizárólag bécsi -  desztináció dominanciája egészen az 1915-ös fordulatig. Kézdivásárhelyen (lásd 

83. sz. ábra) addig az időpontig ez a felosztás nyilvánvalóan működött, a századfordulóig 

magyarországi destináció forgalma alig mérhető. Ezzel szemben Uzonban (84. sz. ábra) 

Sepsiszentgyörgyön (lásd 85. sz. ábra), és főként Nagyborosnyón (86. sz. ábra) valamivel 

kiegyenlítettebb volt a forgalom. Előbbi két helyen egy-egy alkalommal átbillent a mérleg 

Magyarország javára, míg utóbbi helyszínen ez három alkalommal fordult elő. Az egészen 

kisforgalmú állomásokon is Ausztria, mint célország, elsőbbsége ragadható meg.

A szarvasmarha-forgalom szezonalitását tekintve a két városban, Kézdivásárhelyen és 

Sepsiszentgyörgyön (lásd 87. sz. ábra) markánsan megmutatkozik a szeszgyártással összefüggő 

szarvasmarha hizlaldák szerepe. A mezőgazdaságinak minősített szeszgyárak egy naptári év alatt 

maximum nyolc hónapig üzemelhettek. Ezek általában az őszi hónapok alatt kezdték el a termelést, 

ezért a következő év nyarának közeledtével kellett leállniuk. A gyakorlat azt mutatja, hogy nagyobb 

számban áprilistól kezdődően álltak le, júniusra pedig legtöbbet üzemen kívül helyeztek.1189 Ezután, 

amint a főzésből visszamaradt takarmány elfogyott, a hizlaldát is felszámolták. A kézdivásárhelyi 

vasútállomás (tizenkilenc éves egyszerű átlag) forgalma világosan mutatja ezt az üzemszervezési 

gyakorlatot. Sepsiszentgyörgy esetében is kiemelkedő a júniusi forgalom a városban lévő és a 

vonzáskörzetben lévő szeszgyárak tevékenységének eredményeként. A nagyborosnyói és az uzoni 

vonzáskörzetben működő kisebb számú szeszgyár nem produkált olyan volument, ami az 

előbbiekhez hasonló szinten kiemelte volna ennek az időszaknak a forgalmát, bár a június és július 

hónapok eredményei itt is láthatóan fölötte vannak a közvetlenül előtte, meg utána lévő hónapok 

közül. Az országos állatvásárok szerepe is általában jól kimutatható a forgalmi adatokból.1190 

Kézdivásárhelyen a január második hetében tartott vásár emelkedik ki igazán, a május és július 

utolsó hetében tartottak egybeestek a szeszfőzdei hizlaldák felszámolásával, utóbbiak nagyobb súlya 

nyilvánvaló. Az október utolsó napjaiban tartott őszi sokadalomhoz köthető forgalmi adatok már a 

novemberi hónapét is befolyásolták, összességében beolvadt az év utolsó harmadának 

kiegyensúlyozott adatsorába. Sepsiszentgyörgy vasútállomás forgalmi adatait az illyefalvi (január 

második hete, szeptember második hete) és magának a megyeközpontnak („Reminiscere” [nagyböjt 

második vasárnapja] után [február, vagy március], Szent György napi [április], Szent János napi 

[június], Brigitta utáni [október]) országos vásárai befolyásolták. A két kisebb állomás, 

Nagyborosnyó és Uzon forgalmára (lásd 88. sz. ábra) a vonzáskörzetükben lévő települések 

országos vásárainak hatása még inkább hangsúlyossá vált, jelentőségükben megelőzték a 

szeszgyárakat. Előbbiről a papolci (február harmadik hete, Pünkösd utáni hétfő, Lőrinc utáni hétfő 

[augusztus második hete], Demeter utáni hétfő [október, vagy november]), a kovásznai (február 

második hete, május utolsó hete, július harmadik hete, november második hete) és a nagyborosnyói 

(február harmadik hete, május harmadik hete, augusztus harmadik hete, november harmadik hete)
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vásárokon felvásárolt állatokat szállították el. Az uzoni állomás forgalom szempontjából kiemelkedő 

hónapjai az ottani országos baromvásárok (március harmadik hete, május utolsó hete, december első 

hete) időpontjaival estek egybe, a decemberi vásárt, mint a törvényhatóság területének legrangosabb 

ilyen jellegű eseményét tartotta nyilván a köztudat, amit itt a számadatok is igazolnak.

A bécsi árak havonkénti alakulása (lásd 89. sz. ábra) kisebb mértékben gyakorolt hatást a 

szállítmányokra. Az év második felében, az elsőhöz viszonyítottan az árak megközelítőleg 15%-kal 

voltak magasabbak1191 (hízott ökör vágósúlya 16,7%-kal volt magasabb, a vágóökör élősúlya 

14,2%-kal), az összvolumen 48%- a az első félévben, míg 52%-a a második félévben hagyta el 

Háromszéket. Árspekuláció, vagy ilyen jellegű tudatosság csak Kézdivásárhely esetében figyelhető 

meg, általánosságban véve a megyében a szeszgyári hízlalás, valamint a rideg/félrideg állattartás -  

ezzel összefüggésben a vásári árucsere -  jellemzői érhetőek tetten a szezonalitás vizsgálatánál.

A kereskedők kiléte szempontjából Kézdivásárhelyt egyértelműen a helyi lakosok 

dominálták (90. sz. ábra): ezen belül a szeszgyárosok az 1896-1900, 1901-1914 közötti időszak 

összvolumenének a 34%-át adták, a saját hizlaldájukból származó egyedek legnagyobb részét 

maguk szállíttatták el. A helyi mészárosok részesedése 29%, míg a szakosodott állatkereskedőké 

15% volt, vagyis összességében a város polgárainak részesedése 78%-ot tett ki. A mészárosok és 

kereskedők a Kézdi járás és a szomszédos Csík vármegye kisebb gazdáitól vásároltak fel hizlalt 

vágó állatokat, amelyek nagyobb része nem az állatvásárokon cserélt gazdát, hanem felvásárló 

körutak során. A szempontunkból két legjelentősebb, mészáros és kereskedő, család Jancsó (Dániel, 

Elek, János, Lajos és Béla) és Török (id. Sámuel és fiai ifj. Sámuel és István) „itineréből” 

olvashatóak ki ezek a körutak.1192 Például egy hónapon belül a szállítmányok első héten Kézdi járás 

településeiről származtak (Torja, Karatna, Alsó- és Felsőcsernáton), második héten Sepsi járás 

északi településeiről (Bükszád, Mikóújfalu), harmadik héten Sepsi járás déli településeiről 

(Bikfalva, Kökös) és Brassó megyéből (Prázsmár), negyedik héten pedig Orbai járásból (Cófalva, 

Petőfalva, Nagyborosnyó, Tamásfalva). Ezeket az állatokat a család egy, vagy két tagja 

megvásárolta, hajtókkal továbbították Kézdivásárhelyre (és nem egy esetleg közelebb eső 

hajtóállomásra), ahol a család egy másik tagja vasútra adta. Természetesen más irányai voltak 

ezeknek a körutaknak, egyik legkedveltebb a Kászon-vidék és Alcsík, típusát tekintve a házaló 

kereskedelem jellemzői fedezhetők fel. Megfigyelhető, hogy ezek az egyébként egymással rivális 

családok nem licitálnak egymásra, például 1902-ben, ugyanazokon a napokon Jancsó Béla 14 darab 

marhát vásárolt Maksán, míg a szomszédos faluban, Dálnokon, Török Sámuel 13 darabot. Másik 

típusa a beszerző körutaknak, amikor a kereskedő vásárokat látogatott meg, például Csíkszereda- 

Csíkszépvíz-Gyergyószentmiklós útvonalon. Állatkereskedelem szempontjából nemcsak az 

országos, hanem a heti vásárok is jelentősek voltak. Előfordulnak olyan esetek, amikor egy (akár 

egy kocsis, azaz 11-13 fős) szállítmányon belül a származási helyet tekintve igen nagy a szórás 

(Alcsík, Kézdi járás, Sepsi járás délebbi települései), ilyen esetben, ha vásárnaptár szerint nem volt
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abban az időszakban országos vásár, akkor hetire lehet következtetni, egyébként üzemzavaros a 

felvásárlási procedúra. Nehéz eldönteni, hogy a mészárosok és szakosodott kereskedők a régi, lábon 

hajtott, szarvasmarha-kereskedelem rendszerét éltették-e tovább, a közvetlen vasúti összeköttetés 

teremtette helyzethez alkalmazkodva, esetleg a szeszgyárasok üzleti modelljének ezt az elemét 

vették át, és az ezek szerepének eredményeként megnyilvánult, főként bécsi keresletre adott adekvát 

válasz a tevékenységük. A Török család esetében ez utóbbi variáns érvényes, ugyanis azután 

kapcsolódtak be ebbe a tevékenységbe, miután id. Sámuel testvére, Sándor szeszgyártással kezdett 

foglalkozni. A kézdivásárhelyi mészárosok és kereskedők (az említett két család, kiegészülve a 

Szőcs családdal [Bálint, Lajos és Károly] és Szabó Jánossal) részesedése a többi háromszéki 

rakodóhely forgalmában fontos, bár nem meghatározó. Ugyanígy jelen volt a városban a 

megyeszékhely két fontos mészárosa/kereskedője, Blaskó Lajos és Bartha Árpád, nyilván kisebb 

súllyal. A vonzáskörzet falvaiból csekélyebb súllyal jelen voltak a kisebb gazdák, vidéki közvetítő 

nem fedezhető fel közöttük. Epizódszerűen pedig megjelentek a szomszédos Brassó megyei 

kereskedők, ezek súlya csak a háborús körülmények között növekedett mérsékelten. 

Kézdivásárhelyen a nem helyi kereskedők közül elsősorban a bécsiek voltak jelen nagyobb 

számban, közülük kiemelkedett Kaufmann Mór (majd fiai, a Kaufmann fivérek) és a Spiegel fivérek 

(Bernát és Zsigmond) tevékenysége. Magyarországiak jelentősebb számban és rendszeresen 1905- 

től kezdődően kezdtek megjelenni, közülük a nagyváradi Gross Eliás emelkedett ki. Az 1915-ös 

évben, akárcsak a többi rakodóállomáson, a magyarországiaké lett az elsőség, ami nem 

fordulópontként, hanem a háborús helyzet okozta anomáliának tekintehtő.

A vármegye többi rakodóállomásain elsősorban a nem helyi kereskedők nagyobb súlya 

figyelhető meg. Nagyborosnyón (91. sz. ábra) a Lajtán túliak szerepe két ciklusban, 1901-1902 

között, illetve 1904-1905 között volt jelentősebb, majd utána folyamatosan csökkent, míg 1913-tól 

megszűnt. Jelentősebb volument a Kaufmann fivérek, illetve a Fleischmann és Strasser 

kereskedőcégek jegyeztek. A magyarországiak részesedése egészen 1911-ig stabilnak mutatkozott, 

amikor egy fordulattal elvesztették pozíciójukat az erdélyiek javára. Legjelentősebb képviselőknek a 

nagyváradi Márkus Bernát, Gross Eliás és Barátky Gyula, illetve a budapesti Leblang József 

számítottak. A sepsiszentgyörgyi és uzoni állomások forgalmának növelésében szintén ezek a 

kereskedők jártak élen, kiegészülve Geizinger és Neufeld bécsi, Benedek Dávid és Weiss Samu 

nagyváradi, valamint Iklár Mór budapesti kereskedőkkel. Mellettük nagy számban voltak jelen az 

epizódszerűen, vagy ritkán előfordult kereskedők, akik egy-egy ilyen alkalommal néhány vasúti 

kocsi rakományát továbbították. A távolabbi vidékekről érkezett kereskedők alkalmanként az adott 

időszakban a vármegyében rendezett, állatvásárral összekötött országos vásárait végiglátogatták, és 

feltehetően így tettek a szomszédos törvényhatóságok területén is. Tartózkodási idejük alatt a 

hetivásárokat is szorgalmasan frekventálták, és nem ritka, hogy a helyi kereskedőkhöz hasonlóan,
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körútjaik során végigházalták kisebb térségek potenciális eladóit. (nagyváradi, budapesti és bécsi 

kereskedők részesedését a háromszéki piacokon lásd 92. sz. ábra).

Úgy tűnik, hogy az ilyen személyes találkozások alkalmával nemcsak a pillanatnyi üzlet 

tárgya cserélt gazdát, hanem előre megegyeztek növendék állatok majdani adásvételéről is. Kedvező 

ajánlataikkal sokszor elérték, hogy szeszgyári hizlaldákat is kiürítsenek, ilyenkor a forgalmi 

kimutatásba már nem a szeszgyáros szerepelt, mint a rakomány feladója. Az erdélyieket elsősorban 

a szomszédos Brassó vármegyei kereskedők képviselték, és nagyobb részesedést értelemszerűen a 

földrajzilag legközelebb eső Uzonban (93. sz. ábra) regisztráltak. 1909-1910-től kezdődően 

Nagyborosnyón és Sepsiszentgyörgyön (94. sz. ábra) is fontos pozíciót szereznek, legfontosabbak 

közülük Depner János és Péter (Höltövény), Sztán János (Barcaföldvár), Brenndorfer János 

(Botfalu), Wagner Károly (Höltövény). A szeszgyárosok és a városi mészárosok és kereskedők 

jelenléte folyamatos volt, ám nem rendelkeztek a megyeközpontban sem olyan súllyal, mint 

Kézdivásárhelyen. A három felrakó helyen a forgalomba közvetlenül bekapcsolódtak a közép- és 

nagybirtokosok, illetve megjelent a vidéki kereskedő figurája is, aki először saját gazdasága keretein 

belül hizlalt állatokat továbbított távoli piacok felé, majd közvetítő szerepkört is magára vállalt: 

Szász Ferenc (Zabola), Beder Gyula (Barátos), Bartha József (Nagyborosnyó), Nagy Simon 

(Szotyor), Imreh Béla (Étfalva), Bodoli János és Mihály (Uzon), Petke Gyula és Pál (Illyefalva), 

Soós János (Kökös) stb. A hivatali pályáról az üzleti élet felé orientálódó vállakozó háromszéki 

prototípusának tekinthető a zabolai postamester, Bodó Endre. Az ágazat idegen haszonbérlők 

megtelepedéséhez is hozzájárult: Steinmetz Lajos és Samu (Páva), Roth Mihály (Nagyborosnyó), 

Rosenfeld Izidor (Lécfalva), Köcher György (Kilyén) stb.

4. 2. Az erdővagyon újraelosztása és faipari nagyvállalatok megjelenése

Háromszéken az erdőkitermelés összes vetületét tekintve egy rendkívül gyors léptékváltás 

következett be az 1880-as évek utolsó éveitől kezdődően. Általában a kapitalista viszonyok 

fáziskéséssel és tétovázóan jelentkeztek a térségben, a faipar fejlesztése a vármegye 

gazdaságfejlesztési elképzelései között relatíve korán megkülönböztetett helyet kapott. 1873-ban, 

Háromszék és törvényesen egyesült Miklósvár székek törvényhatósági közgyűlése, a 

Belügyminisztériumhoz intézett emlékiratában, egyik legfontosabb potenciálként értékelte az 

erdővagyon!1193 Ez az elképzelés az erdővagyon közösségi tulajdonlásban lévő gyártelepeinek 

felállítását vizionálta, amelynek haszonélvezői nyilván a közösség tagjai. Az üzemszervezés pedig a 

háziipar keretein nem lépte volna túl, azaz a földművelésből fennmaradó munkaerő szezonálisan, a 

mezőgazdasági holtidőben való foglalkoztatását helyezte kilátásba (lásd 3. 3. 6. fejezetpont). Egy 

évtizeddel később a viszonyok mit sem változtak még ezen a téren, azonban, legalábbis az állami 

erdészeti szakközegek szintjén, a struktúraváltás lehetősége szempontjából életképesebb alternatívák 

fogalmazódtak meg, amelyek ugyan nem feltétlenül tartották alapvető szempontnak a helyi
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közösségek érdekeit. 1883-ban Nagy Gyula, a M. Kir. Erdőfelügyelőség brassói kerület felügyelője 

a Földművelés- Ipar- és Kereskedelemügyi Minisztériumhoz intézett jelentésében részvénytársasági 

jelenlétet tartotta kívánatosnak.1194 Egy újabb évtizeddel később, a Marosvásárhelyi Kereskedelmi- 

és Iparkamara az 1888-ban törzskönyvezett Gyulafalva gyártelepén működő céget már 

kerületünkben létező legnagyobb iparvállalatként tartotta számot, amely ugyan Budapesten volt 

bejegyezve és így az egyenes állami adókat ott fizette be, de az utána járó illetékről az említett 

kamara nem volt hajlandó lemondani.1195

A gyors konjunktúra okaira a helytörténeti, ipartörténeti munkák rendkívül leegyszerűsített 

választ adnak: egyik tényező, hogy 1873-ban a vasút elérte Brassót, illetve 1891-ben megnyílt a 

Brassó-Háromszéki HÉV, a másik tényező, hogy Zathureczky Gyula, Baróton lakó földbirtokos, 

1888-ban eladta Horn Dávid, budapesti vállalkozónak 12 000 kataszteri hold kiterjedésű erdejéből 

származó faanyagot.1196 Mindkét megállapítás a korabeli közéleti személyiségek által szerkesztett 

vármegyei millenniumi emlékkönyvből származik,1197 meglátásunk szerint azonban a jelenség jóval 

összetettebb és további vizsgálódást igényel. Egyrészt, a vasút, mint generáló tényező csak részben 

fogadható el, ugyanis az csak a végterméket szállította el, vagyis addig a pillanatig szükség volt 

nyerstermékre, azoknak szállító eszközökre és fűrészekre a feldolgozáshoz, majd újabb 

szállítóeszközökre a állami vasutak és a helyi érdekű vasút rakodóállomásaihoz. Mindezek 

megvalósításához pedig tőke kellett. Ha pedig a Brassó-Háromszék HÉV szerepét vizsgáljuk, meg 

kell állapítanunk, hogy az 1888-ben Horn Dávid által felvásárolt faanyagot csak 1891 novemberétől 

lehetett azon a vonalon szállítani, így kétséges, hogy ettől lépett volna elő a négy székely vármegye 

legnagyobb iparvállalatává következő év januárjában, amint azt a marosvásárhelyi kamara ülésén 

megállapították. Másrészt a következő években is jelentős mértékben áramlott be a befektetési tőke 

ebbe az iparágba, egy földrajzilag jól behatárolható területre: a Keleti-Kárpátok vonalán. Az a tény, 

hogy a vármegye más területein, a Baróti- és Bodoki hegységekben fekvő erdőbirtokok nem 

keltették fel ilyen mértékben a vállalkozói/befektetői érdeklődést arra készet, hogy történeti 

vizsgálódásunk kiindulópontjául az országos határvonalat válasszuk.

4. 2. 1. A revendikált havasok Háromszéken

Az 1769-ben Ausztria és Törökország között végbevitt határfelmérés eredményeképpen 

Erdély határain belül jutottak a korábbi moldvai foglalások nyomán elidegenített területek, Csík és 

Háromszék visszaszerezte az úgynevezett revendikált havasokat.1198 Ezeknek a határszéli 

területeknek tulajdonviszonyai egyelőre tisztázatlanok maradtak, de rövidesen foglalások tárgyaivá 

váltak, hatalmasabb családok és erősebb községek igyekeztek a csekélyebb hatalmi potenciállal 

rendelkező székelyek kárára birtokokat szerezni. Ezen foglalások ellen, a székely határőrök által 

emelt panaszok nyomán, 1783-ban II József császár elrendelte, hogy a moldvaiaktól visszaszerzett 

erdők egyedül csak a határőrség részére legyenek átengedve. Háromszéken a II. gyalogezred
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tisztikara a határőrség nevében és részére 1784-ben birtokba vette és határőrök javára haszonbérbe 

adta, az ebből befolyt összeget évenként egyenlő arányban felosztotta.1199 A havasokon korábban 

foglalást végzett nagybirtokosok is panasszal éltek a központi hatalomnál, így a Bécsben székelő 

Erdélyi Udvari Kancellária 1786-ban elrendelte, hogy birtokukba visszahelyezendők azok, akik 

hitelesen igazolni tudják 1769 előtti birtokukat. Háromszéken a Szentkereszty család jelentkezett be 

székely örökség jogalapon, a szék déli részén elhelyezkedő Hosszúhavas és Poiana Fratilor havas 

részekért, majd Bereck városa Sósmező havas és Lipes egyik részéért és a Kalabucsért, Ozsdola 

község a Lispe másik részéért és a Musát havasért, valamint Lemhény öt társközségével 

(Csomortán, Kézdialmás, Nyújtód, Kézdiszászfalu és Sárfalva) a Zsíros- és Kis-havasokért.1200 A 

javukra kihirdetett ítéletet soha nem hajtották végre.

Az 1786-os fordulatot követően a haszonbérjövedelem-kiosztás gyakorlatát a határőrség 

megszüntette, a befolyó összegek a továbbiakban a ruházati alapba kerültek, amelyből a gyalogosok 

és huszárok egységesen, alanyi jogon részesültek. A huszárezred ezen felül, 1804-től a lóbeszerzési 

alappal is rendelkezett, amely azért jött létre, mert az ezredhez tartozó családok száma meghaladta 

az ezred katonai létszámát, így több család szolgálatmentes volt, lovat nem tartott. A hadmentesség 

rotáció elvén működött: ha ló elpusztulása, vagy alkalmas férfi hiánya miatt a család hadmentessé 

vált, helyébe olyan család lépett, amelyik a legrégebbi idő óta volt ebben a besorolásban. Ilyen 

esetben a lóvásár komoly anyagi megpróbáltatást jelentett, ezért úgy szabályozták, hogy a 

hadmentes családok évenként a lótartás költségeivel egyező összeget fizettek be, majd ebből az 

alapból vásárolhatott lovat az a család, amelynek mentessége megszűnt. Ezt a két alapot a két 

székely gyalogezred és az egy huszárezred 1851-ig háborítatlanul birtokolta, amikor azt kincstár 

alkotmányellenesen, kártérítés fejében lefoglalta a határőrség megszüntetésével egy időben.1201 A 

határszéli havasokban székely örökséggel bírók 1855-től kezdődően újfent lépéseket tettek birtokaik 

visszaszerzésére. A jogi képviseletet Nagy Elek1202 vállalta el, akinek több évig tartó, sikertelen 

perekkel és perújrafelvétellel valamint az uralkodóhoz intézett emlékirattal járó tevékenysége után, 

1863-ben fordulat történt, és audiencián, személyesen I. Ferenc Józsefnek adta elő a Szentkereszty 

családot, Bereck várost, Ozsdola és Lemhény (és társközségeit) érintő tényállást. Ennek 

következményeként az uralkodó bizottságot nevezett ki az igények megvizsgálására, majd a 

Nagyszebenből 1864. február 22-én kézbesített ítélettel az igényeknek megfelelően 

visszaszolgáltatták a revendikált havasokat és méltányos kártérítést is kilátásba helyeztek a 

haszonélvezettől megfosztott évekre.1203

Az elkobzott határőri vagyonnal kapcsolatban, 1869-ben Berde Mózes kezdeményezésére a 

magyar kormány felterjesztette az uralkodóhoz a visszaszolgáltatási igényt, amit Ferenc József 

hasonlóképpen pozitívan bírált el. Ennek további útja azonban más-más irányt vett: Csíkszéken 

létrejött a Csíki Magánjavak intézménye és a visszaszerzett határszéli havasok széki szinten 

közösségi tulajdonlásban maradtak, a háromszéki székelyek vagyonukat később településenként
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felosztották, s így a későbbiekben már a szék nem rendelkezett ilyen eredetű közvagyonnal.1204 

Háromszéken az országhatár közvetlen közelében, a 19. század utolsó három évtizedében sorra 

került (nem minden községet érintő) birtokrendezések (tagosítás és arányosítás) előtt közvetlenül, 

székely örökséges magán- és ősi jogon, illetve határőrségi vagyonból származó közösségi 

tulajdonlási formák léteztek.

4. 2. 2. Arányosítás

Az arányosítás a közföldek újraelosztásával járó reform, amelynek során az erdő és legelő 

használatát a magánbirtokosok termőföldjének méretéhez kötötték. 1205 Székelyföldre vonatkozóan, 

az 1848-ik évi törvények által megszüntetett úrbéri kapcsolatból fennmaradt jog  és birtokviszonyok 

rendezéséről 1871-ban alkotott törvény rendelkezett. Az úrbéri eredetű közföldek mellett a 

határőrségi szolgálatból eredő közföldek birtoklásának rendezését is kilátásba helyezte.1206 A 

birtokrendezést községenként az összes magántulajdonban lévő földek legkevesebb 1/3-át birtoklók 

kezdeményezhették, a végrehajtás pedig az elsőfolyamodású bíróságok hatásköre volt. A jogalkotó 

szándéka az volt, hogy a föld nélküli, vagy kevés földdel rendelkező lakosokat (mivel azok 

munkaerejét nem, vagy csak kisebb mértékben kötötte le a mezei munka) megakadályozza a 

közösségi vagyon túlzott kihasználásában. Így az eljárás nyilván a közép- és nagybirtokosság 

pozícióit szándékozott konszolidálni.

A Székelyföld legfontosabb sajtóorgánuma, az akkor még Brassóban megjelenő, 

kormánypárti támogatottságú Nemere című napilap, egy terjedelmes cikkel próbálta meggyőzni az 

olvasóit a birtokrendezés hasznáról.1201 Az Erdélyi Gazdasági Egylet gazdasági vándorgyűlések 

sorozatán ismertette a kisebb-nagyobb birtokosokkal a törvény adta lehetőségben rejlő hasznot. 

Háromszéken azonban ezek az igyekezetek nem érték el a kívánt sikert, éveken keresztül egyetlen 

község sem kívánt élni a lehetőséggel. A törvényhozás 1880-ban hozott újabb törvényt, amellyel a 

tagosítást, arányosítást és úrbéri elkülönítést -  mint a birtokrendezés elemeit -  egyszerre történő 

lebonyolítását kívánták elősegíteni.1208 Legfontosabb intézkedése az eljárásbeli könnyítés volt, a 

kezdeményezők birtokának a község területének egynegyedét kellett képezze, hogy elrendelhető 

legyen a birtokrendezés. Így az évtized közepétől kezdődően több háromszéki községben megindult 

az arányosítás, amely során az erdők és legelők kikerültek a községi kezelésből és létrejöttek a 

közbirtokosságok, amelynek tagjai a magánbirtokaik nagysága szerint, településenként más-más 

aránykulcs szerint férhettek hozza a közösségi javakhoz. Az arányosítás a legtöbb háromszéki 

településen elégedetlenséget szült, sok helyen nyílt lázadásba fordult.1209 A természetbeli 

elkülönítések során az erdők nagymértékben mentek át magántulajdonba, ami miatt a legtöbb 

kritikát kapta a jogszabály (az erdők tulajdonlási formáinak változásáról lásd 95. sz. táblázat).1210

Ugyanakkor az olyan községben uralkodó állapotokat, ahol nem történt meg az arányosítás, 

jól érzékelteti Benedek Elek visszaemlékezése a Háromszék határán lévő Kisbaconra: „Az erdő fája
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az én gyermekkoromban közös vagyon. Ki-ki annyi tüzelőt meg épületfát hord el onnan, amennyit 

csak bír: maga szükségére, eladásra is. Legtöbbet az, akinek kevés a szántóföldje, de van két 

lovacskája, s mert hamar végez a mezei munkával, hordja a fá t piacra: ebből pótolja kenyerét. ”1211

4. 2. 3. Az országos határ kérdése

A székely határőri intézmény fennállásáig, határszéli birtokok a szomszédos ország által 

háborgatva nem, vagy csak igen szórványosan voltak. A határőrezredeket feloszlatása után a 

határrend őrizete 1851-től kezdődően kizárólag a pénzügyőrségre hárult -  amelynek legénysége az 

esetek többségében nem helyi származású volt, a határvonal pontos ismeretével nem rendelkeztek, 

így a személyes érintettség hiányában a határok megvédésében nem voltak különösképpen 

motiváltak, mint a saját földjükön lakó volt határőrök. Így határsértésekre a moldvaiak részéről több 

alkalommal sor került. A határvédelem hiányos működése nyilván bátorította az efféle 

megnyilvánulásokat, azonban a másik probléma maga az egzakt határvonal hiánya, amire a korabeli 

szakvélemény is rámutatott.1212 Az a tény pedig, hogy a határsértések főszereplői zömében román 

hivatalos személyek voltak, rámutat az új Románia kormányának ambícióira és egyúttal a 

jogállamiság hiányos működésére is.

4. 2. 3. 1. Határincidensek

Az 1868-as év fordulópontot jelentett, Háromszék határvonalának az északi és déli részén is 

incidensekre került sor. Június közepén Zágon község elöljárósága közölte a törvényhatóság 

elnökségével, hogy Paltinianu Constantin, romániai birtokos bejelentette igényét olyan erdős 

területekre, amely hosszú idők óta a zágoniak birtokában volt, egyúttal kérték a széknek a központi 

kormánynál való közbenjárását jogorvoslatért, az országos határ tisztába hozatala végett.1213 

Paltineanu azonban zavartalanul berendezkedett zsindely nagytételben való gyártására és ott több 

munkást foglalkoztatott a következő években.1214

Ehhez képest merőben más megközelítésnek lehetünk tanúi Kézdivásárhely esetében 

ugyanazon év őszén, amikor egy román részről történt foglalást a város polgárai maguk között és 

módján megoldottak, anélkül, hogy a felsőbb közigazgatási szerveket beavatták volna.1215 

Kézdivásárhely város képviselőtestülete a határvillongást egyszerű magánjogi aktusként kezelte, 

elmulasztva a kormány tájékoztatását, valószínűleg maga számára interregnumként értelmezve 

ennek Kolozsvárról Pestre való költözését. Az eset kapcsán a román kormány a bukaresti osztrák -  

magyar konzulátuson fejezte ki felháborodását, aminek következtében a magyar belügyminisztérium 

közel hat év elteltével kért magyarázatot a kézdivásárhelyiektől, minden további következmény 

nélkül.1216

Ezek az események nemcsak a közvetlenül érintett, meg a többi határszéli községek 

lakosságát ingerelték, hanem úgy tűnik az egész szék lakosságát általánosan lázba hozták és

223



félelemmel töltötték el. Híresztelések terjedtek el, miszerint a szomszédos Duna fejedelemségek 

kormánya mozgósította a hadseregét, és Magyarországot készül megtámadni. A törvényhatóság 

negyedéves rendes közgyűlésén a főkirálybíró, gróf Kálnoky Dénes, igyekezett megnyugtatni a 

kedélyeket és biztosítani a j elenlévőket „hazafias kormányunk őrködő gondoskodásá ”-ról, egyúttal 

lebeszélve minden ezzel nem összeegyeztethető akcióról.1217 A közgyűlés tagságának egy csoportja 

határon tapasztalt aktivitást a sajtó fegyverszállításokról és hadi készültségről tudósításaival 

összefüggésben értelmezte, a „hazánk épségére célzó kalandos vállalatok”-kal és sürgették, hogy a 

kormány konkrét intézkedéseket hozzon: „Erdély délkeleti részét biztonságba helyeztetni 

méltóztassék” nis A csoportosulás feje, gróf Mikes Benedek -  akinek a zágoni határszélen fontos 

gazdasági érdekeltségei voltak1219 -  indítványára a közgyűlés feliratot intézett a belügyminiszterhez, 

amelyben katonai erő mozgósítását kérték a határszélekre a rendkívüli helyzetben és a határrend

védelem állandó militarizálásnak a szűkségét is felvetették.1220 Egy évvel később maga a 

főkirálybíró arról számolt be a közgyűlésnek, hogy a kormánynál közbej árt, ,„miszerint a Három- és 

Csíkszékbéli székekben tervezett két honvédzászlóalj helyett négy állítassék k i”, azzal indokolva, 

hogy a zágonihoz „hasonló birtokháborításból eredhető veszélyes összeütközések megelőztessenek”, 

valamint, hogy a keleti marhavész ellen hatékonyabban felléphessenek.1221

A honvédség intézményének felállításával a határ militarizálására nem került sor, a kormány 

célszerűnek látta bizottságot kiküldeni a helyszínre adatgyűjtés, illetve a román féllel való békés 

megegyezés céljából. Ez a bizottság egyes vitatott helyeken a térben megjelenítette a határvonalat, 

azaz táblajegyeket állított fel a nem szándékos birtokháborítások elhárítására. Ezeket a jeleket a 

kézdi járásbeli Nemere- és Farkhavason a háromszékiek a bizottság távozása után rövidesen 

elmozdították, amiről valószínűleg az érintett romániai birtokosok tettek panaszt a Monarchia 

diplomáciai képviseletén. Erdély királyi biztosa Péchy Manó vizsgálatot rendelt el az ügyben, 

ám a Kézdi járási dúló (szolgabírói feladatkört ellátó tisztviselő a székek idejében), Bálint József 

igyekezett elkendőzni a felső háromszéki falvak lakói által elkövetett határsértést,1224 amire 

válaszképpen a belügyminiszter határozottan fellépett és elrendelte a határszakasz évenkénti 

hivatalos szemléjét.1225

A zágoni határszél 1876 tavaszán újfent tűzfészekké változott, amikor a hat évvel korábban 

vitássá vált területen, a Bota havasban, a saját erdejükről fát vágni szándékozó zágoniakat a román 

határőrök tűzfegyverekkel zavarták el a helyszínről.1226 A törvényhatóság által elrendelt helyszíni 

vizsgálat megállapította, hogy a lövöldözésre felsőbb parancsra történt,1227 erről pedig panaszt tettek 

a bukaresti Osztrák-Magyar főügynökség útján a román kormánynak,1228 az incidens 

végeredményben következmények nélkül maradt.

A ’80-as évek a határincidensek újabb hullámát hozták. 1881 nyarán, pásztorok közlése 

nyomán jutott Bereck község tanácsának a tudomására, hogy az Ozsdola községgel közösen 

birtokolt Paltin nevezetű havason a román katonaság egy őrházat építtetett tudomásuk és engedélyük
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nélkül, ahol három katonát állomásoztattak folyamatosan.1229 Augusztus 7-én Bereck városi tanácsa 

vizsgálatot rendelt el, másnap Farkas Ignác városi rendőrkapitány, Hankó András erdőbíró és id. 

Farkas Ignác szakértő megszemlélték a Kalabucs és Juharos vagy Paltin havasából történt moldvai 

foglalásokat. Kalabucson három katona tartózkodott, foglalás történt; Lipse-patakból ki Juharos, 

vagy Paltin bércig foglalás és egy kordonház. „Bereck város közönségének roppant erdeje 

legázoltatott, megbecsülhetetlen ősi helye elfoglaltatott, a városi haszonbérlő a haszonélvezettől 

kiszoríttatott”. Aznap az esetről Tisza miniszterelnököt távirati úton értesítették.1230 Ugyanazon a 

napon a pénzügyőrségi járőrözésen is konstatálták a határsértést.1231 Augusztus végén a kirendelt 

magyar-román vegyes bizottság érdemi megegyezésre nem jutott, a magyar fél megállapította, hogy 

a román határőrség az ország határát ténylegesen megsértette, összesen 1600 kataszteri hold területet 

elfoglalt, az új határvonalat térben megjelenítő erdőirtással pedig az erdőbirtokosoknak jelentős kárt 

okoztak. Felszólították a vegyes bizottság román tagjait, hogy a katonaságot ürítsék ki a területről és 

a magyar állam tekintélyének megfelelő elégtétel adassék1232 Ennek ellenére a következő 

hónapokban a csendőrség arról tett jelentést, hogy a határőrség továbbra is ott állomásozott az 

újonnan épített őrházban.1233 Két év múlva Gábor Imre, Bereck polgármestere arról tudósította a 

vármegyét, hogy a Paltin havason a romániai hatóságok újabb őrjárati utat nyitottak.1234

A felfokozott hangulatot érzékelve Potsa József főispán elrendelte, hogy a határszéli 

községek tartózkodjanak mindenféle erőszakos megnyilvánulástól, ne tegyenek semmiféle foglalást, 

ami esetleg a status quot megváltoztatná, a tulajdonjogi kérdések megoldását bízzák a vegyes 

bizottságra. Bereck város polgármestere félreértette a rendelkezést vagy nagyon is helyesen 

értelmezve azt, a várost érintő határkérdés megoldását látta benne.1235 1884 elején a magyar 

Belügyminisztérium, a bereckiek készülődésére reagálva, erélyes fellépést sürgetett: „a tényleges 

állapot megváltoztatására irányuló lakossági kezdeményezést rendőri büntetéssel meg kell 

torolni”.1236 A nyár folyamán azonban a román határőrség megtiltotta a bereckieknek a favágást, 

legeltetést és a hamuzsírfőzést és fegyveres fedezetet biztosítottak romániai juhos gazdák számára, 

hogy azok zavartalanul használhassák az őrházon túli területeken.1231 A tulajdon- és használati jog 

megkérdőjelezése, illetve megtagadása azonban túllépte a főispán ingerküszöbét is, és tőle 

szokatlanul éles hangvételű feliratban ítélte el a román kormányt és tett szemrehányást a magyar 

kormánynak tehetetlensége miatt.1238 1886 nyár elején, miután a román határőrök fegyveres erővel 

zavartak el juhos gazdákat Berecktől haszonbérbe vett területről, a város lakói elérkezettnek látták 

az időt, hogy saját maguk oldják meg a kérdést, és június 3-án hatvan személy tűzfegyverekkel és 

fejszékkel felfegyverkezve lerohanta a Paltin havason épült román őrházat, amit a lángok 

martalékává tették és a három határőrt lefegyverezték és elzavarták. A belügyi tárca számonkérésére 

a város új polgármestere, Finta János mosta kezeit és közölte, hogy az előkészületekről nem tudott 

semmit, magát a fellépést pedig végeredményben indokoltnak értékelte: „magyar részről senki nem 

védi a határt, s ők kényök kedvök szerint behatárolnak ma holnap városunkra is ”. A román
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határőrség azonban nem nyugodott bele ebbe a vereségbe és rövid idő alatt újjáépítették a bereckiek 

által megsemmisített őrházat és az egyik tiszt kijelentette, hogy a csendőrség és pénzügyőrség 

emberei kivételével mindenkit meglőnek. Augusztus végén pedig a polgármester igazolta a 

Belügyminisztérium újabb területfoglalásra vonatkozó információit..1239

A háromszéki határvonal déli szakaszán a fentiekhez hasonló események zajlottak le. 1883 

júliusában, a berecki határvillongások hatására a főispán kikérdezte a járások főszolgabíróit az 

esetleges határsértésekről. Az Orbai járás főszolgabírója, Hollaky Attila közölte, hogy Zágon 

kivételével -  ahol a korábbi évtizedekben generálódott határkérdés továbbra is megoldatlan maradt -  

a községek területén nem történt határsértés.1240 Szeptember elején a Zágon község Herceg-pataktól 

nyugatra eső oldal erdőterületén, az erdőarányosításában működő mérnököket és ezek segédeit a 

román határőr katonák letartóztatták és Romániába kisérték.1241 A zágoniak válaszlépése nem 

váratott sokáig magára, december 20-án község előljáróságának egyik tagjának vezetésével 23 

fegyveres ember, a határt képező Herceg patakon innen a Bota havas aljában (mely korábban a 

vegyes bizottság által Zágon község kizárólagos tulajdonának volt elismerve) két fűrészművet 

szétrombolt és 1500 szál deszkát elégetett. Az eseményről Künle József ügyvéd, a zágoni 

közbirtokosság elnöke tett felvilágosító jelentést az alispánnak, amelyhez vízrajzot mellékelt, hogy a 

patakon innen történt az esemény. Az Orbai járás szolgabírója a helyszíni szemle során helyben 

hagyta a zágoniak állításait és jogosnak ismerte el a támadást.1242 Következő év nyarán a Szitabodzai 

csendőrőrsvezető jelentette, hogy azon a napon őrjárat volt portyán a Kisbotán, és azt konstatálták, 

hogy egy román főhadnagy és 11 fegyveres katona a Herceg pataknál a határt átlépte és Zágon 

község erdejéhez tartozó több mint 1000 k. hold kiterjedésű területet a határon innen elfoglalt, és ott 

levágott fából őrházat szándékoznak építeni. Majd újabb egy év múlva, hogy Zágon község határán, 

a Kisbota nevű határszéli havason múlt évben épített román őrházat május 20-tól egy szakaszvezető 

és három közkatona őrség tartotta megszállva „a határszéli közcsend, rend és biztonság ezáltal még 

eddig nem zavartatott meg. ”1243 Az eset kapcsán Tisza Kálmán miniszterelnök Háromszék 

főispánhoz intézett bizalmas átiratában jelentést és javaslatot kért. Potsa József ezúttal is 

egyértelművé tette álláspontját és az azonnali és végleges határrendezést sürgette meg, hogy ez által 

véget vessenek a status quo megváltoztatását célzó folyamatos előrenyomulásnak.1244

4. 2. 3. 2. A kormány álláspontja

A magyar belügyi tárca, már a kormány megalakulásától kezdődően kiemelt fontosságot 

tulajdonított annak, hogy a keleti határszélek rendezését -  mint a korábbi években tapasztalt 

határvillongások lezárásának közvetlen megoldását -  véghezvigye. 1868-ban Aranyos szék 

főkirálybírója, Béldy Gergely elnöklete alatt bizottságot rendelt a helyszínre, ahol kiderült, a román 

fél nem a teljes közös határvonal rendezését kívánja, hanem csupán a problémás határpontok 

kiigazítását. Teljesen más okból kifolyólag (a magyar fél katonai biztosa későn bocsájtotta a
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bizottság rendelkezésére a térképeket), de a vegyes bizottság munkálatai nem jártak eredménnyel. 

Következő év júliusában a vegyes bizottság magyar küldöttei abban állapodtak meg, hogy a 

tárgyalások alapjának a Habsburg- és az Oszmán birodalom között létrejött sistovi békét követő, 

1792-es határegyezményt fogadják el. A helyszíni munkálatok kiindulópontjának az északi hármas 

határt javasolták, végül a zágoni kérdés akutizálódása miatt Brassóban alakult meg a vegyes 

bizottság szeptember végén, ám a kedvezőtlen időjárás miatt működése rövidesen megszakadt. A 

helyszíni vizsgálódás tapasztalatai nyomán Béldy Gergely a zágoniak állítását, hogy az országos 

határt a Hercegpatak képezi, helytelennek ítélte és javasolta a magyar kormánynak, hogy a Gyalu 

Tyéy (Dealu Cheii), a Kis- és Nagy Bóta és a Dongókő havasokat ismerjék el határnak, így a 12 000 

holdnyi terület, amely a zágoniak és Paltineanu román nagybirtokos közötti tulajdonjogi vita tárgya 

volt, Romániához kerül. Ajánlotta, hogy a felek tulajdonjogaik érvényesítése végett Románia 

illetékes bíróságaihoz forduljanak, az országhatár kijelölésére pedig csak ebben az ügyben született 

jogerős ítélet után kerüljön sor. A zágoniak óvást nyújtottak be ez ügyben, Háromszék főkirálybírója 

is hason szellemű beadványt intézett a belügyi tárcához, azonban a végkövetkeztetés újfent az 

maradt, hogy a zágoniak által felmutatott okmányok elégtelenek. Béldy, bár az 1792-es okmányt 

helyenként hiányosnak találta, az elkövetkezendőkben is megismételte álláspontját, alaptalannak 

nyilvánítva a zágoniak kifogásait.1245

1870 tavaszán a magyar minisztertanácson a birtokviszonyokra vonatkozóan az elvi döntés 

született, hogy ha az 1868-es birtokháborítást megelőzőleg 32 éven át az illető területet békében 

birtokolta magánszemély, vagy közösség, a vegyes bizottság a birtokélvezetben megtartja, birtokba 

helyezheti, tekintet nélkül a kijelölendő országhatárra, illetve jogában áll megállapítani, hogy egy 

terület felperese az illető országban lévő bírósághoz forduljon jogorvoslatért.1246 Két hétre rá a 

miniszterelnök, egy Bécsből keltezett távirattal (valószínűleg a külügy nyomására) az ügy függőben 

tartását javasolta.1247 Három év múlva annyiban változtattak az országhatár és tulajdonjogi 

kérdésekkel kapcsolatban, hogy tárgyalások irányadója az 1792-es okmány, kivéve ott, ahol az 

1868-as birtokháborítást megelőzően a 32 éves birtoklás állapítandó meg, annak eredményét pedig a 

határ megállapításánál követendő, illetve a határon átesett magánbirtok felett az illető ország 

illetékes törvényszéke határozza meg.1248 A román kormány az 1792-es okmányt elfogadta 

irányadóul, a 32 éves birtoklást viszont vonakodott akceptálni.1249 A bukaresti kormány álláspontját 

pedig a magyar kormány nem fogadta el, azzal érvelve, hogy a 32 éves birtoklás erősebb bizonyíték, 

mint a román kormány által javaslatba hozott magánokiratok.1250

A magyar minisztertanács próbálkozott még egy technikai módosítással, anélkül, hogy az 

elven változtatott volna: ha van olyan pont, amelyre az 1792-es okmány teljes szabatos útmutatást 

nem nyújtana, akkor az 1848. január elsején fennállt status quo az irányadó. Ha az 1792-es 

okmányban megjelölt irány kételyt kizáróan megállapítható, de a tényleges birtokállapot ettől 

lényegesen eltér, a birtokállapot csak akkor veendő figyelembe, ha az már 1848 előtt is fennállott,
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ebben az esetben csak ideiglenes határvonal állapítandó meg, a végleges határvonal megállapítására 

a két kormány külön tárgyalásokat folytat, a tényleges birtoklás érintetlen marad.1251 Ezt a román 

kormány ismételten megtagadta, javasolva, hogy az 1739-es belgrádi békekötés alapján készített 

1741-es határegyezményben foglaltakat tekintsék irányadóul. A magyar kormány ezt abból a 

meggondolásból nem fogadhatja el, hogy az 1848-as status quo helyreállítása valójában, az 1792-es 

okmányban foglalt határvonalét jelenti, mivel azt a későbbiekben hivatalosan nem írták felül. Azt 

1848-ig a székely határőrség őrizte, utána szaporodtak a határsértések, a legnagyobb garanciáját az 

1792-es okmányban lefektetett állapotoknak az 1848-as status quo garantálja. A román kormány 

által ajánlott 1741-es határegyezmény területileg csak az al-Dunára szorítkozott, s korábbi status- 

quot rekonstruálna.1252 1874 tavaszán úgy a román, mint a magyar kormány kiküldte saját 

bizottságait a kérdéses helyszínekre tapasztalatot szerezni, aminek nyomán kiderült a román 

kormány azért ragaszkodott a családi jószáglevelek bizonyító erejéhez, mert attól tartottak az 1792- 

es okmány számukra kedvezőtlen lehet, a helyszíni szemle után pedig már azt kizárólagos alapul 

kívánták elfogadni. Az 1848-as status-quo elvétől idegenkedtek, mert az óta helyenként egyoldalú 

foglalások történtek Románia javára. 1875 augusztusában a bukaresti osztrák-magyar főkonzul arról 

tudósította a magyar kormányt, hogy a román fél tárgyalási alapul elfogadta feltétel nélkül az 1792- 

es határokmányt és minden korábbi követelését ejtette, az 1848-as status-quo alól pedig felmentését 

kért. Erre a magyar kormány ismételten biztosította tárgyalópartnerét, hogy az 1848-as status quo 

csak azokon a helyeken irányadó, ahol az 1792-es okmány egyáltalán nem nyújt útmutatást.1253 1 8 76 

tavaszán a magyar kormány a közös külügyi tárcát arra kérte fel, hogy szerezze meg a román 

kormány beleegyezését, hogy még abban az évben megkezdjék a közös helyszínelést, ebből az 

ajánlatból már hiányzott az 1848-as status-quo elve, helyette a magántulajdon kölcsönös garantálása 

került napirendre.1254 A magyar kormány tehát a tulajdonjogot teljesen szétválasztotta a 

határrendezés kérdésétől. Döntéséhez nyilván hozzájárult a modern államhatár funkcióinak (a 

nemzeti ipar és gazdaság fejlődésének kerete; a migráció ellenőrzése; a járványok terjedésének 

meggátlása és nem utolsósorban az állam integritására veszélyes eszméknek gátja) előtérbe 

helyezése. Nem állapítható meg azonban, hogy polgárai érdekeinek hátrányára tette, ugyanis az 

1875-ben megkötött és 1876-ban ratifikált kereskedelmi és vámegyezményben Románia és az 

Osztrák-Magyar Monarchia kölcsönösen garantálta az egyik állam polgárainak tulajdonjogát a 

másik állam területén,1255 így ez a kérdés megoldódni látszott. A tárgyalások azonban nem 

kezdődhettek meg és Románia a következő években sem volt abban a helyzetben, hogy 

tárgyalásokat folytasson, ugyanis az 1877-es balkáni konfliktusban vett részt, ahonnan törzskari 

tisztjeit nem nélkülözhette és hasonlóképpen a diplomáciai gépezetét is a háborút lezáró San- 

Stefano-i békekötésre illetve a Berlini Kongresszusra összpontosította.

A történet következő felvonása hasonlóképpen a háromszéki tűzfészek körül vette kezdetét

1881-ben, akkor a román fél már nemzetközi tekintély szempontból megerősödve állt szőnyegre. A
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berecki eset tisztázására a Kalabucs havason összeült vegyes bizottság azt állapította meg, hogy a 

román küldöttség által felmutatott, törökről román nyelvre fordított 1792-es határegyezmény 

tartalma komoly különbségeket mutatott a magyar küldöttség német nyelvű eredetijétől és 

megállapodás történt a teljes revízió szükségéről, amit közvetítettek a kormányaik felé.1256 A magyar 

kormány az 1792-es okmány eredeti török szövegét a neves orientalistának Vámbéry Árminnak 

szolgáltatta ki fordításra és véleményezésre, aki határbejárási okmány és a határegyezmény 

kombinált alkalmazását javasolta, azzal indokolva, hogy előbbinek török nyelvű helyrajzi 

nómenklatúrája kimerítőbb, mint a német, utóbbinak pedig a német nyelvű szövegét találta 

pontosabbnak.1257

A határvonal véglegesítésének tárgyalásai a ’80-as években újabb szakaszába érkeztek, ami 

a magyar kormány részéről az irányelveket tekintve fordulatot jelentett. Ugyanis, míg a 

helyszínelések és tárgyalások megkezdésekor, a ’60-as évek végén, a tulajdonjog biztosítása egyik 

legfontosabb célnak számított, addig az érdemi tárgyalások megkezdésekor, 1883-ban a határvonal, 

mint a modern állam egyik legfőbb attribútuma került előtérbe. Ebből a szempontból beszédesek 

Szapáry Gyula pénzügyminiszter instrukciói a román-magyar határmegállapító bizottságba delegált 

Turóczy Adolf pénzügyi főtanácsoshoz: ”oda igyekezzék hatni, hogy a pénzügyi szolgálat s 

különösen a vámszolgálatnak érdekei érvényre jussanak. Nevezetesen oda hasson nagyságod, hogy 

a vámvonal lehetőleg a határig legyen kiterjesztendő, hogy a mostani ellenőrzési irányokat 

nehézkesebb s költségesebb vállalkozásnak alávetni ne kelljen, s hogy a vámellenőrzési valamint a 

csendőrség őrjárati vonala összeesvén, a határőrizet lehetőleg tökéletes és olcsó legyen. ”1258 Nem 

hagyható figyelmen kívül a közös külügy által képviselt birodalmi érdek sem, amely doktrínájában 

az orosz veszéllyel szemben Románia, mint potenciális szövetséges felértékelődött. Ennek a 

közeledésnek az lett az eredménye, hogy 1883 októberében Románia csatlakozott a Hármas 

Szövetséghez.1259

A határegyezmény egyik legproblematikusabb pontjának a zágoni tulajdonjogi kérdés 

bizonyult. a román fél ragaszkodott, hogy a Hercegpatak, Dongókő (Szurduk), Nagy- és Kisbota, 

Zimbrul és Szent László köve (Tabla Cheii) által határolt 2624 kataszteri hold terület kerüljön át a 

román állam tulajdonába. Orczy Béla belügyminiszter szempontjából „a magyar küldöttség az 

ország méltóságát és közérdekeit, de egyúttal az érdekelt határszéli terület lakosságának 

magánérdekeit is szem előtt tartva, két dolog közt választhattak csak, hogy ti. a kérdéses vitás zágoni 

terület vagy tényleg is visszaszereztetik Magyarország számára, vagy pedig megfelelő kárpótlás 

fejében Romániának átengedtetik”. Végül az utóbbi megoldást választották és a Hercegpatak, 

Dongókő (Szurduk), Nagy- és Kisbota, Zimbrul és Szent László köve (Tabla Cheii) által határolt 

2624 kataszteri hold területet adásvétel útján átengedték a román állam tulajdonába, a zágoniak 

holdanként 30 forint (60 lej/frank), összességében 78 720 forint (157 440 lej/frank) összeget kaptak 

érte.1260 A határegyezmény megkötése és ratifikálása után1261 a belügyi tárca a zágoni modell alapján
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a határvonal túloldalára szakadt területek eladását kezdeményezte.1262 1891 tavaszán a királyi biztosi 

tisztségre kinevezett Mikó Bálint a kormánynak azt az álláspontját közvetítette, hogy az egyetlen 

megoldás az adásvétel, annak a érdekében szorgalmazta, hogy az érintett községek becsültessék fel a 

kinnrekedt fekvőségeiket, hogy ennek megfelelő vételárért adhassák azokat el.1263 Az állam 

szuverenitása elviekben nincs befolyással a tulajdonviszonyokra, bár kétségtelen, hogy az 

államhatárok kérdésének megoldásával egy időben a határ menti ingatlanok tulajdonviszonyai is 

megváltoznak.1264

Esetünkben még számba veendő, hogy a két állam különböző jogi hagyományokkal 

rendelkezett, aminek következtében a tulajdonjoghoz való viszony értelmezése is más -  más képet 

mutatott. Nyilvánvaló, hogy a román jog kevesebb garanciát biztosított a közösségi tulajdonlási 

formának, mint a magyar, azonban a fordulat okai az 1886 nyarán kezdődött vámháborúban 

keresendők. 1886. június 1-től kezdődően a Román Királyság és az Osztrák-Magyar Monarchia 

büntető vámokat alkalmaztak egymással szemben és kölcsönösen áruforgalmi szigorításokat 

vezettek be1265 Ennek az intézkedésnek látszólag semmi köze a határszéli ingatlanok tulajdoni 

jogviszonyaihoz, azonban az 1875-ben megkötött kereskedelmi és vámegyezmény teljességgel 

megszűnt, természetesen az a paragrafusa is, amelyik kölcsönösen garantálta az egyik állam 

polgárainak tulajdonjogát a másik állam területén.

4. 2. 4. Állegészségügyi intézkedések

Az 1870-es évek a tulajdonjogi kérdéseken kívül a hagyományos erdőkitermelés 

gyakorlatában is változásokat hoztak, ami az előbbihez képest földrajzilag egy szélesebb területet 

fogott át, így több községet is érintett. Az erdő kiélésnél elsősorban ökröket használtak vonatatásra, 

mivel nehéz terepen, a lovakhoz viszonyítva jobb tulajdonságokat tanúsított erőnlét és állóképesség 

szempontjából. Akárcsak a külkereskedelmi szállítmányozásban, a különböző határszéli termelési 

tevékenységekben szerepe fokozatosan visszaszorult, ami a román fejedelemségek irányából terjedő 

keleti marhavész elleni intézkedéseknek volt a következménye. A határszéli erdőkihasználást 

korlátozó adminisztratív intézkedések közvetlen előzménye az 1877-1878 között lezajlott, Erdély 

déli megyéit érintő járvány volt, amelyért a magyar szakhatóságok egyértelműen Romániát tették 

felelőssé. 1878 októberében a brassói székhelyű Vesztegintézeti Felügyelőség az országos 

határvonallal párhuzamosan egy ellenőrzötten megközelíthető zóna kialakítását javasolta, amelyből 

az állategészségügyi törvény hatékonyabb alkalmazásának lehetőségét származtatták. 

Háromszéken a helyszíni munkálatokat 1879 októberében fejezték be, az őrvonalak nem voltak 

kijelölve, térben láthatóvá téve, Tompek József és Eglemayer Adolf királyi mérnökök, illetve 

Gyárfás Győző mérnökgyakornok készített erről térképet (lásd 96. sz. ábra).1268

A rendelkezés szerint a b. őrvonalig a közlekedés soha nem volt korlátozva, a b. őrvonal és 

az országhatár közötti sávon kizárólag akkor lehetett közlekedni, amikor a szomszédos ország
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teljesen vészmentes volt, amint Romániából a diplomáciai képviselet jelentést tett a vész 

megjelenéséről, a sávot semmi szín alatt nem volt használható, akit tetten értek, csempészettel 

vádoltak. Az a. és b. őrvonalak közötti sávon -  amikor a szomszédos országban megjelent a vész -  

csak úgy lehetett közlekedni, ha távozáskor és érkezéskor minden alkalommal állatorvosi 

vizsgálatnak vetették alá a szarvasmarhákat.

Az intézkedés következtében számos a határszéli község lakossága a haszonélvezetben 

korlátozva volt, leginkább nyílván ott, ahol a terepviszonyok miatt a tamponzóna kiszélesedett. A 

megye déli részén, az őrvonalak között elhelyezkedő telepítvényfalvak (Krásznatelep, Bodzavám és 

Magyarbodza) közlekedési lehetőségei így igen beszűkültek és nem maradtak el a főként az 

erdőhasználat miatti konfliktusok a lakosok és az állategészségügyi szakközegek között sem.1269 

1880 őszén a Földművelés-, Ipar- és Kereskedelemügyi Minisztérium kénytelen volt engedélyezni 

Bodzavám és Bodzaforduló lakosai számára, hogy az őrvonal és országhatár közötti területről 

takarmányt és tűzifát szállítsanak. A feltételek azonban igen kényelmetlenek voltak, a szállító 

marhákat a vesztegintézet munkatársainak meg kellett előzőleg vizsgálniuk, máshova nem lehetett 

hajtani ez idő alatt, hanem otthon, istállóban kellett tartani hogy ott bármikor megvizsgálhatóak 

legyenek.1210 Később ezt az engedélyt csak az őrvonalak közötti területre korlátozták.1211 A nem 

közvetlenül a tamponzónában elhelyezkedő községek részére még szigorúbb feltételekkel
1 0 7 0  1 07*2engedélyezték a közlekedést. Lécfalva és Magyarós községek kérésére, hogy a Kisbodza 

területen fekvő erdőségről veszteg őri kíséreten kívül tűzifát szállítsanak, a felülről szabott feltétel az 

volt, hogy a fogatok, mielőtt a területre érnének, a szarvasmarhák a bodzakrásznai veszteglő helynél 

meg legyenek bélyegezve és számba véve, a fogatok pedig kizárólag az a) őrvonalig közlekedhettek.

1882 nyarán a Földművelés-, Ipar- és Kereskedelemügyi Minisztérium a sósmezei veszteg 

intézet igazgatósága jelentésére hivatkozva, hogy Háromszék és Csík megyék lakói a moldvai 

határrészek szomszédságában több fűrészt építettek engedély nélkül, amelyek tulajdonosai azokat 

valójában marhacsempészet gyakorlására használtak, a határszéli fűrészmalmok működtetését és 

majdani felállítását Vesztegintézeti engedélyhez kötötte,1214 tovább nehezítve ezzel a térségben lévő 

erdőségek kihasználását.

Az országhatár állategészségügyi védelmének egy másik intézkedése a községek háztartását 

terhelte, ugyanis a tamponzónában saját költségen őrházakat kellett felállítani. Ezekben az 

őrházakban pedig őrséget kellett állítani, amikor Romániában vész ütött ki, ezek járulékos költségei 

pedig jelentős mértékben szintén a községi pénztárakat terhelte.1215 1885-ben a belügyi tárca úgy 

rendelkezett, hogy a romániai határszélen épült őrházakat a községek, amelyeknek a területén 

vannak, őrizzék, a hozzátartozó ingóságokat szállítsák be a községekbe, mivel ismeretlenek 

folyamatosan rongálták azokat (őrházak elhelyzkedéséről lásd 97. sz táblázat).1216

Következő évben pedig Gábor Péter alispán hozakodott elő a javaslattal, hogy határvonal 

évenkénti bejárásával felmerült költségeket írják az érintett erdőtulajdonos községek terhére.1211 Az
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anyagi terhek ilyenszerű sokasodása önmagában nyilván még nem késztette a képviselőtestületeket a 

vagyon elidegenítésére, ám a más természetű kiadásokkal kiegészülve, a későbbiekben már 

mérlegelés tárgyává váltak.

4. 2. 5. Erdővagyon elidegenítése közösségi tulajdonból

A zágoni önálló birtokosok és kisebb birtokosok képviselői -  vagyis az arányosítás során 

külön természetbeli kisajátításra jogosult nagybirtokosok és a kisbirtokosok osztatlan erdeit tömörítő 

testület, a közbirtokosság -  a határegyezmény kétoldalú ratifikációja után, 1888 második félévében 

adták át a 2624 kataszteri hold területet a román kormány képviselőinek,1278 amely aktus a két 

évtizedes viszálykodás után barátságos egyetértéssel folyt le és nyert befejezést1219 A teljes összeget 

a Kézdivásárhelyi Törvényszék több évre zárolta, ebből 1889 februárjában, 2984 forintot a Három- 

és törvényesen egyesült Miklósvárszékek Iskolaalapja számára átutalt, annak fejében, hogy az, mint 

jogutód lemondott minden további anyagi igényéről Zágon községgel, illetve a közbirtokossággal 

szemben.1280 1902-ben, az arányosítás végleges befejezése alkalmával a maradék 54 082 korona 

tőkét szétosztották (aránykulcs szerint) a szám szerint 583 jogi- és magánszemély illetve a 

közbirtokossági tagok között.1281 Tehát, Zágon község, illetve a közterületek kezelése tekintetében 

annak jogutódja, a közbirtokosság számára az volt a nyereség a vitatott erdő eladásából, hogy a 

tagosítás és arányosítás helyszíni mérnöki munkálatait és egyéb járulékos költségeit finanszírozni 

tudta. Hogyha figyelembe vesszük, hogy Magyarországon az egyik legnagyobb területtel rendelkező 

községnek számított,1282 nyilvánvalóvá válik, hogy a lakosság számára (ahogy az más háromszéki 

településeken megmutatkozott) a birtokrendezés komoly likviditási gondot jelentett. A 

birtokrendezési munkálatok finanszírozási lehetősége1283 végeredményben döntő érv lehetett abban, 

hogy az eladás mellett döntöttek. Ezt támasztja alá, hogy a másfél évtizedes folyamatnak az első 

mozzanata a vitatott terület kataszteri felmérése, értékbecslése és áruba bocsájtása lett.1284

Bár a magyar kormány szorgalmazta a határon kívül rekedt erdőségek gyors eladását, az 

érintett községek, arra a feltevésre alapozva, hogy a következő években az eladási ár emelkedni fog 

passzivitást tanúsítottak a felhívásra, illetve olyan ajánlatokat tettek -  például Bereck 52 forintot, 

Ozsdola 50-150 forintot követelt holdanként -  amelyet a belügyminisztérium eltúlzottnak ítélt és így 

a közvetítésről lemondott (Háromszék vármegyét érintő határvonalat lásd 98. sz. ábra).1285

A határrögzítés után közvetlenül a sósmezői közbirtokosság eladta Hidegbérc hegy élétől a 

Káson-patakig terjedő, tulajdonát képező erdőből a teljes fakészletét hosszúlejáratú kihasználásra. A 

területnek csak egy kisebb része esett a határon túlra, a korábbi években sem történtek számottevő 

határincidensek, csupán a ’60-as évek végén sajátított ki a román határőrség egy kisebb területet 

magánszemélyek birtokából, hogy ott őrjárati ösvényt alakítson ki.1286 Így valószínű, hogy nem 

tulajdonjogi vita lehetett az adásvétel motiváló tényezője, és csak a faanyag és nem a terület volt 

annak tárgya. Nem ismert pontosan az sem, hogy annak árát mire fordították, de az a tény, hogy a
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közbirtokosság újonnan létesült, valószínűsíti, hogy az ennek előzményeként lezajlott arányosítás 

munkálatait finanszírozták belőle. A vevő Neil Sinclair, a faluba letelepedett kanadai állampolgár,

1891 nyarán már a kitermelést szolgáló sodronykötélpálya kiépítésére kért engedélyt, következő 

évben azonban továbbadta szerzeményét és Olaszországba távozott. A jogutód George Ulise 

Negropontes romániai vállalkozó volt,1287 aki éveken keresztül érintetlenül hagyta az erdőt, amelyet 

1906-tól kezdődően a Magyar Erdőipari Részvénytársaság termelt ki.1288

A folyamat egyik sajátos esete volt Kézdivásárhely városának tulajdonábal lévő Kecskés és 

Zsíros havasának ügye.1289 A 19. század második felében a város tanácsának egyre nagyobb gondot 

jelentett a havas tulajdonlása, mivel a szomszédos román fejedelemségekkel a konfliktusok 

fokozódtak, másrészt a szomszédos községekkel a versengés tovább folytatódott,1290 nem 

utolsósorban a haszonbérlet sorozatosan hiánnyal működött. A bérlők ugyanis a szerződésük lejárta 

előtt mondták vissza azt, mivel a román területen való legeltetés és favágás meghiúsult az által, hogy 

a román hatóságok önkényesen lezárták az átvezető utakat, vagy az állategészségügyi intézkedések 

miatt pedig a magyar hatóságok gátolták a közlekedésben.1291 A tanács számára nyilvánvalóvá vált, 

hogy a határvonal végleges rögzítéséig -  ami a ’70-es évek elején még nem tűnt belátható időn belül 

megvalósulandónak -  csak rövidtávra lehetséges a haszonbérbe adás, és az is csak csekély haszonnal 

kecsegtetett, ezért annak eladását helyezték kilátásba.1292 A város költségvetését még az is tovább 

terhelte, hogy a keleti marhavész miatt, a kormány utasítására, több rendben kellett saját költségen 

őrséget felállítania a határszélre.1293 Az eladás azonban több próbálkozás után sem sikerült, így a 

továbbiakban is maradt a haszonbérbe adás, amit a mindenkori haszonbérlők minden évben 

rövidíteni akartak a közlekedési viszonyokra való hivatkozást ismételgetve.1294

A Romániával 1875-ben megkötött kereskedelmi és vámegyezmény után a Földművelés-, 

Ipar- és Kereskedelemügyi Minisztérium engedélyt adott Kézdivásárhely számára, hogy a Kecskés 

havasról származó termékeket a vámhivatalok megkerülésével szállíthatják be a román 

vámterületre.1295 Ezzel az intézkedéssel a haszonbérlők számára teremtődött lehetőség megkárosítani 

a várost, amivel nem is késlekedtek.1296 A tanács ezen tapasztalat alapján felbontotta a szerződést és 

a következő árverést csak legeltetésre hirdette meg.1297 Rövidesen azonban fény derült arra, hogy a 

korábbi haszonbérlő a már korábban kivágott fákat továbbra is szállította át Moldvába,1298 és a 

szerződés ellenére az új bérlő is nagymennyiségű fát vágott ki.1299 Az esetek nyomán a 

Belügyminisztérium rendeleti úton tiltotta meg fűrésztelepek felállítását a Kecskés-Zsíros 

havason,1300 és utána már csak a magyar -  román államhatár kijelölésével kivágott famennyiséget 

szállították el a helyszínről.1301

Az új határ rögzítése után a tanács a határon átszakadt teljes famennyiség letarolását és 

értékesítését helyezte kilátásba, ami iránt számottevő érdeklődés mutatkozott, de nem sikerült ezt 

kivitelezni, mert a román kormány felügyelete alatt álló Szent Szpiridon kórház a területet 

kisajátította a maga számára és a város számára elfogadhatatlan kárpótlást kínált érte.1302 A
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Belügyminisztérium jóváhagyásával a város ezért 1893 tavaszán pert indított a Targu Ocna-i 

járásbíróságon, amiért 2500 forintnyi (5000 lei) összeget kellett letétbe helyezni, amit 

takarékpénztári hitelből oldottak meg.1303 A kétes kimenetelű per előrehaladtával a 

Belügyminisztérim jelezte a tanácsnak, hogy állapítson meg egy számára elfogadható összeget, ami 

végül 30 000 forint lett az 1562 kataszteri hold (898,93 Ha) területért.1304 Ezzel szemben a román 

kórház gondnoksága (epitropiája) 20 000 forintnak megfelelő összeget ígért. A megoldást a magyar 

kormány hozta, amikor úgy döntöttek, hogy további konfliktusok és pereskedés elkerülése végett a 

különbözetet Kézdivásárhely javára az államkincstárból pótolják.1305 A város képviselőtestülete 

1899 májusában, az összeg kézhez vétele után azt a határozatot hozta, hogy ennek egy részét a 

felgyűlt fogyasztási adóhátralék törlesztésére fordítja.1306 Korábban az államkincstártól bérbe vette a 

város a fogyasztási adókat, azonban a közbejött vámháború miatt a helyi ipar és kereskedelem 

drasztikusan visszaesett, aminek következtében ennek vállalkozásnak a mérlege tetemes hiányt 

mutatott. A belügyminisztérium viszont nem adta jóváhagyását a törzsvagyonból való 

hátraléktörlesztésre, ezért a Kecskés-Zsíros havas ilyen formában való hasznosítása nem valósult 

meg.1301

Bereck község képviselőtestülete 1896. április 29-én határozott arról, hogy tulajdonát képező 

Paltin és Kalabucs, Romániához átszakadt erdős területeken lévő faterményt (bükk és fenyő) eladja. 

A vármegye alispánja engedélyében nem emelt kifogást a határon innen elhelyezkedő 652 kataszteri 

hold kiterjedésű erdő fatermésének eladása ellen, de figyelmeztette a községet, hogy a határon túli 

erdő faanyagát csak feltételesen árvereztetik el, a községet esetleg jogi felelősség ne terhelje. Az 

első árverés 1896. augusztus 31-én sikertelen maradt, a község által meghatározott 3 év vágási 

határidőt kevesellték a versenyzők, 8-10 évet kértek arra a célra. Az egy év múlva megismételt 

árverést Bajkó Ferenc nyerte, aki 10 372 forintot fizetett három részletben (a becsár 9 880 forint 

volt). A vásárló feltételnek szabta, hogy 390 kataszteri hold területért, amelyik Románia egyik 

községével vita tárgyát képezte, amíg a tulajdonjog törvényes úton elintézést nem nyer, addig a 

vételár törlesztésére ne kötelezzék. 1897 végén Bereck község képviselőtestülete határozott a Paltin 

havas további 948 kataszteri holdon levő, 132 273 köbméterben megállapított lúc- és jegenyefenyő 

műfa egyben történő eladásáról, amelyet újfent Bajkó Ferenc nyert meg (ajánlata 26 502 forint) és 

adta át azonnal fiának, Barabásnak. A kitermelési határidőt a két területre 10, illetve 15 évben 

állapították meg 1900 tavaszán Bajkó Barabás továbbadta mindkét berecki szerzeményét a 

nagyváradi Diósi Ignác fia Lajos cégnek1308 és kivette a Kézdivásárhelyi Takarékpénztárba 

biztosítékként elhelyezett értékpapírokat.1309 1906-ban, miután a Diósi Ignác és fia Lajos cég 

többekkel együtt megalapította a Magyar Erdőipari Részvénytársaságot, a berecki erdőségek eladott 

favagyona ennek a tulajdonába ment át. A társaság igazgatóját Bajkó Barabásnak hívták.1310

Ozsdola község képviselőtestülete 1900. május 21-én úgy döntött, hogy az országos 

határvonal felmérésével Romániához átszakadt 742 kataszteri hold erdő faterményét eladja. Az
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alispán azonban nem engedélyezte azzal indokolva, hogy azt „a Romániához átszakadt s még 

tárgyalás alatt lévő területek kihasználásáért a Román Kir. Kormánynál kell kérelmezni”, 

felvilágosításért pedig a Brassóban székelő határvizsgálati biztossághoz tanácsolta az ozsdolaiakat. 

Végül az árverést csak a határvonalon belüli 382 kataszteri hold területű erdőre ejtették meg, 

amelyet a kézdivásárhelyi Nagy Domokos és neje vállalkozók nyertek (24 500 korona ajánlattal) 

meg öt éves kihasználási határidőre, majd a likviditási gondok miatt 1904 februárjában társult az 

üzlethez a sógor, a berecki Maloyer Ágoston, majd a nyár folyamán továbbadták az 1909-ig 

érvényes vágási jogot 95 320 koronáért, aki 1907-ben, 398 darab részvény fejében átengedte a 

Magyar Erdőipari Részvénytársaságnak.1311

A függőben maradt, határon túli erdők ügye 1903-ban újabb fordulatot vett, a szomszédos 

romániai községek birtokháborításai miatt az év elején huszonöt ozsdolai lakos folyamodott 

határátlépési igazolványért, hogy a Paltin és Mesztáka havason, a 116. számú határoszloptól a 120. 

számú határoszlopig felváltva folyamatosan őrizzék a község vagyonát.1312 Következő év áprilisában 

Zsögön István községi bíró előterjesztésére a képviselőtestület a 920 kataszteri holdat kitevő teljes 

terület faanyagának árverésen való eladását határozta el. A bíró azzal indokolta az eladás 

szükségességét, hogy „Tulnics község ezen visszaszerzett erdős terület iránt, a peres eljárást 

folyamatba tette”. Helyzetnek megfelelően az eladást azzal a kikötéssel szándékoztak véghezvinni, 

„hogy a község, mint testület, semminemű szavatosságot nem vállalva, hanem vevő belátására 

bízatnék a per lejártatása és azon erdős terület faterményének belátása szerint való kihasználása 

is”. Anélkül, hogy a per jellegével kapcsolatban bármiféle információval rendelkezett volna a 

község, vagy arra idézést vettek volna át, a Kézdi járás főszolgabírója, Cseh Gyula Kézdi alispánnak 

tett jelentésében pártolta az előterjesztést, mert „Romániával a per megnyerésére nincs kilátás a 

községnek”. Egy, júniusban tartott községi képviselőtestületi gyűlésen már azt terjesztette elő a bíró, 

hogy a fatermény mellett a talajt is adják el, amire mindenki igennel szavazott. Az erdészeti 

szakszervek a szakmai felelősséget egyértelműen elhárították, mert „az erdő sem állami felügyelet, 

sem állami kezelés, sem vármegyei őrzés alatt nem áll, faanyagának eladása csupán a 

vagyonfelügyeleti hatóság engedélyét igényli”. Ebből a szempontból a vármegye közgyűlés 

értékbecslést javasolt. Az árverésre azonban már nem került sor, mert 1905 augusztusában Bajkó 

Barabás ajánlattal kereste meg Ozsdola község képviselőtestületét és Háromszék vármegye 

közgyűlését. Előbbiben felajánlotta a per átvállalását, ha Ozsdola községe pernyerés esetén 45 000 

korona vételárban az erdőt neki eladja, amiért 5 000 korona előleget helyezett kilátásba. Pervesztés 

esetén nem tartott igényt erre az összegre és további fizetésre nem kötelezte magát. Pernyerés esetén 

a hátralékban maradt 40 000 korona négy, évi 10 000, részletben történő kifizetését vállalta 4 év 

alatt lefizetni az erdő haszonba vételének pillanatától számítva. Ozsdola községet a rendelkezésre 

álló iratok átadására és a per megnyerésében segédkezni kérte fel. Utóbbi ajánlatban hivatkozott 

arra, hogy Bereck községtől nyolc évvel korábban törvényhatósági jóváhagyással megvásárolt erdő
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hasonló helyzetben volt, „[...] s egymagában a Bereck községtől átesett, s általam megvett terület 

nem érdemes, hogy egy költséges perbe belemenjek. [...] s abban az esetben, ha biztosíttatnám 

afelől, hogy ezen már-már úgyis veszendőbe menendő területet pernyerés esetén illő árban 

megkapom, belemennék Ozsdola község átesett erdeje tulajdonjogának bírói megállapításába, s 

illetve azért a perbe olyképpen, hogy összes költségeket a sajátomból kész lennék hordozni, minden 

megtérítés nélkül.” Kelemen Lajos vármegyei tiszti főügyész lelkesen szorgalmazta az ajánlat 

elfogadását, mivel a per meglátása szerint Ozsdolára nézve aligha kedvező eredménnyel végződik, 

éppen ezért kapni kell az alkalmon. Október harmadikán Ozsdola község őszi rendes közgyűlése 

elfogadta az ajánlatot, Háromszék vármegye köztörvény-hatósági bizottsága az 1906. február 9-én 

tartott közgyűlésen jóváhagyta és. Ozsdola község perelhetési jogát is átengedte a vásárlónak. Közel 

hat év elteltével, 1911. augusztus 25-én Ozsdola község képviselőtestülete arról határozott, hogy 

Bajkó Barabást peresíti, mivel a „Romániához átesett erdő perének folytatását elhanyagolta, s 

emiatt a megkezdett pert, illetve peres ügyben az eljárást a semmítőszék elévülés címén ítéletileg 

kimondotta”. Kelemen Lajos tisztiügyész ekkor már nem emlékezett semmire és Ozsdola számára 

kedvezőtlen szakvéleményt hozott: „a perelhetési engedély megadhatása iránti véleményem csak 

akkor terjeszthetem elé, hogyha Ozsdola község és Bajkó Barabás között létrejött szerződés 

közöltetik, az ügyiratok között pedig nem találtam m eg”. A tisztiügyésznek három nappal később 

csodálatos módon visszatért az emlékezete anélkül, hogy megkerült volna a szerződés (mentségére 

lehet az, hogy közben az alispáni irattárban lévő ügyiratot áttanulmányozhatta) és újabb 

véleményében két olyan pontot közölt, amely ellen Bajkó védekezhetett: főszolgabíró vegye be 

Bajkó nyilatkozatát, arra nézve, hogy az Oláhországi bíróság előtt a szerződés szerint Ozsdola 

községtől átvett erdőper be van-e fejezve, avagy még folyamatban van? 1912 márciusában Cseh 

Gyula főszolgabíró azt a jelentést tette, hogy Bajkó és a körjegyző bejártak Romániába ez ügyben s 

ott saját ügyvédjétől azon felvilágosítást kapta, hogy a romániai bíróság ezen ügyben a 

birtokháborítási pert szüntette meg, egyúttal Tulnici község ellen pert indított. Ennek alapján a 

tisztiügyész Ozsdola község részére a perelhetési engedély kiadásának mellőzését javasolta.1313

A fenti ügynek van néhány olyan szembetűnő jellegzetessége, ami felveti a visszaélés és 

korrupció alapos gyanúját. Nevezetesen, amikor Bajkó Barabás a per folytatására hivatkozva bekérte 

az ügyre vonatkozó összes iratot, igen valószínű, hogy azt a további tájékozódás akadályoztatásának 

szándékával tette. Ezen kívül figyelemre méltó a tisztiügyész viselkedése, aki korábban a község és 

a vállalkozó közötti szerződést megszövegezte, hat évvel később semmire nem emlékezett. Azok 

alatt az évek alatt kicserélődött a főispán, meg a hivatalnoki gárda csúcsa a megyénél, el lehet 

játszani az amnéziást. Gyanús, hogy Bajkó nem tartott folyamatos kapcsolatot a romániai 

ügyvéddel, akivel elvileg jogviszonya volt. A perindítása árulkodó abból a szempontból, hogy 

megragadható az elképzelése: mindegy, hogy felperesi, vagy alperesi minőségben, csak per legyen 

folyamatban, mert akkor a községgel kötött egyezmény szerint nem kell haszonbérletet fizetni,
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megnyert per esetén fizetnie kell, vesztett per után pedig, ha nem is lehetetlen, de minimum gyanús 

lehet a kitermelés. Minden jel arra mutat, hogy Bajkó az erdőtulajdonos községet és a felügyelettel 

bíró közigazgatási szervek figyelmét igyekezett elterelni arról, hogy a határ túloldalán ismeretlen 

vállalkozó zavartalanul kiélhesse az erdőt.

Lemhény és öt társközsége (Kézdialmás, Csomortán, Nyújtód, Kézdisárfalva, 

Kézdiszászfalu 1906 februárjában hirdette meg árverésre az osztatlan tulajdonlású 682 kataszteri 

hold kiterjedésű Zsíros nevű erdejét talajjal való eladására, ami szokatlanul nagy érdeklődést 

eredményezett. Háromszéknek ezt a térségét azokban az években már a Magyar Erdőipar Rt 

dominálta, ez vásárolta fel az erdőterületek legnagyobb részét, ennek ellenére versenytársként 

megjelent az Erdélyi Erdőipar Rt, amely ott sem vágási területtel, sem infrastruktúrával rendelkezett. 

Hasonlóképpen új versenyző volt egy romániai cég, amelyik a szomszédos Bákó megye faiparát 

monopolizálta, és amelynek érdekében Sárfalva község bírója élénk propagandát fejtett ki. A 

májusban sorra került árverést Magyar Erdőipar Rt nyerte meg 113 772 korona ajánlattal, amire az 

Erdélyi Erdőipar Rt utólag rálicitált, de végül azt visszautasították. Két év múlva a Bajkó Barabás 

igazgatása alatt álló társaság az erdő tulajdonjogát átruházva a Romániában működő bécsi 

bejegyzésű P&C Götz & Cie konszern Actiengesellschaft für Holzgewinnung und 

Dampfsagenbetrieb vállalata részére.1314

Háromszék vármegyében az 1888 előtt vitatott hovatartozású, majd vitatott tulajdonjogú 

erdőségek faanyagát (esetenként talaját) elidegenítő folyamat záróakkordja Gelence község esete. 

Az elöljáróság 1907 folyamán hozott határozatot és kezdte meg az engedélyezési procedúrát az 1379 

kataszteri hold kiterjedésű Ráduly Putna erdő eladására, 1 374 737 korona minimális kikiáltási 

áron.1315 Fontos megjegyezni, hogy ez a terület a határvonallal közvetlenül érintkezett, de azon belül 

volt, ám elhelyezkedése miatt több rendben volt birtokháborításnak kitéve. Már 1888 folyamán 

önkényesen berendezkedett oda Bajkó Barabás, aki a szomszédos romániai községtől vásárolt erdő 

kihasználási jogot, de a gelencei erdőben alakított ki hídfőállást, hogy termékeit átszállíthassa a 

határon. Ezért és útépítés érdekében irtásokat végzett, amiért a község lefoglalta a szállítmányokat 

majd rongálás és árucsempészet miatt feljelentést tett ellene.1316 1893 nyarán gelencei lakosok ezen a 

területen tartóztatták le Ioan Irimie és George §tefan román alattvalókat amint azok fákat vágtak. A 

négy szarvasmarhát elkobozták, majd miután a tárgyaláson nem jelentek meg (habár a foksáni 

osztrák-magya konzulástus igazolta az idézés kézbesítését) elárverezték azokat. A bécsi román 

diplomáciai ügynökség jegyzéket nyújtott be a közös külügyminisztériumhoz, amelyben azt 

állították, hogy az illetők „nem követtek el erdei kihágást, mert nevezettek Condurat hegyen levő 

Paulesti községbe mentek, hogy az ottani fűrészről deszkát hozzanak és onnan visszajövet lettek 

megállítva és a kocsi elé fogott négy marhájuk kifogva és eladva ”.1317 1895 tavaszán gróf Mikes 

Ármin erdőgazdasága kérelmezte, hogy a területen építkezhessen, a Nagy Gelence patakon a Zernye 

fűrésztelepig úsztatócsatornát kívánt kialakítani.1318 A faanyag végül négy sikertelen árverés után
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1913-ban kelt el a becsült árnál jóval olcsóbban, 784 000 koronáért. Az ajánlatot a Gróf Mikes 

Zabolai Erdőgazdasága és Fűrésztelepei Rt tette, majd következő év tavaszán az agrártárcához 

intézett beadványában erre rálicitált és felajánlotta, hogy a Putna völgyében már kihasználásra 

engedélyezett, illetve még azután engedélyezendő faanyagért, amennyiben azt az 1915. év október 

hó végéig rendelkezésére bocsájtják (lehetőleg további árverés nélkül), köbméterenként 4,50 korona 

egységárat hajlandó fizetni. A minisztérium ezt elfogadta és létrejött az üzlet.1319

A közel húsz év alatt lezajlott erdő elidegenítési folyamat vezérelvének mindenképpen a 

közösségi érdek tekinthető. Ebből a meggondolásból óvakodott Kézdivásárhely város a kétes 

kimenetelű pertől, mivel az nyilván a háztartásra nehéz terhet rótt. Az eset egy általános bizonytalan 

légkört teremtett az érintett községekben és ebben az érzésben a vármegye vezetése és a központi 

kormány is osztozott, végeredményben ez a precedens lehetőséget teremtett a panamázásra, mint az 

Ozsdola esetében bebizonyosodott. Településenként a döntést a közbirtokosság vagy a községi 

elöljáróság hozta meg, annak függvényében, hogy az arányosítás lezajlott vagy nem és az 

erdőterületek kezelése előbbi, vagy utóbbi testület hatáskörébe tartozott. Fontos megjegyezni, hogy 

a két testület közötti rivalizálás nyomait nem lehet felfedezni, nyilván, mert ezek személyi 

összetétele nagyfokú átfödést mutatott, rurális környezetben a középbirtokosság felülreprezentálta 

magát és úgy tűnik autonóm módon képes volt cselekedni. Ennek jellegzetes példája Zabola és Páva 

községek esete, ahol 1891-ben a két község által osztatlanul birtokolt, (egyébként az országhatárral 

közvetlenül érintkező) Lakóca nevű erdő (950 kataszteri hold) faanyagát úgy bocsájtották áruba, 

hogy előre tudták, hogy annak a küszöbön álló birtokrendezés során nem a közbirtokosság a 

várományosa, hanem gróf Mikes Árminnak mérik ki.1320

A vezérelv egy másik vetületének, a közösség hosszú távú fejlődésének szem előtt tartása 

szintén kiolvasható az erdővagyonról való döntéshozataloknál. Nyilván a felsőbb közigazgatási 

szervek nyomásgyakorlása is éreztette a hatását, de az önszerveződés jelei is megmutatkoztak, 

amikor a közösség jövőjét meghatározó birtokrendezések mérnöki munkálatainak finanszírozása, 

vagy a település komfortját növelő középítkezések (községház, kultúrház, iskola) voltak a döntő 

motiváló tényezők. A jövő generáció érdekében való cselekvés világosan felismerhető Papolc 

község estében, ahol 1898-ban az összes kisbirtokos a Jáhoros, Ebhát és Rozsdás patak nevű 

határszéli erdők korlátlan kihasználási jogát 15 évre azért adta át a két nagybirtokosnak br. 

Szentkereszty Istvánnak és Zathureczky Gyulának, illetve jogutódjaiknak br. Szentkereszty 

Zsigmondnak és a Diósi Ignác fia Lajos cégnek, mert azok közbirtokossági jogaikról örökre 

lemondtak és a határidő lejárta után már nem részesültek belőle.1321 A közösség szempontjából az 

aktusra feltétlenül szükség volt, mivel a két nagybirtokos bennmaradása a közbirtokosságban 

számukra olyan hegemóniát biztosított volna, ami magának a közösségi tulajdonlási formának a 

kilátástalanságát vetítette előre.
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4. 2. 6. Erdővagyon elidegenítése magánszemélyek tulajdonából

Az 1888-as esztendő fordulópontot jelentett a magánszemélyek tulajdonában lévő erdőkre 

nézve is, attól függetlenül, hogy a tulajdonlás jogalapja székely örökség, vagy arányosítás nyomán 

természetbeli kiszakítás, esetleg korábbi adásvétel volt. Az erdővagyon elidegenítése ebben a 

közegben még radikálisabban nyilvánult meg, az erdő kihasználási joga az esetek többségében 

kétszer is gazdát cserélt alig fél évtized alatt. A folyamat vizsgálatánál fontos kiemelni két 

kulcsfigura -  Zathureczky Gyula és Bajkó Barabás -  tevékenységét.

Zathureczky Gyula -  családi hátteréről és baróri szeszgyáráról előbbi alfejezetben szót 

ejtettünk -  jogi tanulmányainak befejeztével Ferenc nagybátyjánál telepedett le Papolcon,1322 akinek 

halála után a birtokait is megörökölte. Ferenc már az ’50-es években hatalmas erdőségek birtokában 

volt, amelynek forrása az lehetett, hogy fivéréhez hasonlóan ő is foglalkozott nemesi birtokok 

gondozásával, adómentes földbirtokosok képviselője-ként említették 1852-ben,1323 ebben a 

minőségben megadatott számára az elővásárlási lehetőség. Abból a birtok együttesből 1866-ban két 

társtulajdonossal közösen a Közerdő nevű osztatlan helyet Papolc községnek adták el örökösen.1324 

Gyula egyik nővére által 1880 nyarán írt levélből már képet kaphatunk arról, hogy működött egy 

általa igazgatott fűrészgyár.1325 Úgy tűnik, a család gazdaságszervezői stratégiájában -  mint 

legjelentősebb vagyon -  a papolci birtok vezetése jutott számára szerepként, ennek fejében pedig 

testvéreivel szemben anyagi kötelezettséget vállalt. Az apa 1881-ben bekövetkezett halála után, 

annak végrendelete szerint több örökösnek készpénzzel törlesztett.1326 1 8 8 8-ban, a 12 000 kataszteri 

hold birtok faanyagának eladása évében már jelentős ipartelep működött a Ménesbérc nevű havason, 

amelynek törzskönyvezését Gyulafalva néven személyesen ő kérelmezte az adásvétel után fél 

évvel.1321 Zathureczky Gyula 1888 márciusában adta el Horn Dávid budapesti vállalkozónak, a 

(korlátozott) fahasználati jogot,1328 ennek okaival a témában napvilágot látott számos történeti 

munka a legújabb időkig nem foglalkozott. A tanulmányban, amelyikben felvetődik a kérdés, azt a 

klasszikus oknak számító vámháború és az 1882-es párizsi tőzsdekrach okozta kedvezőtlen 

pénzügyi helyzettel magyarázza a szerző.1329 Ha figyelembe vesszük, hogy 1880-ban egy potenciális 

vásárlót visszautasított, akár elfogadható is lenne részben ez a feltevés (a vámháborút okolni ebben a 

kontextusban kevésbé lehet, mivel nem ismert, hogy az eladónak lett volna exporttevékenysége). Az 

is nyilvánvaló, hogy saját tőkefelhalmozása nem volt elegendő arra, hogy olyan rendszert alakítson 

ki, ahol a nehéz terepen való vágás és a szállítás, illetve az elsődleges feldolgozást majd a készáru 

elszállítását gyorsítani lehetett volna. A likviditási gondok megoldásához külső forrásra volt 

szükség. Ha nem is a térség (Brassó és Háromszék vármegye) hitelintézetei, de a fővárosi bankok is 

nyitva álltak előtte, mert jó kapcsolati hálóval rendelkezett (1884-1887 között a nagyajtai 

választókerület képviselője volt), és maga a birtok megfelelő jelzálognak bizonyult, amint az a 

későbbi tulajdonosok esetében is bebizonyosodott. A kérdés tehát az, hogy szándékában állt-e 

mindez Zathureczky Gyulának? A válaszhoz meg kell vizsgálnunk néhány vetületét a habitusának.
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Az 1880-as kudarcos adásvételi kísérletnek kellett legyen egy előzménye, azaz már akkor 

meghirdette eladásra a birtokot, csak nem volt megfelelő az ajánlat. Valószínű, hogy rossz 

tapasztalatai voltak a faiparral kapcsolatban (ezt támasztja alá a későbbi, 1898-as epizód, amikor 

Szentkereszty Zsigmonddal közösen megkapták a Jáhoros, Ebhát és Rozsdás patak nevű határszéli 

erdők korlátlan kihasználási jogát 15 évre, majd rögtön továbbadták a nagyváradi cégnek), illetve 

lehet, hogy más iparágak, mint a szeszipar -  amivel már sikereket könyvelhetett el1330 - jobban 

érdekelte. Megfigyelhető, hogy az apja halála után egyre inkább Erdővidék fele kezdett orientálódni, 

az adásvétel évében már gyakorlatilag kétlaki életet élt, és a kisebb léptékű ipari szféra (szesz- és 

malom), vendéglátás, illetve a közélet iránt mutatott érdeklődést.1331

A papolci születésű, már több ízben említett Bajkó Barabás1332 a fakereskedői pálya 

magasabb szintjére a húszas éveinek közepén érkezett el, nagyrészt az apa tapasztalataira, 

kapcsolataira és az általa akkumulált családi tőkére alapozva. Az apa, Ferenc, a falu közéletében 

központi szerepet játszott, a községi elöljáróságnak évtizedeken keresztül tagja volt,1333 több 

rendben bírónak is megválasztották. Vagyont a marhacsempészet gyakorlásával szerzett, a mészáros 

mesterséget is művelte, amiért a község ellentáborának feljelentései miatt 1887-ben (igen későn) 

iparűzési engedélyért volt kénytelen folyamodni.1334 Az állatkereskedéssel a későbbiekben sem 

hagyott fel, 1897 tavaszán Romániából 4000 juhot hozott be a zabolai határon, figyelmen kívül 

hagyva, hogy a földművelésügyi minisztérium az erre szóló engedélyt megtagadta.1335 Ezen kívül a 

falu határában egy lisztelő malom volt a tulajdonában.1336 A határrögzítés és az erdőarányosítások 

nyomán előállt tulajdonviszonyi átalakulásokban rejlő lehetőségeket helyesen fogta fel, amikor 

fiával közösen jelentős erdővagyon felvásárlásba kezdtek. Községi bíró lévén, nyilván személyesen 

találkozott az ott szép számban megfordult idegen fakereskedőkkel és fogalmat alkotott a jövendő 

üzlet nagyságáról, ami alapján fiát ebbe az irányba ösztönözte.

Bajkó Barabás első jelentősebb vásárlását 1888 folyamán bonyolította le, az Ozsdola és 

Gelence községekkel határos romániai Paule§ti községben (Putna megye) lévő Novitel (Noviczelle) 

nevű erdő fatermékét vásárolta meg,1337 majd nem sokkal ezután, ismeretlen romániai tulajdonostól 

a Goide§ti község (Buzau megye) területén elhelyezkedő Musa (Mu§a Mare) és Kabalás (Cabala de 

Sus) nevű erdőségek kitermelési jogát szerezte meg.1338 A következő évben Zabola, Kovászna Kőrös 

és Páké községek területén elhelyezkedő, összesen több ezer kataszteri holdat kievő, többé-kevésbé 

összefüggő erdőség kihasználásának jogát vásárolta fel magánszemélyektől. Az adásvételek zöme 

Zabola község kötelékéhez tartozó erdőket érintett. Cseh Viktortól a Romániába átszakadt 

Feketehalom erdő,1339 Gyárfás Lajos és társaitól a Haralyi-oldal erdejének nagyobbik, Romániába 

átszakadt része,1340 Székely Gergely és a Gyárfás család tulajdonából a határon túli Gór erdő1341, 

Hadnagy Károly tulajdonából a szintén a határon átesett Dobroszlán erdő1342 famennyiségét 

vásárolta fel. Kovászna területén Bányai Kristóf és özvegy Bányai Bogdánné, született Moldován 

Erzsébet tulajdonából a Kismanyicska erdő egy részére,1343 Kőrös község területén az arányosítás
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előtti Kőrös és Páké községek kezelésében lévő Kalabucs erdőre szerezte meg a kitermelés jogát.1344 

Legvégül pedig zágoni fekvőségét, Beczási Kristóf birtokostól a határral közvetlenül érintkező Kis 

Gyalu Batrin (Dealu Bátran) és Csihányos erdőét.1345

Az eladókról általánosságban kijelenthető, hogy az ’80-as évek végén nem voltak érdekeltek 

az erdőkitermelésben, egyikük esetében sem azonosítható faipari vállalkozói szándék. A közjegyzői 

okiratok a legtöbb esetben nem tartalmazták a vételárat, ám feltételezhető, hogy a Bajkó Barabás 

ajánlata volt a legkedvezőbb. Három esetben fordult elő, hogy ugyanannak az erdőnek a két részét, 

ugyanabban az időben Bajkó Barabás és Horn Dávid vásárolta meg. Ilyen a Haralyi-oldal, amelynek 

a határon belüli részére adott csak ajánlatot Horn Dávid, ugyanis cégének akkor még nem volt 

kilátásban a romániai terjeszkedés. A másik eset a Kismanyicska erdő,1346 melyiknek két részét 

olyan formán vásárolták meg ők ketten, hogy az általuk megszerzett többi területekkel azok egy 

tagban legyenek. Gyárfás Lajos a Feketehalom határon belül elhelyezkedő 545 kataszteri hold 

terület vágási jogának átruházása alkalmával elővásárlási jogot biztosított a határon túl lévő Gór 

erdejére is, amely lehetőséggel azonban Horn Dávid nem élt.1347 Felmerül a kérdés, hogy az ilyen 

mértékű vásárlásokat milyen forrásokból finanszírozta a meglehetősen szerény eszközök birtokában 

lévő ifjú? Az adásvételek kuszaságából rögtön kibontakozik a kézenfekvő válasz. A Beczási 

Kirstóffal kötött vásár tárgya az addigiakhoz mérten a legjelentősebbnek számított, 3157 kataszteri 

hold kiterjedésű erdő famennyiségéről volt szó. Ennek fejében korábbi szerzeményeiből zálogba 

helyezett az eladó javára, mindezt ajándékozásnak álcázva, azzal indokolva, hogy „elismerem, hogy 

zágoni Beczási Kristóf úr velem több vásár alkalmával sok jó t és hasznost tett” 134& Az ajándékozási 

szerződést azonban adóslevél kísérte.1349 A likviditási gondok miatt üzlettárs bevonását látta 

szükségesnek, a brassói vállalkozó Gross Ede személyében, akivel közösen kezdtek hozza a Kis 

Gyalu Batrin havas kihasználásának 1890 nyarán.1350 Valószínű más irányban is eladósodott, mivel 

következő évben a Feketehalom nevű erdőt kedvezőtlen feltételekkel adta tovább Singer Gyula aradi 

fakereskedőnek.1351

A megszerzett erdők további sorsával kapcsolatban Bajkó Barabás különböző stratégiákat 

dolgozott ki. 1888-ban, az első szerzeményén, a Novitel erdőben hangszerfát termelt ki a maga által 

szerződtetett munkásokkal, illetve a térségben háziipari keretek között működő szitakészítőknek 

adta haszonbérbe a nyári időszakra, fakéreg gyűjtésére. Egész évben összesen 15 munkás 

tevékenykedett ott.1352 A romániai Kabalás, Feketehalom és Haralyi-oldal erdőket szintén szitakéreg 

gyűjtésére adta haszonbérbe.1353 Olyan tevékenység folyt ezeken a helyeken, ami a faállomány 

mennyiségét nem csökkentette jelentős mértékben, úgy tűnik tehát, hogy ki szándékozta várni 

azokat az időket, vagy vásárlót, amikor/akitől magasabb összegért továbbadhatta. Másfelől a 

Nagymanyicska, Kis Gyalu Batrin és Feketehalom erdőkben létező, a korábbi tulajdonosok által 

felállított fűrészmalmokat Bajkó Barabás üzembe helyezte rögtön a haszonba vétel után, 

duzzasztógátakat épített ott, ahol szűkség volt. 1891-ben a zabolai Gór erdőben három vízi fűrész
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felállítására kért engedélyt.1354 Ez nyilván a faállományban fogyást vetített előre, így a cselekvési 

módjában rejlő ellentmondás azzal oldható fel, hogy szorult helyzetben, az átmeneti időszak 

pénzszűkére keresett megoldást e két módszerrel. Ebben a helyzetben nem gondolt hitelre a 

hatékonyabb kitermelést lehetővé új eszközök beszerzésére, holott a betelekkönyvezett hatalmas 

famennyiség hitelképessé tette őt. A pillanatnyi tényállás alapján az a lehetőság sem vethető el, hogy 

hosszú távon gondolkodott és nem akart minden erdőt egyszerre letarolni -  mert például nem volt 

annyi munkás, tőke vagy piaci keresle. A tevékenyégének későbbi alakulása alapján azonban inkább 

az első verzió az elfogadhatóbb. A Kis Gyalu Batrin erdő 3157 kataszteri hold kiterjedésű erdejének 

20 év alatti kihasználása egyetlen vízi fűrészmalommal -  ami ráadásul ki volt téve az időjárás 

okozta vízszint-ingadozásoknak -  egészen biztos számára is lehetetlennek tűnt, hitellel pedig nem 

szándékozta terhelni, mert az a továbbadást nehezítette volna meg. 1891 januárjától kezdődően 

Gross Ede üzlettársa nélkül maradt, Bajkó Barabás a budapesti Schmidt & Ungár cégnek adta 

tovább a részesedését, amely már felhagyott a hagyományos termelőeszközökkel és gőzfűrészt 

üzemelt be.1355

1892-ben a Groedel testvérek cége1356 vásárolta meg Bajkó Barabástól a Gór, Haralyi-oldal 

és a Feketehalom erdőket. Utóbbinak egy részét Bajkó kénytelen volt visszavásárolni Singer Gyula 

kereskedőtől, akinek egy évvel korábban adta el, illetve tartozását törleszteni Beczási Kristóf 

irányába. 1895-ben a romániai területen lévő Dobroszlán, Musa és Kabalás erdők kitermelési jogát 

adta át a Groedel testvéreknek. Az egyezség ezekre is megtörtént 1892-ben, a romániai ügyintézés 

okozta a három év késedelmet. 1351 Ugyanabban az évben cserélt gazdát a Kőrös község területén 

lévő Kalabucs erdő faanyaga is, amit korábban Trattner Henrich, brassói fakereskedőnek adott el és 

utólag szerzett vissza tőle Bajkó Barabás.1358 A Brassó-Háromszék helyi érdekű vasút kiépülése 

után, 1893-ban állított üzembe egy kisebb kapacitású gőzfűrészt Barátoson, amely működtetéséhez a 

nyersanyagot a szomszédos községbeli erdőkből fedezte.1359 Néhány év múlva a fűrészt továbbadta a 

nagyváradi Diósi Ignác fia Lajos cégnek, a maradék erdővágási jogokat pedig a brassói Hecks és 

Mattner cégnek1360 1 896-tól kezdődően északi irányba helyezte át tevékenységének súlypontját, és a 

továbbiakban a Kézdi járás községeinek területén lévő, közösségi tulajdonlású erdők kihasználási 

jogait szerezte meg (lásd előző fejezetpont).

Feudális eredetű jogon birtokolt erdők haszonélvezeti joga szintén jelentős mértékben 

áramlott át közvetítő nélkül vállalkozói kézbe. 1889 júniusában báró Szentkereszty Ferenc és 

Zsigmond a papolci határon lévő Csihányos és a zágoni határon lévő Hosszúhavas, összesen 6430 

kataszteri hold kiterjedésű erdő (derékmagasságban 28 cm átmérőnél vastagabb) fenyőfáit 

bocsájtották Horn Dávid rendelkezésére.1361 Közvetlenül ezután a Nagy Gyalu Batrin erdő hosszú 

távú bérletében egyeztek meg a felek (1914-ig), Antos Józseftől pedig a Vajna Karalyos erdőt vette 

haszonbérbe a budapesti vállalkozó.1362
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4. 2. 7. Vásárlói szempontok

A vállalkozói akaratot a rendelkezésre álló nyersanyag nagy mennyisége és alacsony ára 

befolyásolta. Fajtáját tekintve a fenyő (jegenye- és lucfenyő) a legkeresettebb. Háromszéken a 

Kárpátok vonulatán voltak egybefüggő fenyvesek, a megye belsejében lévő Baróti- és Bodoki- 

hegyekben csak a lombhullató fajtákkal volt fellelhető. A határszéli községekben és Kézdivásárhely 

városban a talpon álló, illetve a levágott fa ára relatíve alacsony volt, húsz éve alatt a konjunktúra 

ellenére változás nem tapasztalható. A hátországnak számító községekre vonatkozóan nem is 

közöltek hivatalos adatokat (lásd 99. sz. táblázat).

Összehasonlítva a Háromszékkel határos, de az országos határvonallal egyáltalán nem 

érintkező Nagy Küküllő vármegye adataival (lásd 100. sz. táblázat), azt látjuk átlagban véve, hogy a 

talpon álló fenyő ára ott több mint a háromszorosa, a levágott rönkök esetében is több mint duplája a 

Kézdi- és Orbai járásban, valamint Kézdivásárhely városban hivatalosan megállapított áraknak. A 

háromszéki fenyő árképződését több tényező befolyásolta: elsősorban a magas kínálat nyomta le az 

árat, viszont kitermeléssel járó nerheket növelte az a tény, hogy a fenyvesek igen nehéz terepen 

helyezkedtek el és az infrastruktúra is fejletlen volt. Nem hagyható figyelmen kívül a 

határincidensek hatása sem, meg az arányosítás nyomán nagyszámban megjelent, vállalkozásban 

nem érdekelt magánbirtokos.

Horn Dávid a felvidéki erdőkitermeléseken szerzett tapasztalatainak birtokában érkezett 

Háromszékre, kezdeti elképzelései a hagyományos erdőkitermelési módtól annyiban különböztek, 

hogy vízi erőt a fűrészek működtetéséhez egyáltalán nem szándékozott alkalmazni.1363 Az 1888-ban, 

Zathureczky Gyulával kötött adásvétel után rögtön egy erdei út megnyitását kezdeményezte, ami 

Papolc községben találkozott a községi/megyei úthálózattal, annak használatát felajánlotta Papolc 

község részére, annak fejében, ha az engedélyezi az építést a saját erdejében és a közmunkaerejével 

a továbbiakban hozzájárul a karbantartáshoz.1364 Az erdei út megépítését és a fűrésztelep Gyulafalva 

néven történt törzskönyvezését követően tovább lépett, kérelmezte, hogy minősítsék át községi 

útnak. Ezzel pedig egy több évtizedes konfliktus magvait hintette el, mivel a község 

képviselőtestülete megfellebbezte az erről szóló törvényhatósági határozatot.1365 Vasúti tervét csak a 

következő év októberében terjesztette elő a szakhatóságnak, amikor a Brassó-Háromszék helyi 

érdekű vasút építése is már elkezdődött. Ekkor a gyulafalvi fűrésztelepét szándékozott összekötni a 

Kovásznán megépülő vasútállomással.1366 A vágási területek és fűrésztelep közötti távolságok 

áthidalására ekkor gőzerőt még nem szándékozott alkalmazni, a kivágásra váró erdőterületekhez 

rövidebb lóvontatású vasutat használt. Ez a technikai megoldás önmagában hordozta a jövőbeni 

gőzüzemre való áttérés lehetőségét.1367

Úgy tűnik ezen ambíciója csak utóbb ébredt fel, mivel az 1888-1889 között megkötött 

adásvételi szerződésekben a vasútépítési jog egyáltalán nem szerepelt. A vasút mellett a rönkök 

vízen való szállítását is tervbe vette: 1890 októberében követelte, hogy a Schmidt & Ungár és Gross
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cég fűrészmalma számára a Baszka-vizén épített duzzasztógátat ne engedélyezze a törvényhatóság, 

illetve bontassa le, mert ő a hegyi patakot faúsztatásra szándékszik kihasználni.1368 A Baszka-, majd 

a Buzáu-vizén át Romániába, illetve a térség többi hegyi patakán a faúsztatásnak az volt az 

akadálya, hogy azok mentén számos, a korábbi évtizedekben épült vízi erőmű (gyapjúványoló, 

lisztelő malom, fűrészmalom) helyezkedett el, duzzasztógátjaik pedig lehetetlenné tették ezt a 

szállítási módot. Másfelől a Papolc községgel folytatott vita az erdei útért egyre inkább a vasút felé 

irányította Horn Dávid figyelmét. Szállítási eszközök tekintetében az áttörés két hullámban zajlott 

le. Az első 1890 folyamán történt, ekkor új üzlettársak jelentek meg és az addig csak Horn néven 

ismert cég a továbbiakban Morpurgo és Társa Erdélyi Faipari vállalatként szerepelt.1369 Az első, 

vágási területet (Karalyos) és a gyulafalvi József-fűrésztelepet összekötő vasút meg úgy jöhetett 

létre, hogy kiegyezett a Schmidt & Ungár és Gross céggel, hogy ennek fűrészáruit a Horn-féle 

vasúttal szállítják, így rentabilitására egy plusz garanciát szerzett.1370 A faipari vállalat 1892-ban 

részvénytársasággá változott, Erdélyi Erdőipar Részvénytársaság néven. Vezérigazgatója a 

következő években Horn Dávid maradt, de az igazgatósági tagok között az erőegyensúly a 

máramarosi Groedel család (Zadig és fiai: Ármin, Bernát, Albert) felé tolódott el.1371 A 

szállítóeszközök tekintetében is egy új szakasz kezdődött, első lépésként a Horn Dávid által 

korábban kötött adásvételi szerződéseket írták felül, kiegészítve a tulajdonosok beleegyezésével a 

vasútépítésre vonatkozóan.1372 Hasonló klauzula kapott helyet a Bajkó Barabástól 1892-1895 között 

felvásárolt erdővagyon szerződéseiben és az azt követő szerzeményeknél is. Ezután pedig 

rendelkeznek az északi, Dobroszlán-Gór és a Musa telep felé vezető vonalak kiépítésére, 1373 aminek 

nyomán 1898-ra egy olyan vasúthálózat jött létre, amely több ponton érintkezett az országos 

határral, illetve lépte át azt.

A részvénytársasággá alakulás új fejezetet nyitott a vágási területek szerzésében is: míg 

korábban Horn Dávid igyekezett a határon belül eső erdőket felvásárolni, addig az új 

vállalatigazgatás kimondottan az azon túliakra koncentrált. Ez, a vámháború 1891 nyarán történt 

megszűnésével teremtődött kedvező fiskális környezeten kívül, elsősorban annak köszönhető, hogy 

társaság helyi üzemigazgatása felismerte a korábban vitatott hovatartozású erdők tartalék funkcióját. 

A tartalék funkció megértéséhez pedig vissza kell tekinteni a korábbi évek gyakorlatára. A vágási 

területek kihasználása minden esetben, kisebb-nagyobb mértékben korlátozott volt. Ennek forrása 

egyrészt a faállomány adásvételi szerződése volt, amelyben leszögezték, hogy adott magasságban 

(30 cm-től derékmagasságig) adott átmérőjű (18-30 cm) fenyőfákat vághat ki a vállalat. Ez 

önmagában azt jelentette, hogy tarvágást nem lehetett végezni, mivel az a gyakorlat -  az 

erdőtörvény előírásai szerint -  újraerdősítéssel volt együtt kivitelezhető, ezt pedig az erdőtulajdonos 

és a haszonbérlő is igyekezett elkerülni. Az úgynevezett szálalásos favágás pedig végeredményben 

egyszerre csak korlátozott számú munkás jelenlétére adott lehetőséget. Más szempontból -  szintén 

az erdőtörvény előírásai szerint -  az erdők besorolása szerint, az úgynevezett véderdők és feltétlenül
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erdei talajon álló erdők kihasználása hatósági engedélyhez volt kötve, ezért üzemterveket kellett 

készíteni, az üzemterv szerint pedig az évente vágásra engedélyezett mennyiség is korlátozva volt. 

Így a haszonbérlő szempontj ából „csak pár hónapra biztosítana munkát a fűrésznek, a gőzműbe és 

az utak fenntartásába fektetett tőke sem térülne m eg”.1314

Horn Dávid 1890-ben próbálkozott, hogy a Ménesbércen egy nagyobb területet átsoroltasson 

a feltétlenül erdei talajon álló erdő kategóriából a nem feltétlenül erdei talajon álló erdő kategóriába, 

ám a vármegyei erdészeti albizottság ezt megtagadta. Következő évben megpróbálta érvényesíteni 

az átsorolást egy másik területre, de hasonló eredménnyel járt.1315 A fűrészek folytonos 

működtetésére tett szerény próbálkozásnak értékelhető a lerakóhelyek és fűrésztelepek 

túlméretezése, vagy az erdőkitermelésre használt utak indokoltnál szélesebbé tétele, mivel ezek 

mind nyersanyag többletmennyiséget jelentettek. A fűrészek folyamatos, maximális kapacitást 

megközelítő működtetését tehát a vágási területek szaporításával lehetett elérni, azonban ezek a 

területek is korlátozott számban álltak rendelkezésre, így a romániai erdők jelentették a megoldást. 

Az ottani erdőtörvény, kitermelést tekintve engedékenyebbnek bizonyult és maga a jogállamiság 

hiányosabb működése által vállalkozó-barátiabb környezet teremtődött a földrajzi periférián. A 

Románia irányába terjeszkedés első lépése egyértelműen a befektetői nyomásnak engedve történt.

A határszéli erdők egy másik szerepköre, jelesen a hídfőállás funkció szintén az ebbe az 

irányba történő terjeszkedést készítette elő. Az Erdélyi Erdőipari Rt és jogelődje a kezdetektől 

hosszú távra rendezkedett be Háromszéken, bár Horn Dávid még nem vette célba a romániai 

terjeszkedést, a stratégiailag fontos erdőségek adásvételi szerződései már tartalmazták a következő 

klauzulát: „használat ideje alatt a vásárló utakat létesíthet, a használat letelte után azokat ingyen 

használhatja.”1316 Ennek jelentősége azután bontakozott ki, miután a háromszéki birtokosok 

romániai erdővagyonának felvásárlása 1892 után gyorsan megtörtént. A következő években a 

térségben megjelent több kisebb-nagyobb konkurens miatt, legalábbis az Orbai járásban, a további 

forgótőke gyarapítás lehetősége elért egy plafont. Ezek a tényezők, hosszú távú stratégiát tekintve 

feltétlenül előrevetítették a romániai orientációt. 1895-ben létrejött a Ghermani-fűrész1311 a határ 

túloldalán lévő Musa-telepen, amit iparvasút kötött össze a kommandói és gyulafalvi telepekkel, 

illetve a kovásznai vasútállomással.1318 1897-ben, amikor a részvénytársaságból kilépett Horn 

Dávid, a forgótőke egyik jelentős tételének számító, betelekkönyvezett, talpon álló famennyiség 1/3 

része Romániában helyezkedett el, amihez az átjárást a háromszékieknek Romániába átszakadt 

területei biztosították (haszonbérbe vett területek kimutatását lásd 101. sz. táblázat).

A századfordulón két hivatalos határátkelési pont jött létre a kistérségben, északon a Gór és 

délen a Karalyos pénzügyőri kirendeltségek, amelyek a gyulafalvi-kommandói szakasznak1319 voltak 

alárendelve, azok működtetésének minden költsége a társaságot terhelte, melynek igényeit voltak 

hivatva egyébként kielégíteni. 1380 Tehát a déli szárnyvonal is továbbterjeszkedett újabb romániai 

vágási területek felé (vasúthálózatot lásd 102. sz. ábra).1381
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A másik, jelentőségre szert tett háromszéki vállalat gr. Mikes Ármin nevéhez kötődik. 

Gazdasági érdekeltségeeinek két súlypontja volt: apjától gr. Mikes Benedektől örökölte a 

sepsibükszádi üveggyárat, amihez jelentős kiterjedésű erdőbirtok is tartozott, attól a birtoktesttől 

számítva kb. 30 kilométer távolságra helyezkedetett el a mezőgazdasági uradalma Zabola 

központtak. Ez utóbbi helynek komoly jelentőséget tulajdonított, a Brassó-Háromszék helyi érdekű 

vasút megépítése előtt garanciát vállalt, hogy az elkövetkezendő 10-15 évben legalább 40 000 kocsi 

teheráru rakományt továbbításra föl fog adatni.1382 Nem tudni azonban, hogy fűrészáru, vagy egyéb 

faipari termék szállítása volt-e tervbe véve. 1891-ben, fakitermelési iparágának központjában Zernye 

telepen, egy nagyobb fakitermelés alkalmával súlyos szakmai hibát követett el -  a helyszínen nem 

takarította össze a fahulladékot és nem szállította el az összes levágott fát -  aminek következtében a 

357 kataszteri hold kiterjedésű véderdőben a vágásterületen hátramaradott lucfenyőtörzsek 

tömegesen megszuvasodtak.1383 1893-ban a szomszédos Gelence községbeliekkel keveredett vitába, 

akik közösen működtettek egy fűrészmalmot, a gróf, pedig maga is vízifűrész-tulajdonos, igyekezett 

megakadályozni, hogy azok az erőmű kapacitását növeljék.1384 Akkor Zabola község területén már 

három kisebb gőzfűrész működött (Inkei Emil, Junes Dávid, Diósi Ignác fia Lajos, mindannyian 

nem helyi vállalkozók).1385 Következő évben a Zernye üzemtervének kidolgozásakor mérsékelten 

optimista prognózist állított fel.1386 Fordulópontot az arányosítási folyamat több községben történt 

lezárása hozott, amikor jelentősebb kiterjedésű erdők kerültek a birtokába, egyesek, mint a zabolai 

Lakóca, nagymértékben már kitermelve.1387

A következő egy évtized leforgása alatt a déli szomszéd, Erdélyi Erdőipari Rt-hez hasonlóan 

cselekedett, több erdőterületeket vett haszonbérbe, a Putna völgyében romániai tulajdonosoktól is, 

úsztatócsatornákat,1388 illetve drótkötélpályákat helyezett üzembe.1389 Ugyanakkor tetten érhető a 

kivonulása a bükszádi birtokokról, ami az üveggyár termékei iránti kereslet csökkenésével is 

magyarázható, de inkább azzal, hogy a község lakói és a gróf között az ellentétek rendkívüli 

mértékben kiéleződtek. Bükszád község lakosságának jelentős hányadát az üveggyári munkásként 

odakerült telepítvényesek tették ki, akik az arányosítások során gyakorlatilag földönfutóvá váltak, 

termőföld nem, vagy igen csekély volt a birtokukban, így az erdőkiélés lehetősége is elzárult előttük, 

ami több rendben nyilt lázadáshoz vezetett.1390 Az ily módon instabillá vált környezet nyilván az 

egyik motiváló tényező volt a gróf számára, hogy a gazdasági tevékenységének súlypontját az 

országos határ felé irányítsa át, ami megmutatkozott abban is, hogy a Bükszádon és Mikóújfaluban 

lévő nagyobb értékű ingatlanaira (kisebb zabolai és petőfalvi ingatlanokra is) vett fel félmillió 

korona jelzáloghitelt 1901-ban és 1903-ban újabb félmilliót a The Gresham Life Assurance Society 

Limited-től a Zabola központú faipari vállalalta fejlesztésére.1391 1904 februárjában gr. Mikes 

Ármint a román király fogadta, az audiencián tárgyaltak nem kerültek nyilvánosságra, de a helyi 

sajtóban napvilágot látott találgatások szerint „nagymérvű erdővásárlással függ össze.”1392 A családi 

vállalkozás 1905-ben magasabb szervezési formába lépett G róf Mikes zabolai erdőgazdasága és
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fűrésztelepei részvénytársaság néven.1393 A társaság legnagyobb részvényese gr. Mikes Ármin volt, 

aki az ötmillió korona alaptőkéhez 3940 darab ezer korona névértékű részvénynel járult. A 

részvénycsomag kisebb része alapult befizetett készpénzen, ez 1 060 000 koronát tett ki, a maradék 

2 880 000 korona apportot jelentett: két fűrészüzemet, illetve 1 800 000 négyzetméter tűlevelű erdő 

vágási jogát. Az erdők a háromszéki Gelence és Zabola községek, illetve a további négy romániai 

község területén helyezkedtek el. A társaág további részvényese a Vuk M. és Fiai, budapesti 

fakereskedő cég volt, amely egymillió korona készpénz ellenébe szerzett ezer darab részvényt.1394 

Különleges szereplője a részvényeseknek br. Szentkereszty Béla, aki két darab részvénnyel az 

igazgatósági tagságot szerzett. Személye azért volt fontos, mert házassága révén összeköttetései 

voltak a román arisztokráciával, általa került kapcsolatba gr. Mikes Ármin is a román kormánnyal, 

illetve szerzett bejárást a román királyhoz. A részvénytársasággá alakulástól kezdve Románia 

területén a kitermelés intenzívebbé vált, 1906 őszén a vállalat engedélyt kért faúsztató csatorna 

építésére a Putna és Nagyasztag patakokon. Ennek a csatornának a nagy része román területre volt 

tervezve, végcélja is a szomszédos ország belseje felé haladt. Az engedélyezésben kompetens 

agrártárca felvállalta, hogy közvetít az ügyben a román kormány felé. Több évig tartó procedúra 

után, 1913 elején a bukaresti Cs. és Kir. Követség azt a jelentés tette a magyar agrártárca irányába, 

hogy gr. Mikes Ármin a Putna patakon létesített faúsztató csatorna és a faúsztatás gyakorlása 

engedélyezése iránti kérelmét a román közmunkaügyi minisztériumhoz intézett nyilatkozatával 

visszavonta.1395

A részvénytársulattá alakulás után a Putna-völgyi erdők haszonba vétele tovább zajlott,1396 

délebbre az Erdélyi Erdőipar Rt-től 1913 tavaszán átvette a Haralyi-oldal erdőt is.1391 Ugyanabban 

az évben a társaság gőzüzemű iparvasút felállítására kért engedélyt, amelynek útvonala a Zernye- 

teleptől kiindulva, Gelence község területén lépte át az országhatárt képező Putna patakot. A 

Groedel fivérek által másfél évtizeddel korábban meghonosított modell nemcsak a Mikes-féle 

vállalatnak szolgált alapul, hanem a szakatóságok is azt követték, amint arról pénzügyi 

szakvélemények is árulkodnak.1398 A magyar agrártárca az engedélyezés feltételének számító 

helyszíni szemlét akkor rendelte el, amikor a társaság már felmutatta a román kormány engedélyét, 

az 1915 októberében megtartott szemlén azonban már csak azt lehetett konstatálni, hogy a pálya, 

megelőzve az engedélyt, már megépült.1399

A Magyar Erdőipar Részvénytársaság 1905-ben jött létre Kézdivásárhely székhellyel.1400 A 

székhely kiválasztása nyilván utal arra, hogy a kezdeményezői és részvényesei között jelentős 

számban voltak jelen a helyiek. A társaság vágási területei Kézdi járásban, illetve Romániában 

helyezkedtek el, ezek jelentős hányadát tette ki a Bajkó Barabás által 1896-ban elkezdett közösségi 

tulajdonlású erdők faállománya. A részvénytársasággá alakulásig a térségben már lezárult a nagyobb 

erdőterületek haszonbérbe vételének lehetősége, Bajkó Barabáson kívül a Diósi Ignác fia Lajos cég, 

mint jogelőd korábbi szerzeményekkel járult hozza e területek gyarapításához. Az előző két
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társasággal szemben ennek az volt az egyik legszembetűnőbb jellegzetessége, hogy nem 

rendelkezett olyan fejlett infrastruktúrával, vasútépítésbe egyáltalán nem fektettek, ami azzal 

magyarázható, hogy vágási területei nem voltak annyira összefüggőek, minden irányból általuk 

haszonbérbe nem vett beékelődések tarkították. Tízévi működés után a haszonbérbe vett 

erdőállományok jelentették a legnagyobb vagyoni tételt, 1915-ben az aktívák 78,95 %-át tették ki 

azok.1401 Másik jellegzetes vonása, hogy részvénytársasággá alakulás után szerzett egyetlen vágási 

területét -  a Lemhény és öt társközség tulajdonából megszerzett Zsíros erdőt, amely vásárral az 

Erdélyi Erdőipari Rt-t akadályozta meg, hogy az Kézdi járásban terjeszkedjen -  egy év után átadta 

egy Romániában bejegyzett cégnek.

A Papolc-barátosi Faipar Részvénytársaság 1907-ben jött létre, mint a nagyváradi Diósi 

Ignác fia Lajos cég jogutódja.1402 A jogelőd vállalat 1898-ban jelent meg Háromszéken. A 

következő évben haszonbérbe vette báró Szentkereszty Zsigmondtól és Zathureczky Gyulától -  

arányosítási illetményeik fejében -  az 1915-ig számukra a papolci közbirtokosságtól 

haszonélvezetbe adott Jáhoros, Ebhát és Rozsdás patak erdőket.1403 A Diósi Ignác fia Lajos cég 

vágási területe az Erdélyi Erdőipari Rt által bérelt erdők közvetlen szomszédságában volt, ezért az 

utóbbi vállalat igyekezett nyomást gyakorolni, hogy az új versenyző a faanyag szállítására vegye 

bérbe tőle a meglévő erdei vasutat. Ennek eszköze az egy évtizeddel korábban a Horn cég által 

kiépített, Papolc községbe vezető erdei út volt, amelynek használatát folyamatosan akadályozták. A 

nagyváradi cég ezt úgy értékelte, hogy az Erdélyi Erdőipar Rt arra törekedett, hogy az üzemtervnek 

megfelelő határidőre ne tudja kitermelni a faanyagot, így a későbbiekben azt maga vehesse 

haszonbérbe a papolci közbirtokosságtól, ezért óvakodott elfogadni a konkurens cég szállítási 

ajánlatát is. Ez a tapasztalat és az, hogy folyamatosan nem állt rendelkezésre megfelelő mennyiségű 

fogat (holott 1898-ban bírói egyezség alapján arra kötelezte magát, hogy a rönkfát szekereken 

szállítja Papolc községen át, papolci fuvarosokkal a barátosi vasútállomás mellett felállított 

fűrésztelepére), arra vezette a vállalkozót, hogy kiépítse saját erdei iparvasútját, ami a építési 

engedély 1906 januárjában történt kiállításakor már üzemelt.1404 Az Erdélyi Erdőipar Rt helyi 

üzemvezetése, Papolc községgel karöltve (amelyik az 1898-as szállítási egyezmény miatt neheztelt), 

a vasút működtetését is igyekezett minden eszközzel akadályozni, a súrlódások gyakorlatilag a 

kitermelés befejezéséig előfordultak.1405

A világháború előtti, háromszéki erdőkitermelésekre alapított részvénytársaságok utolsó 

fejezete az 1911-ben Magyarbodza (1912-ben Prázsmárra áttett) székhellyel alakult Magyarbodzai 

Bükkipar Részvénytársaság volt.1406 Gróf Mikes Zsigmond és Béldi Tivadar feudális eredetű, a 

háromszéki Bodza-vidéken, illetve Keresztvár (régebben Nyén) és Bodola községek területén lévő 

erdőségek kihasználásra jött létre, brassói befektetők részvételével. A vállalat profilja a keményfa 

feldolgozás volt, ilyen formán tevékenysége kedvező hatással bírt a többi, főként puhafára 

szakosodott társaság üzemére, amelyeknek a bükkfa kihasználása sokszor problémát jelentett. 1913

248



ban állami kedvezményben részesült a Magyarbodza községben tervezett, végül Prázsmáron (Brassó 

vármegye) létesült falepárló üzem berendezéseinek a beszerzésénél.1407 Ugyanabban az évben 

megkezdték iparvasút kiépítését Prázsmár és a Bodza-vidéken lévő vágási területek között 

(társaságok üzemeinek elhelyezkedéséről lásd 103. sz. táblázat).1408 A világháborút megelőzően 

tehát, a háromszéki országos határral érintkező erdőségeken összesen öt részvénytársaság 

rendezkedett be, minimális átfedésekkel, területileg jól elkülönülve egymástól.

4. 2. 8. Az áruforgalom iránya

A Háromszék vármegyében tevékenykedő faipari nagyvállalatok legnagyobb mennyiségben 

puhafából készített fűrészárut állítottak elő, amelynek felvevőpiaca elsősorban a vámkülföld volt. 

Az Osztrák-Magyar Monarchia és Románia közötti vámháború 1891 júliusában véget ért, a 

pénzügyileg kedvezőbb környezetben a romániai erdőkből származó nyersanyag beáramlása is 

fokozódott. Az országhatáron belüli fűrésztelepek tehát nagy mennyiségben dolgoztak fel import

nyersanyagot, a késztermék is nagy mennyiségben került exportra. Látszólag az „örlési forgalom” 

elnevezés alatt ismertté vált kedvezmény érvényesítése is szóba jöhetett -  amely kedvezmény 

elsősorban a malomipar igényeit elégítette ki, valójában a vámtarifa minden termékcsoportra 

vonatkozott.1409 Azonban, mivel az osztrák-magyar vámterület érvényben lévő, és a későbbiekben 

érvényesített vámtarifája mentességet biztosított a nyersanyag számára, a faipar képviselőinek a 

kormány irányába megfogalmazott kérései arra vonatkoztak, hogy ne kerülővel, a hivatalos átkelési 

helyeken keresztül, hanem közvetlenül szállíthassák be a rönkfát.

Az Erdélyi Erdőipari Rt részére az engedélyt a Fővám Igazgatóság legelőször 1894-1896 

évekre adta meg, pontosan leszögezve, hogy Gyurgyó és Kabalás nevű erdőrészekből származhat a 

romániai fa, a szállítmányok a cég tulajdonában lévő Csihányos-komandói lóvonatú iparvasúton 

léphetnek be a vámterületre, a kész fűrészárut pedig a Brassó-Háromszéki helyi érdekű vasúton 

indíthatják el, ami a M. Kir. Államvasutak keleti vonalán megy vissza Románia területére.1410 1895- 

ben az engedély megújítási procedúrájával párhuzamosan a társaság a romániai Musa-teleppel való 

vasúti összeköttetést és ennek gőzüzemre való átállítását is előterjesztette.1411 A vármegye 

iparfejlesztő bizottsága ezzel kapcsolatban igen lesújtó szakvéleményt fogadott el.1412 

Magánszemélyek is több rendben emeltek panaszt a vállalat importtevékenysége ellen.1413 Ezzel 

szemben a vármegye közgyűlésének állandó választmánya a vármegye főerdésze, Sümegh Ignác 

szakvéleményét fogadta el, aki rövidesen elhagyta a közhivatalnoki pályát és a részvénytársaság 

szolgálatába állott. A főerdész szerint „a kérdéselt erdőrészek kis csoport birtokosságnak, vagy 

kisebb birtokosoknak a tulajdonát képezik, nem alkotnak oly tömeg erdőseéget, melynek 

kihasználása egy oly nagy terjedelmű faipar vállalatnak szükségletét fedezhetné és további költséges 

befektetések létesítését indokolttá tehetné.” Végkövetkeztetésében pedig a parlamenti agrárius

merkantilista, malomipar érdekeit érintő vitából ismert érvvel zárta, mely szerint a gyakorlathoz az
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országhatáron belüli erdők faanyagának árai alakulásához pozitívan járul hozza, így valójában a 

hazai birtokosoknak kedvező.1414 A közgyűlés az utóbbi álláspontot fogadta el, így a 

kereskedelemügyi tárca újabb három évre biztosította az engedélyt. Ennek lejárta után az 

Iparfejlesztő Bizottság újfent nem véleményezett kedvezően,1415 de a továbbiakban a rönkfa 

közvetlenül a határon történő behozatalának gyakorlata állandósult.

A transzkontinentális kivitel fontos csomópontja volt a dunai kikötő Galac (Galati, Covurlui 

megye) városában, a Keleti-Kárpátok vonulatairól származó fűrészáru zöme ott behajózva indult 

tovább Nyugat-Európa irányába, vagy a Közel-Keletre. Úgy tűnik, a Magyarország határszéli 

vármegyéiben tevékenykedő faipari nagyvállalatoknak a Romániában több mint egy évtizeddel 

korábban virágzásnak indult faipari exporttevékenység szolgált követendő példának. Romániában 

hatalmas kiterjedésű erdők voltak magánszemélyek birtokában, így a török uralom alól 

emancipálódó országban a kereskedelem felszabadulása igen hamar konjunktúrát teremtett. 1863- 

ban Covurlui megye prefektusa a korábbi években a Suez-i és Konstantinápoly-i kikötőkben 

tapasztalt, rohamosan növekvő deszkaeladásokról számolt be a román Belügyminisztériumnak.1416 

Galac város fontosságát jelzi, hogy 1872-ben itt rendezkedett be a romániai faipar meghatározó 

szereplője, a P&C Götz & Cie cég, amelynek alaptőkéje akkor a Romániában bejegyzett összes 

vállalat alaptőkéjének negyedét, nyolcmillió lej (frank) összeget tett ki.1411

A szomszédos vármegyében, ahol a vasúthálózat fejletlenebb volt, mint Háromszéken, 1897- 

ben a Csíkmegyei Erdőipar Részvénytársaság azért folyamodott a kereskedelemügyi tárcához, hogy 

az Úz-völgyön keresztül, Darmane§ti község (Buzau megye) irányába szállíthassák szekéren az első 

vasúti felrakó helyig a fűrészárut, onnan pedig a galaci kikötőbe, mert a vasúton való szállítás 

Predeálon keresztül 211 kilométer kerülőutat jelentett számára.1418

A Háromszéken működő és romániai vágási területtel rendelkező Erdélyi Erdőipar Rt, Gróf 

Mikes Zabolai Erdőgazdasága és Fűrésztelepei Rt és Erdélyi Erdőipar Rt tehát a vámmentesség 

mellett megfelelő szállítási infrastruktúrával is rendelkezett. A szomszédos ország növekvő 

vasúthálózata azonban a századforduló után már kezdte megmutatni vonzerejét. 1906 tavaszán a 

Magyar Erdőipar Rt vezérigazgatója, Bajkó Barabás, miután hatósági bizonyítvánnyal igazolta, 

hogy nem állt rendelkezésére megfelelő mennyiségű fuvarerő a sósmezői és ojtoz-telepi 

kitermelésből származó faanyag Kézdivásárhelyre szállítására, engedélyt kért Herzsa (Hárja) és 

Gorzafalva (Groze§ti) községből fuvarosok alkalmazására. Ezek a fűrészárut az onesti (One§ti) 

vasútállomásra szállították, „onnan Galac dag állomásra és tovább transita orientre” (sic!).1419

A romániai vasúthálózat iránti preferencia tekintetében fordulópontot hozott az 1908/1909- 

as esztendő.1420 Az időtájt, amikor a magyar koalíciós kormány agrárius nyomásra eltörölte az 

„őrlési forgalmat”, a román kormány a rönkfának a kiviteli vámját emelte meg drasztikusan, azt 

igyekezvén elérni, hogy a fűrészüzemek saját területén telepedjenek meg.1421 Az új irányelv szerint
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mindhárom érintett, Háromszéken működő részvénytársaság a romániai magánvasutakkal keresett 

közvetlen csatlakozási lehetőséget.

A Magyar Erdőipari Rt a Lemhény és társközségeitől korábban megvett Zsíros erdőt 1908 

nyarán ruházta át, talajjal együtt, a Romániában működő P&C Götz & Cie konszernhez tartozó 

Fakitermelő és Gőzfűrészüzem Rt (Actiengesellschaft für Holzgewinnung und Dampsagenbetrieb) 

részére. A társaságnak addig az erdőig kiterjesztett saját iparvasútja volt, amely a aknavásári (Targu 

Ocna) vasútállomástól kiindulva szaláncfürdő (Slánic Moldova) érintésével érte el az 

országhatárt.1422 Az egyezményt követően lóvontatású szerelvényeket közeledtettek az országhatárt 

átkelő szakaszon. A gőzüzemű vontatásra való áttérést 1913 nyarán kérelmezték,1423 és a következő 

év tavaszán engedélyezte a Kereskedelemügyi Minisztérium.1424 A Bajkó Barabás által igazgatott 

társaság az erdőt a szállítási szerződésért cserébe adta romániai üzleti partnerének, így a 

rakományokat nem szekéren kellett a határon átszállítania.

Hasonló helyzet alakult ki a Gróf Mikes Zabolai Erdőgazdasága és Fűrésztelepei Rt esetében 

is, amely a saját építésű erdei iparvasútját a George Ulise Negropontes romániai vállalkozó által 

Márá§e§ti-Soveja-Tulnici vonalon épített iparvasúttal1425 kötötte össze (1915-ben az építési engedély 

feltételének számító helyszíni szemlén már annak üzemelését konstatálták). Gr. Mikes előzőleg azért 

hagyott fel az úsztatócsatorna tervével, mert a romániai területen a vasút már 1908-tól működött, 

keményfa rönköket szállított a Negropontes tulajdonában lévő Márá§e§t-i parkettgyárba (Fabrica de 

Cheresetea Su§i}a/Ti§i}a)U26 Gr. Mikes és Negropontes között a szállítási szerződés úgy jöhetett 

létre, hogy nem létezett közöttük verseny, előbbi puhafa exportra szakosodott, utóbbi pedig 

keményfa-feldolgozásra. A Háromszéken működő vállalatok számára, főként a századforduló után, 

komoly nehézséget jelentett a bükkfa értékesítése,1427 így, függetlenül attól, hogy melyikük részéről 

jött a kezdeményezés, az üzlet kölcsönösen kedvező volt. 1910 körül gr. Mikes Ármin a 

parkettgyárat át is vette Negropontestől,1428 majd megalapította a Tisita Erdőkihasználási Rt-t 

budapesti székhellyel és bukaresti telephellyel, amelynek igazgatóságában már nem szerepelt a 

román nagybirtokos neve.1429 Az Erdélyi Erdőipari Rt, a Romániában kiépült vasúthálózatát 1911- 

ben egyszerűen összekapcsolta a Götz-csoporthoz tartozó, Nehoiu községben lévő fűrészgyár 

részére épített Nehoia§-Buzáu iparvasúttal (ipari vasútvonalak hálózatát és azoknak a román 

vasúthoz való csatlakozásukat lásd 105. sz. ábra).1430 Az világháború kitörése után, Románia 

semlegességének két éve alatt a magyar hatóságok számításba vették, hogy ezen a két vonalon 

importáljanak gabonát a szomszédos országból.1431

4. 2. 9. A háromszéki fenyő helye az áruforgalmi statisztikákban

Magyarország makroszintű külkereskedelmi mutatóit1432 vizsgálva az ácsolt- és fűrészelt 

fenyőáru forgalmának volumene mutatkozott jelentősebbnek a faipari termékek közül az 1880/1890- 

es évek fordulóján, legfontosabb partnerországoknak Ausztria és Bosznia számítottak. A nyers
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(szálfa, rönk) külkereskedelmi jelenléte kizárólag a Romániával való kapcsolatban ragadható meg 

(lásd 106. sz. ábra). A feldolgozott fenyő forgalmának értéke folyamatos növekedést mutat, 1895-től 

kezdődően az addig passzív mérleg aktívvá vált, ami egyértelműen Romániával való kapcsolatok 

kibontakozásának az eredménye, forgalom további növekedésben pedig egyre nagyobb szerep hárult 

erre az országra. A növekedési tendencia az 1907-es évtől megtört -  az Amerikában kitört válság 

hatására -  egy újabb, passzív mérlegbe való fordulatot vetítettek előre, ami végül nem lett tartós. Az 

1911-es év után, amikor újfent közel azonos értékek mutatkoztak úgy a kivitelben, mint a 

behozatalban, tartós növekedésnek indult az előbbi és tartós csökkenésnek az utóbbi.

A termékcsoport árfolyamának alakulását vizsgálva, a szélesebb konjunkturális mozgásokon 

túl, szintén markánsan megmutatkozott az új partnerország szerepe. 1892-től a magyarországi kivitel 

egységára, ami addig szerényebb növekedést produkált, hirtelen megugrott, majd meghaladta a 

behozatalét. A következő évekre jellemző nemzetközi konjukturális-dekojunkturális mozgások 

hatása alatt a századforduló utáni években közel azonos szintre kerültek ezek az értékek, majd 1904- 

től tartós növekedést produkáltak (lásd 107. sz. ábra).

A áruforgalmi statisztikákban a nyers fenyő 1891-től jelent meg (addig nem volt akkora 

volumene, hogy azt jegyezték volna), akkor is csak, mint Románia felé irányuló kiviteli tétel, 

növekedése folyamatos, bár kisléptékű volt. A behozatalban csak két évvel később jelentkezett ez a 

tétel, majd újabb két év múlva, 1895-ben produkált ugrásszerű növekedést. A behozatal volumene 

1911-ig folyamatosan növekedett. Az 1896-1905 közötti időszak éves hullámzásai elsősorban annak 

tulajdoníthatóak be, hogy az ország perifériáján lévő iparvállalatok és az állami pénzügyi szervek 

késve juttatták el adataikat a Központi Statisztikai Hivatalhoz,1433 a kommunikációs eszközök 

elterjedése az adatszolgáltatáson is javított, kiegyenlítettebb éves (és havi) számsorokat 

eredményezett. Bár a statisztika a földrajzi lokalizációban nem nyújt konkrét támpontokat, a 

Háromszék vármegyében tevékenykedő faipari vállalatok, és jelesen az Erdélyi Erdőipar Rt 

iparvasútjának szerepe jól azonosítható. 1895-1899 a fűrészáru is jelentős mennyiségben áramlott 

be, ezen az erdei vasútvonalon, majd hirtelen elhalt. Ezzel szemben a Musa telepen működő 

Ghermani-fűrész tovább működött a továbbiakban is, magyarországi munkások nagy létszámban 

dolgoztak ott. Az ott termelt fűrészárut, az iparvasúti csatlakozás 1908-as létrejöttéig szekereken 

szállították a legközelebbi romániai rakodóhelyig, 1899-ben a magyarországi statisztikákból végleg 

eltűnt.

A nyers fenyő behozatala 1911-től kezdődően tartósan meredek esésnek indult, ezzel 

szemben a kivitel, ami a korábbi években egyenletes növekedést mutatott, egy gyors léptékváltást 

produkált, így az import-exportértékek 1914-ben már közel azonosak voltak (lásd 108. sz. ábra). A 

Romániába való nyers fenyő kivitel két évtizedig elsősorban Csík és Beszterce-Naszód vármegyékre 

volt jellemző, ahol sokáig nem létezett olyan vasúti infrastruktúra, mint Háromszéken, illetve utóbbi 

hagyományosan a tutajozásra volt berendezkedve.1434 1911 után a kivitelben részt vesznek már azok
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háromszéki vállalatok is, amelyek romániai vállalatokkal kötötték össze saját iparvasúti 

infrastruktúrájukat, illetve szállítási egyezmény alapján használták azokat. Ezen a hálózaton már 

feldolgozatlanul is exportálták a fenyőt, saját, román területen elhelyezkedő fűrésztelepeken 

dolgozták fel, vagy ebben az állapotban adták tovább romániai üzleti partnereknek. A fordulat 

nyilvánvalóan a romániai „exportdíj ”-nak nevezett kiviteli vám eredménye.

A feldolgozott fenyő Romániába történő exportjának kérdése az előbbiekhez hasonló képet 

mutat.1435 1888-1893 között egy szerényebb növekedési periódust követett egy 1899-ig tartó 

nagyobb növekedés, majd 1900-1911 közötti fokozatos csökkenési időszak (lásd 109. sz. ábra).1436 

Az 1893-1899 közötti növekedéshez nyilván hozzájárult az Erdélyi Erdőipar Rt, ez alatt az időszak 

alatt nagy mennyiségű fűrészelt áru romániai közvetítő útján került vámkülföldre, majd fokozatosan 

létrejöttek a közvetlen üzleti kapcsolatok, a fűrészáru vasútra való feladásának pillanatában ismert 

volt a rendeltetési hely, a statisztikai hivatalba már ezek az adatok jutottak el. Ugyanez érvényes a 

később létrejött társaságokra is. Az 1911-től beindult tartós növekedés szintén a romániai iparvasúti 

infrastruktúra használatával magyarázható, azaz a romániai partnercég -  amellyel valamilyen 

formában szállítási egyezményt kötött a magyarországi faipari vállalat -  az exportált ácsolt- és 

fűrészelt fenyőt (vagy legalábbis annak egy részét) felvásárolta. Az árfolyam növekedése miatt 

pedig az ügylet kedvező volt az eladó számára is.

4. 3. Megélhetési taktikák válság idején: kézdivásárhelyi csizmadia- és cipészmesterek a 

vámháború körülményei között

4. 3. 1. Egy remélt, de váratlanul érkezett állami megrendelés

1890 júniusában két kézdivásárhelyi vállalkozói csoport szerződött a magyar Honvédséggel 

bakancsok szállítására. Az egyik csoport vezetője Sáska Antal, a helybéli csizmadia ipartársulat 

elnöke volt és 686 pár lábbeli elkészítésére kötelezte magát további csizmadiamesterek, név szerint 

Tuzson Pál, Tordai Domokos és Zsigmond Balázs közreműködésével. A másik csoportot a szintén 

kézdivásárhelyi cipész ipartársulat elnöke, Pánczél Noé szervezte meg, két cipészmester, Megyaszai 

Máté és Pálffi Árpád bevonásával, akik 514 pár bakancs elkészítésére vállalkoztak. A szerződéseket 

rövid idő alatt a Honvédelmi Minisztérium visszaküldte a közvetítő szerepet játszó brassói 

Kereskedelmi és Iparkamarának, azzal a meghagyással, hogy bizonyos formai és tartalmi 

hiányosságokat pótoljanak. Ebből kiderült, hogy a csizmadiák összesen 3443 forint 72 krajcár 

összegre, míg a cipészek 2158 forint 2 krajcár összegre szerződtek. A szerződés végleges formába 

öntése nem haladt a kívánt ütemben, ezért a brassói kamara július végén próbálta megsürgetni azt, és 

a Kézdivásárhely városi tanácshoz küldött átiratában afelől is tudakozódott, hogy a lábbelik 

kolozsvári átadására milyen határidőt lesznek képesek tartani a vállalkozók. Válaszában a városi 

tanács közölte, hogy Pánczél Noé cipészmester szeptemberig leszállítja a bakancsokat, Sáska Antal 

csizmadiamestert viszont nem sikerült kihallgatniuk ez ügyben, mivel ő eltávozott Romániába. A
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cipész csapat szerződésének aláírása is késett, az egyik tag, Megyaszai Máté is hasonlóképpen 

Moldvába távozott, amiért Pánczél Noé kénytelennek látta levélben felkeresni a távollévőket és 

hazatérésre biztatni őket. A szerződés végül megíratott, az üzlet 15%-át kitevő összeget óvadékként 

a mesterek lefizették a kézdivásárhelyi adóhivatalhoz, azonban a kívánt szeptember eleji átadás már 

nem tűnt kivitelezhetőnek, amiért a brassói kamara augusztus 11-én jelezte, hogy a vállalkozók 

kénytelenek lesznek decemberben Budapestre szállítani árujukat, mert a Honvédség központi 

ruhatárának átvételi bizottsága már nem fog kiszállni Kolozsvárra, ennek lebonyolítási 

részletkérdéseivel pedig a Kézdivásárhelyen állomásozó honvédzászlóaljhoz forduljanak. Sáska 

Antalnak ezt az értesítést sem lehetett kézbesíteni, mivel újfent Romániába távozott. Tuzson Pál, 

Tordai Domokos és Sáska Antal más csizmadiamesterekkel együttműködve, Megyaszai Gábor nevű 

mester vezetésével 1890 folyamán már vállalkoztak egy hasonló szállításra a közös hadsereg 

számára. Mindnyájan 1-1 pár lábbelit küldtek mintaként, amelyeket végül a Császári és Királyi 2. sz. 

Egyenruharaktár részéről nem találtak megfelelőnek.1437

A Honvédség és a Közös Hadsereg korábban elsősorban csak kisebb építkezésekre vagy 

épületjavításokra illetve élelmiszer és takarmány szállítására bízott meg háromszéki vállalkozókat az 

ott állomásozó egységei részére, a fegyverzet és a ruházat központi hálózaton került elosztásra, 

ahová nagyobb gyártók szállítottak. A kézdivásárhelyi csizmadiák és cipészek szerződése annak a 

kormány által felkarolt, gyors tünetjavító célú igyekezetnek az eredménye, amellyel a vámháború 

nyomán kibontakozott piaci válságot próbálták enyhíteni a legsúlyosabban érintett erdélyi 

peremvidék iparos közegeiben. Rögtön az Osztrák-Magyar -  Román kereskedelmi szerződés 

megújítási tárgyalásainak kudarca után, az 1886. június 6-án tartott minisztertanácsi ülésen 

napirendre került a Brassó vidéki és székelyföldi iparosok segélyezésének kérdése, amikor a 

megoldást a hitelnyújtásba vélték feltalálni.1438 A soron következő ülésen, a kiküldött szakértők 

jelentéseit figyelembe véve, a kereskedelemügyi miniszter már felvázolta a lehetséges lépéseket, 

amelyek közül egyik, az állami megrendelések biztosítása,1439 a továbbiakban irányadónak 

bizonyult, pedig elfogadásakor még nem tudhatták a vámháború kimenetelét, mindenképpen rövid 

lejáratúra számítottak. A megrendelések konkrét megvalósíthatása minisztériumokon belül, első 

ízben június 20-án fogalmazódott meg Dr. Waichtel Aurél magyar pénzügyminisztériumi 

osztálytanácsos értekezésében. Az előadó kizárólag a Pénzügyminisztérium keretén belül a 

Pénzügyőrség szerepére koncentrált. Felvetette annak lehetőségét, hogy -  mivel a legénység 

egyenruhával való ellátása nem központilag történik, és így az erdélyi kamarákat sem lehet bevonni, 

a pénzügyőrségi szervezeti és szolgálati szabályok pedig 50 forintnyi ruházati pótlékot biztosítanak 

személyenként -  a posztóból készült darabokat egyénileg, erdélyi iparosoktól szerezzék be a 

hivatalos szállító -  Tiller Mór és Testvérek, budapesti cég -  mintái és árjegyzéke alapján.1440

Hasonlóképpen a Belügyminisztérium is igyekezett megvalósítani a maga programját: rabok 

és őrültek számára egyenruhákhoz szükséges textilárut kívánt beszerezni közvetlenül az erdélyi
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iparosoktól. Ajánlatával a Brassói Posztótársulatot kereste meg, amely nyomán a Scherg Vilmos és 

társa, illetve a Lang Henrik cégekkel kötöttek üzletet.1441 A hadsereg megrendelései a fentiekhez 

képest jó néhány hónapot késtek, és az ebbe az irányba való elmozdulást még egy külső tényező is 

befolyásolta, jelesen a honvédség népfelkelési csapatai számára szükséges felszerelési cikkek 

költségeiről készülő törvénytervezettel összefüggésben, a nyersanyagok felmérése alkalmával 

kiderült, hogy a Monarchia nem rendelkezik kellő mennyiségű bőr- és gyapjúáruval, amiről a 

magyar hadügyminiszter jelentést is tett Ferenc József királynak. A király felhatalmazta a minisztert, 

hogy szerezzen támogatást a magyar és osztrák kormánytól, illetve törvényhozástól, hogy 

engedélyezzék ezek Romániából való importját.1442 1 8 8 7-től kezdődően, elvileg a rendkívüli 

vámmentességet, pontosabban a 30%-os vámpótlék alóli mentességet azokra a küldeményekre 

engedélyezték a pénzügyi szervek, amelyeket bizonyíthatóan a Cs. és K. Közös Hadsereg, valamint 

a M. Kir Honvédség felszerelési tárgyainak készítésére importáltak.1443 A gyakorlati megvalósulás 

nyomai azonban nem azonosíthatóak.

Kézdivásárhelyre az első ilyen irányú felhívás 1887. február 13-án érkezett, amelyben a 

honvédelmi miniszter, Fejérvári személyesen arról tudakozódott, hogy a városban tevékenykedő 

iparosok barna marhabőrből, feketített fénybőrből, valamint katonai ruhára használható kékszürke, 

sötét- és világoskék posztóból „mily minőségű [árut], mennyi idő alatt, mily mennyiségeket és 

milyen árral volna képes azonnali megrendelés esetén szállítani”. A tanács miután kikérdezte a 

helyi tímármestereket készleteik felől, válaszában azt közölte, hogy szállításra alkalmas 

mennyiséggel nem rendelkezik a város.1444 Az első próbálkozás kudarcának oka a város iparosainak 

munkamegosztási rendszerében keresendő. A tímármesterek ugyanis általában a csizmadiák és 

cipészek megrendelésére dolgoztak és az általuk megrendeltnél lényegesen nagyobb félkész áruval 

nem rendelkeztek. A minisztérium apparátusa számára is világossá vált ez a tény, és következő 

körben, ugyanazon hónap 24-én érkezett átiratban már arról kérdezték a város tanácsát, hogy 

készárut, tehát csizmát és bakancsot mennyi idő alatt képesek szállítani a csizmadiák és cipészek. 

Ezúttal a tanács már arról tett jelentést, hogy a csizmadiatársulat 3000 párt, Megyaszai Máté 1000 

párt és a Tuzsonok (Pál és György) 1500 párt képesek szállítani egy hét alatt és egyúttal kérték is a 

minisztériumot, hogy rendeljen tőlük bizalommal.1445 A bőr- és posztó neműekre vonatkozó konkrét 

szállítási ajánlat március elején érkezett meg Kézdivásárhelyre és tartalmazta a cikkek nominális 

felsorolása mellett a részvételi feltételeket is. Ezek szerint a minimális elvállalt mennyiség lábbelik 

esetében 100 párban volt meghatározva, feltétel volt az azonos minőség biztosítása, a kívánt 

modellről és szabványról a vállalkozók a helyben állomásozó katonai egységek raktáraiban 

számukra felmutatott darabok szemügyre vétele által alkothattak képet. Kutatásunk tárgyának 

szempontjából a legfontosabb, hogy a megrendelések elosztását gyakorlatilag a helyi 

ipartársulatokra bízták, elnyeréséért a vállalkozóknak biztosítékot kellett letenni.1446
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A Honvédelmi Minisztérium soron következő leiratában olyan kérdésekről adott 

részletesebb tájékoztatást, amelyeket a közvetítést felvállaló kamarák részéről fogalmazódtak meg. 

Az erre adott válasz a protekcionista retorika jegyében fogalmazódott meg, némiképp ellenkezve a 

fennebb ismertetett romániai nyersanyag (gyapjú és nyersbőr) vámmentességének gondolatával. A 

megrendeléseket a magyarországi iparosok támogatásával indokolta, aminek érdekében, ezek 

elnyeréséért nem hirdettek meg nyilvános licitet sem, cserében a vállalkozók kötelezettséget kellett 

vállaljanak, hogy kizárólag Magyarországon készült posztót és preparált bőrt használnak fel. 

Mellékelve a szállítandó áruk nominális ártarifája is szerepelt.1447 A kézdivásárhelyi iparosok 

érdeklődésére számot tartó bőrárukért a hadsereg egységes árszabást adott ki (110. sz. táblázat).

A csizmadia- és cipészmesterek számára ez a program nem csak abból a szempontból 

jelentett kihívást, hogy olyan modelleket olyan minőségi sztenderdek szerint kellett kivitelezniük, 

amelyre pályafutásuk alatt még nem volt példa, és a mennyiségi követelmények is a műhelyek 

közötti, magasabb fokú együttműködést feltételeztek. A 15%-os biztosíték együttes erővel történt 

letétbe helyezése pedig a vállalkozók között egy bizalmi kapcsolatrendszert is feltételezett, ami 

indokolttá tette, hogy vizsgálódásunkat az együttműködés ideje alatt létező családi és szakmai 

hálózat feltérképezésével kezdjük el.

4. 3. 2. Mesterek útjai konjunktúra idején

A cipészek csoportjának feje, Pánczél Noé1448 1 871-ben annak a Szabó János mesternek a 

fiatalabb leányát, Rebekát1449 vette feleségül, akinek az idősebb leányát, Amáliát1450 egy évvel 

korábban Megyaszai Máté.1451 Ilyen formán 1890-ben, a hadsereggel való szállítási szerződés 

megkötésének pillanatában sógorsági kapcsolatban álltak egymással. A frigyek létrejöttében 

kétségtelenül közrejátszott az érvényben lévő céhes szabályzat, amely a mester lányát feleségül vevő 

segéd számára plusz előjogokat biztosított. A mesterétől felszabadult két cipész a házasságukat 

követő időszakban is meglehetősen szorosan együttműködött, egy ideig Pánczél Noé segédként 

tevékenykedett sógoránál, Megyaszai Máténál.1452 Ezzel szemben sem Pánczél Noé, sem Megyaszai 

Máté nem tartott fenn különösebb szakmai kapcsolatot testvéreikkel, bár közülük többen 

helyezkedtek el rokonszakmákban. A csoport harmadik tagja, Pálffi Árpád1453 nem kézdivásárhelyi 

születésű volt, és házassága1454, bár a céhrendszer több mint másfél évtizede megszűnt, az előbbi 

modellt követte, amikor 1889-ben mesterének, Megyaszai Máténak legidősebb leányát, Terézt1455 

feleségül vette. Ez a csoport tehát erős kapcsolatokkal kötött, jól körülhatárolható kisközösségként 

értelmezhető.

A csizmadiák csoportja ennél jóval heterogénebb képződmény volt, erős centrifugális 

hatásoktól befolyásolva, amelyet a gyors konjunktúra nem bírt összekovácsolni. A kézdivásárhelyi 

születésű Sáska Antal1456 a céhrendszer működésének idején, 1862-ben vette feleségül1457 Csiszér 

János leányát, Sárát.1458 Rokoni szálak nem kötötték a Tuzson fivérekhez, de a hadsereggel való
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szerződésen kívül korábbi, más szakmai együttműködés is kimutatható köztük. A másik két mester, 

a kézdivásárhelyi Tordai Domokos1459 és a városba beköltözött Zsigmond Balázs1460 a csizmadia 

ipartársulaton belüli ellenzék két képviselőjének tekinthető, akik ilyenformán megfelelően 

informálva voltak az üzletről és az erőegyensúly számukra kedvező alakulása nyomán jutottak 

lehetőséghez.

Érdemes szemügyre venni a hét mester korábbi pályafutását, műhelyeik szervezési módját és 

termelését, az értékesítési rendszert, vagyonosodásukat és a szakmai körön kívül a helyi 

társadalomban elfoglalt helyüket, megismerni az utat, amely a közös szerződéshez és az ezzel járó 

osztozkodáshoz vezetett.

A bőrfeldolgozás és ezen belül a lábbeli gyártás az egyik húzó iparágazatnak számított 

Kézdivásárhelyen a 19. században, ebben pedig meghatározó szerepe volt a moldvai határ 

közelségének, úgy a nyersanyag-, mint a felvevőpiac szempontjából. A város, bár nem kiemelkedő 

gócpontja, de része volt a kontinentális szarvasmarha-kereskedelem kelet-nyugati irányú ütőerének. 

Ebben nem egyszerűen közvetítőként vett részt, szerepe inkább átmeneti a feldolgozóipar irányában, 

amit a mészárosok, mint fontos láncszemek kiemelkedően magas száma is mutat.1461 A város iparosi 

körein belüli munkamegosztási modell egyik jellegzetessége volt, hogy a csizmadia vagy a cipész 

maga szerezte be a nyersbőröket Romániából, majd ezeket bérmunkába kiadta a tímároknak. Ez 

abból a racionális meggondolásból történt így, hogy az iparos maga, vagy megbízottja saját szekerén 

kelt át a határon, azzal a céllal, hogy vásárokon értékesítse portékáját, ottléte alatt pedig a 

nyersanyagot is beszerezhette. A Tuzson fivéreknek Fekete Ferenc tímárral való együttműködése 

átnyúlt az országhatáron: együtt utaztak Moldvába nyersbőröket beszerezni.1462 Az importot csupán 

az időszakosan jelentkező keleti marhavész kiütése ellen tett intézkedések akadályozták, amikor az 

élő állatokkal egyetemben a nyersbőrök határon való behozatalát is megtiltották. Több olyan eset 

ismeretes, amikor kézdivásárhelyi bőrfeldolgozásban érdekelt mesterek a határ túloldalán 

raktározták el az importálni szándékozott nagyobb mennyiségű nyersbőrt, a határzár feloldását 

megvárva.1463 Arra is van példa, hogy nem várták meg a határzár felfüggesztését, és átcsempészték a 

határon az árut, ahogyan Megyaszai Máté is cselekedett 1878-ban, amikor 300 darab sózott bőr 

behozatalára nem várta meg az engedélyt,1464 nyilvánvalóan szabálysértést követve el ezzel.1465 A 

keleti marhavész elleni intézkedések arra is ösztönözték a tímárokat, hogy műhelyeiket kitelepítsék 

Moldvába, hogy a kikészített bőröket akadálytalanul szállíthassák az utolsó munkafázis -  

esetünkben lábbeli gyártás -  helyszínére, Kézdivásárhelyre.1466 Ezekben az esetekben olyan 

vállalkozókról beszélhetünk, akik maguk szerezték be a nyersanyagot és adták tovább a termékét és 

nem azokról a tímárról, akik bérmunkát végeztek a cipész vagy csizmadia számára. Megjegyzendő, 

hogy ez a jelenség igen szórványos volt.

A kézdivásárhelyi lábbeli exportra összességében konjunkturális hatással volt az Osztrák

Magyar Monarchia és Románia közötti gazdasági kapcsolatok rendezését megkoronázó, 1875-ben
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aláírt kereskedelmi- és vámegyezmény, amely diplomáciai szempontból fordulópontot jelentett a két 

ország közötti kapcsolatokban. Az egyezményt megelőző tárgyalások alkalmával a magyar kormány 

a kereskedelmi és iparkamarákat kérdezte ki arról, hogy mit látnak fontosnak rendezni ebben. A 

kamarák válaszaikban egységesen igényelték, a Romániában érvényben lévő értékvám nominális 

egységvámra való kiváltását, azzal érvelve, hogy ennek alkalmazásával a szállító iparos vagy 

kereskedő a továbbiakban már nem lesz kiszolgáltatva a vámhivatalnokoknak. Meglepő módon a 

kézdivásárhelyi iparosok a vámeljárás ilyen jellegű rendezését meglehetős ellenszenvvel fogadták. 

Az egyezményt ratifikáló, a magyar parlament által 1876. június 27-én hozott törvény1461 elfogadása 

után egy nappal több kézdivásárhelyi iparos polgár táviratilag fordult a Földművelés-, Ipar- és 

Kereskedelemügyi Minisztériumhoz, értetlenségüket híven reprodukáló panaszukkal.1468

A mesterek eme megnyilatkozása rávilágít arra a tényre, hogy tisztában voltak a termékeik 

minőségével és piacképességével, ezen a jól bejáratott úton pedig -  úgy tűnik -  nem szándékoztak 

változtatni. Az újtól való félelem pedig abból a szempontból látszik megalapozottnak, hogy még 

nem ismerhették az egyezményhez mellékelt vámtarifát,1469 azt hogy ebben milyen tételek alatt 

szerepelnek a bőr neműek. Elképzelésük szerint csak az esetlegesen csak lábbeliként besorolt tétel 

kétségtelenül hátrányt irányozhatott elő számukra azt a gondolatmenetet követve, hogy ugyanazt a 

vámösszeget helyezte kilátásba az olcsóbban eladható egy pár lábbeliért, mint más kereskedőknek a 

Monarchia más területeiről származó, kifinomultabb minőségű és lényegesen drágábban 

értékesíthető darabokért. Ismeret hiányában nem látták a garanciát arra, hogy termékeik a számukra 

kedvező tétel alá kerülnek.

Másfelől, az értékvámolásra alapuló régi gyakorlatra is érdekes fényt vet ez a felirat. A 

szubjektív döntésekre alkalmat adó romániai vámeljárással kapcsolatban feltételezhető, hogy a 

kézdivásárhelyi mesterek visszajáró ügyfélként kölcsönösen előnyös és gyümölcsöző kapcsolatokat 

alakíthattak ki az ojtozi román vámhivatalnokokkal. Ehhez a harmonikus együttműködéshez 

viszonyítva a szerződéses keret látszólag nem jelentett különösebb előrelépést a kézdivásárhelyi 

bőráru-exportőrök számára, a szerződéssel szemben a kamarák által országos szinten, egyetemesen 

támasztott elvárás, a szabályszerű vámeljárás nem valósult meg maradéktalanul. 1879 tavaszán több 

csizmadia és cipész1410 jelezte, hogy Ojtoznál, a román vámosok az indokoltnál nagyobb összegeket 

róttak ki a kivinni szánt termékeikre, és egyben kéréssel fordultak a kormányhoz, hogy a román 

féltől szerezze vissza a többletben fizetett pénzeket.1411 A diplomáciai intervenció nyomán sikerült 

megegyezni, hogy a román pénzügyi szervek a továbbiakban közönséges bőráruként1412 könyvelik 

el a Kézdivásárhelyiek portékáit.1413 A Földművelés-, Ipar- és Kereskedelemügyi Minisztérium 

egyben felhívta az érintett ipartársulatokat, hogy a továbbiakban pénzük visszaszerzése érdekében 

terjesszék fel azokat a számlákat, vevényeket és bevallásokat, amelyekkel igazolni tudják 

igényüket.1414 A felkínált lehetőséget a kézdivásárhelyi mesterek igen sajátosan értelmezték. 

Megyaszai Sándor nevű mester különböző minőségű bőrből készült lábbeliket szállított Moldvába,
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amikor az ojtozi vámnál a teljes rakományát a magasabb vám alá eső tétel alá sorolták be. A mester 

a jogos követelése felett azt is sérelmesnek vélte, hogy mivel csizmái egy része gyermekméret volt 

és ezeket is felnőtt méretként kezelték, amiért újabb összegek visszatérítésére formált igényt. Erre 

azonban természetesen nem kapott orvoslatot, mivel a tarifa ilyen értelemben nem tett 

különbséget.1475 Ennél merészebb volt Sáska Antal próbálkozása, amikor arról a panaszkodott, hogy 

szállítmányát kétszeresen vámolták meg a román hatóságok. Állítását számlákkal támasztotta alá, 

amelyek azonban különböző időpontokban voltak kiállítva. Nyilvánvaló tehát, hogy a mester a 

csizmadia ipartársulat elnökeként birtokában volt egy sor olyan ismeretnek, amelyet más mesterek 

vámügyeivel való közvetlen találkozások nyomán szerzett, és nyilvánvaló a csalás szándéka is: a két 

különböző időpontban történt szállításból és vámolásból származó nyugtáit egy szállításként és 

kétszeres vámolásként kívánta bemutatni, a többlet visszafizetésére így formált igényt. 1476

A nyersanyagbeszerzés, termelés és készáru értékesítés sajátos gyakorlatának szerves része 

az utazás, amelynek megszervezése és lebonyolítása a maga módján ugyancsak hordozott sajátos 

jegyeket. 1880-18861477 között az általunk vizsgált iparosok mindegyike részére volt kiállítva egy 

éves érvényességű útlevél, kivéve Pálffi Árpádot, aki még nem önállóan űzte az ipart, ami nevére 

szóló útlevél megszerzését sem tette indokolttá. Tuzson Pál pedig az esetek zömében bátyja, György 

útlevelében szerepelt. 1881-ben Zsigmond Balázs útlevélutalványának tanulsága szerint nejével, 

Máriával, segédjével, Zsigmond Györggyel és kocsisával, Erdélyi Györggyel utazott együtt. 

Megyaszai Mátéval utazott neje, Amália, segédi minőségben sógora, Pánczél Noé és annak neje, 

Rebeka, valamint a kocsis, Kovács Antal. Ez a szerveződés megfelelt annak a modellnek, amely az 

erdélyi ipari termékek romániai értékesítésére szakosodott iparosok és kereskedők köreire volt 

jellemző. Kézdivásárhelyieken kívül kovásznai és nyéni (Brassó megye) iparosok és fuvarosok 

utazási szokásai voltak ehhez hasonlóak. A kis közösségek ilyen jellegű összefogása azt mutatja, 

hogy utazásuk céljai a piacok, vásárok voltak, ahol esetleg több napot időztek, vagy más közeli 

helységeket is felkerestek, nyersanyagot szereztek be, és az eladáson kívül más tevékenységeknek is 

eleget kellett tenni, mint az étkeztetés vagy az igás állatok gondozása. A szomszédos berecki 

fuvarosok önszerveződése ezzel szemben egy merőben más modell szerint történt. Az útlevél 

tulajdonosának igen ritkán szerepelt útitársa, viszont a kocsisok külön járműveken, de csoportosan 

utaztak, gabonaszállítás esetén igen sokan. Ez a jelenség pedig annak a mutatója, hogy ők inkább 

megrendelésre utaztak, nem saját áruval, a távolsági munkamegosztási rendszer részeként működve.

Az iparosok és kereskedők részére az útlevelek kiállítása általában véve gördülékenyen 

zajlott. Kézdivásárhely és Sepsiszentgyörgy városok tanácsai, illetve a megye alispáni hivatala 

bennük látta a gazdasági fejlődés zálogát, így megkülönböztetett figyelembe is részesítette őket. 

Általában olyan objektív okok nem forogtak fenn, ami megakadályozta volna az okmányok kiadását, 

a román fél is ebből a szempontból együttműködést tanúsított és csupán a kétes egzisztenciájú 

belépni szándékozó személyeket igyekezett kiszűrni. A bürokrácia gépezete viszont több
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alkalommal késedelmeket okozott az útlevelek kézbesítésénél.1418 Hogy a várakozás ne 

tétlenkedéssel teljen, sok esetben a mesterek 15 napos utazási igazolvány kiváltásával hidalták át a 

holtidőt (lásd 111. sz. táblázat).1419 Ezt a gyakorlatot több példa is igazolja, amelyek közül 

megemlítendő Sáska Antal esete, aki az éves útlevelére várakozva 1883. július 15-én folyamodott a 

városi tanácshoz 15 napos útlevélért, majd augusztus 16-án kézbesítették számára a Budapestről 

megérkezett egy éves útlevelét,1480 ennek lejárta után pedig rögtön, 1884. augusztus 17-én újból 15 

napos útlevelet kérvényezett. Hasonlóképpen szemléletes Tuzson György útleveleinek láncolata, aki 

1882-1884 között kétszer váltotta ki a rövidebb érvényességű okmányt a várakozási idő alatt.1481

1885-ben pedig egyáltalán nem váltott éves útlevelet, a teljes évet azonban lefödte a 15 napos 

változatával, ami egy olyan mester képét mutatja, aki gyakorlatilag állandóan úton volt.1482 Az 

utazások céljaként a saját készítésű áru szállítása volt feltüntetve, azonban néhány fontosabb vásár 

esetében explicite utaltak erre a város hivatalnokai: kásoni (Ca§in) kolostor búcsújával egybekötött 

országos vásár (augusztus 15-25); mojnesti (Moine§ti) országos vásár (október 20-30). Sáska Antal 

utazási szokásai valamelyest különböztek a többi kézdivásárhelyi mesterekétől, aki ebben az 

időszakban szállítmányát a határátlépő román vagy magyar felén adta át romániai megrendelőjének, 

Coltofianu Constantinnak1483 legtöbb esetben annak kíséretét segédjére, Csíki Jánosra rábízva 

egészen 1881 húsvét hetéig, amikor az 110 forint összeggel elszökött mesterétől Moldvába.1484 

Valószínűleg ez a tapasztalat meggyőzte a személyes jelenlét fontosságáról és a következő években 

maga bonyolította le az ügyleteket.

A kézdivásárhelyi lábbelik, akárcsak egyéb kézműves termékek sikerességének a kulcsa a 

román piacokon alapvetően a kedvező árfekvésének és a korabeli viszonyok között dömpingnek 

értékelhető jellegének volt köszönhető. A román piacok kiszélesedése a mezőgazdaság kapitalista 

átmenetével állt szoros összefüggésben. Alexandru Ioan Cuza 1864-es agrárreformja nyomán a 

szegényparasztságnak földet osztottak, ami a hagyományos háztartások bomlását indította el. 

Moldva és Havasalföld rurális környezetében a ruházati cikkeket és lábbeliket szinte kizárólag a 

háziipar keretei között állították elő. Ezek meglehetősen kezdetleges lábbeliket, nyersbőrből készült 

bocskorokat voltak képesek csak előállítani. A kikészített bőrből készült bocskorokat, cipőket, 

bakancsokat és csizmákat már piacon szerezték be, amelynek egy kisebb része importból 

származott.1485 A román gabona és szarvasmarha iránti kereslet a mezőgazdaság ebbe az irányba 

való erőltetett elmozdítását eredményezte, ami magával hozta a háztartások tömeges szakosodását, 

azok pedig fokozatosan felhagytak a melléktevékenységként folytatott háziiparral.1486 Ezek a 

premisszák teremtették meg a kézdivásárhelyiek számára a konjunktúrát, amit az 1875-ös 

kereskedelmi és vámegyezmény tovább gerjesztett. A román protekcionista retorika meglehetősen 

szubjektíven jellemezte az Erdélyből származó lábbeliket és ruhaneműeket és tévesen az egész 

Monarchiából származó termékcsoportokra vonatkoztatta.1481
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Az 1880-as évek elején a lábbelik iránt megnőtt kereslet nem hozott különösebb változást 

sem a tranzakciók gyakorlatában, sem az üzemszervezésben, termelési struktúrában. Az értékesítési 

hálózat továbbra is a régi, bejáratott kapcsolódási pontokból állt össze, és bár az iparosok bennebb 

merészkedtek a román hátországban lévő vásárokba, lényegében a határon átnyúló helyi 

kereskedelem jellege megmaradt. Az új piaci kihívás a termelésben és a munkamegosztásban pedig 

azt a változást eredményezte, hogy a mesterek igyekeztek felduzzasztani műhelyük népének 

létszámát. Az 1872-es ipartörvény után az inas tanonc lett, a legény pedig segéddé vált, de a 

termelőegységek lényeges strukturális változása nem következett be, a céhrendszer öröksége 

megmaradt, a fejlődés belterjes volt. A nagyobb munkaerőigény nagyobb számban vonzotta a 

segédeket Kézdivásárhelyre a szomszédos községekből, közigazgatási egységekből, de szép 

számmal a magyar hátországból, vagy akár a székesfővárosból. Ennek egyik igen jelentős hozadéka 

a munkamorál fellazulása volt, a rövid fél évtized alatt ugrásszerűen megnőtt a szökések száma. A 

szökött segédek és tanoncok számát illetően Pánczél Noé tartotta a rekordot városszinten. A 

műhelyéből megszököttek egyik közös vonása az volt, hogy nem kézdivásárhelyiek voltak, 

zömükben még csak nem is háromszékiek. Feltételezhetjük, hogy ez lehetett a mester által felállított 

egyik kritérium a munkaerő-toborzásban, ami az alkalmazott nagyobb kiszolgáltatottságát és 

kontrollját segítette elő. A másik közös jellemző, hogy a segédek mindig nagyobb összeg birtokában 

távoztak, amit munkaelőlegként kaptak kézhez (1-8 havi munkabér). Pánczél azonban igen kiterjedt 

és jól működő információs hálózattal rendelkezett és minden esetben kiderítette a tőle elszököttek 

hollétét és igényelte a hatóságok beavatkozását, hogy a segédeket visszavezessék, legtöbbször 

követelve az őket szabálytalanul alkalmazó mesterek megbírságolását is. Például 1884. november 6- 

án jelentette, hogy a budapesti illetőségű Koller Szász Béla nevű segédje 40 forint munkaelőleggel 

ismeretlen helyre távozott.1488 A példa ragadós volt, mivel 22-én a mester már Demeter József nevű 

segéd távozását jelentette 42 forint 36 krajcár előleggel, aki egy brassói, Batik József nevű cipészhez 

szegődött el.1489 Ugyancsak novemberben, 27-én a marosvásárhelyi Duka József nevű cipészsegéd 

szökött meg 43 forint munkaelőleggel.1490 A szökevények a hatóságok segítségével visszakerültek 

mesterükhöz, azonban sok esetben a maradásuk meglehetősen rövid volt. Koller Szász Béla a 

következő év januárjában újfent távozott, anélkül, hogy korábbi előlegéből 30 forint 10 krajcárt 

ledolgozott volna. A közeli Martonfalvára szegődött el egy Czell nevű cipészhez, ahonnan a 

szolgabíró utasítására kísérték vissza Pánczél Noé műhelyébe.1491 Duka József 1888 októberében 

távozott el 40 forint munkaelőleg tartozás hátrahagyásával, a mester információi szerint a moldvai 

Foc§ani városba szegődött el egy Ploie§teanu nevű csizmadiához. Az ügyben megkeresett bukaresti 

Osztrák-Magyar konzulátusnak nem sikerült felderíteni a hollétét.1492 A mester nem minden esetben 

ragaszkodott a visszavezetéshez, így a szomszédos lemhényi származású, Simon János nevű segédje 

esetében sem, aki szabadságáról nem tért vissza, hanem a Brassó megyei Hoszúfaluba szegődött el 

Kun Lajos cipészmesterhez.1493 A segéd visszatérés helyett a tartozás részletben, készpénzben való
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törlesztését választotta, amibe a mester bele is egyezett,1494 sőt a segédtől hátramaradt 

szerszámkészletet is elküldte neki.1495 A segédek szabálytalan távozásai ezek szerint nagyon sok 

esetben a mester összeférhetetlen természete, vagy túlzott munkakövetelései miatt következhettek 

be, de nem elhanyagolható tényező lehet a könnyelműen kifizetett, más mesterek gyakorlatánál 

magasabb összegű munkaelőlegek kifizetése sem, sőt a városi tanácshoz benyújtott panaszok száma 

alapján ez utóbbi tűnik dominánsnak.

A kézdivásárhelyi iparosok nem hanyagolták el az otthoni piacokat sem. Az 1872-es 

ipartörvény nyomán liberalizálódott a városi piac, a továbbiakban pedig a helyi mesterek, árusok 

egyenlő elbánásban részesültek az idegenekkel.1496 A piaci vámtarifában már nem különböztették 

meg őket, a helyigénylésnél úgyszintén. Az 1884-es ipartörvény viszont egyfajta protekcionista 

fordulatot hozott a helyi jellegű kereskedelemben, aminek következtében a csak az adott városban 

lakó iparosok árulhatták termékeiket a hetivásárokon.1491 A kézdivásárhelyi városi tanács nem lépett 

fel eléggé erélyesen a törvény alkalmazása érdekében. Másfelől az új jogszabály és a céhrendszer 

eleven emléke nem hagyta nyugodni mestereinket, és előbb a Csizmadia Ipartársulat nevében 

fordultak a városi tanácshoz, hogy akadályozzák meg, hogy idegen iparosok helyeket foglaljanak el 

a hetivásárokon.1498 Miután pedig ez az igyekezet nem hozta meg a várt eredményt, magukhoz 

ragadták a kezdeményezést és ököllel szereztek érvényt akaratuknak, súlyosan megsebesítve több 

nem helyi árust. Az eset kapcsán a városi ügyészség jelentős pénzbírsággal marasztalta el Sáska 

Antalt, Megyaszai Mátét és Tuzson Györgyöt garázdaságuk miatt, rajtuk kívül pedig további két 

mestert: Turóczi Károlyt és Piblinger Vincét.1499

Az exporttevékenység kétségtelenül anyagi gyarapodást eredményezett a lehetőséget 

kihasználó mesterek számára, azonban a vagyonosodás egyenlőtlenül ment végbe. A két 

ipartársulat-elnököt van alkalmunk itt tüzetesebben megvizsgálni, mivel kettejük vagyona és 

jövedelme ért el olyan szintet, amelyek adatai elhagyták az adóhivatal falait.1500 Vagyonosodás 

szempontjából kettejükben a gyermektelenség volt a legfontosabb közös tényező, mivel az általunk 

vizsgált többi mester nagycsaládos volt, akik az üzletből származó jövedelmüket felélték. Sáska 

Antal és Pánczél Noé, mivel a családfenntartás kiadásai a többiekhez viszonyítva csekélyebbek 

voltak, szenvedélyesen gyűjtötték az ingatlanokat, és bár az adóösszegek listája nem nevezi meg az 

adófajtákat, biztosak lehetünk, hogy a mércén nem a III. osztályú kereseti adó, hanem a házadó 

emelte át őket.1501 Másfelől a vámháború bekövetkezte nyomán megcsappant üzleti tevékenységből 

származó jövedelem miatt pedig a házadó egymagában nem volt elegendő, hogy a lajstromra 

kerüljenek. Páncél Noé átmeneti talpra állása 1891-ben pedig -  amint azt az elkövetkezendőkben 

látni fogjuk -  az állami megrendelések mellett más iparágakban való vállalkozásaihoz köthető (112. 

sz. ábra).

1882-ben Sáska Antal két házat vásárolt Kézdivásárhelyen és kebeleztette át azokat saját 

nevére,1502 következő évben pedig még egyet.1503 Míg 1878-ban még kénytelen volt a várostól
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kaszálót venni haszonbérbe, évi 22 forint 90 krajcár összeg ellenében, hogy igavonó lovai számára a 

takarmányt biztosítani tudja,1504 a következő években már termőterületet vásárolt a szomszédos 

községekben, amint azok a nem az adott településen élő adózókat tartalmazó ún. küladó 

kimutatásaiból kiderül. Ezek a vásárlások túlnőtték az áruszállítás biztosításának az igényeit. Ez 

mutatja, hogy esetében a szakma mellett kiemelt fontossággal bírt a gazdálkodás, sőt az említett 

földek mellett a szállítmányozáshoz nem alkalmazható tenyészállatokkal is rendelkezett, ami a város 

iparos közegében igen meglepő volt.1505 Míg műhelye és lakóháza a város központi részében 

helyezkedett el, amelyet tanoncaival és segédeivel osztott meg, az iparos társai közvetlen 

szomszédságában, a város határában lévő gazdasága a szállítóeszközök és a takarmány tárolására 

illetve állattartásra volt berendezkedve, és ott volt elszállásolva a cselédség.

Pánczél Noé ennél lendületesebben szerzett ingatlanokat, ami a mennyiséget illeti, vásárlásai 

azonban csak a város területére korlátozódtak. 1882-ben és 1883-ban két-két házat vásárolt,1506 majd 

ezeket rövid idő alatt kijavította. Vagyoni gyarapodásával arányosan a kapzsisága is nőtt és nem 

riadt vissza szomszédos elhagyott házak önkényes elfoglalásától,1507 vagy testvére vagyonának 

végrehajtó általi lefoglaltatásától, amikor annak az örökség elosztásánál likviditási gondjai 

jelentkeztek.1508 Ezzel szemben Megyaszai Máté igen szerény körülmények között élt, gyermekei 

ingyenes oktatásáért többször szegénységi bizonyítványért folyamodott. Igavonó lovai ellátásához 

nem rendelkezett kellő nagyságú földterülettel, ami állandó problémaforrást jelentett számára, 

megoldásához pedig a várostól kellett haszonbérbe vennie kaszálót,1509 vagy éppen esetenként, 

önkényesen foglalt a református egyházközség birtokából.1510

Az akkumulált tőke ilyen jellegű befektetése azért vált lehetővé, mert a város méretéhez 

képest nagy volt a lábbeli készítők száma, a felvevőpiac bővülése pedig nem volt kilátásban, mivel 

ekkor még a vasút nem érkezett ide. A piaci terjeszkedés határon belül és kívül pedig csak más 

mesterek kárára történhetett, amit a céhszabályzatok eleven emléke miatt nem láttak 

kivitelezhetőnek, ami a manufaktúrák struktúrájának és technológiájának újítását sem tette 

indokolttá. Másodsorban ez a gyakorlat abban a nem kimondottan kézdivásárhelyi, hanem a korral 

jellemző mentalitásban is gyökerezett, hogy az alapvető jövedelmek az ingatlanokból (föld, ház) 

származnak, ezek birtoklása pedig egyfajta státusszimbólumot is jelentett. Nem utolsósorban pedig 

számításba vették az állami megrendelések lehetőségét, amiért a személyes vagyonukkal való 

garancia vállalását helyezték kilátásba.

A kézdivásárhelyi Csizmadia Ipartársulat 1878 nyarán alakult meg a korábban felszámolt 

céh tagságából és annak vagyonára alapozva.1511 A közgyűlés által elfogadott alapszabályzatot a 

Földművelés-, Ipar- és Kereskedelemügyi Minisztérium pedig októberben hagyta jóvá.1512 A Cipész 

Ipartársulat pedig csupán néhány nappal volt hátrányba ebben a tekintetben.1513 A város két 

legbefolyásosabb ipartársulata volt az (újjá) születéstől kezdve, amit közel három évtizedig sikerült 

megőrizni. Mindez nem véletlenül, mivel a városban készült termékek előállításának jelentős
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hányada köthető hozzájuk. Ezzel összefüggésben a legnagyobb számú tagság is az övék volt, 

elhanyagolhatatlan tényezőt jelentett a hatóságok számára és a közvélemény feltétlen szimpátiáját 

bírta a társulat. Az 1878-as jogi átalakulás nyerteseinek Sáska Antal és Pánczél Noé tekinthető. 

Útjuk a nyerő helyzetbe jutásig különböző, de markáns hasonlóságokat is mutat. Előbbi jórészt 

apósa presztízsének köszönheti felemelkedését, nem elhanyagolható részlet viszont az, hogy a vele 

szemben fellépő, hasonló méretű támogatótáborral rendelkező Zsigmond Balázshoz képest döntő 

előnyét az képezte, hogy írástudó volt.1514 Ez a jelenség figyelhető meg Pánczél Noé esetében is, aki

1882-ben sógorával együtt Megyaszai Mátéval együtt lépett ki a csizmadiáktól és léptek be 

cipésztársulatba. A papírforma szerint Megyaszai lehetett volna a befutó az elnökválasztáson, de 

analfabéta volt és így tevékenységével sógora és egyben korábbi segédjének, Pánczél Noénak a 

támogatására szorítkozott. Mindkét elnöknek a szakmai szervezet élén való szereplése igen aktívnak 

értékelhető, a személyes, illetve a szűk csoportjuk érdekeinek a szem előtt tartása minden 

döntésüknél megragadható. Ezzel szemben a város és a megyei közügyek iránti érdeklődés 

meglehetősen mérsékeltnek értékelhető és csak Sáska Antal esetében tehetünk erre vonatkozó 

megállapításokat. Ugyanis ő 1882-1886 között a kamarai tagságának köszönhetően, a kétszeresen 

számított adóösszegével, virilisként helyet nyert Kézdivásárhely városi képviselőtestületében. Az

1886-os befizetései alapján pedig a következő évben Háromszék megye közgyűlésében nyert 

mandátumot.1515

Városi képviselőtestületi tagságának legfőbb jellemzője a hiányzások sokasága (lásd 113. sz. 

ábra), a megyei közgyűléseken pedig egyáltalán nem vett részt, amit nem lehet feltétlenül az 

érdektelenségének tulajdonítani, hanem inkább az életvitelében bekövetkezett fordulatnak az 

eredménye.1516 Erre a tényre alapozva megállapíthatjuk, hogy az alanyi jogon nyert tisztségei -  

mivel nem ígértek számára olyan kapcsolati tőkét, amit esetleg profitra válthatott volna -  nem 

ösztönözték cselekvésre. Ezzel szemben az ipartestületben választáson nyert tisztsége a fenti 

kritériumnak maradéktalanul megfelelt.

4. 3. 3. Válságra networking

A Romániával 1875-ben kötött kereskedelmi- és vámegyezmény érvényességének vége felé 

közeledve a magyar kormány igyekezett mérleget vonni annak hasznosságáról, azzal a szándékkal, 

hogy az annak megújítását előkészítő tárgyalásokon további előnyöket szerezzenek meg a 

külkereskedelmi forgalomban érdekelt, honos gazdasági szereplőik számára. Míg a korábbi 

tárgyalások alkalmával a kamarák szintjét érintette az ankét, 1885-ben a Földművelés-, Ipar- és 

Kereskedelemügyi Minisztérium közvetlenül az iparosoktól és kereskedőktől kérte tapasztalataik 

megosztását.1517 A kézdivásárhelyi iparosok meglehetősen szűkszavúan tájékoztattak helyzetükről 

az egyezménnyel kapcsolatban, ami elégedettségüket sejteti. Bővebb jelentést csupán a 

gabonaimportőrök tettek, akik panaszuknak adtak hangot, amiért kiutazáskor 16 frank kauciót voltak
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kénytelenek letétbe helyezni a román vámhivataloknál, aminek nyomán hátrányt szenvednek a 

romániai szállítókkal szemben. A kedvező feltételek részleges vagy teljes elhallgatása a hatóságok 

előtt, bármennyire csekély jelentőségű is volt, a székelyföldi gazdasági szereplők egyik 

sajátosságának tekinthető. Ezzel a gondolatmenettel összhangban pedig a kedvezőtlen változások 

drámai színekkel való árnyalása és a kormány vagy közigazgatási szervek számára történő ilyen 

bemutatása úgyszintén jellemző. Ez a fajta magatartás tehető részben felelőssé azért, hogy az 1886- 

ban kudarcos véget ért tárgyalásokon és az ezt előkészítő magyar-osztrák egyeztetéseken a határ 

menti iparosok hangja gyakorlatilag hallhatatlan volt. Ezeken a magyar álláspontot az agrárius 

érdekérvényesítés túlsúlya határozta meg. A vámháború kitörése után közvetlenül, azzal 

kapcsolatban, Háromszék megye, a Képviselőházhoz felterjesztett emlékiratában elsősorban az 

iparosok nehéz helyzetéért emelt hangot, amely alapjába véve agrárius retorikával volt átitatva.1518

A vámháború első két évében, az előállt új állapotra semmiféle olyan közös fellépés nem 

történt a kézdivásárhelyi csizmadia és cipész ipartársulatok részéről, amely állami intervenció 

igényét vetette volna fel, ilyen irányban program úgyszintén nem fogalmazódott meg, és egyénileg 

sem hallatták hangjukat a mesterek. A helyzetelemzést felvállaló Brassói Kereskedelmi- és 

Iparkamara felhívására csupán a városi tanács adott választ, amelyből nem következtethető ki, hogy 

bármiféle specifikus információt szolgáltattak volna az exporttevékenységben leginkább érdekelt 

termelők.1519 Azonban ezzel a magatartással szemben igen határozott aktivitás figyelhető meg a 

lábbeli készítők köreiben, ami a piacok felosztását és a túlélési stratégiát illeti.

Az árukivitel korlátozása természetszerűleg magával hozta a helyi piacok felértékelődését, 

azonban ezek felvevőképessége is korlátozott volt a maga módján, ezért értelemszerűen az 

iparosoknak csak egy szűkebb csoportja választhatta ezt az utat. 1887 januárjában, 

Kézdivásárhelyen a cipésztársulat a városi tanácshoz folyamodott az 1884 évi XVII törvénycikk 50. 

§-nak maradéktalan betartásáért, vagyis az idegen konkurencia visszaszorításáért,1520 amiért 

korábban a cipésztársulat jeles tagja ököljogot alkalmazva már fellépett. A tanács visszautasította a 

kezdeményezést, azonban a cipésztársulat elnöke, Pánczél Noé tovább ment és Kovászna, illetve 

Nagyborosnyó községek elöljáróságainál kérelmezte, hogy a heti vásáraikon a társulata tagjai 

árusíthassanak, amely arra azt határozta, „miszerint ragaszkodik az 1884. évi XVIIik törvénycikk 50. 

§-apontos bétartására”. Kovásznán a község képviselete úgy határozott, hogy „a K[ézdi]vásárhelyi 

cipészek által áruk e község piacára szállítatnak hetivásárokon örömmel belenyugszunk, sőt nem 

csak a cipészek, hanem más iparosok áruikat hozhassák a kovásznai piacra.” Ezzel szemben a 

kovásznai ipartestület a következőképpen nyilatkozott „a helybéli cipész iparosok tekintetbe 

vételével nem egyezünk belé, mert ezen községben elegendő számú cipésziparos létezik, hogymint 

ezen község mint pedig ezen község vidékének kielégítő, ha meg engedtetnék az itteni cipésziparosok 

romlására történnék.” Összegzésképpen az Orbai járási főszolgabíró a kovásznai ipartestület 

nézeteit vállalta fel a főispánhoz írt jelentésében és az ottani iparosok protekciója mellett szállt
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síkra.1521 Ezzel a kezdeményezéssel párhuzamosan a parlament is egy olyan jogszabály-módosítást 

léptetett életbe, amely ezen a korlátozáson igyekezett lazítani, olyan irányban, hogy ez elviekben, 

hosszabb távon elősegíthette volna mind az országhatáron belüli helyi piacokon, mind a háromszéki, 

illetve a szomszédos megyékben való terjeszkedést.1522 Az eredmény ehhez képest az lett, hogy 

lábbelik árusítását csupán a szomszédos Csernáton községben engedélyezték korlátlanul az idegen 

iparosok részére, Kovászna, Uzon, Nagyajta és Nagyborosnyó hetivásárain betiltották vagy 

korlátozták.1523 A kézdivásárhelyi cipész ipartársulat két fronton -  a városban és a vonzáskörén túl -  

indított piacszerzést célzó offenzívája kudarcnak tekinthető, ami a tagság körében további 

útkeresést, illetve bomlást indított el. Elnöke, Pánczél Noé helyben maradt, azonban a 

cipészműhelyének forgalma a korábbiakhoz képest lényegesen visszaesett, amely további 

irányváltásokat készített elő szakmai tevékenységéhez kötött túlélési stratégiájában.

A csizmadiák körében ezzel szemben merőben ellenkező irányú folyamat vette kezdetét, 

jelesen a tömeges kivándorlás. A kézdivásárhelyi 15 napi érvényességű útlevelek iktatókönyve, mint 

forrás áll a rendelkezésünkre ennek a jelenségnek a megfigyelésére (lásd 114. sz. 

ábra).1524Összehasonlítva a vámháború első félévét, vagyis 1886. július 1.-december 31 közötti 

időszakot az egy évvel korábbi hasonló időszakkal elsősorban az ilyen jellegű kérelmek 

növekedésének lehetünk tanúi, ugyanis, míg 1885-ben összesen 158 kérést iktattak, addig egy évre 

rá 217-et. Azonban számunkra az a fontos adat, hogy amíg 1885-ben 56 csizmadia adott le kérést, 

addig következő év hasonló időszakában közel dupláját, összesen 103-at. Ennél is fontosabb adat 

viszont a csizmadiák úti célja. Ezek szerint, 1885-ben a legtöbb ilyen útlevelet kereskedés úti céllal 

nyújtottak be a városi tanácshoz, következő évben, hasonló időszakban egyet sem a vámháború 

drámai hatásaként. Ezzel szemben pedig a munkakereső csizmadiák száma emelkedett meg 

drasztikusan. A kézdivásárhelyi csizmadiák, akárcsak más szakmák képviselőinek romániai 

munkakeresése nem volt ismeretlen dolog a korábbi években sem, akkoriban elsősorban a segédek 

ragadtak vándorbotot, az ilyen jellegű migráció pedig különösebb jelentőséggel nem bírt. Az 1886- 

as adatsor viszont egy masszív exodusról ad képet. Ezúttal nem csak a segédek, hanem mesterek is 

családjukkal és egész házuk népével indultak útnak a munkakeresés úti céljával. Külön 

kategóriaként jelennek meg a csizmadiafeleségek, akik a korábbi években, az esetek zömében nem 

egyénileg folyamodtak útlevélért, hanem férjük útitársaként. Itt többségük a férjével együtt utazik el 

munkát keresni, de számos esetben az asszonyok a már Moldvába kitelepedett férjük meglátogatása 

céljából utaznak ki egyénileg. Új jelenségnek számít a csizmadiafeleségek egyéni elutazása 

Romániába, szolgálni, ugyanis korábban az ilyen jellegű munkakeresés a házasság előtti időszakra 

volt jellemző. Figyelemre méltó, hogy 1886 második félévében egyetlen cipész 15 napos 

útlevélkérelmét sem regisztrálták, ami arra enged következtetni, hogy a kézdivásárhelyi cipészek és 

csizmadiák egy, valúszínűleg szóbeli, egyezmény nyomán felosztották a helyi, illetve a határon túli 

piacokat.
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A csizmadiasegédek munkakeresése nem véletlenszerűen zajlott le, ugyanis jelentős részük 

az ugyancsak Kézdivásárhelyről kitelepedett mesterek műhelyeiben helyezkedett el. Potsa József, 

Háromszék megye főispánja, a Földművelés-, Ipar- és Kereskedelemügyi Minisztériumhoz intézett, 

a vámháború közvetlen hatását taglaló jelentésében külön kiemelte Sáska Antal esetét.1525 A 

későbbiekben pedig kiderült, hogy a Kézdivásárhelyen még működő műhelyéből származó félkész, 

illetve készárut csempészett át jelentős mennyiségben a határon, hogy azokat majd a moldvai Herzsa 

községben felállított műhelyében helyezze el átmenetileg, értékesítés előtt.1526 Sáska Antal a 

vámháború teremtette új helyzetben két műhelyt működtetett tehát, és ő ezek között ingázott. Ilyen 

körülmények között elég gyakran volt szülővárosában, ipartársulatával nem szakította meg a 

kapcsolatot, viszont ennek ügyei intézése egyre kevésbé foglalkoztatta. Tuzson Pál csizmadiamester 

1886. július elsején folyamodott 15 napos útlevélért, a már ismertetett munkakereséssel indokolva 

azt.1521 Mindenesetre meglepő, hogy ilyen rövid idővel számolt a munkakeresést illetőleg és ennek 

érdekében magával vitte feleségét, 1 éves fiát és szolgálóját. Vele egy napon még további négy 

csizmadiasegéd folyamodott hasonló útlevélért: Kovács Lajos, Fábián József, Benkő Károly és Gere 

László, mindnyájan családostól, utóbbi esetében az utazás szükségességének indoklása rubrikában 

Tuzson György mesterhez megjegyzés szerepel. Az ellentmondás feloldható azzal, hogy Tuzson 

György éves útlevéllel rendelkezve, már korábban kiutazott Moldvába, hogy Tárgu Ocna városában 

hozzákezdjen egy műhely felállításához.1528 Ebben segédkezett testvére Pál is, aki az említett július 

elseji dátum előtt már kiutazott Fábián József és Fekete Károly segédekkel, valamint Fábián Ferenc 

és Réti István kiskorú tanoncokkal, akkor valószínűleg a műhelyfelszereléseket szállították és 

terepszemlét tartottak. Mindenestre a szervezettség ilyen szintje több évre szóló kitelepedés 

elhatározását mutatja, ez a stratégia lényeges különbséget mutat a Sáska Antalétól. Negyedik 

főszereplőnk, aki a kivándorlás mellett döntött, Megyaszai Máté a kezdeti időszakban egyéni úton 

járta Moldvát, 1886-ban még semmi arra utaló jelt nem mutatott, hogy műhelyét a városból és az 

országból kitelepíteni szándékozott volna. Mivel egy éves útlevéllel rendelkezett, nem követhetőek 

nyomon a határátlépései és az, hogy kik voltak útitársai, a kézdivásárhelyi műhelyének az intézése 

azonban teljes egészében feleségére hárult.1529

A műhelyek romániai újraindításának egyik sarkalatos kérdése, a kiutazott segédek nagy 

száma ellenére, a megfelelő munkaerőé volt. Sáska Antal Herzsa községbeli műhelye igen rövid 

életűnek bizonyult, és miután a zöldhatáron csempészett áruval több ízben lebukott, az otthonról 

hozott nyersanyag feldolgozása illetve a késztermék értékesítése után gyakorlatilag ez megszűnt 

létezni, alkalmazott segédei szélnek eredtek. 1889 elején egy újabb helyszínen kívánta újjászervezni 

a műhelyét, ezúttal a kézdivásárhelyi műhelyében maradt segédekkel. Február végén szóban fordult 

a városi tanácshoz, hogy Kánya Károly, Gánya János, Gergely Elek és Kozák József nem 

kézdivásárhelyi illetőségű segédei számára állítsanak ki útleveleket és jegyzőkönyvet vettek fel, 

amelyben a mester „kezességet vállalt minden bekövetkezendő történendőkről irányukba”.1530 Az
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alispán nem illetődhetett meg különösebben a fogadalomtól, mivel válaszában kategorikusan 

értesítette, hogy „nem idevaló illetőségűeknek útlevélutalvány semmi körülmények között nem 

adható”.1531 Az alispánnak ez az eljárása illeszkedett a hatóságokra ebben a korban jellemző 

magatartásához, ugyanis bár nem kötelezően, de bekapcsolódhatott volna az útlevél kiadásának 

kieszközlésébe (korábbi években, amikor az áruszállítmányozás volt az utazások célja, ezt meg is 

tette). Ebben az esetben azonban az utazás már nem a helyi gazdaság előlendítésével kecsegtetett, 

annak végkimenetelét, vagyis a hazatérés valószínűségét kétségesnek ítélték meg. Ugyan a 

nyolcvanas évek közepén nagyobb horderejű korlátozó jogszabályokat még nem alkalmaztak, de 

már minden lehetséges fórumon megkongatták a vészharangot a „székely kivándorlás” jelensége 

miatt. Mindenesetre a segédek otthon tartását célzó közigazgatási intézkedés nem hozott különösebb 

eredményeket, mivel mind a négyen és rajtuk kívül többen is -  amint azt látni fogjuk -  hosszabb- 

rövidebb ideig Sáska Antal moldvai műhelyében helyezkedtek el, illegális határátlépés után.

Egyik segédje, a csíkszentgyörgyi (Csík vármegye) Kánya Károly 1891 októberében utazott haza 

katonai szemlére és igényelt a városi tanácstól új munkakönyvet.1532 A segéd azt nyilatkozta, hogy 

nem akar visszamenni, de nem indokolta miért. A valószínű ok az lehetett, hogy nem akarta 

megismételni a zöldhatáron való átkelést.1533 Az illegális határátlépés ténye megállapítható másik 

segédje, Dézsi András, 1893-ban tett vallomása alapján, amely nem egyedi eset volt.1534 Az útlevél 

kiadásának megtagadását pedig a korábban elkövetett szabálytalan határátlépés idézte elő.

1889. június elején id. Jancsó József csizmadiamester panaszolta a városi tanácsnál, hogy a 

bélafalvi Fekete Lajos segédje, miután tőle korábban elszökött, a közelmúltban a városban járt.1535 A 

segéd nem máshová szegődött el, mint Megyaszai Mátéhoz, annak Adjud-i műhelyébe, aki rögtön 

kitette a segéd szűrét, miután a bukaresti osztrák-magyar követség érdeklődni kezdett felőle.1536 A 

csikszentgyörgyi Csedő Mihály segéd, 1892 tavaszán azután utazott haza Moldvából, miután 

megkapta a katonai sorozásra szóló behívóját, de visszamenni már nem tudott, azért kérte a 

kézdivásárhelyi városi tanácsot, hogy állítsanak ki számára ideiglenes iparigazolványt, mert 

munkakönyve mesterénél maradt, ahová, állítása szerint többé nem szándékozott kiutazni: „múltkor 

is útlevél nélkül mentem bé a hegyeken Megyaszai Máté úr által fizetett emberek vezetése mellett, de 

azt többé nem akarom”. Mesterével végül mégis megegyezett, hogy elutazik vele Moldvába, akinek 

sikerült őt újfent meggyőzni a zöldhatár átlépésére, azonban ez végül meghiúsult és rövid idő 

elteltével a segéd ismételten kérte a városi tanácstól a korábban visszamondott ideiglenes 

iparigazolványt, amihez rövid élménybeszámolót is mellékelt a meghiusúlt zöldhatár átlépésről..1537 

Általánosan előforduló jelenség volt az is, amikor az otthoni műhelyben jól bevált munkaerő nem 

kívánta követni mesterét Romániába. Megyaszai Máté másik segédje, Czell Dénes, 1887 tavaszán, 

megfelelő romániai tapasztalattal a háta mögött, ez ügyben tett kijelentése olyanfajta eltökéltségről 

tesz tanúbizonyságot, amely jelentős számú sorstársának a sajátja volt..1538 Másik segédje, Hunyadi
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János, aki 1892 tavaszán távozott el Moldvából, hasonlóképpen fogalmazott: „én, mivel tartozom, 

azt kész vagyok itt ledolgozni, de Romániába nem megyek”.1539

A munkaerő-utánpótlás problémájával hasonlóképpen szembe kellett néznie minden 

Romániába kitelepített műhelyt vezető mesternek. 1888. december 3-án egy kézdivásárhelyi 

csizmadiamester, ifj. Kovács Mátyás azzal a panasszal fordult a városi tanácshoz, hogy két 

tanköteles tanonca, a 13 éves Balázs Mihály és a 15 éves Székely András november 28-án éjjel a 

műhelyéből eltűnt.1540 A tanács a feljelentést továbbította az alispáni hivatalhoz, amely rögtön 

körözést adott ki a megye hivatalos lapjában a két fiatalra. A köröztetés nyomán, következő év 

elején, a mesternek sikerült információt szereznie a hollétükről, erről pedig a hatóságokat rögtön 

tájékoztatta.1541 Ennek nyomán az alispán értesítette a belügyminisztérium útján a Monarchia 

bukaresti képviseletét, tévesen Akna nevű várost jelölve meg, hogy derítsék ki a keresett személyek 

hollétét, azonban innen azt a választ kapták, hogy ilyen nevű város Romániában nem létezik. Végül 

a tanács egy, május 18-án keltezett levélben helyesbített, hogy valójában Tárgu Ocna városáról van 

szó és ezek után a konzulátus képviselői a megjelölt műhelyben tett helyszíni szemle alkalmával a 

tanoncokat már nem találták meg, mivel a mester értesült a felkutatási eljárás megkezdéséről és 

gyorsan hazavitte őket Kézdivásárhelyre.1542 A város rendőrkapitánya a történtek után, október 

végén, hivatalból megindította a vizsgálatot az útlevélkihágás megállapítására és a vétkesek 

felfedésére, aminek nyomán Tuzson Györgynét 20 forint pénzbírsággal sújtották.1543 Tuzson 

Györgynek pedig a megye alispánja abban az évben megtagadta az útlevélkiadást.1544

1891. július 7-én Zsigmond Balázs mester jelentette be, hogy előző este Gegő József nevű, 

csíkjenőfalvi tanonca tőle elszökött és „gyanításom szerint Moldvába mehetett, azonban csíkba való 

felkeresése is szükséges lenne”.1545 A csíkszépvízi főszolgabíró negatív válasza után, hónap végén 

újfent jelentkezett a panaszos mester és közölte a tanáccsal, miszerint a szökevény „hallomás szerint 

Oláhországban Sáska Antalnál van”.1546 Augusztus 27-én egy újabb szökést jelentett be, ezúttal a 

barátosi Kató János csizmadiasegédjéét.1547 Majd szeptember 10-én kiegészítette friss 

információkkal: „Zs. B. bemutatja Moldvából, Gorzafalváról idevaló Fekete Mártonnak, Tuzson Pál 

által küldött levelező lapot, melyben írva van, hogy Kató János Filipesten Sáska Antalnál van 

munkába”. Másnap Jancsó Sámuel csizmadiamester jelentette be, hogy Hahn Frigyes nevű segédje 

megszökött és ő is arra gyanakodott, hogy Sáskánál van alkalmazásban.1548 Október 7-én az alispáni 

hivatal tudatta a két mesterrel, hogy a diplomáciai képviselet helyszíni szemléjén Filipe§ti-en, a két 

szökevényt nem találták.1549 Zsigmond Balázs decemberben Gegő János ügyében újra a tanácshoz 

fordult és megerősítette, hogy „Sáska Antal csizmadiamester, kinél szökevény tanonca, Gegő József 

munkába van fogadva”, majd tekintettel arra, hogy Sáska éppen a városban időzött, kérte őt 

kihallgatni „minő törvénynél fogva fogadta bé a szökevényt a műhelyébe”. A kérdőre vont mester 

tagadta, hogy tudomása lett volna az inas szökevény voltáról és elhárította a hazautaztatását.1550
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Megyaszai Máté ehhez hasonló eszközhöz folyamodott 1891-ben, amikor a csíkszentsimoni 

(Csík vármegye), 13 éves Cseke Istvánt június 12-én tanoncnak felfogadta és a szerződésbe 

belefoglalta, hogy „köteles nevezett tanoncz az üdőt Romániába, Adjudon letölteni”. Cseke István 

vallomásában a már ismert módszert vázolta fel: „útlevél nélkül, egy sósmezői oláh vitte az erdőn 

Moldvába”. Ezt erősítette meg egy másik tanonc, Sándor József is: „útlevél nélkül mentem 

Romániába, három évig ültem ott, oda egy oláh vitt keresztül az erdőn Sósmezőről.”1551 Az eset 

kapcsán 1894. november másodikén Cseke István apja tett panaszt a kézdivásárhelyi városi 

tanácsnál, követelve, hogy „mind a két tanoncot a kezemre adni, hogy vihessem haza, mert 

törvényes szerződés nincs, maga írta kénye szerint a z t”. Végül az apa és a mester abban egyeztek ki, 

hogy előbbi a fia munkaelőlegét részletekben visszafizeti a felszabadítás fejében. Megyaszai Máté 

ellen, a határ szabálytalan átléptetése miatt az ügy elévüléséből kifolyólag nem indítottak eljárást, a 

megegyezés után két héttel a tanács nem állított kifogást útlevélutalványa felterjesztése ellen.1552 

Tuzson György Sáska Antal és Megyaszai Máté esetében, többek között, egy igen fontos közös 

tényező fedezhető fel: mindhárom esetben a tanoncok nem kézdivásárhelyi illetőségűek voltak. Ez 

abból a szempontból érdekes, hogy a kiskorúakat közvetlen szülői felügyelet hiányában könnyen 

lehetett manipulálni, esetünkben eltüntetni a határon. A határátléptetés teljesen azonos eszközökkel 

történt, ami a határ menti kistérségben sűrűn alkalmazott gyakorlatnak számított. A megkárosított 

mester illetve az apa közbelépésének köszönhetően lett a fenti esetekből közigazgatási ügy és így 

nyoma maradt, de ténylegesen számos nyomtalan esetet feltételezhetünk.

1889 közepére a kézdivásárhelyi mesterek kitelepedése gyakorlatilag lezajlott. Tuzson Pál 

testvérével Tuzson Györggyel közösen Tárgu Ocna-n alapítottak műhelyt még a vámháború kitörése 

után közvetlenül, és a személyzet cserélődését leszámítva töretlenül folytatták tevékenységüket a 

következő években. Sáska Antal első próbálkozása után Filipe§ti városában állította fel műhelyét, 

Megyaszai Máté pedig Adjudon. Ők ketten igen szoros kapcsolatot tartottak fenn, amit 

megalapoztak már számos korábbi együttműködéssel. Üzleti társulásuk körülményeire vonatkozóan 

még megjegyzendő, hogy ehhez jelentős mértékben hozzájárult az a tényező, hogy Sáska Antalnak 

egy korábbi adóssága volt Megyaszai Mátéval szemben. 1886-ban, első moldvai kitelepedése 

alkalmával, Sáska 227 forint 94 krajcárra becsült nyersanyagot vitt el hitelben Megyaszai 

műhelyéből,1553 majd ennek fejében, törlesztésképp bevette üzlettársnak a nagyjából saját erőből 

létrehozott második moldvai vállalkozásba is. A műhelyek ilyen jellegű földrajzi szóródása általános 

tendenciát mutat, ugyanis a vámháború kitörése után a legtöbb kézdivásárhelyi mester közvetlenül a 

határ mellett, román területen állította fel műhelyét, ahonnan még elérhető közelségben volt az 

otthon. A következő hónapokban-években azonban nyilvánvalóvá vált, hogy termékeikre a 

prohibitív vámok hosszabb ideig fennállnak, ami arra ösztönözte őket, hogy Romániába mélyebben 

bemerészkedjenek, és jobban szétszóródjanak. A műhelyek elhelyezkedése, bár nem kimondottan 

kereskedelmi gócpontokat céloztak meg, egyfajta kartellszerű jelleget mutat. Ugyanis ha egy adott
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településen, valamelyik mester felállította műhelyét, számára ezzel garantálva volt az elsőség, a 

földrajzi szóródás nyomán hatékonyabban födték le a piacot. Természetesen ez nem zárta ki annak 

lehetőségét, hogy különböző helységekben heti- vagy országos vásárokon találkozzanak. 

Összességében a kézdivásárhelyi mesterek egymással általában jó, mondhatni bizalmi viszonyt 

ápoltak, az együvé tartozás ténye felértékelődött idegenföldön.

A kitelepedett műhelyek az otthoni működési modellt alkalmazták nem csak a termelés és 

üzlet megszervezése tekintetében, hanem a hétköznapi életben is. Az otthon megszokott háznép 

teljes létszámmal és megszokott feladatkörökkel találta meg a helyét az új környezetben. A Tuzson 

fivérekhez hasonlóan Sáska Antal és Megyaszai Máté közös vállalkozásuk elindulása után 

kitelepítették családjaikat, segédjeiket, azok családjait, kocsisaikat és a házi cselédjeiket. Megyaszai 

Máténak 1888. augusztus 24-én kézbesítették azt az egy éves útlevelét, amelyben négy kiskorú 

gyermeke is szerepelt.1554 A család tehát teljes létszámmal kitelepedett Moldvába, beleértve a 

legnagyobb leányát, Terézt is,1555 aki következő évben összeházasodott a felszabadult segédjével, 

Pálffi Árpáddal. Sáska Antalné, aki korábban csak a legritkább esetekben kísérte el férjét a határon 

túli útjaira, első ízben 1888. szeptember 25-én igényelt éves útlevelet férjével együtt,1556 és attól az 

időponttól kezdve ideje nagy részét férjével együtt Romániában töltötte, bár nem állandó jelleggel 

telepedett ki. Az első nagy határátlépés egyes családtagok és alkalmazottak szempontjából 

meghatározónak értékelhető, ugyanis a továbbiakban ők már nem látogattak haza és nem újították 

meg útleveleiket, vagy nem kérelmezték azt egyénileg, illetve azoknak a személyeknek az újabb 

útleveleiben már nem szerepeltek azok, akikkel kiutaztak. Ezeknek a személyeknek a következő 

utazására csak évekkel később került sor, amely ugyanúgy meghatározó volt, mivel a végleges 

hazautazást jelentette. A mesterek ezzel szemben meglehetősen nagy aktivitást tanúsítottak az 

utazásokat illetőleg, útlevélügyben mindig naprakészek voltak, különös figyelmet fordítottak arra, 

hogy lejárt érvényességű útlevéllel ne tartózkodjanak Romániában, de főként arra, hogy a határt 

(hazafelé) ne lépjék így át, mert ez a továbbiakban az útlevél kiállításának megtagadást és így a 

szabad mozgás korlátozását eredményezte volna.1557 Ebben a tekintetben másik motiváló tényező a 

konzuli védelemnek a megtartása volt, amiért igyekeztek megőrizni állampolgárságukat/alattvalói 

státuszukat, hogy üzletük, tulajdonjoguk ebben a minőségben legyen garantálva és nem teljességgel 

alávetve a romániai törvényeknek (útlevélkérelmek és ezek kiadási időpontjait lásd 115. sz. 

táblázat).

A két kolónia az őt körülvevő településtől és helyi társadalomtól függetlenül élt, az 

integrálódási szándék jelei nélkül, az érintkezési felületet a vásár és a nyersanyagbeszerzések 

jelentették, alkalmazottaik között nem találunk romániai származásút. A viselkedésmód 

gyakorlatilag a vámháború előtti időkből öröklődött át, és nyilvánvalóan idegenkedtek más jellegű 

vagy mélyebb kapcsolatok kialakításától. A korabeli román jogrendben nem léteztek különösebb 

megkötések az iparűzésre vonatkozóan, a közigazgatás pedig igen „nagyvonalú” volt ennek

271



végrehajtásában. Például a szakképesítés nem volt feltétel a szakma gyakorlásánál, a mesterek 

munkakönyv nélkül alkalmazták segédeiket. A hatósági kontroll hiánya miatt a kezdeti időkben az 

otthoni jogszabályok keretei között szerveződött a munkáltató-munkaerő viszony, azonban az ilyen 

jellegű emlékezet eróziójával párhuzamosan ezek a viszonyok is egyre kaotikusabbá váltak, ami 

nagyban hozzájárult ezeknek a kitelepített műhelyeknek a felszámolódásához. A helyi 

intézményektől és hivataloktól való tartózkodás az üzleti, de a magánélet terén is megmutatkozott. 

Megyaszai Máté két gyermekének születését nem jelentette be Adjud-on, hanem hazavitte és 

Kézdivásárhelyen kereszteltette meg és anyakönyvezhette.1558 A keresztelés abból a szempontból 

indokolt volt, hogy a református felekezet sem a városban, sem annak környékén nem volt 

reprezentálva, azonban a Romániában már létező civil anyakönyvvezetőt sem kereste fel, ami azt 

mutatja, hogy csak átmeneti letelepedésben gondolkodtak. Ennél súlyosabb cselekedet volt az, 

amikor Sáska Antal elhalálozott segédjét, a bölöni származású Németh Istvánt úgy temették el, hogy 

azt sem a helyi román hatóságoknak, sem odahaza nem jelentették be. Az esetet a nagyajtai 

főszolgabíró derítette ki, mivel az elhunyt katonaköteles volt és ezért éveken keresztül kitartóan 

nyomozott utána. Az eset körülményihez pedig hozzátartozik, hogy a haláleset nem Filipe§ti-en 

történt, hanem a haldokló segédet megpróbálták hazaszállítani, azonban útközben elhunyt, így Tárgu 

Ocna-n, Sáska régi segédjének Csíki Jánosnak a házától temették el.1559

Az egykor széles társadalmi megbecsülésnek örvendő mesterek között végeredményben 

erkölcsi hanyatlás, züllés jeleit lehet érzékelni, ami az alkalmazottakhoz való viszonyulást illeti. Ez 

pedig állandósult ingatag helyzetük mutatója, mintegy a törvényes keretek partvonalára 

szorulásukkal magyarázható. A jelenséget érzékelték az otthon, Kézdivásárhelyen maradt 

szakmabeliek körében is, mivel közülük sokan elérkezettnek érezték az időt, hogy átvegyék a 

kitelepedettek helyét nemcsak a gazdasági életben, hanem a város társadalmában is. A csizmadia 

ipartársulat létrejötte után már markánsan kikristályosodott ellenzéki csoport, fiatal vezetőjükkel, az 

ipartársulati alelnökkel, Zsigmond Balázzsal az élen igyekezett fellépni a távol lévő „nagy öregek” 

ellen.1560

Valóban, a kitelepedettek hazautazásainak száma, és az otthon töltött idő az 1890-es évek 

elejéig folyamatosan csökkent.1561 Otthoni üzleteik számára nem igényelték működési engedélyeik 

éves megújítását, azok gyakorlatilag megszűntek létezni,1562 viszont az adóhatóságnál nem 

jelentették be ezek megszűnését, ami jelentős adó és közmunkaváltság hátralék felhalmozódását 

eredményezte.1563 A távollét évei alatt jelentős levelezés zajlott ebben az ügyben. 1889-ben 

Megyaszai Máté a kirótt kereseti adója ellen beadott folyamodásában, jó két év késéssel közölte, 

hogy „1887 évi július havában beszüntette üzletét”.1564 Következő évben Tuzson György 

folyamodott a közmunkaváltság elengedése miatt hasonló indokkal.1565 A probléma a hanyagság 

miatt sok esetben akuttá vált és a végrehajtók vagyontárgyakat foglaltak le különböző tartozások
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fejében. 1889-ben Tuzson Pál lefoglalt kisebb értékű ingóságaiból árvereztek,1566 1 891-ben pedig 

Sáska Antal 10 forintos hátraléka fejében zálogolták az 50 forint értékűre becsült szekerét.1561

Ezeknél súlyosabb következménnyel járó problémát jelentett a régebbi üzleti partnerekkel 

szemben fennálló tartozásokról való „megfeledkezés”. Váltókölcsön-tartozások hátrahagyásával 

telepedett ki mind a négy mester. 1891 májusában a pénzügyigazgatóság Tuzson Györgyöt 

kihallgatni rendelte egy 640 forintnyi összegű, a brassói Teuch M. Carllal fennálló tartozás felől.1568 

Egy hasonló adósság behajtására vállalkozó kereskedő, Vertán Vencel 1891 októberében 

folyamodott a városi tanácshoz azzal a kéréssel, hogy számára igazolják, miszerint Tuzson Pál 

„Kézdivásárhely területéről Moldvába vette lakását és holléte nem tudatik”.1569 Ugyancsak egy régi 

adósság behajtására vállalkozó ügyvéd, Zajzon Lázár 1893-ban kérte a városi tanácsot, hogy 

állítsanak ki számára egy igazolást, amely szerint Sáska Antal „házzal, birtokkal rendelkezik 

kézdivásárhelyi polgár, s csak műhelyét tartja Romániában, de a város kötelékéből nincs 

kiszakadva, állami adót itt fizet, s közterheket is itt hordoz” 1 7  Sáska adósságügye akkor került 

felszínre, amikor az állami megrendelések új helyzetet teremtettek a benne résztvevő mestereknek, 

jelesen az újra beindított üzlet nyomán erősebb lett a kötődés az illetőségi hellyel, de kétségtelen, 

hogy az adósság jóval korábbról fennállt. Az állami megrendelések megérkezése előtt tehát egy 

közös jellemző fedezhető fel a kitelepedett mesterek esetében: mindannyian el voltak adósodva 

brassói kereskedők felé. A régebben kötött szerződések törlesztése kisebb mértékben a romániai 

nyersanyag-utánpótlás elmaradása miatt hiúsult meg, döntően a kitelepedéssel járó otthoni piactól 

való átmeneti teljes elfordulás volt az okozója.

Az otthonmaradást vállaló mestereknek, amint azt az előbbiekben ismertettük, nem sikerült a 

városon kívül jelentősebb helyi piacokat szerezniük és ez idő alatt számukra is hasonlóképpen 

nehézségeket okoztak a közterhek és az ebből felhalmozódó tartozások. Széles körben jelentkezett a 

fizetésképtelenség, aminek oka a helyi üzleti élet nagyarányú pangása volt, mivel Kézdivásárhely 

lélekszámánál fogva nem tudott eltartani annyi lábbeli készítőt, amennyi a városban a masszív 

elvándorlás ellenére megmaradt. Azok a segédek és szegényebb mesterek, akik nem szándékoztak 

vándorbotot ragadni, igyekeztek más pályát választani. Az 1880-as évek végén jelentős számban 

találunk közöttük olyanokat, akik gazdálkodásba, vagy egyéb olyan vállalkozásba kezdtek, mint 

korcsma / vendéglő, esetleg bordélyház működtetése, de a közszférában is igyekeztek olyan 

állásokban elhelyezkedni, mint piaci vámszedő, irodaszolga, iskolaszolga, vagy fogházőr. Ezekben 

az években megnövekedett azok száma, akik az 1848/49-es tevékenységük miatt honvédnyugdíj 

jogosultságuknak szereztek érvényt, köztük csizmadiák/cipészek is. Akik megmaradtak a pályán, 

üzleteik fokozatosan elsorvadtak, műhelyeik tevékenysége olyan szintre esett vissza, hogy csak 

maga a mester és családtagjai esetleg még egy-két tanonc dolgozott benne. A vámháború 

kirobbanása után tömegesen bocsátották el a segédeket, de -  amint az előbbiekben leírtuk -  nagyon 

sok esetben a segédek és inasok szöktek el mestereiktől elsősorban Moldvába. 1887. februárban
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Tordai Domokos csizmadiamester is útra kélt szerencsét próbálni Romániában, azonban a dolgai 

nem alakultak a számításai szerint, ezért következő év elején véglegesen hazautazott.1571 Műhelyét 

csökkentett kapacitással működtette, ami rányomta bélyegét családjának anyagi helyzetére is: 

gyermekei iskoláztatása érdekében minden évben szegénységi bizonyítvány kiadásáért folyamodott 

a városi tanácshoz. 1889-ben az állami megrendelések már elérhető közelségbe kerültek, aminek 

megpályázásához az általa tulajdonolt ingatlanról értékbizonyítványt igényelt.1572 A fokozatos 

elszegényedéssel kellett szembenézniük az otthonmaradtak közül Zsigmond Balázs 

csizmadiamesternek és Megyaszai Máté vejének, Pálffi Árpád cipészmesternek is, akik valamivel 

nagyobb kapacitással dolgozhattak, mivel nekik nem jött közbe romániai intermezzo és így csekély 

piaci részesedésüket is megtarthatták. Azonban az alkalmazottaik szökései komoly gondokat 

okoztak számukra. Ebből a helyzetből a kiút az állami megrendelésekben kezdett körvonalazódni.

Az általunk vizsgált otthonmaradt mesterek közül kétségtelenül a legjelentősebb figura 

Pánczél Noé cipészmester, aki tekintélyénél, de főképp tehetőségétől fogva szélesebb cselekvési 

területen mozoghatott. 1887-ben társult idős édesapjával, Pánczél Istvánnal, az ő 

asztalosműhelyének vezetésére vállalkozott, üzleti ügyeiben eljárt illetve a hatóságok előtt 

képviselte, azonban az asztalos szakmában való járatlansága miatt presztízse igen alacsony szinten 

volt, az alkalmazottak szemében megkérdőjeleződött legitimitása is. 1891 márciusában Szilágyiné 

Kapusi Lina az ott tanoncként alkalmazott fia, Kovács István érdekében emelt panaszt a városi 

tanácsnál, kérve tanoncszerződésének semmissé tételét: „a fiú  panaszkodik, hogy nincs kitől tanulni, 

mert a tanítómester elöregedett, elbetegedett és munkaképtelen”. Pánczél Noé könnyedén kezelte az 

ügyet, önérzetében sértettsége azonban kiérezhető nyilatkozatában: „a tanoncszerződés 

felbontásába beleegyezek, mert a tanonc értelmével nem ösztönzi a tanítómestert, hogy a szerződés 

mellett maradjon”.1573 Az asztalos szakma számára Pánczél Noé személye a kontárral volt egyenlő, 

ebből kifolyólag a műhelyben alkalmazott segédek nehezen bírták elfogadni, számos esetben 

konfrontálódtak vele. Ugyanabban az évben, augusztus 16-án Váradi István asztalossegéd hagyta 

abba a munkát, látszólag sztrájkba kezdve: „azért nem dolgozom, mert nincs kedvem, mert nem elég 

a fizetés”. A tanácshoz beidézett segéd kinyilvánította, hogy a felvett munkaelőlegét hajlandó 

visszafizetni, amit Pánczél Noé nem akart elfogadni, sőt ajánlatot tett, hogy „ezután készítendő 

munkáit hajlandó magasabb árba fizetn i”. Valójában azonban a segédnek a mesteri szerepkört 

szakismeret nélkül felvállaló üzletvezetővel szemben voltak kifogásai, amikor kategorikusan 

közölte, hogy: „nem kíván Pánczél Noéval dolgozni”.1574 Ezek a tapasztalatok végül nem győzték 

meg a cipészmestert, hogy jobb a kaptafánál maradni és édesapja 1892-ben bekövetkezett halála 

után már egyedül vezette tovább az asztalosműhelyt, sőt bővítette azt,1575 olyan időszakban, amikor 

az állami megrendeléseknek köszönhetően a lábbeli-iparág fellendülni látszott. Asztalos üzletével 

véglegesen 1895-ben hagyott fel,1576 az adóhatóságokat erről azután értesítette, miután egy kisebb 

téglagyárat alapított és az elkezdte működését.1577 A mesternek ezenkívül még kisebb jelentőségű
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üzletei is voltak: borárulásra1578 és dohányárulásra1579 engedéllyel rendelkezett és a vámháború évei 

alatt ezek után adót is fizetett. Ezekből az üzletekből származó jövedelmeit a megszokott módon, 

Kézdivásárhelyen és a környező településeken ingatlanokba fektette, előbbi esetben házakat, utóbbi 

esetben termőföldeket vásárolt fel. Mindezeknek eredményeképpen 1891-től, igaz átmenetileg, de a 

városi virilisek sorába újfent bekerült, ami számára semmiféle ambíció beteljesülését nem jelentette, 

és mindenféle olyan adónem ellen, amely nem a III. osztályú kereseti adó volt, mindig 

következetesen és meglehetősen vehemensen tiltakozott.1580

A mesterek e rövid szakmai pályaszakaszainak gyors áttekintése után azt a tanulságot 

szűrhetjük le, hogy nem alakítottak ki hosszabb távú túlélési stratégiákat, sokkal inkább taktikai 

lépéseknek többé-kevésbé összefüggő láncolatáról beszélhetünk. Pánczél Noé, Zsigmond Balázs és 

Pálffi Árpád elhatározása az otthonmaradást illetőleg nagyon szilárd lehetett, mivel esetükben 

útlevélkérelmeket nem sikerült azonosítani és a határ egyéb módon történt átlépését sem lehetett 

megállapítani esetükben. A megélhetés kérdésére a választ gyakorlatilag naponta keresték, és az 

állami megrendelések igazi mentőövet jelentettek. Az állami megrendelések a kitelepedettek sorsát 

is hasonló mértékben befolyásolták. Tordai Domokos minden bizonnyal azért utazott haza 1888 

elején véglegesen Romániából, mert arra az időpontra már körvonalazódni látszottak a hadsereg 

megrendelései és ebben ő perspektívát látott. Sáska Antal, Megyaszai Máté és Tuzson György (és 

Pál) kitelepedését pedig nagyban befolyásolta, hogy ezek a megrendelések késtek és meglátásuk 

szerint kérdésessé is váltak. 1887 áprilisában Sáska Antal és Tuzson György a városi tanácstól 

megkapták az igazolást, hogy bakancsok szállítására képesek és a mintapéldányukat postán 

elküldték a jövendőbeli megrendelőnek.1581 Ekkor már mindketten kitelepedtek Moldvába és 

számukra a szerződés létrejötte a hazajövetel lehetőségét is jelentette, ne feledjük, hogy Sáska Antal 

első, Herzsa községben felállított műhelye már rövid életének végét járta. Ugyanebben az 

időszakban Megyaszai Máté is jelentkezett, hogy a népfelkelő hadsereg számára munkát 

vállaljon.1582 Azonban ezek a megrendelések nem konkretizálódtak a kívánt ütemben, aminek 

nyomán újfent átlépték a határt és moldvai műhelyeik építésére koncentráltak a továbbiakban, amit a 

már ismert munkaerő-toborzási akciók mutatnak a legszemléletesebben. A megrendelések végül 

akkor valósultak meg, amikor a kitelepített műhelyek is a beléjük fektetett munka nyomán már 

meglehetősen jól működtek, amit az is mutat, hogy ezek a vámháború lezárulása után nem 

szüntették be rögtön a tevékenységüket, hanem csak évekkel utána. Ilyen körülmények között a 

kitelepedett mesterek számára a hadsereg megrendelései már nem a mentőövet jelentették, sokkal 

inkább olyan plusz követelményt, aminek nem bírtak maradéktalanul megfelelni és úgy tűnik, nem 

is törekedtek különösebben erre.
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4. 3. 4. Piacátrendeződés és a mesterek újabb orientációi

1892 tavaszától kezdődően a kitelepedett mestereknek egy újabb, számukra kedvezőtlen 

folyamattal kellett szembenézniük, jelesen a segédek hazatelepedési hullámával. A korábbiakban 

már ismertettünk olyan eseteket, amikor a valamilyen okból hazautazott segéd nem tudott 

visszamenni Romániába a korábbi útlevélvétsége miatt, de ettől az időponttól kezdve úgy 

jelentkeztek segédek, vagy felszabadult tanoncok Kézdivásárhely városi tanácsánál, hogy 

mesterüktől való távozásukat nem indokolták. Ismeretlen maradt annak oka is, hogy mi indította 

haza őket, mert jelentősen kedvezőbb gazdasági körülményeket nem lehetett azonosítani a városban 

vagy környékén az érintett iparágban (az állami megrendelések ezt nem biztosíthatták). Ugyanakkor 

feltételezhetjük, hogy ennek a fajta elvándorlásnak más irányai is lehettek: vagy romániai, vagy más 

magyarországi városok.

Március 17-én a szomszédos községből, Kurtapatakról származó Czibak János 

csizmadiasegéd jelent meg a tanácsnál bejelenteni, hogy Tuzson György moldvai műhelyéből 

eltávozott és egyúttal panaszt is tett, hogy munkakönyvét nem kapta kézhez, amiért ideiglenes 

iparigazolványt igényelt és kapott is.1583 Következő év folyamán a mester maga is véglegesen 

hazatért Kézdivásárhelyre, és elérkezettnek látta az időt, hogy rendezze a számlát a tőle megszökött 

segédjével, ezért november 20-án bepanaszolta őt, 38 forint, 80 krajcár munkaelőleg befizetését, 

vagy ledolgozását követelve tőle. Végül békés úton sikerült kiegyezni abban, hogy a segéd 

december 12-én munkába áll a mesterének kézdivásárhelyi műhelyében, aki béréből minden héten 2 

forintot visszatart.1584 A mester szempontjából előnyös lehetett a megállapodás, mivel a 

honvédséggel kötött szerződése miatt újraindított műhelyben szüksége volt a munkaerőre, azonban 

ez az együttműködés nem volt hosszú életű. 1894. május 7-én Czibak János újfent bepanaszolta 

Tuzson Györgyöt, hogy kilépni szándékozik mesterétől, de az nem akarja neki kiadni a 

munkakönyvét. A mester betegsége miatt a felesége jelent meg a tárgyaláson, aki közölte, hogy a 

tartozást nem törlesztette a segéd, így nem adható ki a munkakönyv, egyúttal ismertette a kilépés 

okát is: „Az ételt, mit eleibe adtam, milyent magunk is enni szoktunk, a moslékba öntötte, mire azt 

mondtam, ha nem tetszik az ételem, elmehet. El is ment, valami fehérnéppel összeálltak s tartatni 

akarja magát”. Végül kiegyeztek, hogy a segéd visszatér a korábbiakban már leszögezett feltételek 

mellett.1585 A kilépés oka bármennyire nevetségesnek és kicsinyesnek tűnik, számos esetben ilyen és 

ehhez hasonló okok vezettek mester és segéd közötti kenyértöréshez. Ez alól nem képeznek kivételt 

a moldvai műhelyekből való kilépések esetei sem, amelyek abból a szempontból fontosak, hogy míg 

Kézdivásárhelyen meglehetősen dinamikus volt a segédek ilyen jellegű mozgása, a határon túl a 

munkaerő-toborzás sokkal nehezebb feladata volt a mestereknek, és hosszabb távon 

ellehetetlenítette munkájukat.

1892. május 11-én az oroszfalvi illetőségű Sándor József jelent meg a városi tanácsnál, 

bepanaszolva volt mesterét, Megyaszai Mátét, akinél Moldvában dolgozott, és akitől ismeretlen
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körülmények között távozott. A segéd hazatérése után egy másik mesterhez, Benkő Dánielhez 

szegődött el, azonban Megyaszai egyik alkalommal, amikor hazautazott, felkereste az új 

munkahelyén és magához vette a segéd szerszámait és letétbe helyezte a városi 

rendőrkapitányságon, iparhatósági tárgyalást helyezve kilátásba. A segéd panasza szerint „az 

elhozatás állítólag azért történt, mintha loptam volna Megyaszai úrtól, de én azt nem tettem”. 1586 

1894. szeptember 24-én pedig Darvas János segéd kért ideiglenes iparigazolást, azzal az indokkal, 

hogy „Megyaszai Máténál, Romániában tanulta mesterségét” 158

1893. szeptember elsején Sáska Antal csíkkarcfalvi (Csík vármegye) illetőségű segédje, 

Bálint János jelentkezett a tanácsnál, hogy visszatért Moldvából és a mestere által visszatartott 

munkakönyve helyett újat igényel.1588 A köpeci illetőségű Égető Mihály segéd következő év 

folyamán távozott „Moldvából Sáska Antaltól hír nélkül és jogtalan elhozott portékák és 

adósággal”, majd ideiglenes munkakönyv kiállítását igényelte. Mestere 1894. szeptember 11-én 

nyilatkozott az üggyel kapcsolatban: „a munkakönyv Moldvában van, s miután közelebbről 

hazaköltözni célba vette, az ügyet elintézi, mert követelése van, körülbelül 160 frank  (az aranyalapon 

álló lej értéke megfelelt a koronának NB.) nevezettnél, amiért be is van perelve a kir. 

járásbíróságnál”.1589

1894. január 25-én Szabó György csizmadiasegéd jelentette, hogy „munkakönyve 

Romániában Tuzson Pál csizmadiamesternél maradt”, amiért ideiglenes iparigazolványt 

igényelt.1590 Szeptember 19-én Tulit András jelent meg a tanács előtt hasonló igénnyel, ismertetve 

„hogy Romániában lakó Tuzson Pálnál tanult”.1591 Következő év július 31-én pedig a csíkdánfalvi 

(Csík vármegye) Szász János segéd panaszolt, hogy munkakönyve Tuzson Pálnál maradt.1592

Mindezen példáknak egy közös nevezője van: a segédek nem egy adott céllal telepednek 

haza, hanem egyszerűen szerencsét próbálni térnek haza, legyen szó frissen felszabadult tanoncról 

vagy idősebb, nagyobb tapasztalattal rendelkező segédről. Fontos motiváló tényező lehetett, hogy az 

Osztrák-Magyar vámterület és Románia közötti pénzügyi korlátozások 1891-től lazulni kezdtek, 

majd véglegesen megszűntek és ezt 1893 márciusában Kézdivásárhelyen közhírré tették.1593 A 

vámháború kitörésénél már láttuk, hogy a segédek arra adott gyorsreakciója a kivándorlás volt. 

Ebben az esetben pedig éppen a fordítottja játszódott le. Az állami megrendelések csak a mesterek 

körében mozdítottak elő hazavándorlási folyamatot, és azt is rendkívül szórványosan, ami érthető is, 

mivel csak egy igen szűk réteg számára jelentettek alternatívát. Az általunk vizsgált mesterek közül 

csupán Tuzson György telepedett haza, úgy, hogy fivére, Pál működtette tovább a Tárgu Ocna-n 

létrehozott műhelyt. Sáska Antal, Megyaszai Máté és Tuzson Pál a vámháború befejezése után még 

évekig Moldvában töltötték idejük nagy részét. Úgy tűnik, hogy a szerződésük a hadsereggel 

egyszeri alkalom volt, az többé nem ismétlődött meg és abban csak névleg vettek részt, semmi 

gyakorlati nyoma nincs annak, hogy valóban ők hárman gyártottak volna katonabakancsokat. 

Tuzson Pál 1895 végén tért haza véglegesen Kézdivásárhelyre, aminek a motiváló tényezője a
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romániai versenyhelyzet kiéleződése és ezzel szemben az otthontartózkodó fivérének egyre jobban 

menő üzlete volt. A ’90-es évek közepére a romániai piacot az import gyáripari termékek 

dominálták, de mellette egyre hangsúlyosabban jelentek meg a hazai gyáripar termékei, a határozott 

protekcionista, nemzeti iparfejlesztési program eredményeként. A mestereink által képviselt 

kézműipart ez igen nehéz helyzetbe hozta, de Megyaszai számára a végső döntés 1896 elején a 

hazatelepedésről akkor született meg, amikor műhelye tűzvész áldozata lett.1594 Sáska Antallal 

együtt húsvét nagyhetében tértek véglegesen haza.

A katonabakancsok szállítására Kézdivásárhelyen első ízben vállalkozó hét mester 

együttműködése a későbbiekben lényegesen átstrukturálódott. A közvetítő szerepet az újonnan 

megalakult Marosvásárhelyi Kereskedelmi és Iparkamara vette át. 1892-ben a legjelentősebb, 

honvédségnek szállító vállalkozó Pánczél Noé volt, aki vagyonával nagyobb összegű szerződéseket 

képes volt garantálni és alvállalkozóként több cipészmestert foglalkoztatott.1595 A Moldvából 

hazatért Tuzson György pedig a csizmadiák körében vállalta fel a szerződéskötő szerepét.1596 

Együttműködésük a későbbiekben megszilárdult, a piac eme szegmensén gyakorlatilag ketten 

osztozkodtak. A vámháború befejezése után az üzletet elvileg közbeszerzés útján kötötték meg és az 

árlejtési hirdetéseket a Budapesti Közlöny rendszerint közölte, a székelyföldi iparosok támogatására 

figyelmet fordított a kormány. 1895-ben a kereskedelemügyi miniszter a következőket közölte 

Háromszék Vármegye Iparfejlesztő Bizottságával: „értesítem a bizottságot, hogy az idei honvédségi 

lábbeli szállítás odaítélése előtt eszközlendő szétosztás alkalmával a kézdivásárhelyi és a 

sepsiszentgyörgyi székely kisiparosok érdekeire, amennyiben kellő időben szabályszerű ajánlatot 

nyújtanak be a marosvásárhelyi kereskedelmi és iparkamara útján, lehető figyelemmel leszek”.1597 

Természetesen Pánczél Noé és Tuzson György is profitált ebből, 1896-ban már a közös hadsereg 

számára is szállítottak,1598 ami minőségi szabványok terén tett határozott előrelépésnek értékelhető.

A Romániából hazatért Megyaszai Máté és Sáska Antal hazatérésük után meglehetősen 

nehezen illeszkedtek be a város üzleti életébe, az állami támogatások eme jótéteményéhez már nem 

sikerült hozzáférniük, aminek számos oka volt. Tuzson Pál ebből a szempontból szerencsésebbnek 

mondható, ugyanis esetében az újrakezdés zökkenőmentesen zajlott le.

Egyik ilyen ok az emberi kapcsolatok megromlása, a szakmai paletta átrendeződése volt, 

ami óhatatlanul bekövetkezett az 1890-es, felemás sikerű közös vállalkozásuk után. Megyaszai Máté 

vejével, Pálffy Árpáddal való viszonya visszavonhatatlanul erodálódott, amikor kiderült, hogy az 

erejét meghaladó váltót írt alá. A vejnek ez a cselekedete a Megyaszai Terézzel való rövid életű 

házasság végét jelentette, ugyanis az após és az üzlettárs 1892 tavaszán rögtön igyekezett nyomást 

gyakorolni, hogy a frigy felbontásra kerüljön, elsősorban a lánya vagyonának kimenekítésére 

koncentrált, mielőtt vejének váltópere megkezdődött volna.1599 Pálffi Árpád a felelősség elől végül 

megszökött, egyik tanonca, a sárfalvi illetőségű Héjja Ferenc azt nyilatkozta szeptember 26-án a 

városi tanács előtt, hogy „Pálf Árpád úr a városból úgy elment, hogy tudni nem lehet hova lett”.
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Neje, Megyaszai Teréz pedig „nyilvánította miszerint nem tudja férje hollétét, annyit hallott róla, 

hogy Bukorestben a gyárban dologra állott, de nem bizonyos benne”.1600 1 894 júliusában az após 

újra napirendre próbálta tűzni a válást, amiből végül nem lett semmi, mivel a vej rövidesen, 

ismeretlen körülmények között elhalálozott,1601 Teréz pedig 1907. június 14-án bekövetkezett 

haláláig özv. Pálff Árpádné néven maradt ismert.1602 Megyaszai Máté sógorával, Pánczél Noéval 

való viszonya is hasonlóképpen elhidegült, aminek az oka ugyancsak a családi vagyon és a körülötte 

lezajlott öröklési procedúra volt. 1895. július 29-én elhunyt az anyósuk, Szabó Jánosné Darkó 

Rebeka,1603 az Országos Honvédsegélyező Egylet pedig a teljes temetkezési költséget megtérítette, 

amely összeget Megyaszai Máténének utalták ki.1604 Október 25-én pedig Pánczél Noéné Szabó 

Rebeka is elhalálozott,1605 akinek hagyatékára a megözvegyült férj teljes egészében számot 

tartott.1606 Pánczél Noé sérelmesnek érezte, hogy a honvédsegélyt nem osztották meg vele 

Megyaszaiék, holott maguk is hozzájárultak a temetkezéshez, ezt pedig tetőzte, hogy neje 

hagyatékából is részt követeltek a sógorék. Mindenesetre a kenyértörést 1896 nyarán kész tényként 

kezelhetjük, mert amikor egy segédje, Székely József megszökött tőle, azzal hozta a városi tanács 

tudtára, hogy „(cipészsegédjét) visszaállítassák a műhelyébe, egyszersmind munkaadóját, Megyaszai 

Mátét megbüntetni, miért mert igazolvány nélkül munkát adott illetőnek” 1601 Végül a rosszindulatú 

vád nem bizonyult valósnak mivel a segéd egy másik mesternél tartózkodott a szomszédos 

Oroszfaluban.1608 Azonban ez az esemény annak a folyamatnak a csúcsát jelenti, ami a két sógor 

útjainak szétválásával kezdődött el a vámháború legelején.

Megyaszai Máté hazatérése után rögtön konfliktusba került a Tuzson fivérekkel, amit az egyik, még 

Moldvában hozzászegődött segédje, a feldobolyi illetőségű Damó Ferenc szökése idézett elő.1609 A 

segéd, mivel Brassóban tanulta mesterségét, oda utazott, hogy új munkakönyvet váltson ki, de már 

nem Megyaszaihoz ment vissza, hanem a Tuzsonokhoz szegődött el, amiért a régi mestere panaszt 

intézett a tanácshoz, mert munkaelőleggel is megkárosult. A tanács Tuzson Pál és Damó Ferenc 

mellett Megyaszait is megbírságolta amiért szabálytalanul alkalmazta segédjét, ezért viszont 

Megyaszai fellebbezett. Másodfokon Háromszék megye alispánja a segédet tartozása ledolgozására 

kötelezte, de helybenhagyta az ítéletnek a Megyaszit elmarasztaló tételét, amiért azt a mester újfent 

megfellebbezte. Tuzson Pál és Damó Ferenc is megfellebbezték az ítéletet, kérve, hogy a segéd 

maradhasson az őt szabályosan alkalmazó mesternél és ne kelljen neki visszamenni, ledolgozni a 

tartozást Megyaszainak, aki szabálytalanul alkalmazta. III. fokon a Kereskedelemügyi Minisztérium 

helybenhagyta a Megyaszait elmarasztaló ítéletet, Megyaszai volt segédjével szembeni követelését 

viszont a törvényszékhez átutalni rendelte.1610 A közigazgatási szervek és a minisztérium 

viszonyulása a kérdéshez azt a szembetűnő furcsaságot hordozza magában, hogy a mestert egy olyan 

vétségért bírságolták meg, amit Románia területén követett el és ott nem számított 

szabálytalanságnak. Ami viszont számunkra fontos, az Megyaszai és a Tuzsonok közötti viszony 

elmérgesedése, ami megbélyegezte a további szakmai együttműködés lehetőségét.
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Ebből a premisszából kiindulva a hazatérést követően az erőviszonyok átrendeződésének 

lehetünk tanúi, a pólus egyik végén Pánczél Noé és a Tuzson fivérek sorakoztak fel, 

együttműködésüket szorosabbra fűzve, a másik végén pedig Megyaszai Mátét és Sáska Antalt 

találjuk, akik Moldvában kötött szövetségüket hazatérve is fenntartották. A két másik mester, Tordai 

Domokos és Zsigmond Balázs továbbra is semleges maradt ezen a porondon, iparegyesületi 

tevékenységük 1892 után volt számottevő, állami megrendeléses üzletben a továbbiakban nem 

vettek részt. Megyaszai és Sáska estében a hazatérés bizonytalanságai közrejátszottak a korábbi 

üzleti partnerekkel való szakításban, ez a tényező pedig új alapokra helyezte a városban betöltött 

szerepkörüket, és ez végeredményben tovább gerjesztette a reintegráció nehézségeit.

A másik kihívás, amivel Megyaszainak és Sáskának szembe kellett néznie, az a munkaerő

toborzás körülményeinek megváltozása volt, ami ugyan nem volt idegen számukra és Moldvában is 

meg kellett tapasztalniuk annak nehézségeit, azonban a vámháború éveiben bekövetkezett masszív 

elvándorlás, illetve átprofilírozás megtette hatását. Ezen kívül a távollét évei alatt tovább 

szigorodtak úgy a segédek alkalmazási, mint a tanoncok elszegődtetésének feltételei. A ’90-es évek 

elején a kormány kezdeményezésére beindult a székelyföldi ifjak tömeges ipari oktatását célul 

kitűző program, amit a székelyföldi bürokrácia és civil társadalom kedvezően fogadott, ezt pedig a 

kereskedelemügyi miniszter 1893. december 26-án kelt leiratában így méltatott: „Örvendek, hogy a 

székelység eddigi közönyös magatartásából kilépve felismerni kezdi a kormány önzetlen és 

elsősorban reá kedvező irányát”.1611 Az 1884-es ipartörvény előírta ugyan a tanoncok iskoláztatási 

kötelezettségét,1612 de Kézdivásárhelyen hosszú ideig nem alkalmazták túlzott szigorral, ami 

ugyancsak a ’90-es évek elejére megváltozott és az ipariskola igazgatósága igen szigorú 

büntetéseket helyezett kilátásba és alkalmazott azokkal a mesterekkel szemben, akik elmulasztották 

rendszeresen iskolába járatni tanoncaikat.1613 Ezek a kezdeményezések és a törvény előírásai nem 

eredményeztek osztatlan sikert a Kézdivásárhely régi vágású iparosai körében és számos konfliktust 

okozott mester-segéd/tanonc, illetve mester és hatóságok között. Ezekkel az új állapotokkal kellett 

szembenézniük hazatért mestereinknek, ami Sáska Antalt végképp eltántorította mestersége 

folytatásától. Névleg ugyan Megyaszai Mátéval együtt alapítottak műhelyt, de ő valójában a 

vendéglátói szakmában próbálta ki magát, az ugyancsak Megyaszaival közös erővel létrehozott 

korcsmában.1614

A mesterek, Sáska Antal kivételével megmaradtak a csizmadia, illetve cipészmesterségnél. 

A városnak ez az egykor emblematikus iparága, amelyben a lakók egy jelentős része elhelyezkedett, 

a századforduló után eljelentéktelenedett, a helyi fogyasztásra rendezkedett be, gyakorlói és azok 

családja számára csak szűkös megélhetést jelentett, a mesterek csak a legritkább esetben örökítették 

át utódaik számára.

Sáska Antal döntését a profilváltást illetőleg az előrehaladott életkor tudata befolyásolta 

alapvetően, nem érezte már magát eléggé erősnek egy olyan bizonytalansággal terhes környezetben,
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ahol személye valaha meghatározó, szava pedig döntő volt. A Pénzügyigazgatóságtól első ízben 

1897 februárjában igényelt italmérési engedélyt 6 hónapos időtartamra, amit meg is kapott.1615 A 

következő években ezt többször megújította, majd 1902 januárjában kérelmezte a kimérési engedély 

megszüntetését.1616 Ezután pedig, miután további lehetőséget nem látott, 69 évesen honvédsegélyért 

folyamodott, ami igen szerény megélhetést biztosított volna számára, de amire valójában nem volt 

jogosult.1611 A nyugdíjat nem tudta már élvezni, vagy annak visszautasítását már nem kellett 

megtapasztalnia, ugyanis 1903-ban tüdőgyulladásban elhunyt. Életútjának utolsó évtizede a teljes 

deklasszálódás tanúbizonysága: a konjunktúra idején szakmája elitjének számító mester élete utolsó 

éveire nemcsak elvesztette a város életében betöltött fontos szerepét, hanem gyakorlatilag 

megélhetési gondokkal küszködött. Végső tisztességként, élete jobb részének emléket állítva, a 

halotti anyakönyvet vezető plébános a foglalkozás rovatban „cothunarius”,ms azaz kézművesként 

jegyezte be az egykori mestert, az anyakönyvi kivonatban pedig „csizmadiamester”-nek titulálta.1619 

aki akkor már évek óta nem ebben a kategóriában szerepelt.

A Kézdivásárhelyre beköszöntő első állami lábbelimegrendelés kedvezményezettjeinek 

kulcsfiguráit kiválasztva, ezek szakmai életpályáinak áttekintése után tehát két fő sodrásirányt 

azonosithatunk, ami a magánkezdeményezésű válságkezelő taktikákat illeti: az otthonmaradás, 

illetve a szomszédos Moldvába való kitelepedés. Ez a két modell tipikus a kézdivásárhelyi bőr- és 

azzal rokon iparágak művelői körében, azonban ezen a kereten belül az egyéni pályák, sorsok jóval 

árnyaltabb palettát tárnak elénk. Végeredményben csak rövidtávon tehetünk megállapitásokat az 

üzleti sikerességet illetőleg, mivel mestereink a preindusztriális kor mentalitásának hordozói voltak, 

akik az üzemszervezést, termelési struktúrát és munkamegosztást meg sem próbálták a kor 

követelményeihez alkalmaztodva modernizálni, így végeredményben a külkereskedelmi 

konjunktúrára és az állami intervencióra stratégiát építeni képtelenek voltak. A kézművesség tehát 

nem járt egy úton az iparosodással. Az emblematikus iparágak hanyatlását a vállalkozói 

gondolkodásmód helyi, jellegzetes kliséi indították el, amely a város vasúthoz való csatlakozása 

előtt nem ismerte a hátországi gyáripari konkurenseket. A vámháború a maga módján csak 

felgyorsította ezt a folyamatot és drámaiságot kölcsönzött neki. Figyelemreméltó jelenség, hogy az 

általunk vizsgált időszakban a hitel bevett gyakorlatnak számított a kisiparos körökben, a város is 

rendelkezett olyan pénzügyi intézettel, amely ennek folyósítását lehetővé tehette, mégsem találunk 

arra utaló nyomokat, hogy iparosaink ehhez folyamodtak volna, viszont az egymás közt kialkudott, 

uzsora-jellegű kölcsönök sűrűn előfordultak. Az üzleti konkurenciával csak addig a pontig mentek 

el, amíg nem veszélyeztették egymás megélhetését. Összességében, gyakorlatukban az archaikus 

céhes mentalitás és az egymásrautaltságból fakadó polgári magatartás organikus együttesének 

továbbélése figyelhető meg a kapitalizmus körülményei között.
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4. 4. Háziipar és gyáripar különös tánca

4. 4. 1. A háziipar állapota Háromszéken 1884-ben

A háziipar állapotáról Magyarországon első ízben 1884-ben készült átfogó 

keresztmetszet.1620 Megyénként az egyes iparágak- és ágazatokban foglalkoztatott személyek 

számára, nemek arányára és a jövedelmezőségre, illetve gépesítés színvonalára vonatkozóan szolgál 

számadatokkal. A háziiparban foglalkoztatott személyek összlakossághoz viszonyított arányát és 

jövedelmezőséget statisztikai régiónként1621 összehasonlítva markáns eltérés mutatkozik az első 

három régió (Duna bal partja, Duna jobb partja és Duna-Tisza köze), illetve az utóbbi négy régió 

(Tisza jobb partja, Tisza bal partja, Tisza-Maros szöge és Erdély) között. Előbbi csoportban a 

háziiparban foglalkoztatottak alacsonyabb számaránya jellemző, és ezzel fordítottan arányos a 

jövedelmezőség. Utóbbi csoportot a háziiparral foglalkozók magasabb aránya, illetve az 

alacsonyabb szintű jövedelmezőség jellemzi, a pólus legszélén pedig Erdély található (116. sz. ábra).

A háziiparosok számát alapvetően a munkamegosztás vagy szakosodás színvonala 

befolyásolja, vagyis esetünkben egy adott földrajzi területen az a befolyásoló tényező, hogy az 

elsődleges foglalkozás mennyire köti le az ott lakók munkaidejét, illetve megfelelően jövedelmező- 

e, avagy a háztartások rá vannak utalva szükségleteik alternatív forrásból való pótlására. Ebből a 

szempontból az intenzív mezőgazdaság elterjedésének hatása hasonló az iparosodáshoz: a háziipar 

azokban a statisztikai régiókban elterjedtebb, amelynek földrajzi adottságai kevésbé kedvezőek a 

mezőgazdaság számára, illetve az iparosodás alacsonyabb szintű. Figyelemreméltó, hogy az erdélyi, 

összesen 15 vármegyéből 10 szerepel a legelterjedtebb háziiparosságot tartalmazó húszas listán, 

amelyen még a felvidéki vármegyék vannak jelentősen reprezentálva (117. sz. ábra)

A jövedelmezőség kérdése részben az előbbivel összefügg, ugyanis a racionálisabb 

munkamegosztás nagyobb mértékű piacosodást és monetarizációt eredményez, ebben a 

környezetben a háziiparos termék kelendőbb, drágábban értékesíthető. Magának a háziiparnak a 

szervezettsége mutathat jelentős eltéréseket, ebből a szempontból egyes felvidéki vármegyék 

szolgálnak releváns támpontul. Például Zólyom, Szepes, illetve Gömör és Kishont vármegyék 

esetében, az értékesítést tekintve egy jelentős lépéselőnynek tulajdonítható az elterjedtség és 

jövedelmezőség magas foka (lásd 118. sz. ábra), ugyanis egy 1852-es császári nyílt parancs1622 

lehetővé tette az onnan származó termékek házaló kereskedés útján történő értékesítését az egész 

Habsburg birodalom területén, a későbbi magyar jogalkotás pedig ezt a jogot több rendben 

megerősítette.

Nagyobb fokú termelékenység nyilván magasabb jövedelmeket produkál, ebből a 

szempontból pedig a háziipart a manufaktúrák, a decentralizált ipari egységek mozdították előre, 

amelyek közül egyes vidékeken, egyes ágazatokban régebbi hagyományok azonosíthatók, egy 

részük pedig alig egy évtizedes képződmények. Utóbbi esetben pedig megemlítendő az intervenció a 

kormány részéről, amely az első igazi ipart támogató törvényt1623 megelőzően, 1868-1880 között a
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háziipar és a kézműipar meglehetősen alacsony szintű segélyezésében látta az ipar emancipációjának 

lehetőségét.1624 A támogatások célterületei között beazonosíthatóak a felvidéki vármegyék, valamint 

a délvidékiek, ahol közvetlenül az állam a selyemtermelés teljes struktúráját fektette le 

(selyemgubó-beváltás, fonás, szövés). A jövedelmezőség kritériuma alapján szerkesztett húszas 

listán szerepel a két erdélyi vármegye is, Brassó és Háromszék, amelyek közül előbbi nagyrészt a 

hagyományos manufaktúra-rendszert éltette tovább, főként a gyapjúfeldolgozásban, utóbbi pedig az 

állami intervenció haszonélvezőjeként, jövedelmezőséget tekintve, az erdélyi átlagot meghaladó 

háziiparral rendelkezett.

Erdély, a statisztikai régiók közül, a legnagyobb volumenű háziipari termeléssel bírt, a 

857 875,17 forintnyi éves érték az országos érték 22,62%-át tette ki, azonban a foglalkoztatottak 

magas száma és az értéktermelés alacsony foka miatt a személyre leosztás szerint az utolsó helyre 

került. A háziiparban foglalkoztatottak számarányát az erdélyi vármegyékben érdemes a (korabeli 

megnevezéssel) a rendes iparban foglalkoztatottakéval is összevetve szemügyre venni (az 1886-ban

-  a háziipart tárgyaló kiadvánnyal egy sorozatban -  napvilágot látott, kézműves és gyáriparral 

foglalkozó kötetben közölt adatok1625 szolgáltatnak támpontot, lásd 119. sz. ábra). Ezek szerint, 

Háromszék vármegyében jóval alacsonyabb a háziiparral foglalkozó személyek aránya, mint a többi 

erdélyi megyében. Ez az adatfelvétel kivitelezésével is magyarázható, bár meglátásunk szerint nem 

csak azzal magyarázható. A különbség még szembetűnőbb, ha a székely megyékkel (Csík, Maros- 

Torda és Udvarhely) hasonlítjuk össze az adatokat. Háromszéken a rendes iparban foglalkoztatottak 

(a teljes foglalkoztatottakat vettük vizsgálódásunk alapjául, tehát vállalkozó-mester és 

munkavállaló-segéd; tanonc) valamivel nagyobb arányban vannak jelen, mint a háziparral 

foglalkozók. Ez a modell Brassó vármegyéét követi -  ahogy több egyéb összehasonlításban is -  ahol 

a rendes ipart űzők aránya jóval magasabb. Az előbbiekben megfogalmazott elképzeléssel 

összhangban pedig kiemelendő, hogy Háromszéken, bár jóval kevesebben gyakorolták jövedelem

kiegészítésképpen a háziipart (mind arányokban, mind abszolút számokban) mint -  Brassó 

kivételével -  a többi vármegyében, az ebből származó jövedelem jóval magasabb, több mint 

kétszerese.

Ennek egyik oka nyilvánvalóan az, hogy nagyobb fizikai erőt megkívánó iparágakból 

származnak ezek a jövedelmek, amelyek kimondottan a férfi nemre jellemzőek. Nemek arányát 

tekintve, bár a női dominancia nyilvánvaló (120. sz. ábra), Háromszéken jelentős a férfimunkaerőt 

foglalkoztató háziipar-ágazatok jelenléte, ilyenek az agyag- és kőipar, faipar, és a bádogosság (az 

egyéb kategóriában), részben a vessző-, háncs- és gyékényipar (121. sz. ábra). Előbbi három csoport 

jellemzője a magasabb szintű jövedelmezőség és a művelőinek alacsony száma, összességében a 

rendes ipar irányában mutat. Utóbbi kevésbé jövedelmező és a falusi lakosság általában megvetéssel 

tekintett rá, ami részben annak tulajdonítható, hogy a vármegye börtönében a seprű- és kosárfonás a 

főfoglalkozás a rabok körében.
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Míg az előbbi csoportokban az egyes ágazatok egy-egy település, vagy ökológiai kistáj lakói 

számára voltak jellemzőek (gondoljunk a havasalji települések fa megmunkálásához köthető 

foglalkozásaira), addig a fonó- és szövőipar általában minden településen fellelhető foglalkozás. A 

termékek jellegét tekintve, zömében ruházkodáshoz szükséges alapanyagok, tehát közepesen tartós 

fogyasztási cikkek, amire a kereslet állandó volt, így az ezzel foglalkozók aránya a legmagasabb a 

háziiparosok körében. A termékek tartósságát és az öltözködési szokásokat is híven tükrözi az ezen 

a csoporton belüli ágazati megoszlás: a kender-, lenfonás és szövés az első helyen, majd a 

gyapjúfonás és szövés következett, nóvumként, kizárólag Háromszéken pedig megjelent a pamut 

feldolgozása. A nőipar zömét a varrás tette ki, szórványosan a harisnyakötés Maros-Torda és 

Udvarhely vármegyékben, és a hímzés Háromszéken. A varrásra szintén jellemző az általános 

elterjedtség, az előbb felsorolt okok miatt. A székelyföldi falusi környezetben a fonás, szövés és 

varrás -  akárcsak a kender- és len termesztés, illetve juhtenyésztés -  zömében házimunka keretei 

között valósult meg, a termelt volumen nagyobb része a háztartás szükségleteit elégítette ki és nem 

került piacra.

A jövedelmezőség szempontjából kiemelkedik Háromszék (122. sz. ábra), úgy a szövés

fonás, mint a varrás terén, ami egyrészt egy magasabb fokú piacosodásnak eredményeként 

értékelhető, másrészt ez jobb hatásfokú termelőeszközök meglétét feltételezte. Az előbbi 

szempontból nem elhanyagolható tényező Brassó közelsége, ahonnan részben lakossági igények, 

részben a decentralizált textilipari egységek megrendelései érkeztek -  igaz csak szórványosan, és 

nem olyan mértékben, mint a barcasági csángó falvak irányába. Ugyanígy nem elhanyagolható 

tényező a távolabbi vidékekről, főleg Romániából érkezett fürdővendégek vásárlóereje sem, akik a 

különböző ajándéktárgyak iránt mutattak érdeklődést -  ebből a szempontból pedig nem véletlen, 

hogy az Előpatak fürdőtelep közvetlen szomszédságában lévő Árapatak varrottasai tettek szert a 

legszélesebb körű ismertségre Háromszék ilyen jellegű termékei között. A termelőeszközök 

hatásfokának növelése -  a háziipar fejlesztés -  olyan célnak számított Háromszéken, a statisztikai 

adatfelvételt megelőző szűk egy évtized alatt, ami egy széles körben támogatott programot hozott 

működésbe.

4. 4. 2. Az iparfejlesztés fórumai

A gyáripar Háromszéken való meghonosításának gondolata az 1870-es évek elejétől érhető 

tetten, mint helyben megfogalmazódott igény. 1871-ben -  a következő évben országgyűlési 

képviselőnek megválasztott -  Bakcsi Ferenc1626 a fővárosi hallgatóság előtt fejtette ki erre 

vonatkozó nézeteit. Közvetlen előzménye pedig a központi sajtót élénken foglalkoztató székely 

kivándorlás kérdése volt. Bakcsi az addig napvilágot látott és leginkább elterjedt rendezési 

javaslatok -  Magyarország belső területei felé irányuló szervezett telepítés, különböző segélyezések

-  létjogosultságával szállt szembe, amelynek kiindulópontja a Székelyföld túlnépesedésének tézise
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volt.1627 Helyette a földmívelés vállain fekvő munkamegosztást javasolta, vagyis megfogalmazása 

szerint „meg kell teremteni a székely ipart és kereskedelmet,” természetesen nem azonnal, hanem 

kezdetnek ipariskolákat és iparműhelyek szükséges alapítani.1628 A gyakorlati kivitelezésére 

vonatkozóan tisztázni kívánta, hogy a vitát előidéző társadalmi jelenség nem kivándorlásként, 

hanem székely kicsavargásként értelmezendő, azaz napszámosok tömege időszakosan szegődött el 

romániai munkavállalásra, ezzel pedig a helyi gazdák dolgát nehezítették meg a nyári hónapokban, 

amikor a munkáskézre legnagyobb szűkség volt. A gondolatmenet végső következtetése, hogy a 

létrehozandó gyáriparnak a mezőgazdasági holtidőt kell kitöltenie, az agrármunkásság készenléti 

állapotban való tartását kell elősegítenie, végeredményben a háziipar munkaszervezési modellje a 

végső cél. Egyértelműen a textilipar megteremtését látta életképesnek, mivel természeti erőforrások

-  textilnövények (len és kender) illetve a gyapjú termesztési feltételei -  kifogyhatatlannak látszottak, 

illetve a lakosság körében az alapismeretek egyenletesen fel voltak halmozva. A rövid brosúrában 

foglaltak -  a későbbi folyamatok alakulásának ismeretében -  helyi iparosítási programnak is 

értékelhetők, fontos jellemzőjük a markáns Brassó-ellenesség (mint tisztességtelen versenyt 

megtestesítő város) és a főváros irányából érkezett javaslatok határozott elutasítása. Éppen ezért a 

jövőbeli alapításoknál kizárja a külföldi befektetés lehetőségét, helyette „részvényenként 

összeteendő filléreinkből építsünk gyárakat, nyissunk iparműhelyeket és bányákat!” tézissel zárja 

mondandóját.1629

A széki bürokrácia, illetve a kisebb-nagyobb fölbirtokosok által dominált közgyűlés, a 

kibontakozó székely kivándorlás vitában a fenti elképzelés lényegesebb elemeit tette magáévá, a 

gyáripar megteremtésének vezérlőelve a háziipar-szerű szezonális munkaszervezési modell vált, az 

ágazatot tekintve a fűrészgyárak, dohánygyár, illetve szövőgyárak felállításának szűkségét 

kommunikálták a központi kormány irányába, utóbbi megteremtésében pedig hamarosan a 

képviselőtestület kezdeményezőként lépett fel.1630

Úgy tűnik, a helyi és központi kormány iparfejlesztési elképzeléseinek összeegyeztetése 

szerencsésen alakult a nép körében felhalmozódott ismeretek kiaknázása körül -  illetve utóbbi még 

inkább ebbe az irányba orientálódott a helyszíni konzultációk nyomán. 1875 tavaszán a vallás- és 

közoktatási tárca vezetője, Trefort Ágoston Jagócsi Péterffy Józsefet nevezte ki miniszteri biztosnak, 

azzal a megbízással küldte ki első körben a felvidékre, hogy ott ipari szakiskolákat alapítson.1631 Ez 

alatt Háromszéken az új főispán, Szentiványi Gyula, Kézdivásárhelyen próbálkozott egy iparos 

egyesület megalapításával, amelynek hivatása, az elképzelés szerint, az ipari oktatás új alapokra való 

helyezése, olyan irányban, hogy az iskola nagyobb súlyt kapjon benne. A háttérben azonban ott volt 

a kézműves műhelyek összevonása, integrálása, a munkamegosztás racionalizálása, összességében 

az ebből az irányból kifejlődő gyáripar kiindulópontjának utópiája. A városi tanácsra és 

képviselőtestületre igyekezett ezért nyomást gyakorolni, személyesen megjelent a közgyűlésen és 

alapító tagként 100 forintot ajánlott fel, amire a testület udvariasságból elfogadta azt, de végül az

285



egészből semmi nem lett.1632 A kézműipart befolyásoló erős céhes hagyomány nyilván nem engedett 

teret a kívülről érkezett kezdeményezésnek, illetve lehetőséget a hagyományos struktúrák 

megbontására. Ennek a tapasztalatnak a birtokában fogadták Háromszéken következő év elején 

Jagócsi Péterffy Józsefet, aki akkor a háziipar előmozdítása feladatát kapta a vallás- és 

közoktatásügyi tárcától.1633 Számára a Pozsonyban és környékén előzőleg kifejtett szervezőmunka 

adaptálandó modellt jelentett. Részben ennek a külső hatásnak az eredménye, hogy Szentiványi 

főispán érdeklődése a céhes kézműipartól a háziipar irányba fordult, visszatért a hivatalba lépése 

előtt helyi szinten már megfogalmazódott elvekhez.

A miniszteri biztos elsősorban a szövőiparra koncentrált, alig egy éves háromszéki 

tartózkodása alatt több faluban gyűléseket tartott, ahol a textilnövények termesztésére és a szövés 

minőségének növelése érdekében tartott előadásokat.1634 A pozsonyi háziipart oktató intézethez 

kiközvetített egy növendéket, a lisznyói Lőrincz Elizát, azzal az elképzeléssel, hogy az iskola 

abszolválása után, majd Háromszéken adja tovább a megszerzett magasabb szintű ismereteit.1635 

Ezen kívül kulcsszerepe volt a Háromszéki Háziipar Egyesület létrejöttében és meghatározta ennek 

legfontosabb céljait, a len- és kenderbeváltó és kikészítő intézet létrehozását.

A legjelentősebb előrelépést a Háromszéki Háziipar Egyesült alakuló ülése jelentette 1876. 

május 22-én, amely összesen 929 taggal jött létre (198 alapító-, 272 évi díjas- és 459 pártoló tag). A 

tisztviselők, a választmány és a számvizsgáló bizottság megválasztása a miniszteri biztos sürgetésére 

ugyanakkor történt meg.1636 A 30 tagú választmány többségét azok a tagok tették ki, akik a 

törvényhatóság közgyűlésének a tagjai voltak, szám szerint 21, közülük 14-en virilisek, 5-en pedig 

választottak voltak.1637 A maradék választmányi tagok között még találunk, Sepsiszentgyörgy ás 

Kézdivásárhely város képviselőtestületéből tagokat, illetve függetlennek tekinthetőket, foglalkozásra 

nézve lelkészeket, illetve teljes kisebbségben két kézműiparost. A tisztviselőknél ugyanez a 

rendezőelv érvényesült, elnöknek a főispánt választották meg, aljegyzőnek Thury Gergelyt, 

pénztárnoknak Könczey Józsefet, vármegyei viriliseket, kivételt a jegyző, Tarczali Endre 

iskolaigazgató képezett. Az öttagú számvizsgáló bizottságba négy törvényhatósági képviselő (három 

virilis, egy választott) és egy független került. Az egyesület tisztviselői között, illetve 

választmányában ott volt a főispán, és a szék választott tisztviselői közül az alispán és a pénztárnok. 

A törvényhatósági közgyűlésben is tagsággal rendelkező személyek között zömükben azonban olyan 

kulcsfigurák foglaltak helyet, akik az egyesület létrejöttének pillanatában különböző bizottságoknak 

voltak tagjai, illetve a választások alkalmával, előtte és/vagy utána, rotációval kerültek be oda, mint 

a közigazgatási bizottság, vagy az állandó választmány tagjai. 1874-ben, az akkori főkirálybíró, gr. 

Kálnoky Dénes a következőképpen összegezte azokat a kritériumokat, amelyeket ezen bizottságok 

tagjainak megválasztásánál szem előtt kell tartani: „ezen fontos feladatnak pedig csak értelmes, 

pontos és a törvényekben jártas, s azt szigorúan megtartani is kívánó egyének felelhetvén meg: meg 

vagyok győződve, hogy a képviselő közgyűlés a teendők ily fontosságától áthatva -  a választásoknál
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bizalmával olyan egyéneket tisztel meg, kik minden mellékes érdek nélkül, szigorúan a törvény 

szabályai szerint fognak eljárni ezen feladat megoldásában. ”1638 A közigazgatás ezen magasztos 

elvei a választmány összetétele alapján nyilvánvalóan átültetődtek a gazdaság növekedését 

elősegíteni hivatott fórumba, ami a kezdetektől problematikussá tette annak az üzleti szemlélethez és 

kezdeményezéshez való viszonyát.

A főként bürokratákat és vidéki birtokosokat tömörítő helyi kezdeményező erőket a 

miniszteri biztos ösztönzésen túl egy konkrét, sajátos gazdasági átalakulási folyamat késztette 

cselekvésre, aminek közvetlen tanúi voltak. Ennek egyik tényezője a szabad iparűzést biztosító új 

ipartörvény, amely úgy tűnt, a korábbi, neoabszolutista rendszer által életbeléptetett jogszabálynál 

sokkal inkább megbontja a helyi ipar hagyományos kereteit. A helyi sajtóban a gazdaság és 

kézműipar témájában, ebben az időszakban megjelent írások alaphangulata az aggodalom a fennálló 

rendszer életképessége a megváltozott versenyhelyzetben és képviselőinek egzisztenciája iránt. 

Általában a túlélés és kitörés, vagyis a kompenzáció lehetőséget a keleti misszióban azonosították, 

amely lehetőség a Romániával megkötött egyezménnyel új alapokra került, bár a cikkírók többnyire 

bizonytalanok -  még ha optimisták is -  voltak kimenetele iránt. Másrészt az egyesület 

kezdeményezői az iparűzés új jogi keretében felismerték azokat a lehetőségeket, amelyek az 

agráriumban foglalkoztatott lakosságot jobb anyagi helyzetbe hozhatták, ezért érdekükben, és 

áttételesen -  a munkaerőviszonyok harmonizálására -  saját érdekükben adakoztak vagy vállaltak 

éves tagdíjfizetést. Az előbbivel szoros összefüggésben, részben annak következménye a másik 

tényező a piaci verseny erősödése, ami konkrétan az Első Erdélyi Vasútnak Brassóig való 

kiépüléséhez köthető. Ha addig a fő vetélytárssal, Brassóval létezett egy bizonyos fokú szimbiózis, 

az újonnan nagy tömegben megjelent, főként osztrák gyáripari termékek sokakat elborzasztottak, a 

textilipari termékek pedig azonnal és látványos változásokat eredményeztek az öltözködésben. Két 

évtizeddel később, a szövészet érdekében a társadalmi összefogás szükségét a magasabb fokú 

szakismeretek és tőke hiányával indokolta a vármegye millenniumi kiadványában helyet kapott 

rövid ismertető, aminek kiváltó okát a ruházkodás nemzeti jellegének veszélyeztetésével 

magyarázta.1639 A protekcionizmus eszköztára tehát szinte teljesen fel volt sorakoztatva, azonban a 

gazdasági okokon túl ott van a női munkaerő kérdése, ami bürokrácia és képviselő-testület 

szempontjából, ami egy teljesen más megközelítésben élvezett prioritást. A fiatal leányok 

Magyarországról való kiutazásainak problémája és összefüggésbe hozása a prostitúcióval országos 

szinten nyilvánosságot kapott az 1867 őszétől kezdődően, aminek hullámverései a következő évben 

Háromszéket is elérték.1640 Az intézkedést a lakosság lelkészek általi felvilágosítása1641 és az 

embercsempészet gyanújába keveredett személyekre való fokozott odafigyelés jelentette,1642 aminek 

eredményeképpen hamarosan látványos sikereket is el lehetett könyvelni több ilyen személy 

leleplezése és törvény elé állításával.1643
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A határrend-védelemre koncentráló, belügyi tárca és a helyi közigazgatás részéről 

kidolgozott eljárások végeredményben nem hoztak megnyugtató megoldást, amiért a moralizáló 

megközelítés helyett, vagy annak kiegészítéseként egy gyakorlatiasabb, gazdasági indíttatású 

megoldási javaslat került előtérbe a következő fél évtized alatt: a női munkaerő otthontartása a 

háziiparral. Nem véletlen, hogy az egyesület létrejöttét az oktatási szférából érkezett, az egyesület 

titkárává lett Tarczali Endre a következő szavakkal ünnepelte: „Fel tehát munkás székely nép, fe l 

munkára, tettre, mert közgazdasági bajaink is csak akkor és oly mérvben fognak apadni, mely 

mérvben halad iparunk és kereskedelmünk. ”1644 Az egyesület elnökévé választott főispán fennkölt 

szavai pedig a női munkaerő otthontartásának lehetőségét méltatták.1645 Az előbbi szempont a 

szakmaiságnak engedett nagyobb teret, az ismeretek fontosságát emelte ki, a háziipar jövőbeni 

fejlődésének célját a gyáripar megteremtésében látta. Az utóbbi bürokratikus szempont a háziiparból 

csak a fiatal nők háztartás keretei között való megtartásának lehetőségét származtatta, így annak 

fejlesztési iránya nem vertikális, hanem hogy minél szélesebb körbe eljusson, azaz horizontális 

irányú. Sajátos jellemzője a Háromszéki Háziipar Egyletnek, hogy a nők, akik érdekében a 

mozgalom indult, sem a tisztviselők sorában, sem a választmányban nem voltak jelen az alapításkor 

és a későbbiekben sem.1646

Az alapszabályzatban kinyilvánított célok között az elméleti és gyakorlati tudásnak a 

fejlesztése, -  vagyis a létező ismeretek magasabb szintre emelése, mintegy megelőlegezve a 

későbbiekben létrejövendő gyáripar számára a humán erőforrást -  illetve a háziipar térbeli 

elterjesztése -  a decentralizált üzemszervezési modell alapján egy olyan bázis kiépítése, amire a 

gyáripar ráépülhet -  szerepeltek az első helyen. Ennek megvalósítására pedig iskolák és 

tanműhelyek felállítását helyezték kilátásba, az ösztönző eszközök között pedig népszerűsítésül a 

vándortanítás, ismeretterjesztő röpiratok kiadása, kiállítások szervezése és a kiváló munkát végzők 

jutalmazása szerepel.1647

Az egylet által kidolgozott tervezet a textilipar központjának Sepsiszentgyörgyöt helyezte 

kilátásba, ezért nagyon gyorsan megkezdődött a szelíd nyomásgyakorlás, hogy ebben érdekeltté 

tegyék magát a várost. Az egylet megalakulásának másnapján a város képviselőtestületének ülésén -  

ahol nem véletlenül Szentiványi főispán elnökölt -  napirend előtti felszólalásában id. Császár Bálint 

(volt polgármester és a város egyik legbefolyásosabb embere) szegezte neki a polgármesternek a 

kérdést, hogy a város részt kíván-e venni a háziipar fejlesztésében, és ha igen, milyen eszközökkel, 

amire a válasz elodázódott.1648 Egy hónappal később a miniszteri biztos konkrét tervet -  len beváltó 

és -áztató intézet felállítását -  közölte, mire a város képviselőtestületének felajánlása igencsak 

feltételes és relatív volt.1649 Az egylet nyomásgyakorlása nyilván abból a szándékból is táplálkozott, 

hogy a törvényhatóság központját a közigazgatási funkciók mellett -  addig az időpontig a parlament 

elfogadta az egységes törvényhatóságok kialakításáról szóló törvényt, aminek eredményeként 

létrejött Háromszék vármegye Sepsiszentgyörgy központtal1650 -  gazdasági funkciókkal is
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felruházza. Ennek kézenfekvő eszközét a törvényhatóság területén általánosan elterjedt iparágnak a 

központi város köré felépítendő új struktúrájában látták. Sepsiszentgyörgy képviselőtestülete 

vonakodott azonosulni azzal a szerepkörrel, amit úgy tűnt a törvényhatóság és részben a központi 

kormány jelölt ki számára. Valószínűleg azt túl ambiciózusnak ítélte és vonakodott a partnerségtől a 

túlzott anyagi megterheléstől tartva, amint az kifejezést nyert abban a válaszban, ami a kender- és 

len áztató, illetve fonoda többször megismételt igénylésére fogalmazódott meg.1651

Ugyanennek az elképzelésnek volt része a Kézdivásárhelyen létrehozandó tanműhely, 

amiben benne volt a kompenzáció gondolata, és aminek profilja a fának műszerű feldolgozása 

volt,1652 tehát egy olyan iparág fejlesztése, ami földrajzilag inkább a havasalji településeket foglalta 

magába. Az egylet, illetve a miniszteri biztos egy épület erre a célra való felajánlását kérte a 

várostól, amit a képviselőtestület egy olyan ülésen tűzött napirendre, amelyen a főispán elnökölt.1653 

A felajánlott volt székely határőrségi épületről pedig kiderült, hogy az nem a város, hanem a 

törvényhatóság kezelése alatt lévő háromszéki tanalap tulajdona.1654 Első próbálkozásra tehát, 

rendkívül mérsékelt eredményt hozott a két háromszéki város érdekeltté tétele, amelyek -  a morális 

támogatás és jóindulat verbális kinyilatkoztatásán kívül -  gyakorlatilag nem kapcsolódtak be a 

kezdeményezésbe.

A Háromszéki Háziipar Egylet pontosan másfél évtizeden keresztül közvetlen kapcsolatot 

jelentett a törvényhatóság és az iparüggyel foglalkozó minisztérium között, ez a tény pedig az előbbi 

számára, annak a brassói kamarával fennálló ellentmondásos kapcsolata szempontjából rendkívüli 

jelentőségű volt. Ez alatt az évtized alatt a magyar kormány iparfejlesztési stratégiája kilépett a 

háziipar körül forgó elképzelések keretéből, ennek összeegyeztetése a székelyföldi realitásokkal már 

igen problématikusnak bizonyult. A sajátos gazdasági környezetben ez a direkt kapcsolat úgy tűnik 

felértékelődött, annak ellenére is, hogy az 1891-ben felállított Marosvásárhelyi Kereskedelmi- és 

Iparkamara kimondottan Székelyföldre koncentrált. Lukács Béla a kereskedelemügyi tárca élére 

való kerülése után, 1893 februárjában rendelkezett az iparfejlesztő bizottságok felállításáról a négy 

székely megyében. Az iparfejlesztés ügye a társadalmi szervezet keretéből immár átkerült a megye 

hatáskörébe, a tagságra vonatkozóan a kormány kívánalma a következőképpen fogalmazódott meg: 

„ olyan egyéneket, akik kellő tájékozottsággal és avatottsággal bírnak a közgazdasági állapotokat 

tanulmányozni, s a kellő érzékkel és hazafias tevékenységgel hajlandók a vármegye ipara 

fejlesztésének munkájában részt venni.” Feladatköre a kormány célzott segélyezési programjának 

támogatása, konkrétan a helyi természeti- és humán erőforrások felmérése, illetve magának a 

segélyezési akciónak a lebonyolítása, felügyelete.1655 A Háromszékmegyei Iparfejlesztő Bizottság 

elnöke hivatalból a mindenkori főispán, tagjai lettek szintén hivatalból a főszolgabírók és városi 

polgármesterek, valamint a megye választókerületeiben megválasztott országgyűlési képviselők, 

illetve a kerületi iparfelügyelő, akik együttesen a tagság harmad részét tették ki. A további 

kétharmad részt kizárólag a közgyűlés virilis tagjai tették ki, elsősorban a nagyobb vállatok
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igazgatói, ipari létesítmények tulajdonosai, kereskedők és nagybirtokosok. A gazdasági életben 

betöltött szerepüket és szakmai profiljukat tekintve, többségük nyilván megfelelt a kívánalmaknak, -  

így a háziipar egylethez képest mindenképpen előrelépésnek értékelhető -  azonban személyes 

motiváltságuk elégtelen volt arra, hogy a megbízást hatékonyan végrehajtsák. A bizottság tagjainak 

jelentős része nem vett részt a negyedéves rendes gyűléseken, az ott megfogalmazott elképzelések 

alapvető hiányossága az volt, hogy a tagok személyesen nem voltak érintettek egy-egy létesítmény 

fejlesztésében, hiányzott a haszonszerzés motivációja.1656 Zömében olyan ágazatok fejlesztésére 

koncentrált, ami a földműves lakosságnak biztosított csekély jövedelmet (vessző-, kosárfonás), vagy 

más ágazatok esetében, amiben volt perspektíva, a háziipari keretekbe igyekezett beszorítani (tégla- 

cserépgyártás). Úgy tűnt az új fórum újfent inadekvát választ adott az iparfejlesztés kihívására. Ezt a 

benyomást erősíti, hogy olyan ipari létesítményeknek próbált keresztbe tenni, mint az Erdélyi 

Erdőipar Rt, amelynek működéséhez a nyersanyag Romániából való direkt, a hivatalos belépési 

helyek kikerülésével történő behozatalát próbálta megakadályozni, vagy a kézdivásárhelyi 

szeszgyárak esete, amelyek számára a mezőgazdasági minősítéshez szükséges ügyiratot azon részét 

véleményezte kedvezőtlenül, amiben a főzéshez szükséges gabona átlag termési eredményeit és 

gyárosok által birtokolt/haszonbérbe vett területeket kellett igazolni.1651 Az iparfejlesztő bizottság 

mindkét esetben a nagybirtokosok érdekei szerint járt el. A bizottság igazi erejét -  amint a 

későbbiekben látni fogjuk -  elsősorban nem a helyi elem adta, hanem azok az országgyűlési 

képviselők, akiknek tevékenységi súlypontja fővárosban volt, illetve a kormány részéről delegált 

iparfelügyelő.

4. 4. 3. Iparfejlesztési elképzelések és megvalósítások

A Háromszéki Háziipar Egylet cselekvési tervének letéteményese egyértelműen Jagócsi 

Péterffy József miniszteri biztos tekinthető, és úgy tűnik kész elképzelései nem váltottak ki 

ellenkezést a tagság, vagy vezetőség körében. Ennek forrása a pozsonyi háziipart terjesztő egyesület 

megalakítása alkalmával előző évben szerzett saját tapasztalat, illetve a korábban Iglón létrehozott 

gazdasági intézet tanulságai. 1876-ban Trencsén és Árva vármegyében összesen 192 hordó, 

Oroszországból származó lenmagot osztottak ki egyleti kezdeményezésre, aminek finanszírozásából 

a kormány is részt vállalt.1658 A felvidéki modell Háromszéken való átültetése elsősorban természeti 

adottságok (domborzat, talajminőség, klíma) hasonlósága miatt látszott kivitelezhetőnek.

1877 januárjában a háromszéki egylet már felhívást intézett a gazdaközönséghez, az ipari 

növény kultúrák nagyobb mezőgazdasági területekre való kiterjesztésére bátorítva. A hirdetmény a 

len termesztés előnyének a nagyobb jövedelmezőséget (1 kataszteri holdon 6,50-7 forint, 

összehasonlítva a búza maximum 6,50 forint átlag jövedelmezőségével) illetve, értékesítési 

nehézségek kiküszöbölését (a tervezett sepsiszentgyörgyi beváltóhely garantálta termés átvételét, 

illetve a rigai lenmaghoz termelői áron való hozzájutást) helyezte kilátásba.1659 Márciusban Binder
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Lajos gépészmérnök tartott a háziipar egylet gyűlésen egy kimerítő előadást a fonó- és szövőiparról, 

nyugat-európai tanulmányútja során szerzett tapasztalatait összegezve, ahová a Földművelés-, Ipar

és Kereskedelemügyi Minisztérium küldte ki előzetesen.1660 Binder ösztönzésére az egylet egy igen 

ambiciózus tervvel hozakodott elő, amelyben a munkamegosztás és üzemszervezés kilátásba 

helyezett kerete a helyi nyersanyagforrásra (len, kender és gyapjú) alapuló, azzal szoros 

szimbiózisban létező háziipar volt, ennek fejlődési iránya a decentralizált gyáripar irányába mutatott, 

ahol a központ idővel egyre nagyobb súlyt kap. Első lépésben a centrumot a len feldolgozó és 

fonoda (len, kender, pamut, gyapjú) kellett képviselje, a fonalak megszövése pedig nagyobb részben 

a háziipar feladatául volt téve, egyéni háztartásokban lévő szövőszékeken. A megyerendezés 

nyomán személyi változás történt az egylet élén is, Szentiványi Gyulát Kis Küküllő vármegye 

alispánja, Potsa József váltotta a főispáni székben, június végén történt beiktatásán elhangzott 

beszédében nagyra értékelte azokat a vívmányokat, amelyek a jogelődök idején megvalósultak, 

világossá tette azt is, hogy a létrehozott intézmények működtetésében nemcsak névlegesen 

szándékozik részt venni, azokban lehetőleg nagyobb befolyást gyakorolni.1661 A beiktatása után alig 

két héttel megkezdődött a tavasz folyamán bemutatott terv kivitelezéséhez szükséges 60 000 forint 

alaptőkéjű társaság részvényeinek a jegyzése. A szélesebb körű aktivizálódás hatására végre 

Sepsiszentgyörgy város is felajánlotta a több rendben igényelt telket, a kormány pedig 15 000 forint 

segélyt (kamatmentes hitelt) helyezett kilátásba.1662 A helyi közigazgatás gépezetét igénybe vevő, 

tőkecseppek összegyűjtését szolgáló, több mint három hónapig tartó akció eredménye azonban jóval 

alatta maradt az elvárásoknak, a kiábrándító eredmény orvoslására a főispán-egyleti elnök a 

vármegye közgyűléséhez intézett felhívást a részvényeknek átvételére.1663 Az állandó választmány 

javaslatára a közgyűlés pozitívan véleményezte az ismeretlen számú részvénycsomag átvételét, 

anélkül, hogy megnevezte volna a forrást, amiből az ellenértéket kiszolgáltatni szándékozták.1664 A 

manőverre azonban a törvényhatóság szervezési szabályai nem nyújtottak megfelelő keretet, a 

pénzügyi egyensúlyra olyan mértékben kockázatot jelentett, hogy valószínűleg ezt belátva nem 

történt felterjesztés a belügyi tárcához. A fonoda ambiciózus tervéből végül nem valósult meg 

semmi. A szerzett tapasztalat, a tőkeegyesítésre szolgáló helyi potenciál sajátos felmérése az 

érintetteket -  úgy a helyi erőket, mint a kormány megbízottjait -  az egylet szerepének 

újragondolására késztette.

1878 elejétől az egylet tevékenységének fő irányvonala a szakoktatásra helyeződött, ami 

nem egyéb, mint visszatérés az alapszabályzatban is lefektetett eredeti elképzelésekhez, a rövid 

intermezzo után. Az oktatás szerepével kapcsolatban az a nóvum azonosítható, hogy az már nem a 

gyáripar megteremtésének egyik tényezője, hanem a háziipar piacosodásának közvetlen eszköze -  

ez összességében Potsa József főispán más területeken is tetten érhető aprólépésű taktikájával 

egyeztethető össze. Nyilvánvalóan felismerte azt a tényt, hogy a házi szőttesek csak akkor lehettek 

egy átfogóbb földrajzi területen (értsd a falu határán túl) piacképesek, ha egy bizonyos minőségi
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sztenderdnek megfeleltek, és lehetőség teremtődik az adott színvonalon egy stabil mennyiséget 

produkálni. A szétszórt, egymással nem, vagy alig érintkező háztartások termelését homogenizáló 

eszköz pedig a szakoktatás. Az ebben irányban történt orientálódást nyilván befolyásolta a 

belügyminisztérium többrendbeli körrendelete, amelyekben (az ipar társországgal szembeni 

emancipációs lépéseivel összhangban) a törvényhatóságok számára ajánlotta a szükséges szövészeti 

termékek hazai gyárakból való beszerzését, ez pedig a helyi bürokrácia számára is értelmezhető, 

piaci lehetőségeket villantott fel.1665 Ebből a szempontból tanulságos viszonyulás érhető tetten 

Háromszék vármegye 1878-as év végi közgyűlésén, amikor a Kassai Kereskedelmi- és Iparkamara 

azon felhívását tűzték napirendre, hogy szőtteseket a késmárki egyesült posztó gyárosok 

szövetkezetétől rendeljenek. A jelenlévők lelkesen egyhangúan fogadták el az állandó választmány 

pozitív előterjesztését, amelyben kifejeződött annak reménye is, hogy a jövőben Háromszéken is 

megteremtődik a közbeszerzések megrendeléseiből való részesedés lehetősége. Ugyanakkor szó 

nem esett a Brassóból történő megrendelés lehetőségéről, amelynek posztóiparát (is) 

általánosságban az osztrák iparéhoz hasonló negatív jellemzőkkel ruháztak fel.1666

A szövészeti tanműhelyt Sepsiszentgyörgyön, 1878 tavaszán hozta létre a háziipar egyesület, 

a gépek beszerzéséhez azonban szűkség volt a közadakozásra. Potsa József kezdeményezésére az 

egylet ezúttal a megye közismertebb nagyasszonyaihoz fordult, azokhoz, akik a helyi sajtóban sűrűn 

ismertetett jótékonykodó cselekedeteikkel már kivívták a közvélemény elismerését. A hozzájuk 

intézett felhívásban az adományozás kedvezményezettjeinek a szegényebb sorsú munkásnők vannak 

bemutatva, a cél megnevezését tekintve a főispán már szemérmesebbnek bizonyult. Az 

adományozásra felszólított úri hölgyeket igyekezett nem sokkolni azzal, hogy megossza a 

vármegyei közigazgatásban fennforgó szemléletet, mely a fiatal nők Romániába való 

kivándorlásában a prostitúció lehetőségét látta. Inkább mérsékeltebb formában igyekezett szociális 

érzékenységre hatni és az egész akció végeredményének azt tűntette fel, hogy így a menházba jutást 

megakadályozzák.1667 A nőipar, mint a szövészet komplementer tevékenysége, az egylet eredeti 

elképzelésének megfelelően került képbe. A varrás falusi környezetben való elterjesztése -  a 

szövészet beindítása után -  egy második lépésben volt kilátásba helyezve, szerepe alapvetően a 

háziszőttesek átvétele volt további feldolgozásra (a posztó kivételével, ami a szabók részére volt 

fenntartva), és a helyi igények kielégítésére koncentrált, a szövészettől eltérően külső piacok 

irányában nem volt küldetése. 1878 decemberében, a vármegye utolsó közgyűlésén terjesztette elő a 

főispán Jagócsi Péterffy József miniszteri biztosnak az értesítését, hogy a pozsonyi ipartanítónői 

képezdében a törvényhatóság költségén kiküldött Lőrincz Elizát,1668 kitűnő tanulmányi eredményei 

alapján, a továbbiakban tanítónőnek alkalmaznák ugyanott, amennyiben a közgyűlés ehhez 

hozzájárul. A közgyűlés nem látta indokoltnak a végzős növendék hazarendelését, mivel a nőipar 

iskola megteremtéséhez nem volt anyagi fedezet sem az egyesület, sem a megyei alapok részéről, 

így az alapítás időpontja tovább halasztódott. Ez a tény újfent Kézdivásárhely és Sepsiszentgyörgy
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irányába terelte a főispán figyelmét.1669 Kézdivásárhely képviselőtestülete első megkeresésre 200 

forint egyszeri pénzbeli támogatást ajánlott fel,1670 amit a további szelíd nyomásgyakorlás hatására 

sem volt hajlandó növelni.1611 Sepsiszentgyörgy városatyái a szövészeti tanműhely támogatására 

már hitelfelvételhez folyamodtak,1672 így az újabb anyagi áldozatot nem vállaltak, ám a helybéli 

jótékony nőegylet -  amely a korábbiakban tűzesetek és természeti katasztrófák kárvallottjainak 

segélyezésében jeleskedett -  önkéntesen csatlakozott a kezdeményezéshez, és jórészt ennek a 

társadalmi szervezetnek az érdeme, hogy a nőipar tanműhely létrejött, igaz csak 1880-ban.1613 1879 

szeptemberében tehát csak a szövészeti tanműhely nyitotta meg kapuit a szakismeretet szerezni 

vágyó ifjúság előtt,1674 azokat a kérelmezőket pedig, akik a pozsonyi nőipar képezdébe szándékoztak 

gyermekeiket az év folyamán taníttatni a megyei tanalap terhére, azzal közléssel utasította vissza az 

alispán, hogy a következő évben ilyen intézmény létesül a megyeszékhelyen.1615

4. 4. 3. 1. E lső  Székely Szövőgyár Részvénytársaság

1879. szeptember 25-én a háziipar egylet közgyűlése elhatározta az Első Székely Szövőgyár 

létrehozását, amelynek misszióját tömören fogalmazták meg: „nagykereskedelmi és kiviteli cikké 

emeli a székely nők eddig elrejtett kincsét: a szövőipart. ” Ennek megvalósítását részvénytársaság 

keretei között hirdették meg,1616 10 000 forint alaptőkével, 1000 darab 10 forint névértékű részvény 

kibocsájtásával. A közgyűlés határozata alig néhány nappal a szövő tanműhely megnyitása után 

született, az onnan kikerülő munkásokat pedig elvileg legkorábban csak a következő évben állhattak 

rendelkezésre, a kezdeményezés tehát nem kizárólag ehhez köthető. A földművelés-, ipar- és 

kereskedelmi miniszter, br Kemény Gábor július 16-án, Sepsiszentgyörgyön tett látogatásának1611 

nyilvánvalóan köze lehet ehhez, az országos szintű mozgalom -  amibe Háromszék is integrálódott -  

irányelvei tárgyalásra kerültek a különleges alkalommal. Az Erdélyi Gazdasági Egylet ötödik 

vándorgyűlésének helyszíne Sepsiszentgyörgy volt október 2-5. között.1618 A pillanat alkalmasnak 

tűnt egy olyan alapítás nyilvánosságra hozatalára, ami az agrárszférát több ponton érintette, s amely 

így egy szélesebb körű érdeklődés középpontjába kerülhetett. A helyi lap ugyanazon a napon 

megjelent számában „a gründolás” címmel publikált cikk témája iránt korábban a szerkesztőség 

nem tanúsított különösebb érdeklődést. Az ominózus cikk a Magyar Iparosok Lapjában, Jagócsi 

Péterffy József tollából származó írásból emelt ki részleteket, amivel a gr. Zichy Jenő arra a tervére 

reagált, hogy egy len feldolgozó gyárat alapít saját erőből, a szerző e helyett tőkeegyesítő társulást 

javasolt. A témának rendkívüli aktualitása volt Háromszéken is, a közvélemény érdeklődésének 

felkeltésére kiváló eszköznek tűnt a cikk, amelynek zárómondata így hangzott: „Ne szégyelljük 

magunkat «gsefleljünk, gründoljunk»! ”1619

A részvényjegyzés október közepén indult meg, a sajtóban közölt -  Potsa József által aláírt -  

felhívás a jótékonykodás megszokott jegyeit hordozza magán, az szövőipar fejlődését, a megye 

általános gazdasági állapotának javulását, illetve a lakosság jólétének lehetőségét származtatja
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elsősorban a társaság létrejöttéből, és csak mellékesen említi meg a befektetők előnyét, a 

részvénytulajdonosoknak járó osztalékot. Akárcsak egy adománygyűjtés esetében, annak az 

elvárának adott hangot a felhívás, hogy a városi polgárság háztartásonként jegyez egy részvényt, 

illetve minden község legalább 4-5 darabot, a lakosság felvilágosítására pedig felkérték a papokat, 

tanítókat és a közigazgatási apparátust.1680 A részvényeket legnagyobb számban a községek és 

nagyobb birtokosok jegyeztek, jelentős részben, egyénileg maguk az elöljáróságok tagjai, vidéki 

kisbirtokosok és a falusi egyházi testületek, összességében véve ebből az irányból a hozzájárulás 

döntőnek bizonyult. Kézdivásárhelyen sem a polgárság, sem a képviselőtestület nem tanúsított 

érdeklődést az ügy iránt, a polgármesterhez kiküldött öt darab aláírási ívből egyet sem küldtek 

vissza. Sepsiszentgyörgyön nagyobb csomagot a Háromszéki Takarékpénztár jegyzett, kisebb 

mértékben hivatalnokok, kereskedelemben tevékenykedők (ideértve a kiskereskedők mellett a 

gyógyszerészek, vendéglősök, vámhaszonbérlők is) és a szeszgyárosok jegyeztek részvényt. A város 

képviselőtestülete, a kézműiparosok itt is távol maradtak. A megyei testületek közül a Háromszék 

Törvényhatósága Ipartan-Alapja jegyezte a legnagyobb csomagot, összesen 59 részvényt. A 

budapesti székhelyű Székely Mívelődési és Közgazdasági Egylet is vállalkozott a részvényjegyzés 

közvetítésére, maga az egylet két darab részvényt vásárolt és 15 darab részvényt magánszemélyek 

jegyeztek az onnan visszaérkezett íven.1681 A háromszéki születésű festőművész, Barabás Miklós -  

akinek 50. éves művészi jubileuma alkalmából a törvényhatóság képviselőtestülete üdvözlő 

küldöttséget is menesztett két évvel korábban1682 -  egymaga tíz darab részvényre jegyzett elő. 

Érdekes színfolt a Budapesti Műegyetem „hazafias tanárai”-nak összefogása, aminek 

eredményeképpen száz forintot gyűjtöttek össze, az ebből vásárolt tíz részvényt a szövő 

tanműhelynek adták át.1683 Hasonlóképpen járt el több helyi részvénytulajdonos, akik a 

részvényeiket Háromszéki Háziipar Egyesület, vagy a későbbiekben a Háromszékmegyei Gazdák 

Szövetkezete részére ajánlották fel. A fenti példa és az egy részvényesre eső részvények alacsony 

száma azt mutatja, hogy általában nem üzleti befektetésnek tekintették az alapítást, hanem 

adakozásnak a jó cél érdekében, a haszonszerzés, mint indíték csak kivételképpen azonosítható a 

részvényesek körében.

Háromszéken a tőkeegyesítő társaságok meglehetősen szűk spektruma néhány olyan 

jellegzetességeket mutat, amelyhez hasonló a többi székely megyében nem fordult elő. 

Legszembetűnőbb jelenség a vármegyei bürokrácia és a gazdasági elit egy szűk rétegének 

szétválaszthatatlannak tűnő szimbiózisa. A vármegye közgyűlésében ezek erős embereknek 

számítottak, stabilan jelen voltak az állandó választmányban, közigazgatási- illetve egyéb 

bizottságokban, amelyeknek hatáskörüknél fogva érdemben befolyásolhatták -  nemcsak gazdasági 

természetű -  nagyobb horderejű kérdések eldöntését. A főispán elnöklete alatt ezek az emberek 

kerültek az 1876-ban alakult Háromszéki Takarékpénztár igazgatótanácsába, és ugyanők voltak 

azok, akik az 1879-ben megalakult Első Székely Szövőgyár Rt igazgatósági asztalát körbeülték. Ezen
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felül, Potsa József az 1884-ben a kisebb-nagyobb földbirtokosok pénzpiaci nagyobb részvételét és 

implicite likviditását elősegítendő létrehozott Háromszékmegyei Gazdák Szövetkezetében is 

elnökölt, igaz ennek a további hierarchikus struktúrájában már csak az agrárium képviselői voltak 

jelen. Két hasonló profilú pénzintézet egy városon belül általában eltérő orientációjú gazdasági 

körök kezdeményezésére alakult meg, és ezek között általában verseny volt, mint például Baróton az 

1883-ban alakult két pénzintézet Baróti Takarékpénztár1684 és az Erdővidéki Takarékpénztár1685 

között. Esetleg lehetett erős politikai jellegű indíttatása is az alapításnak, mint Székelyudvarhely 

esetében az ellenzéki Ugron Gábor elnöklete alatt álló Székely Egyleti Első Takarékpénztár 

esetében,1686 amire Udvarhely vármegye főispánja, br Daniel Gábor 1881-ben az Udvarhely Megyei 

Takarékpénztár megalapításával válaszolt.1681

Potsa József kiemelkedő kezdeményező képessége a saját példamutatásával való hatékony 

operálásban rejlett. Nyilvánvalóan tudatában volt, hogy egy-egy szimbolikus cselekedete a helyi 

sajtó által a célközönségéhez eljut, így a jótékonykodó cselekedeteivel felépített modell 

hatékonyságát előzőleg már kitapasztalva és a hatalmi pozícióját is kihasználva intézett felhívást egy 

zömében olyan közönséghez, akik számára az esetleges osztalék nem jelentett egzisztenciálisan 

számottevő bevételi tételt, ahogy az alapításhoz való hozzájárulás sem különösebb megterhelést. A 

szétszórt tőkecseppek összegyűjtését és kanalizálását a megye első embere tehát figyelemreméltóan 

oldotta meg, amiért cserében az elnöki pozíciót ő maga és a környezete is legitim igénynek ítélte 

meg. A vállalatok további vertikális struktúrájában pedig a vármegye közgyűlésében bejáratott 

modell érvényesült: azok a személyek, akik azon a fórumon megmutatták képességeiket, és 

esetenként népszerűségük kiütközött már választmányi, illetve bizottsági ciklusba való 

újraválasztásukkor, a takarékpénztár és a szövőgyár vállalati igazgatótanácsában, illetve 

felügyelőbizottságában is helyet kaptak. Egyébként a részvénytársasági közgyűlésen történt 

választások kimenetele nem értelmezhető a részvények számán mérhető érdekérvényesítő 

képességgel.

Potsa József hivatali, és azon kívül eső -  így az iparfejlesztés terén kifejtett -  tevékenységére 

a paternalizmus egy puhább változata volt jellemző már a kezdetektől. A ’80-as évek közepéig, a 

Romániával való vámháború kitörése előtti időszakban ez a magatartás számos alkalommal felszínre 

került. Ennek megnyilvánulása tetten érhető a háziipar egylet és a részvénytársaság működési 

területének kijelölésében, de még inkább kézzel fogható a kedvezményezettek beazonosításánál. 

Meglátása szerint a gondoskodásra leginkább az agrármunkásság volt rászorulva, akiknek 

számarányát a ’80-as évek közepén 10%-ra becsülte, és akik munkaerejük 2/3 részét nem tudták a 

mezőgazdaságban hasznosítani, ergo a megélhetéshez szükséges anyagiakat külső forrásból -  

romániai munkavégzésből -  kellett biztosítaniuk (lásd 3. 3. 6. fejezetpont). A szövés- és a varrásbeli 

ismeretek elterjesztésének terepét a szegény sorsú leányok körében jelölte meg, és kívánatosnak 

vélte azoknak a családoknak a gyermekeit, akik a megélhetéshez kellő földterülettel rendelkeztek,
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saját környezetükben meghagyni. Az első három tanévben a szövészeti- és nőipari tanműhelybe a 

vidéki növendékek rekrutációja ennek az elgondolásnak megfelelően történt, az egyletet alapító és 

támogató községek (akik ennél fogva elsőbbséget élveztek a válogatásnál) elöljáróságoknak 

kiküldött instrukciók szerint az ingyenes ellátásban részesülő tanulókat ebből a körből kellett 

meríteni. Igaz a módosabb gazdák részéről sokáig sem mutatkozott arra igény, hogy gyermekeiket 

ilyen oktatásban részesítsék, akkor sem, ha maguk egyleti tagok voltak -  úgy tűnik, 

presztízskérdésről volt szó.1688 Ugyanez a rászorultság-elvű válogatás figyelhető meg az ingyenes 

kiképzést támogató alapítványoknál is.1689

A tanműhelyek működésének rövidesen szélesebb körben híre ment, érdeklődés mutatkozott 

iránta nemcsak a szomszédos vármegyékből, hanem a közép-Erdélyből is. A szomszédos 

Udvarhely- és Csík vármegyék saját nevelési alapjaikból biztosítottak évente néhány növendék 

részére szakoktatást a sepsiszentgyörgyi tanintézetben, a rekrutációs elvek hasonlóak voltak a 

háromszékihez.1690 A szomszédos Brassó-, Nagy Küküllő vármegyékből több egyéni megkeresés 

érkezett, amelyekben aránylag jobb anyagi lehetőségekkel rendelkező személyek -  főleg tanítók, 

lelkészek és hivatalnokok, katonatisztek -  kérték gyermekeik felvételét és vállalták a tápdíj- és 

szállásköltségeket.1691 1882-től kezdődően az állam nagyobb részt vállalt fel a növendékek 

képzésében, a költségeket átvállalta teljesen vagy részlegesen, amiért egyenesen a szaktárcához 

kellett folyamodni. A felállított működési képleten ez alig változtatott, azaz a helyi növendékek 

továbbra is a legelesettebbek köréből kerültek ki, és bár sokgyermekes lelkészek, tanítók, 

hivatalnokok vagy városi kézművesek itt is átlátták a lehetőséget, hogy gyermekeik szakmát 

tanuljanak, a kisebb birtokosok körében is inkább csak kivételnek számított az esély kihasználása. 

Még inkább kontrasztosabb a kép, ha az egyre nagyobb arányt képviselő idegen megyebeli 

növendékek családjainak anyagi helyzetével hasonlítjuk össze, közöttük az elesettek számítottak 

kivételnek.1692

A sepsiszentgyörgyi tanműhelyekben felhalmozott tudás útja a vidék számára volt 

előirányozva, a falusi környezetbe való kirajzás következő lépcsőfokának pedig a főispán olyan 

gócpontokat képzelt el, amelyeket a szövő tanműhely számára rendezett első gyűjtés alkalmával már 

igénybevett nagyasszonyok gondoskodása alá helyezett. Ezeknek a szakismereteket reprodukáló 

helyszíneknek az eszközökkel való ellátása állami segély révén készen állt a szövő tanműhely első 

évfolyamának abszolválását megelőzően: 1880 nyarán az első tíz darab javított szerkezetű, de 

egyszerű regulátor szövőszék elkészült és br. Kemény Gábor miniszter áldását adta azok 

szétosztására.1693 Ezek a vidéki gócpontok az elképzelés szerint kizárólag a szakismeretek térbeli 

elterjesztésére szolgáltak, nem létesítettek kapcsolatot egymás között, lineáris kapcsolatot egyenként 

csak a sepsiszentgyörgyi központtal tartottak fenn, ám ez sem volt előremutató a manufaktúra

rendszer kialakítása szempontjából. Ebbe az irányba csak felülről, a kormány részéről jövő 

kezdeményezések azonosíthatóak be, a főispán és a háziipar egylet szempontjából a megszerzett
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szakismereteket a volt növendékek egyénileg kellett kamatoztassák saját háztartásukon belül és saját 

belátásuk szerint. Állami finanszírozással a szövőszékek szétosztása tovább zajlott, a 

kedvezményezettek köre -  akik azokat saját haszonszerzésre használták -  egyre bővült, azonban a 

termelés összefogására szándék vagy javaslat a törvényhatóság, vagy a háziipar egylet részéről nem 

körvonalazódott, a piaci pozíciók megszerzése a háziiparosokra hárult.

1881 folyamán, Binder Lajos minisztériumi megbízott az Első Székely Szövőgyár technikai 

vezetését vállalta fel, a sokasodó teendők miatt maga helyett a szövészeti tanműhelybe egy oktató 

alkalmazását javasolta, ezért Bálint János, hétfalusi növendéknek a késmárki műszövő tanműhelybe 

való kiküldését szorgalmazta, amit a háziipar egylet el is vállalt.1694 Szervezési munkája nyomán a 

gépekkel való felszerelés nemcsak saját lábán nyugodott, hanem a megyében szétszórt, 

háztartásokon belül egyénileg működő szövőszékekkel működő egységet, a manufaktúra központ 

létrejöttét vetítette előre. A különböző helyről származó, vidéki háziiparosok keze alól kikerült 

egyenetlen minőségű szőttesek homogenizálását elősegítő gépek beszerzése erre utal.1695 

Novemberben br. Kemény Gábor földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszter egy átiratában 

a budapesti országos nőipar- és a késmárki vászonkiállítás tapasztalatait összegezte, legnagyobb 

problémának a háziipari szövés-fonás alacsony szintű produktivitását értékelte, aminek javítására 

beruházásokat javasolt a háziipar terén élenjáró községekbe és a sepsiszentgyörgyi központba. A 

miniszteri javaslat a szövőgyár és tanműhely részére festő részleg létesítését javasolta, ami szintén a 

manufaktúra-jellegű munkamegosztás eleme, ezt pedig a törvényhatóság, egyes községek és a 

megye lakossága általában pozitívan fogadta, és anyagi áldozatvállalásra is késznek mutatkozott.1696 

A törvényhatóság év végi közgyűlésén pedig, kellő fesztív keretek között, Potsa József, gr. Zichy 

Jenő, a késmárki iparszövetkezet elnöke és br. Kemény Gábor miniszter részére köszönetét és 

elismerését fejezte ki a megye és a nemzet anyagi jólétének emelése, a háziipar fejlesztése terén 

kifejtett fáradozásaikért.1697 A háziipar-gyáripar szimbiózisa ennek ellenére nem valósult meg, és 

hogy ezek külön utakon indultak el, jórészt az atyáskodó főispán szerepének tudható be.

Potsa József elképzelése szerint a háziipar fejlesztése nemcsak önmagáért az ebben a 

szférában tevékenykedő személyek segélyezésére szolgált, magasabb missziója az agrárium 

támogatása volt, a már említett munkaerő-piaci harmonizáció -  hogy a gazdaközönség 

rendelkezésére álljon állandóan a szükséges munkáskéz. Az önállóan, saját háztartáson belül 

tevékenykedő háziiparosokat képesnek vélte termékeik értékesítésére, ám nem látta kívánatosnak 

azt, hogy olyan piaci pozíciót szerezzenek, ami alárendelné a termelést, így a szövés nagyobb 

volumenű munkaerőt vonna el, és az agráriumban újfent munkaerőhiány állna be. A gyáriparral való 

szorosabb kapcsolat ugyanezt a veszélyt hordozta magában, ha a szövőgyár nagyobb igényekkel 

lépne fel a háziiparosokkal szemben, a gazdaközönség körében ugyanazt a negatív hatást érné el. A 

szövőgyárral szembeni elvárása világos volt, azoknak a legszegényebbeket -  akiknek nem volt 

anyagi erejük egy szövőszéket vidéken működtetni -  kellett magába szívnia. A háziiparral szemben
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még egy nem mellékes elvárása volt, hogy ez által nagyobb pénzmennyiség koncentrálódjon a 

lakosság körében, s annak beáramlása lehetőleg a megyén kívülről is történjék. A házi szövőiparral 

foglalkozók -  mivel a létfenntartáshoz nem rendelkeznek elegendő földterülettel -  az élelmiszer 

szükségleteiket pénzért vásárolják meg a birtokosoktól, aminek eredményeképpen a helyi jellegű 

cserekereskedelem visszaszorul, illetve az agrárium a növekvő romániai import miatt egyre 

instabilabbá váló brassói piacokért kárpótolva lesz. A házi varróipar elsődleges rendeltetése a 

protekcionizmus volt, hogy az idegen konfekciót kiszorítsa, de ezzel szemben a helyi pénzforgalom 

bővülése is kívánalomként mutatkozott.1698 Összességében az agrárium piacosodásának és pénzzel 

való telítésének a lehetőségét is származtatta a háziipar termelékenységének és térbeli kiterjedésének 

növekedéséből.

Az értékesítési lehetőségek, piaci pozíciók kérdésében úgy tűnik szintén a főispán által 

vallott elvek domináltak. A megyei közszükségletek helyi textilipari termékekből való fedezéséről a 

törvényhatóság döntést hozott már 1879 novemberében, amikor az Első Székely Szövőgyár Rt még 

részvényjegyzési időszakában volt, mintegy annak megelőlegezve ezt az egyébként csekély 

volumenű, de stabil üzletet.1699 A főispán viszonya a szabad piac szereplőihez az ebben az irányban 

való orientálódást megnehezítette. Ebből a szempontból tanulságos a kolozsvári kereskedő, Demeter 

József esete 1880 februárjában, aki az Erdélyrészi Háziipar és Iparfejlesztő Egylet termékeinek 

hivatalos forgalmazója volt, és vállalkozott ugyanerre a Háromszéki Háziipar Egylettel szembe is. A 

jó viszony megalapozására vásárolt két darab székely szövőgyári részvényt, egyúttal megragadta az 

alkalmat, hogy a főispánnak küldött személyes levelében néhány észrevételét megossza, és néhány 

tanácsot adjon, hogy milyen cikkeket küldjenek számára bizományba, mire van nagyobb kereslet, 

illetve hogy rendszeresen indítsák útra a küldeményeket, hogy a választék ne legyen hiányos. Potsa 

József nyilvánvalóan zokon vette a kereskedő közvetlen megkeresését, az üzleti észjárás és 

kezdeményezőkészség nem volt összeegyeztethető a tekintélyelvűséggel és hivatalnoki környezettel, 

egyáltalán, hogy a kereskedő egyenrangú üzleti partnernek tekintette a vármegye első emberét. A 

sértődöttséget jól mutatja, hogy a levél válasz nélkül maradt1100 -  holott szokása volt minden 

megyén kívülről érkező részvényjegyzést vagy vásárlást egyenként megköszönni -  az üzletből pedig 

semmi nem lett. A kereskedők irányában gyakran tanúsított megvető magatartás végső soron a 

szövőgyárat az ebbe az irányba való nyitás, az együttműködés lehetőségétől fosztotta meg. Egyrészt 

a helyi kereskedőket tette felelőssé a versenyképesség hiánya miatt, amint az erőteljes agrárius 

irányzat hatásait magán viselő, a földművelés-, ipar és kereskedelmi minisztériumhoz intézett 

jelentéseiből kitűnik, például 1885-ben.1101 Ugyanakkor a protekcionista diskurzus elemei 

ismétlődnek ezekben a jelentésekben, a kibontakozás lehetőségének akadályozója értelemszerűen a 

társország gyáripara.1102 A szövőgyár igazgatása ennek a keretnek megfelelően az értékesítési 

lehetőségeket a mintaárucsarnokokban látta -  amelyek lehetőleg ne kereskedő, hanem valamilyen 

egylet kezelésében legyenek; a közvetlen kereskedelemben vásárokon, illetve megfogalmazódott
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annak az igénye, hogy a felvidéki házaló kereskedelem mintájára, szerezzenek jogosultságot a 

kormánytól a saját termékeik ilyenszerű értékesítésére.1703

A szövőgyár technikai fejlesztése ez alatt töretlenül haladt előre, ennek kivitelezése továbbra 

is Binder Lajos gépészmérnökre hárult, akit a felettes tárcavezető 1882 nyarán iparfelügyelőnek 

nevezte ki. Titulatúrája és hatásköre Háromszék vármegye regionális elsőségére enged 

következtetni, ami a szövészeti házi- és gyáripart illeti.1704 Valóban az Udvarhely vármegyei 

háziipar egylet a háromszékire támaszkodva, annak modelljét követve működött, a székelykeresztúri 

szövőiskola részére a felszerelés és a szakismeret innen áramlott ki.1705 A sepsiszentgyörgyi 

szövőgyár gőzgéppel bővült, és ennek erejét felhasználó, magasabb technológiai színvonalat 

képviselő nyüstös és Jacquard szövőgépek léptek működésbe.1706 Ezekkel saját, a népi szövészetnél 

kifinomultabb minőségű termékskála előállítására nyílt lehetőség, ami egyértelműen szövőgyár 

manufaktúra-rendszertől független, saját lábon való működését vetítette előre. Párhuzamosan a 

tanműhelyek bővítésére is szükség volt, a szakoktatás iránti érdeklődést az állam által biztosított 

ösztöndíjrendszer segítette.

Összességében a szaktárca megbízottjának a működése a szövőgyár önálló és a 

manufaktúra-rendszer párhuzamos kiépítésére koncentrált, a technikai természetű beruházások 

mellett a szakoktatás iránya is ezt mutatja.1707 A háziipar egylet, illetve a részvénytársaság elnöke és 

vezetősége ezt a felsőbb irányelvet elfogadta és részben felülírta saját elképzelése szerint. 

Végeredményben a korszerű technológiával rendelkező szövőgyár felkerült az első igazi 

ipartámogató törvény által legelső ciklusban kedvezményezett, új iparágat megteremtő gyárak közé 

pamut- és len szövészet profillal,1708 aminek kérelmezését Sepsiszentgyörgy város tanácsa 

kezdeményezte.1709 Az állami támogatások és a kedvezmények rendszere igen imponáló lehetett 

Potsa József számára, magának a gyártóegységnek a kibővítésére ambiciózus terveket szövögetett. 

1884 januárjában azonban Binder Lajos egy budapesti útja alkalmával közölte vele, hogy ezek a 

lehetőségek kimerültek, elérték a plafont, amit a főispán megrendülten vett tudomásul.1710

Az Első Székely Szövőgyár Rt első fél évtizedére tehát a felemás fejlődés a jellemző, a 

termelőegység kiépítése, annak technológiai adaptációja sikeresnek értékelhető, igaz ugyan, hogy 

táplálása jelentős részben kívülről, a kormány irányából érkezett, annak állandó jellegű 

asszisztenciájára szorult. A köldökzsinóron keresztüli fejlesztés és a piaci szerep elhanyagolásának 

eredménye, hogy ez alatt a nyereség elmaradt, egyetlen alkalommal sem lehetett osztalékot 

fizetni,1711 bár úgy tűnik a részvényesek erre nem is tartottak igényt. A részvénytársaság, háziipar 

egylet, sőt jórészt a vármegyei bürokrácia és közgyűlés az állandó választmány személyi 

összetételéből adódóan a helyi közakarat szempontjából meglehetősen homogénnek értékelhető, 

legalábbis az iparfejlesztési fő csapásirány szempontjából. Ennek a helyi közakaratnak szabad 

megnyilvánulási tere volt, ami a szövőgyár munkamegosztási viszonyrendszerének kialakítását illeti
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a háziipari struktúrával és a szakoktatási intézménnyel kapcsolatban, amit ki is használtak a saját, 

agrárium-centrikus, közös érdekeik hatékony érvényesítésére.

Az évtized második felében a határvidék gazdasági életét a Romániával való vámháború 

rengette meg, aminek hatásai Háromszéken a házi-, kézműves- és gyáripar egyensúlyát alapjaiban 

rendezte át. Az új körülmények elsősorban a háziipart és kézműipart állították szembe, amit a 

főispán azonnal felismert, amiről a szaktárcához közvetlenül vámháború kitörése után felterjesztett,

1886 első félévéről szóló jelentésében foglaltak tanúskodnak: „a háziipar a fejlettség azon fokára 

jutott, hogy már a kézműipartól csak annyiban megkülönböztethető, hogy nem űzetik, mint önálló 

kereset az év minden szakában, a kézműipar annyira elterjedt, hogy ma már alig van község, 

melyben a lakosság szükségleteinek megfelelő iparcikk előállítható ne lenne. Ezen állapot idézi elő, 

hogy a városokban nagyobb számban levő és magasabb igényeket is kielégíteni képes kézműveseink 

csak tengődnek.”1112

A fordulat a szövőgyár életében -  bár jelentősebb piaci érdekeltsége nem volt a szomszédos 

országban -  szintén új korszakot nyitott, apró lehetőségek egész sorozata nyílt meg üzemszervezés 

és értékesítés terén. A vámháború kitörését követő napokban a brassói civil kezdeményezésű 

Kereskedelmi- és Ipar Egyesület -  amelynek elnöke gr. Schweinitz Gyula és titkára Szterényi József 

a háromszéki közéletben már közismertek voltak1113 - a Földművelés-, Ipar- és Kereskedelmi 

Minisztériumhoz címzett feliratban és a törvényhatóságokhoz intézett felhívásokban az ottani textil 

neműek előnybe részesítését sürgették a közbeszerzések alkalmával -  a szomszédos országbeli 

piacok elvesztését ellensúlyozandó. Potsa József számára ez kiváló alkalomnak kínálkozott, hogy 

kiokításba részesítse összességében a brassói gazdasági élet főbb szereplőit. Elsősorban a 

vámháború mezőgazdaságra gyakorolt pozitív hatását méltatta, és kifejezte forró óhaját, hogy ez 

minél hosszabb ideig tartson. Ez után felvilágosítást nyújtott arról, hogy a szövőgyárnak a 

nagyszebeni posztótársulattal már régebbről fennállt kölcsönös bizományosi üzleti kapcsolata, 

amihez hasonlóra korábban hiába hívták fel a brassóiakat. Végül a kamarát ostorozta, amiért az 

túlzottan a romániai orientációt erőltette és haszontalan németországi kiállításokon vett részt, 

ahelyett, hogy a magyarországi lehetőségeket mérte volna fel és használta volna ki. Összegzésében 

az állami megrendelések, mint a piaci lehetőség elutasításának gondolata rejtőzik a felirat 

támogatásának a visszautasításában.1114 Sugallatával nyilván csak a brassóiak szándékát próbálta 

eltéríteni -  más kérdés, hogy ennek sikerében maga sem lehetett teljesen biztos. Az állami 

megrendelések szerepét azonnal felismerte, és a szövőgyár részére igyekezett is szeletet biztosítani 

abból, a brassóiak irányában megfogalmazott jó tanács pedig egy esetlen próbálkozásnak 

értékelhető, hogy ez által ama szelet lehetőleg nagyobb legyen. Az állami megrendelésekben (soron 

kívül, versenyhelyzet kiiktatásával) a vámháború éveitől kezdődően részesült Első Székely 

Szövőgyár, a MÁV-tól évente érkeztek megrendelések személykocsikhoz szükséges textíliákra -  az
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állami támogatásoknak ez a modellje érvényesült a megyebeli kézműiparosok esetében is, ebben az
időszakban. 1715

A részvénytársaság alaptőkéjének sokszorosára való felemelése, valamint a szövőgyár 

kibővítésének és manufaktúra integrálásának gondolata közvetlenül Szterényi József személyéhez 

köthető, akit az újonnan megalakult kereskedelemügyi tárca vezetője, Baross Gábor 1889 őszén 

nevezett ki erdélyrészi iparfelügyelőnek.1716 Szterényi következő évben már kereste a befektetőket 

és augusztusban arról számolt be, hogy egy előkelő fővárosi pénzintézet hajlandónak mutatkozott 

befektetni -  amint az a Potsa Józseffel folytatott, magánjellegű levelezéséből kiderül.1717 Úgy 

látszik, hogy Szterényi a közbenjárásával nem teljesen hivatalos, minisztériumi kötelezettségeinek 

tett eleget, hanem a sepsiszentgyörgyi székhelyű részvénytársaság elnökével, illetve (esetleg) 

igazgatótanácsával kötött külön egyezménynek megfelelően járt el. Potsa József a fővárosi üzleti 

körökkel való kapcsolat megteremtésében, az ezekkel való együttműködésben piaci pozíciók 

megszerzésének zálogát látta, a gyár készítményeinek forgalomba hozatalának elősegítését. A 

tárgyalások ebben az irányban nem jutottak túl messzire, az év végére a főispán már egy budapesti 

üzleti angyallal, Lévay Mórral levelezett a tőkeinjekció kérdéséről, akivel szintén Szterényinek 

köszönhetően lépett kapcsolatba. Lévay Potsával szemben támasztott feltétele volt, hogy 40 000 

forint erejéig mutasson be részvényjegyzési aláírásokat (100 forint névértékű részvényekre), maga 

pedig magánszemélyek és pénzintézetek megnyerését ígérte egy nagyobb részvénycsomag 

átvételére, illetve kibocsájtására.1718 Következő év januárjában Lévay Mór arról számolt be, hogy 

egy 120 000 alaptőkéjű társaság alapításához a maga részét teljesítette, cserében megsürgette a 

háromszéki részvényeket jegyzők aláírási íveinek és a korábbi évek könyveléseinek bemutatását, 

illetve a meg lévő Első Székely Szövőgyár Rt közgyűlésének határozatát a nagyobb társaságba való 

beolvadásról.1719 A tárgyalások ennél a pontnál elakadtak, végeredményben nem lehet tudni, hogy az 

alaptőke-felemelés terve Potsa József magánakciója volt-e, azzal a gondolattal, hogy majd kész 

tények elé állítja az igazgatótanácsot, avagy a testület tudtával zajlott mindez. Minden esetre 

fokozott diszkréció övezte azt, a közgyűlés elé azonban már nem került, a szaktárca által irányított 

fordulat teljesen más mederbe terelte az eseményeket. 1891 januárjában maga a kereskedelemügyi 

miniszter tett javaslatot az Első Székely Szövőgyár Rt feltőkésítésére, közvetlenül azzal 

összefüggésben, hogy egy másik sepsiszentgyörgyi szövőgyár tulajdonosa, a Rajcs és Társa cég 

részére állami támogatást ítélt oda, tanoncok kiképzésére.

A Rajcs és Társa cég alig három évvel korábban alakult meg. A cégvezető Rajcs Zoltán1720

1887 elején telepedett le Sepsiszentgyörgyön, ahová Bécsből érkezett, a kisvárosban pedig azonnal 

feltűnést keltett, Kovásznai József, helyettes kir. adófelügyelő tüzetes megfigyelése és szigorú 

véleményezése szerint „nevezett fé l évet meghaladó idő óta családjával együtt itt lakván, itt úriasan 

él és ruházkodik, fényűzési cikkeket visel és használ.”1121 Rajcs Zoltán 1888-ban társult Sequens 

Józseffel, aki egy 1854-ben alapított szerény méretű posztógyár tulajdonosa volt. Valószínűleg a
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katonaság és egyéb egyenruhás testületek posztó neműekkel való ellátására beindított állami 

megrendelésekben ismerte fel az üzleti lehetőséget. Ez az elgondolás fedezhető fel a feladatok 

leosztásában cégen belül: Sequens Józsefre a műszaki teendők, a termelés megszervezése hárult, 

míg Rajcs Zoltánra kizárólag az értékesítés, a szerződések megkötése. A társulás után a közös cég 

állami támogatásért folyamodott, konkrétan 10 darab szövőgépet és a munkavezető részére évi 800 

forint javadalmazást igényelt öt éves kifutású időre, amit a Földművelés-, Ipar- és 

Kereskedelemügyi Minisztérium törvényes keresetek hiányára hivatkozva utasított vissza.1722 

Következő évben külön-külön mindkét cégvezető folyamodott állami támogatásért a posztógyár 

részére, ám a kereskedelemügyi tárca mindkét kérelmet visszautasította, mivel annak berendezése 

nem tett eleget a törvényben megkövetelt technikai színvonalnak.1723 Egy újabb évvel később, 1890 

novemberében a minisztérium visszatért a kérdésre, és felajánlotta, hogy évi 10 székely ifjú 

oktatására és ellátására évi 800 forintnyi támogatásba részesíti, illetve forgótőkére fordítandó, 

alacsony kamatú kölcsön nyújtását, vagy gépek rendelkezésére bocsájtását ígérte.1724 A szövészeti 

szakoktatás az 1887/88 évek környékén gyökeres átalakuláson esett át, a háziipar egylet által 

fenntartott tanműhelyben egyre nagyobb hangsúlyt kapott az elméleti oktatás, aminek támogatására 

a vallás- és közoktatásügyi tárcától érkeztek évente mind nagyobb összegek, a tanrendet pedig 

ellenőrzése alatt tartotta.1725 A földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi minisztérium (majd a 

jogutód) ugyanakkor a gyakorlati oktatás támogatására utalta át az összegeket a szövőgyár részére, a 

korábbi időszakhoz mérten azonban kontrollja kevésbé erősnek mutatkozott.1726 A gyakorlati oktatás 

decentralizációs folyamatának eredménye volt, hogy több kisebb műhely vállalkozott a szakoktatás 

eme szegmensének betöltésére, és ebbe illeszthető be a Rajcs és Társa cég képbe kerülése is.

Ezen előzmények álltak Baross Gábor ajánlattétele előtt 1891 januárjában, amikor a 

feltőkésítést olyan formában javasolta, hogy az Első Székely Szövőgyár Rt és a Rajcs és Társa cég 

fuzionáljon, ennek fejében pedig ajánlatot tett hozományra is, a gyakorlati oktatási támogatás 

átruházását az új társaságra és 20 000 forint kamatmentes kölcsönt a forgótőkére.1727

A fúzió előkészítését Szterényi József vezényelte le, a meglévő 10 forint befizetést 

tartalmazó részvények értékét 20 forintban állapították meg. A régi részvénytulajdonosoktól, 

amennyiben a részvényeik számát megtartani szándékozták, minden egyes részvény után 80 forint 

újbóli befizetését várták, ha nem kívántak az új alaptőkéhez hozzájárulni, darabonként 20 forint 

ellenében vissza lehetett váltani. A 1891. május 25-re meghirdetett rendkívüli közgyűlésen a 

társaság újjáalakulásáról, alapszabályzat-módosításról született határozat, megválasztották az új 

igazgatótanácsot és felügyelőbizottságot, illetve az alaptőkének 8 000 forintról 80 000 forintra 

emelésére adták áldásukat a jelenlevők. Ebből helyi szinten 40 000 forint értékben jegyeztek 

részvényeket, 20 000 forint értékben az új onnan megalakított Magyar Ipar- és Kereskedelmi Bank 

illetve Rajcs és Társa cég apportját 20 000 forint értékű részvényben állapították meg előzetesen.1728
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A részvények egynegyedével rendelkező Magyar Ipar- és Kereskedelmi Bank a hazai 

ipartámogatási politika egyik mérföldkövét jelentette, egy 1890 áprilisában kihirdetett törvény 

foglalta keretbe a teljes profilját,1729 létrejötte pedig közvetlen előfeltétele volt- az ország több más 

ipari egységéhez hasonlóan -  a feltőkésítéshez. A pénzintézet -  állami kedvezmények fejében -  nem 

egyszerűen hiteleket folyósított, hanem a jogszabály rendelkezése szerint az ipari egységekkel egy 

magasabb szintű üzleti partnerségre kellett lépnie, annak kockázataiban is osztoznia kellett, azaz 

részvényvásárlási kötelezettsége volt. Ezekből a részvényekből származó jövedelme különböző 

adónemekre mentességet kapott (nyilvános számadásra kötelezett vállalatok és egyletek adója, 

általános jövedelmi pótadó és az erre kivetett törvényhatósági és község pótadók) 15 év kifutású 

határidőre. Az ilyen jellegű portfólió merítési felülete végső soron meglehetősen szűkre szabott volt: 

olyan ipari vállalatok vagy gyárak, amelyek részére külön törvény állami kedvezményt biztosított 

már.1130 A pénzintézet elnüke Tisza István volt.

A helyi kisrészvényesek palettája a korábbihoz képest jelentős mértékben átalakult, az 

összesen 401 darab új részvény 93 tulajdonos között oszlott szét.1131 A régi társaság alapítói közül a 

községek súlya csökkent, általában a régi részvények értékét konvertálták át újakba, így a korábbi 

csomagok összességükben 4/5-ükre redukálódtak.1132 Összességében 21 új részvényes jelent meg -  

egy kivételével mind magánszemély -  akik 53 darab részvényen osztozkodtak. A régi részvényesek 

száma 72 volt -  közülük 53 magánszemély -  akik 348 új részvényt jegyeztek. Mindez a vállalkozói 

szellemiség szerény megnyilvánulásának példája, nyilvánvalóan elmozdulást mutat az alapításra 

jellemző közadakozástól a nyereség elvű befektetés irányába. A feltőkésítés alkalmával összesen 

196 darab részvényt váltottak pénzre az alapítók vagy jogutódok/örökösök, ezek közül jelentős 

hányadot képeztek a községi tulajdonlásúak. 1894-ben még 54 darab beváltatlan régi részvény volt a 

társaság passzívái között.

Az igazgatóságban helyet kapott a befektető pénzintézet képviselője, Fürst Imre, illetve 

Szterényi József, akit mögött nem volt ugyan részvénycsomag, de a kereskedelemügyi tárca a 

20 000 forint, forgótőkére fordítandó kamatmentes hitel fejében választatta be. Ami a helyieket 

illeti, első ránézésre a régi modell továbbélése figyelhető meg: a közigazgatási apparátusban jól 

bevált személyek domináltak. Vármegyei tisztviselők közül Potsa József főispán, illetve br. Apor 

Gábor szerepelt ama testületben, további öt személy megyei virilis, mindannyian az állandó 

választmány, vagy valamely bizottság tagjai is.1133 Ők öten azonban valamennyien az üzleti életben 

is fontos pozíciókkal rendelkeztek, háromnak közülük a fő tevékenységi területe a szeszgyártás volt 

(Kupferstich József, Béldi Tivadar, Temesvári János), továbbá Sepsiszentgyörgyről egy kereskedő 

(Deák András) és egy gyógyszerész (Beteg Bálint). Mellettük az alispánnak is szeszgyára volt 

Oltszemen, illetve egy szénsavsűrítő gyára Torján. A régi társaság igazgatótanácsának személyi 

összetételéhez mérten előrelépésnek értékelhető, hogy a gazdasági mechanizmusok ismeretével 

rendelkező személyeket választottak az igazgatóságba, valószínűleg a részvényesek is ebben látták
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az új gyár sikerességének zálogát. Az igazgatóság pedig a sikeresség lehetőségét nyilván abból 

származtatta, hogy kereskedelmi igazgatónak Rajcs Zoltánt nevezte ki, aki meglátásuk szerint kellő 

szakértelemmel rendelkezett, és mivel a részvények egynegyedét birtokolta, kellően motivált is volt 

a profitszerzésben.

Az új részvénytársaság és szövőgyár jövőjét illetőleg, úgy tűnik, egyedül Szterényi József 

részéről fogalmazódtak meg konkrét elképzelések. Az alakuló közgyűléssel már közölte fejlesztési 

stratégiájának vázlatát, amely a további befektetésekre koncentrált, és két-három éven belül az 

alaptőkének 200-250 000 forintra növelését vizionálta, ennek érdekében pedig az osztalékfizetés 

szükségességét hangsúlyozta, amivel a vállalkozási kedvet az ipari befektetések iránt növelni lehet. 

Az állami kedvezmények és támogatások megszerzésére maga küldte el fogalmazványát 

Sepsiszentgyörgyre, hogy majd az aláírt tisztázatokat a kereskedelemügyi tárcához terjessze fel az 

igazgatóság. Ilyen formában ösztönözni próbálta, hogy a részvénytársaság forduljon kérésekkel a 

kormányhoz az apportált ingatlanok átírása utáni illeték törlésére és a gyári berendezések 

adómentességére, illetve a szakoktatási támogatás évi 3 000 forintra való felemeléséért és az 1890. 

évi XIII. törvénycikkben foglalt állami kedvezmények elnyeréséért1734 -  amit a régi 

részvénytársaság korábban megkapott, de az újnak ismételten kérelmeznie kellett. Beajánlotta 

gyárigazgatói állásra Magyarits Ágoston iparfelügyelőt, akinek kiküldését Potsa József kérelmezte is 

a minisztériumnál, a tárcavezető azonban nem egyezett ebbe bele.1735 Az állami kedvezmények és 

támogatások igénylésére azonban a tisztázatokat soha nem terjesztette fel az igazgatóság, amivel 

értelemszerűen megfosztották ezektől az új szövőgyárat. Az igazgatóság hiányos működésének 

példája az is, hogy öt évvel az újraalakulás után még mindig nem közölte pénzügyi mérlegét, amire 

a magyarázatot, miszerint „Adatait azon okból nem küldi meg, mivel azok összeállítására 

tisztviselőinek ideje nincs!?” a Magyar Compass szerkesztősége érthető megrökönyödéssel 

fogadott.1736

Az újonnan épített szövőgyár1737 berendezése szintén Szterényi József tervei szerint valósult 

meg: 1892 folyamán 28 darab mechanikai szövőgépet, 5 darab csévélő gépet, 1-1 darab felvevő-, 

illetve hengerlő- és simítógépet, valamint 30 szövőszéket helyeztek el abban. A tervezett 100 

munkás helyett azonban első évben csak 41-et tudtak foglalkoztatni, közülük 21-en kézi 

szövőszéken és 20-an a gépeken dolgoztak és két művezető felügyelte a munkát. Egy 50 lóerős 

gőzgépet is üzembe helyeztek, amelynek kapacitása meghaladta a meglévő gépesített struktúra 

működtetéséhez szükséges keretet, ennek ellátásáról egy gépész és egy fűtő gondoskodott.1738 A 

gyár felszerelése tehát arról tanúskodik, hogy bővülő kereslettel számoltak -  legalábbis az 

igazgatóság egyik tagja határozottan ezt állította -  aminek alapján a termelés volumenét 

zökkenőmentesen újra lehet kalibrálni.

A telekvásárlás, építés és akvizíció azonban az alaptőkét alaposan kimerítette, a 20 000 

forint forgótőke túlságosan csekélynek bizonyult, a forgalom nem növekedett a kívánt ütemben,
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ezért a három év veszteséges működés után is a folyó kiadások és a befektetés amortizációja 

felemésztették a bevételeket, így osztalékra nem maradt (tiszta nyereség alakulását lásd 123. sz. 

ábra).1139

A piaci szereplés a társaság igazgatásának ama szegmense, ahol a helyi kezdeményezés 

nagyobb teret kaphatott, ám annak ellenére, hogy a vezető testületet immár számbelileg a 

vállalkozók dominálták, újfent a főispán elvei látszottak érvényesülni. Ez elsősorban azzal 

magyarázható, hogy ezek a vállalkozók, bár jelentős részvénycsomaggal bírtak, és így elméletileg 

motiváltak voltak, hogy a részvénytársaság jól menjen, idejüket elsősorban a saját vállalkozásaik 

igazgatása kötötte le, a szövőgyár fellendítésében igazából nem lehetett rájuk számítani. Ezt a 

vákuumot töltötte be ezúttal is a főispán, akinek a hivatali teendők ellátása nem vette teljes mértékbe 

igénybe az idejét, így abból szentelhetett a részvénytársaságnak is.

Potsa József a helyi vásároknak úgy a szövőgyár, mint a háziipar szempontjából 

kulcsszerepet tulajdonított. Ebből a szempontból már korábban, a vámháború kitörését követően 

állást foglalt e két üzemmód támogatása mellett, részben a kézműiparral szemben -  annak ellenére, 

hogy ennek szorult helyzetét is korán felismerte.1140 A helyi kereskedőkkel kapcsolatos régebb 

keletű ellenszenve a vámháborús körülményekkel kezdődően egy újabb fejezethez jutott: ezeket a 

külföldi áruk közvetítése miatt közvetlenül a kézműipar hanyatlásáért tette felelőssé.1141 A 

későbbiekben a kereskedők stigmatizálása szélesebb körben terjedt, Háromszék és Udvarhely 

vármegyék alispáni jelentéseiben azonos formában szerepelt a vád, hogy az idegen gyáriparnak 

mintákat szolgáltattak ki, hogy azok székely szőttesként hozhassák forgalomba termékeiket.1142 Az 

„árulást” súlyosbító körülménynek számított a bürokrácia körében elterjedt vélekedés -  amit a helyi 

sajtó is propagált -  hogy „a székely szőttes is országszerte kezd kultusszá válni.” Eme 

tisztességtelen hadviselésben kezdeményezte az Első Székely Szövőgyár Rt, hogy védjegyként 

használhassa Háromszék vármegye címerét -  mint tisztességes fegyvert.1143 Nyilvánvaló volt tehát, 

hogy a kereskedőkkel való együttműködés a jövőben is feszültségektől terhes marad. Ebben a 

környezetben abszolút pozitívumnak értékelhető, hogy a háziiparosok és egy brassói kereskedő, 

Csorba Samu között egy gyümölcsöző kapcsolat bontakozott ki 1891-től kezdődően. Az 

együttműködés első évében a kereskedő 165 háziiparos termékeit vette át bizományba (átlagosan 

37,47 forintot fizetett ki számukra) majd Erdélybe, a Királyhágón túl, sőt Ausztriában és 

Németországban értékesítette azokat. A kereskedőt a kereskedelemügyi tárca bízta meg ennek a 

feladatnak az ellátásával, amiért 4 000 forint államsegélyben is részesült.1144 Ez a jogviszony és 

ebből fakadóan a kormány közvetlen kontrollja úgy látszik a főispánban is bizalmat ébresztett a 

kereskedő személye és gyakorlata iránt.

Potsa igyekezett a törvényhatóság területén a heti vásárokon kizárólagos árulhatási jogot 

biztosítani úgy a szövőgyár, mint a háziiparosok termékeinek, ám a jogszabályi keret hiánya miatt ez 

meghiúsult.1145 Saját fogyasztói példájával igyekezett megbecsülést szerezni a helyi gyártmányú
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textíliáknak elsősorban a megyeközpont tehetősebb polgárainak figyelmét próbálta ebbe az irányba 

fordítani: a szövőgyár szöveteiből készíttetett öltönyöket magának, illetve háziiparos szőttesekkel 

dekorálta szalonját, ahol vendégeit fogadta.1746 1891-ben a Kereskedelemügyi Minisztériumhoz 

intézett jelentésében már ennek a példamutatásnak a gyümölcseit látta beérve.1747

Az állami megrendelések iránt nagy várakozással volt a részvénytársaság igazgatósága, a 

MÁV megrendelései a stabilitást jelentették a szövőgyár számára, bár ennek volumene nyilván nem 

volt akkora, ami a gyár meglévő kapacitását lekötötte volna. Ezek a megrendelések azonban nem 

bővültek számottevően, a belügyi tárca jól ismert gyakorlata -  hogy körlevelekben ajánlotta 

törvényhatóságok figyelmében a hazai gyárak termékeit1748 -  számottevő elmozdulást nem 

produkált. Nyilvánvalóvá vált tehát, hogy forgalom növelését a szabadpiaci expanzióval lehet elérni, 

ennek eszköze pedig a házaló kereskedelem lett.

A házaló kereskedelem bátorításának gondolata már a vámháborút megelőzően 

megfogalmazódott, konkrét lépésre ebben az irányban 1888 nyarán került sor. Ekkor Háromszék 

vármegye közgyűlése -  válaszként Maros-Torda vármegye azon indítványára, hogy a 

Székelyföldön, a székely ipar megvédése érdekéből, vonja meg a kormány a felvidékiek jogát házaló 

kereskedés gyakorlására -  világossá tette, hogy ennek a jognak csorbítását nem kívánja, hanem a 

szövőgyárból és háziiparosoktól származó textilneműk értékesítése érdekében támogatni 

szándékozik.1749 A házaló kereskedelemhez való viszonyulás azonban nem volt egyértelmű, a 

nagyszámú idegen házaló miatt a helyi kiskereskedők részéről a nyomás érzékelhető, annak 

engedélyezése vagy tiltásának kérdése a két város, Kézdivásárhely és Sepsiszentgyörgy 

igazgatásának neuralgikus pontját képezte.1750 Sepsiszentgyörgy város 1890-ben hozott 

szabályrendeletben szentesítette a tiltást a város területén, Kézdivásárhely város hasonló tartalmú 

szabályrendeletét a Kereskedelemügyi Minisztérium 1891-ben nem hagyta jóvá.1751 A 

Marosvásárhelyi Kereskedelmi- és Iparkamara közvetlenül megalakulása után a házalás 

gyakorlatának a korlátozását ajánlotta a törvényhatóságnak.1752 Háromszék vármegye közgyűlése 

ezzel szemben pedig 1891 őszén -  Trencsén vármegye indítványára válaszolva -  a házalási 

szabályok lazítása mellett szállt síkra.1753 A felvidéki házaló kereskedők irányában a Háromszék 

vármegyei bürokrácia részéről tanúsított jóindulatú magatartás -  ami főleg a Sepsiszentgyörgy város 

rendőrkapitányának vegzatúrái alkalmával érzékelhető1754 -  arra enged következtetni, hogy 

számoltak azzal a lehetőséggel, hogy a felvidékiek az utánpótlást nem az otthoni forrásokból látják 

el, hanem az Első Székely Szövőgyár árukészletét is forgalomba hozzák Erdély területén. 

Háromszék vármegye alispánja által kiállított házalókönyvek, amelyek tulajdonosai székely 

szövőgyári és háziipari cikkeket árusítottak 1892-től kezdődően kerültek forgalomba. Külön 

érdekesség, hogy a nyomtatványokon, az okmány kiállítójaként a Trencsén vármegye alispánja 

szerepel, amit tollal áthúzva Háromszékre javítottak. Hogy nem a nyomdától kerültek ezek a 

könyvecskék Háromszékre mutatja, hogy Trencsén megye szárazpecsétje is applikálva van az
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ominózus lapon, tehát az egyik alispáni hivataltól kerültek a másik alispáni hivatalhoz. Háromszék 

vármegye alispáni iktatókönyveiben, sem az 1892-esben, sem a korábbi években nem található 

semmilyen erre vonatkozó levélváltás,1755 tehát arra lehet következtetni, hogy a házaló könyvecskék 

beszerzése nem másnak, mint Potsa József főispánnak a magánakciója volt (a főispáni iratoknak 

nem maradtak fenn iktatókönyvei).

A háromszéki házaló könyveket igénylők számát nem lehet pontosan tudni, nem maradt fenn 

erre vonatkozó kimutatás, az alispáni jelentésekben sem közölték ezt. Néhány fennmaradt 

házalókönyv tulajdonosáról és annak tevékenységéről azonban képet lehet alkotni. Például a 

sepsiszentgyörgyi illetőségű Györbíró Borbála 55 évesen, megözvegyülése után kezdett székely 

szövőgyári és háziipari cikkek árusításával foglalkozni, az 1892. május 19.-1894. július 15. között 

(házalókönyv érvényességi ideje) összesen 13 alkalommal kapott 1-3 napra terjedő árulási jogot. A 

leginkább leterhelt időszak az 1892 évi július-augusztusi hónapok, vagyis a nyári fürdőszezon, 

amikor Parádfürdőn, Recsken (Heves vármegye), Püspökfürdőn (Bihar vármegye) Tusnádfürdőn 

(Csík vármegye), Előpatakon és két alkalommal Málnásfürdőn fordult meg. A két éves 

tevékenysége meglehetősen gyér, és valószínűleg csak jövedelem-kiegészítést jelentett számára a 

házalás és nem egzisztenciát. 1895-ben újra férjhez ment Bobátvízre (Hunyad vármegye), ott is 

folytatta a házalást a székely szövőgyári és háziipari cikkekkel, útjairól további adat nem áll 

rendelkezésünkre.1756 Háromszéken a házalási könyvecskékre vonatkozó kérelmek zömét úgy tűnik 

a jövedelem-kiegészítés motiválta, és a fentihez hasonló intenzitással végezték ezt a tevékenységet. 

A kézdivásárhelyi illetőségű Czimmermann Ignác számára a házaló kereskedelem főfoglalkozásnak 

számított1757 1895 második félévében (június 9.-december 23.) összesen 24 helyen fordult meg, 

kizárólag Erdélyben.1758

Az Első Székely Szövőgyár szabadpiaci szereplésének a súlyát a házaló kereskedelemre 

bízni vakvágánynak bizonyult, a forgalom stagnálása rövid idő alatt rávilágított erre a tényre. A 

gyakorlatilag korlátlan lehetőségekkel rendelkező felvidéki házaló kereskedők érdeklődését nem 

sikerült felkelteni ezek iránt a termékek iránt -  ők továbbra is az otthoni utánpótlás mellett 

maradtak. A háromszéki házalók előtt pedig folyamatosan szűkültek a lehetőségek: 1896 folyamán 

Magyarország és Horvátország területén összesen 12 városban tiltották be a 

házalókereskedelmet,1759 két évvel később összesen 67 olyan város volt, többnyire Magyarországon, 

ahol erre a fajta kereskedelmi tevékenységre a lehetőségek bezárultak.1760

A piaci lehetőségek nehéz helyzetét a szövőgyár kereskedelmi igazgatója, Rajcs Zoltán is 

felismerte -  akitől pedig a részvénytársaság igazgatósága oly sokat várt ebben a tekintetben. 

Valószínűleg ő az állami megrendelések bővülésében bízott, mert a textilipari szerepvállalása is 

eredetileg ezen a reményen alapult. 1893 végén Potsa Józsefnek bejelentette lemondását és a 

városból való távozási szándékát. Egyúttal diszkréten közölte, hogy a részvényein is túladna, 

természetesen titokban, nehogy a nyilvánosság ártson a társaság hitelének és a részvények
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értékének.1761 Úgy látszik az igazgatóság reményei nem váltak valóra, és a részvények nagy száma 

nem a forgalom növelésének előmozdítására és az osztalék inkasszálására ösztönözte a kereskedelmi 

igazgatót, hanem magának a részvénycsomagnak a likvidálására -  egyúttal felmerül a gyanú vele 

szemben, hogy eredeti terve is valami ehhez fogható spekuláció volt, és nem menet közben jutott 

erre az álláspontra.

Másfelől tanúi lehetünk annak a bizalomvesztésnek is, ami a 20 000 forintot befektető 

Magyar Ipar- és Kereskedelmi Bank irányából felszínre került. A pénzintézet a szokásos pénzügyi 

mérlegen túl bővebb éves jelentéseket közölt a Magyar Compassban, ahol a kisebb ipari 

érdekeltségeikre is kitértek. A feltőkésítést követő első év mérlegénél még bizakodás figyelhető 

meg: „az Első Székely Szövőgyár eddig még kevésbé, a szepességi társaság már megfelelő 

eredményt ért el. ”1762 Következő év jelentésében megemlítésre került, hogy csekély részesedése van 

a banknak a szövőgyárnál, anélkül, hogy jövedelemről szót ejtett volna,1763 majd egy újabb év 

elteltével összességében említi a kisebb ipari vállalatokat, amelyben csekély érdekeltsége volt a 

banknak, ez a forma pedig a későbbiekben állandósult. Ezen a körön belül azonban ki vannak 

emelve azok az egységek, amelyek kielégítő eredményeket produkáltak.1764 Néhány év alatt a bank 

tevékenységi köre az eredeti elképzelésekhez képest merőben más irányba orientálódott, a külföldi 

vállalatok részvénykibocsájtásába, vagy kisebb szomszédos államok pénzkibocsájtásaiban való 

részvétel nyilván jövedelmezőbb volt, mint a kisebb hazai vállalatokba való befektetése. Ennek 

ellenére, a bank szempontjából kevésbé jelenős befektetett összeget nem szándékoztak 

veszteségként leírni, ahogy a Kereskedelemügyi Minisztérium sem szándékozott a kárába 

beletörődni.

A vármegyei bürokrácia, a ’90-es évek vége felé, a piaci sikertelenséget azzal próbálta 

kompenzálni, hogy újabb, nagyobb arányú támogatásokra vegye rá a kormányt, a szövőgyár 

forgalmának növekedését a tevékenység bővítésével kívánták elérni, és előbukkant a fonógyárral 

való kiegészítés terve.1765 1899 elején az iparfejlesztő bizottság, Potsa József javaslatára egy feliratot 

terjesztett fel Dániel Ernő, kereskedelemügyi miniszterhez, amelyben a szövőgyár hiányos 

működésére panaszkodtak. A hibát a termelőkapacitás túlméretezettségével magyarázták, illetve a 

csekély forgó tőkével, mint fogalmaztak „ezen inpraktikus állapotoknak előidézői a kiküldött 

szakférfiak voltak, és ennek odiuma is őket illeti”. Tehát a felelősséget -  anélkül, hogy megnevezték 

volna őket -  egyértelműen Szerényi Józsefre és Binder Lajosra hárították. A szövőgyár 

fellendítésére további 50 000 forint hitelt igényeltek kedvezményes kamat mellett, illetve a MÁV 

megrendeléseinek felemelést olyan volumenűre, hogy a gépesített részleg teljes kapacitását ki 

lehessen használni azzal. Választ már a hivatali jogutódtól, Hegedüs Sándortól kapott a bizottság, a 

tárcavezető röviden visszautasította mindkét kérést, a forgótőkéhez szükséges összeget 

bankkölcsönből ajánlotta megszerezni -  abban az estben évi 2 500 forint segélyt ajánlott fel 

törlesztésre. Közölte, hogy a MÁV megrendeléseit nem emelhette fel évi 40 000 folyóméter
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szövetre, mert annak egyszerűen nem volt szüksége akkora mennyiségre. „Míg a részvénytársaság 

kizárólag az állami szállításokra támaszkodik, és nem igyekezik ipartelepét oly módon átalakítani, 

hogy az nagyobb piaci forgalmat elérő kereskedelmi cikkek előállítására is alkalmas legyen, a 

vállalat felvirágzása egyáltalán nem remélhető” -  szólt a jóslata.1166 Az 1899-es év végi állapotot a 

vármegyei bürokrácia teljes összhangban kétségbeejtőnek értékelte, aminek oka, hogy a 

részvényesek a feltőkésítés után egy évben sem jutottak osztalékhoz -  ennél a pontnál érzékelhető a 

befektető bank nyomása. A társaság igazgatóságának felelősség alóli felmentésére pedig előre 

megfogalmazták a magyarázatot: „Berendezése nagyobb a műhelyszerűségnél és kisebb annál, hogy 

merészen kiléphessen a verseny küzdterére.”1161

A szövőgyár sorsát végül Hegedüs Sándor miniszter vette kézbe, aki 1900. július 3-án 

látogatást tett Sepsiszentgyörgyön. A látogatással kapcsolatban a közvéleményt az izgatta, hogy 

támogatja-e a tárcavezető a Földvár-Sepsiszentgyörgy vasútvonal kiépítését -  amit a helyi politikai 

elit minden áron át akart vinni, a másik alternatíva, a Brassó-Háromszék HÉV Brassó- 

Sepsiszentgyörgy közötti szakaszának államosítása helyett.1168 A felfűtött hangulatban úgy tűnik 

elsikkadt a jelentősége annak, hogy a miniszter látogatásának kiemelt objektuma volt a szövőgyár, 

hogy kijelentette 500 darab szövőszék kiosztását, illetve a megyeközpontból Alsócsernátonba ment 

rokonlátogatóba, abba a községbe, amelynek a későbbiekben kiépített manufaktúra struktúrában 

központi szerep jutott. Nem tulajdonítottak különösebb jelentőséget a magas rangú vendég 

fogadtatásra kivonultak annak sem, hogy egy jelentős textilipari vállalat képviselője is a kíséret tagja 

volt.

A sepsiszentgyörgyi látogatást megelőzően már elkezdődött a tárgyalás a minisztérium és a 

Klinger Henrik cég között a szövőgyár átvételére és a hozzá kapcsolódó manufaktúra-rendszer 

kialakítására Háromszék vármegyében. Klinger Henrik azoknak a brünni iparosoknak tipikus 

képviselője volt, akik Ausztria területéről a felvidéki városokba telepítették át vállalkozásaikat, hogy 

így a magyar állami szállításokban kivehessék részüket.1169 A cég a lábát 1888-ben vetette meg 

Magyarországon, amiről br. Orczy Béla belügyminiszter értesítette a törvényhatóságokkal, „sikerült 

Klinger Henrik jó  hírnevű brünni gyárost megnyerni arra, hogy hazánkban szövőgyárat létesítsen”, 

aki Pozsonyban megvásárolta a volt papírgyár épületét és 100 mechanikai szövőgépet telepített oda, 

és kilátásba helyezte, hogy megfelelő támogatás esetén brünni gyárát teljesen áttelepíti Pozsonyba 

Első Magyar Vitorlavászon-, Len- és Jutaáru Gyár megnevezés alatt.1110 A tárgyalások megkezdése 

pillanatában -  Klinger Henrik mellett -  a magyarországi cég társult tagjai voltak: Klinger Ernő, 

Lemberger Pál és Schweiger Miksa, mindannyian osztrák honosok.1111

Hegedüs Sándor ajánlatát 1900. június 5-én juttatta el a céghez. Feltételei a következők 

voltak: a cég a következő év elejétől köteles szövőgyárat, a 36 szövőszéket üzembe tartani, öt év 

alatt azok számát legalább 80-ra emelni, minimum az aktuális munkáslétszámot foglalkoztatni. A 

manufaktúra rendszerre vonatkozóan 1905-ig legalább 500 szövőszék üzembe helyezését kellett
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vállalnia a vidéki háziiparosoknál, valamint a vállalat kiegészítését konfekció-háziiparral. Megfelelő 

oktatóról és művezetőről kell gondoskodnia, a háziiparosok részére rendszeres nyersanyag 

kiszolgálást és késztermék átvételt biztosítania, azoknak munkakönyvvel való ellátásával együtt. A 

munkabér megállapításánál a cég a liptói háziipar vállalatának gyakorlatát szabta meg irányadónak: 

egy szövőszékre legalább 0,80-1,00 korona napi munkadíj átlag. Ezek ellenében az ajánlott 

támogatások 1901-1911 között évi 38 000 korona segély oktatásra (évente 70 háziiparos kiképzése), 

oktatómesterek és művezetők számára szabad lakás és fűtés, amiről az érintett községek, vagy 

vármegye gondoskodik (nem sepsiszentgyörgyi központban, hanem a községekben, háziiparral 

foglalkozó művezetők számára). A háziiparosok részére szükséges szövőszékek beszerzésének 

támogatása, (max. 100 korona/szék, a székek a kincstár tulajdonából a háziiparos tulajdonába 

kerülnek három év folyamatos használat után, karbantartás nem terheli a kincstárat). Garantálta a 

meglévő állami szállítások és az újonnan kötött állami megrendelések fenntartását további 10 évre 

(MÁV részére a kékcsíkos vászon teljes szükséglete versenyen kívül, a MÁV és Posta erdélyi 

részeiben fellépő szükségleteinek fedezése) úgy, hogy ezekkel nem vonnak el a cég pozsonyi, és 

liptói vállalatainak megrendeléseiből. Egyúttal ígéretet tett, hogy közbenjár a más tárcák 

szükségleteinek kiközvetítésére az erdélyi részekre vonatkozóan. Kilátásba helyezte az új, hazai 

ipart támogató törvényben biztosított összes kedvezményt maximális kifutási időre, 15 évre,1772 ezen 

felül illetékmentességet, a berendezési tárgyaknak és építőanyagoknak a MÁV vonalain önköltségen 

való szállítását. Vállalta, hogy 5 évig Sepsiszentgyörgytől számított 30 kilométeres körzeten belül 

pamut és lenszövő gyárnak vagy ilyen jellegű háziipar-vállalatnak anyagi kedvezményt nem nyújt. 

A cég köteles volt választ adni 15 napon belül, ellenkező esetben az ajánlat hatályát vesztette1773 Az 

adott határidőn belül a cég képviselője, Lemberger Pál a vállalását a szövőgyár tíz éves időszakra 

való haszonbérbe vételére vissza is küldte a Kereskedelmi Minisztériumhoz, az előzetesen rögzített 

feltételek mellett, ebben a megvásárlás lehetősége is szerepel, tíz évre nyitott időtartammal.1774 A 

vasúti kedvezmények kérdése még további egyeztetésekkel járt, a minisztérium a fonalak és 

szövetáruk szállítására 20% kedvezményt ajánlott és a hazai bányákból származó szénre érvényes 

díjcsökkentéseket.1775 A cég ezekkel elégedetlen volt, a kedvezőtlen földrajzi pozícióra hivatkozva 

általános, minden termékcsoportra érvényes, nagyobb szállítási kedvezményeket igényelt, amire a 

szaktárca a fonalak és késztermékek részére további különleges díjkedvezményeket helyezett 

kilátásba egyes viszonylatokon.1776

Magát a haszonbérlet tárgyát képező szövőgyárért zajló egyeztetések november elején 

konkretizálódtak, amire az Első Székely Szövőgyár Részvénytársaság és a Klinger Henrik cég a 

sepsiszentgyörgyi közjegyző, Benedek János előtt került sor.1777 A részvénytársaság évi 7 000 

korona haszonbérlet ellenében vállalta a telek, épület és berendezések a Klinger-cég rendelkezésére 

bocsájtását, jogosultságot biztosítottak, hogy az módosításokat végezzen az épületen és vállalták, 

hogy a haszonbérlet lejárta után, ha kivonul a cég, vállalják a kárpótlását az általa beszerzett
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berendezésekért (épület után 5%, gépek után 10% éves amortizációt leszámítva). Feltétel nélkül 

átruházta a részvénytársaság a védjegyet és a meglévő állami szállítási szerződéseket és kötelezte 

magát, hogy a haszonbérlet fennállása alatt textilipari vállalatot nem működtet. A Klinger-cég jogot 

kapott, hogy a haszonbérlet alatt bármikor, 100 000 korona ellenében megvásárolhassa a 

szövőgyárat, vállalta a részvénytársaság 2 évnél nem régebbi, teljes árukészletének likvidálását, 10% 

haszon mellett, átvállalta a 40 000 korona tartozás törlesztését az Állami Ipar- és Kereskedelmi 

Alappal szemben (az 1891-ben a minisztérium által nyújtott kölcsön).1118 Négy évvel később a 

Klinger Henrik cég 100 000 korona vételáron megvásárolta a szövőgyárat,1119 amely összeg, a 

haszonbérlet megkötése előtt is már folyamatosan növekvő takarékpénztári számlával együttvéve1780 

(nyilván a likvidálás gondolata már korábban felmerült) lehetővé tette a társaság feloszlatását, hogy 

a részvényesek a befizetett összeget teljesen egészében kézhez kapják.

Végeredményt tekintve több szempotntot figyelembe véve értékelhetünk. A helyi alapítók, 

az iparfejlesztés fórumainak szereplői és kiemelten a bürokrácia számára nyilvánvaló kudarc -  mivel 

általánosságban imázs célokat követtek, amolyan „Patyomkin-létesítmény” a szövőgyár a 

szemükben. Az anyagilag is érdekeltté vált kormányzat szempontjából sikeres „tűzoltást” végeztek 

az adásvétellel, míg a felvásárló cégnek sikertörténet, főként mert (igaz, hogy csak potenciális) 

riválissal leszámolt. Tegyük hozza, hogy a székelyföldi iparosítás általános folyamatában is 

összességében sikernek könyvelhető el eme végkifejlet.

4. 4. 3. 2. A sepsiszentgyörgyi M agyar Királyi Dohánygyár

Dohánygyár Székelyföldön való létesítésének gondolta a magyar államkincstár 

jövedelemgyarapítási ambícióival összefüggésben látott napvilágot a ’90-es évek közepén. A 

pénzügyi tárca szempontjából a helyszín kiválasztása a Románia és a balkáni országok irányában 

való exporttevékenység bővítési tervének rendelődött alá. A dohány és dohányáruk keleti irányú 

kivitele növelésének gondolata annak tapasztalata alapján fogalmazódott meg, hogy az új évtized 

elejétől nyugati irányból a kereslet jelentősen csökkent, illetve a hazai dohányzási szokások úgy 

alakultak át, hogy egyre nagyobb volt az igény olyan keverékek iránt, amelyek jelentős arányban 

importból származó dohányt tartalmaztak -  ami szintén a hazai termesztésű dohány volumenének 

visszaesésével járt. A gyár -  mivel raktár funkciójának is kiemelt szerep jutott -  földrajzi 

elhelyezésének legfontosabb kritériuma a vámhatárhoz való közelség, ami -  akárcsak a balkáni 

országokba irányuló só raktárhálózatának esetében -  a dohány és dohányáruk gyors továbbítását 

tette lehetővé, ez pedig jelentős mértékben tehermentesítette a pénzügyőrség erőit. Ugyanez a 

szempont érvényesült a tervezet másik összetevőjénél, annál, hogy jelentős mértékű, Keletről 

származó importdohány feldolgozásával is számoltak -  a hazai fogyasztási igényeket kielégítendő. 

A székely kivándorlás kérdése erre az időszakra már egy meglehetősen széleskörű vitát generált a 

közéletben: az egyre hangosabb nemzetiségi mozgalmak közepette a magyar állameszme iránti
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lojalitását meg nem kérdőjelezhető székelység általános anyagi helyzetének javítására a politikai élet 

egy eléggé széles spektrumából fogalmazódtak meg igények. Az, hogy eleve nem akármilyen határ 

menti, hanem a székely vármegyék kerülhettek szóba lehetséges helyszínként, e vita szakpolitikai 

közegbe való begyűrűzésének is tulajdonítható.

A háromszéki helyi politikum körében -  bár közvetlen üzleti részesedésre nem lehetett 

számítani -  izgatottságot okozott a beruházás tervének híre. Háromszékvármegye Iparfejlesztő 

Bizottsága kétségtelenül gyorsan reagált, 1894. április 8-án tartott közgyűlésén határozatot hozott, 

hogy mozgalmat indít, hogy az új létesítmény ennek a megyének a területén kapjon helyet, az 

elnöke, Potsa József megfogalmazása szerint „oly sűrűbb népességű vidékeken, mely a szükséges 

mennyiségű nőimunkást rendelkezésre bocsáthatja”. Másrészt reményét fejezte ki, hogy ez által a 

dohánytermesztés is fellendül, ami a mezőgazdaság jövedelmezőségét pozitívan befolyásolja -  ezért 

a termesztési engedélyek igénylését helyezte kilátásba. Íme, az a két elem, amely az utóbbi több 

mint két évtized helyi szinten megfogalmazott iparfejlesztési elképzelései között lépten-nyomon 

visszaköszön, és amit a vármegyei közgyűlés is a tőle elvárható melegséggel felkarolt.1781 A felirat 

szerkesztésével megbízott alispán, Tompa Miklós már kevésbé szemérmes módon, rendészeti 

irányból igyekezett megragadni a belügyi- és pénzügyi tárca vezetőinek figyelmét, a „székely 

leányoknak a szomszéd Romániába átcsempészésének megakadályozását” körvonalazta a gyár 

megépülése esetén.1782

A következő év derekán Sepsiszentgyörgy város új polgármestert választott, ifj. Gödri 

Ferencet,1783 aki fél évtizede már a városi tanács levegőjét szívta, és aki egy teljesen új hivatali 

magatartást honosított meg. Az iparfejlesztő bizottságnak hivatalból tagja lett, ám ennek hatáskörét 

érintő kérdésben (mint dohánygyár ügye is) nagyon hamar világossá tette, hogy nem testületileg 

kíván cselekedni. A szakadár cselekvési pálya opcióját nyilván a szövőgyár hibás működésére való 

rálátása érlelte, a személyi átfödések annak igazgatósága és az iparfejlesztő bizottság tagsága között 

egyértelművé tették számára, hogy utóbbi testülettől nem lehet elvárni megfelelő hatékonyságot. A 

kormányhoz vezető alternatív útvonalak keresése, illetve ennek az útnak a lerövidítése szintén Gödri 

víziójának elemét képezik, ami lényegében az alispáni hivatalon keresztül történő levelezéses 

ügyintézés kiváltására koncentrált, és végeredményben a felettes törvényhatóság adta keretből való 

kilépési kísérletként is értelmezhető. A polgármesteri hivatalának ellátási módjában is számos 

sajátosság figyelhető meg, annak határait működésének első évében jól azonosíthatóan átrendezte, 

ennek alapja pedig nyilván a korábbi években tett megfigyelései voltak.

1895. október 24-én, különösebb előzetes bejelentkezés nélkül, megjelentek 

Sepsiszentgyörgy városi tanácsánál a Pénzügyminisztérium képviselői, Szlavicsek Rajmond 

főtanácsos és egy miniszteri titkár, akik közölték, hogy a tárca Székelyföldön létre kíván hozni egy 

állami dohánygyárat, ennek érdekében mérik fel a lehetőségeket. A városi tanács fel is ajánlott a 

városi majorból négy kataszteri hold területű telket és az építéshez szükséges követ és homokot saját
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fejtőhelyéről.1184 Mindez a polgármester javaslatára történt, aki az alkalomhoz illően gavalléros volt, 

és kisebb költségeket is átvállalt,1785 aminek eredményeképpen a minisztérium delegátusai pozitív 

benyomásokkal telten távoztak. Gödri kezdeményezőképességére rávilágító eseménysorozat ezt 

követően bontakozott ki, amit a képviselőtestület egyhangú határozata indított be, mely szerint a 

dohánygyár létesítése céljából a polgármester feladata „minden lehető és helyes lépést megtenni, s 

ha szükséges lenne ez ügyben Budapestre utazni”.

A fővárosi utazások már a hivatali elődje idején gyakorlatba jöttek, különböző a város 

életére nagyobb befolyással bíró kérdések megoldására a városi tanács már Kovács Bálint 

polgármestert felhatalmazta, hogy személyesen eljárjon a minisztériumoknál,1186 ami nyilván 

inspirációs forrást jelentett az új városgazda számára is. Hamarosan ez év januárjában meg is történt 

az első utazás a fővárosba, egyelőre magánjelleggel: Gajári Ödönt, Sepsiszentgyörgy város akkori 

képviselőjét, és a korábbi képviselőt, Beksics Gusztávot kereste fel, tehát bemutatkozott 

polgármesteri minőségében. A tárgyaláson szóba került a dohánygyár kérdése, ám azzal az 

alkalommal még nem nyíltak meg a Pénzügyminisztérium kapui, minden esetre ez az a momentum, 

amikor a két politikus vállalkozott a kalauz szerepére -  hogy az egyik kisváros polgármestere az 

ország egyik legtávolabbi szegletéből kiismerhesse magát az íróasztalok labirintusában -  illetve arra, 

hogy maguk is közbejárjanak az ügy sikere érdekében.1181

Hivatalos személyek nem hivatalos kapcsolatai erősödtek meg tehát ez alkalommal, az 

előkészületi fázis színtere látszólag a magánszféra kereteit nem lépte túl. Ezután egy másik szintre 

jutott a cselekmény, a kapcsolati tőke egy minimális szintjének felmutatása után (a két országgyűlési 

képviselő elfogadta egyenrangú partnernek) a városi tanács már minden ez ügyben szükséges lépés 

megtételére felhatalmazta a polgármestert, akinek utazásai ezután már hivatalos jelleget öltöttek. 

Végül egy harmadik szinten a városi képviselőtestületet kész tények elé állította, a városvezető 

majdnem minden esetben utólagos beleegyezés kérésével hozta a testület tudomására a folyamatban 

lévő ügy egy-egy stádiumát. A siker receptje tehát a részsikerek megfelelő ütemben való 

adagolásban rejlett, amiért a reakció az egyhangú támogatás biztosítása volt a tanács és 

képviselőtestület részéről. Így végül ifj. Gödri Ferenc szabad kezet kapott elképzeléseinek 

realizálására, amit individualista módon végre is hajtott -  a dohánygyár ügye ebből a szempontból 

egy ősmodellt teremtett, a módszert számos más ügy intézésénél a későbbiekben is alkalmazta. 1896 

és az új gyárépület építési munkálatai megkezdésének éve, 1902 között összesen 21 alkalommal 

utazott Budapestre, egyenként átlagosan egy hetet tartózkodott ott.1188 Ebből mindössze kettő 

magánjellegű, az említett bemutatkozása 1896 januárjában, és ugyanazon év szeptemberében, 

amikor a millenniumi kiállítás megtekintésére utazott el, de mindkét alkalommal igyekezett a 

dohánygyár ügyében is előrelépni. Hivatalos útjain elsősorban a minisztériumoknál és más 

intézményeknél kilincselt, de a különböző pénzintézeteknél és más vállaltoknál is. Uticélj ai 

elsősorban az urbanisztikai fejlesztés ambiciózus tervébe illeszkedtek (aszfaltozás, vízvezeték,
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villamosítás), vagy a város arculatára koncentráltak (történeti dokumentumok, városcímer), a 

dohánygyár érdekében pedig legalább kilenc hivatalos útján tett lépéseket. Összességében egy 

rendkívül sikeres lobbistaként lehet értékelni, aki kisebb részben hivatali elődje tevékenységéből is 

ihletődött, ám a fővárosi politikai élet irányában való orientációja volt -  közvetítőként Beksics 

Gusztávnak elévülhetetlen szerepét beszámítva -  sikerességének valódi záloga.

Visszatérve a dohánygyár ügyére, 1896 áprilisában Gajári Ödön képviselő közölte a városi 

tanáccsal, hogy az nincs közvetlen döntés előtt, a pénzügyi tárca arra vonatkozóan az 1897-es évre 

szóló állami költségvetés alkalmával szándékozik felhatalmazást kérni a törvényhozástól.1789 1896- 

ban tehát a polgármester csak az újraválasztott képviselővel, Beksics Gusztávval tárgyalhatta meg az 

ügyet, a budapesti utazásokon kívül az abban az évben megrendezett választásokon is. A 

pénzügyminiszter az 1897-es állami költségvetés előirányzatát december elsején terjesztette a 

képviselőház elé,1790 abban azonban nincs nevesítve sepsiszentgyörgyi beruházás, a beruházások 

alfejezet építés a dohányjövedéknél címszóba foglalva szerepelt 226 000 forint.1791 Ez nyilván nem 

födte teljesen a tervezett dohánygyár teljes költségeit, ám az a tétel magába foglalta a tárca 

módosított tervét.

Januárban, a törvénytervezet általános vitája alatt, magánlevélben közölte Beksics Gusztáv a 

polgármesterrel, hogy egy ideiglenes dohánygyár felállítása csak akkor valósul meg, ha a város 

ehhez egy megfelelő helyiséget tud rendelkezésre bocsájtani. Ifj. Gödri Ferenc már egy kész tervet 

terjesztett a városi tanács elé, hogy az építés alatt lévő bérpalotát adják át erre a célra, amire a 

testület habozás nélkül áldását is adta.1792

A polgármester előzékenysége -  és példája alapján a tanácsé és képviselőtestületé -  

folytatódott az épületgépészeti elemek beszerzésénél is, amiket a dohányjövedéki igazgatóság által 

delegált szakemberek útmutatásai alapján rendeltek meg.1793 A haszonbérleti szerződés megkötése 

és az épület átadása1794 után is habozás nélkül, pozitívan válaszoltak a dohánygyár igazgatójának 

minden megkeresésére, olyan esetben is, amikor az a város kasszáját érintette. Például arra a 

megkeresésre, hogy a dohánygyári munkásokat mentsék fel a községi pótadó alól, a törvényes 

formaságokat mellőzve azonnal eleget tettek.1795 Az alispánnak kellett figyelmeztetnie a 

városvezetést, hogy az adómentesítés törvényhatósági hatáskör, a képviselőtestület csak a mindenki 

számára kötelezően kirótt adótétel leírásáról hozhat döntést.1796 Amikor kiderült, hogy a pince 

túlságosan nedves és dohány raktározására alkalmatlan, a polgármester felajánlását ellenvetés nélkül 

elfogadta a tanács és képviselőtestület, és az igazgatónak új lakást bocsájtottak a rendelkezésére, 

aminek az éves bérét, 220 forintot a város fizetett -  a régi igazgatói lakot pedig raktárnak alakították 

ki.1797 Utóbbi epizód, és néhány vihar okozta kár az épületben, az árukészlet veszélyeztető 

körülményeket teremtett,1798 ami aggodalommal töltötte el a városvezetést, hogy a pénzügyi tárca 

végül alkalmatlannak találja a környezetet, és végül nem felépítik saját gyárukat a városban. 1899 

tavaszán a pénzügyminisztérium delegátusai a gyár építéséhez szükséges, lehetséges helyszíneket
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szemlézték a város területén,1799 és úgy tűnik más helyszíneken is, ami tovább növelte a 

bizonytalanságot, és a polgármester a továbbköltözés eshetőségéről is tudomást szerezhetett 

budapesti tartózkodása alatt. Ennek az állapotnak a következménye, hogy a polgármester egyenesen 

a tárcavezető, Lukács László kegyeit célozta meg, és egy jól komponált akció1800 eredményeként a 

városi képviselőtestület díszpolgári címet adományozott a magas rangú politikusnak. Az indoklás 

szerint a miniszter „zajtalan, de annál nagyobb hazafisággal és egyenességgel munkálkodó 

elsőrendű magyar államférfiú”, aki nehéz pénzügyi kérdések megoldása mellett a székely nemzet 

nehéz gazdasági helyzetén is javítani tudott. A szélesebb körű közvéleménynek szólóan a 

dohánygyárat, mint a kivándorlás feltartóztatásának eszközét mutatták fel.1801 A döntésről azonnal 

távirati úton értesítették a cím várományosát, majd október 30-án a művészien kiállított 

díszoklevelet1802 küldöttség adta át a miniszternek.1803

A végleges gyár építéséről a döntés valamikor a díszpolgári cím odaítélése és annak átadása 

között eltelt idő alatt történt, a gesztusban a városatyák mindenképpen a kedvező döntést elősegítő 

eszközt láttak, aminek valójában nem volt súlya. Következő év novemberében még néhány 

türelmetlenkedő polgár feliratot intézett a Dohányjövedéki Központi Igazgatósághoz, a dohánygyári 

épület Sepsiszentgyörgyön való elhelyezését sürgetve,1804 amivel már nyílt kapukat döngettek. Az új 

épületcsoportba végül 1903 elején költözött át teljesen a dohánygyár.1805 Az egész akcióban 

mellőzött Potsa József pedig jóindulatúan szemlélte az egészet, ahol tehette, támogatóan lépett fel: a 

gyár végleges megnyitását bátorítandó, az 1899. éves jelentésében felhívta a kormány figyelmét, 

hogy az egy más célra emelt bérházban célszerűtlenül és zsúfoltan van elhelyezve m6 Ugyanakkor a 

Marosvásárhelyi Kereskedelmi- és Iparkamarának szemrehányást is tett, azokért a törekvésekért, 

amelyeket az a dohánygyárnak Marosvásárhelyre megnyerésére kifejtett.1807

4. 4. 4. A küldetés beteljesítése 

4. 4. 4. 1. Piaci pozíciók

A székelyföldi dohánygyár kérdése olyan körülmények között került napirendre, amikor a 

nyersdohány kivitelének lehetőségei gyors ütemben szűkülni kezdtek, illetve a behozatal hirtelen 

megugrott. Ebben a helyzetben került lépéskényszerbe a dohánymonopóliumot kezelő pénzügyi 

tárca, amely az egyre halmozódó, hazai beváltásból származó készletekre kellett megoldást találnia, 

emellett a termelők egyre nehezedő nyomásával is számolnia kellett -  akik egyénileg nem 

rendelkeztek eszközökkel külföldi eladások lebonyolításához. Az ebből származó nyugtalanság 

figyelhető meg az 1897-es állami költségvetési törvény pénzügyi tárcát érintő tételeinek részletes 

tárgyalásán, ahol elsősorban a dohány kérdése köré épültek a felszólalások. Az ellenzék és a 

kormánypárt részéről a felszólalók a dohánytermesztés hanyatlása, illetve a túltermelés miatti 

aggodalmuknak adtak hangot, valamint az export növelését és a hazai dohány kikészítési módjának 

a kor igényeihez való igazítását sürgették -  utóbbi eljárás, mint importcsökkentési lehetőség is szóba
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jött.1808 Lukács László pénzügyminiszter válaszai arra engednek következtetni, hogy az általa 

vezetett tárca már tervbe vett, vagy már elindított olyan intézkedéseket, amelyek közepes távon a 

nyersdohány és dohánytermékek külkereskedelmi mérlegének egyensúlyba hozását célozták.1809

A magyar nyers dohány legjelentősebb piaca értelemszerűen Ausztria volt, 1892-1914 

között az export konstansnak mutatkozott, az ingadozás egy normálisnak tekinthető tartományban 

helyezkedett el.1810 Ezen kívül a nyugat-európai országok piacai voltak fontosak, ám ezek igénye 

1896-ban elérte a mélypontot -  a tárcavezető kiemelte, hogy Franciaország politikai okok miatt nem 

rendelt -  így magától értetődő, hogy Románia és a balkáni országok nyitási lehetőségként kerültek 

szóba. Az áruforgalmi statisztikából ez a fordulat jól kiolvasható, és a minisztérium intézkedéseinek 

eredményeként könyvelhető el, hogy 1902-1903-ban a külkereskedelmi mérlegen a dohányfogalom 

ismét aktívba vált át (124. sz. ábra). Jellegzetessége a magyar dohányexportnak, hogy ezt a volumen 

és nem a minőség növelésével sikerült elérni, ezzel a szomszédos keleti országok piacain pedig csak 

átmeneti sikert lehetett elkönyvelni. Összességében a nyugati országok kivitele növekedett 

egyenletesen, amibe olyan gyarmatok is bekapcsolódtak, mint Algír, Tunisz, Marokkó 

(Franciaország), vagy Ciprus, Málta, Gibraltár (Nagy Britannia). Dohánygyártmányok tekintetében 

1893 és 1897-ben figyelhető meg egy erőltetett kiviteli hullám, ami nyilván a növekvő import 

ellensúlyozására volt hivatva (125. sz. ábra). Első alkalommal Bosznia volt a célország, másodszor 

Szerbia, ám úgy tűnik ezek a készletek hosszú ideig raktáron maradtak, így ez az út járhatatlannak 

bizonyult. Románia irányában a nyersdohány exportja növekedett átmenetileg (126. sz. ábra), és 

ebben a sepsiszentgyörgyi dohánygyárnak fontos szerepe volt raktárfunkciójánál fogva.

A csúcsértéket 1905-ben érte el a romániai kivitel, amikor az összes relációbani 

dohányexport értékének 4,75%-át lehetett ebből elkönyvelni. A Pénzügyminisztérium erre alapozva 

indokoltnak látta Ioachimescu Andrei, bukaresti dohánygyári igazgatót felterjeszteni a Ferenc 

József-rend tiszti keresztjének adományozására,1811 ám ez a gesztus a kivitel volumenének 

fenntartásához nem bizonyult elégségesnek. A sepsiszentgyörgyi dohánygyár szerepe igazából a 

nyersdohány importja esetében emelkedett ki, és hosszabb távon ennek volt döntő jelentősége. A 

folyamat megértéséhez a globális áruforgalomra is pillantást kell vetni. A kilencedik évtized 

második fele ezen a téren markáns változásokat hozott. Magyarország esetében egyre inkább keletre 

tevődött át a súlypont, az import nyersdohány volumene ebből az irányból folyamatosan növekedett 

(127. sz. ábra). Egyik oka, hogy egyes gyarmattartók (Nagy Britannia, Hollandia), illetve a 

szállítmányozásban közvetítők (Németország, Ausztria) szerepe 1895-1898 között visszaesett. 

Párhuzamosan közvetlen kapcsolat teremtődött olyan gyarmati vagy félgyarmati állapotban lévő 

területekkel, mint Holland Kelet-India (Szunda-szigetek), átmenetileg India és Ceylon, valamint a 

Fülöp-szigetek, miután annak igazgatását az Amerikai Egyesült Államok átvette 1898-ban. Ezek a 

szállítmányok olyan trópusi dohányfajtákból tevődtek össze, amelyet hazai termelésből kiváltani 

nem lehetett. Ugyanakkor növekedés tapasztalható az Atlanti óceánon túli, a Nagy Antillákról
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(Kuba, Puerto Rico), Brazíliából és az Amerikai Egyesült Államokból származó, ugyanilyen 

tulajdonságokkal bíró szállítmányok esetében is, arányukat tekintve azonban az előbbinek súlya 

állandósult.

A nyersdohány import egy jelentős része a korábbi időszakban is a Török Birodalomból, 

illetve Egyiptomból érkezett. Előbbi kiemelt szerepe megmaradt az 1892-1914 közötti időszakban 

is, míg az utóbbi helyről 1897 után nem érkezett jelentősebb mennyiség, Oroszországból pedig

1896-tól kezdődően érkeztek jelentősebb volumenű szállítmányok. Ezek is olyan dohányfajtákat 

tartalmaztak, amelyet hazai termeléssel szintén nem lehetett kiváltani. Összességében, 1892-1914 

között a keletről származó dohány volumenének állandó növekedése figyelhető meg, ennek aránya 

ez alatt az időszak alatt megközelítőleg duplájára emelkedett.

Ami a sepsiszentgyörgyi dohánygyár esetében lényeges: 1896-tól kezdődően ezeknek a 

szállítmányoknak megközelítőleg egynegyede szárazföldön érkezett Magyarország területére. A 

szárazföldi szállítmányok egy része a konstancai (Constanta -  Kösztendzse) kikötőn keresztül, 

romániai tranzittal, vasúton lépte át a határt, és célállomása Háromszék megyeszékhelye volt. 

Feladási helyet tekintve Holland Keleti-India szállítmányai kevés kivétellel ezt az útvonalat 

követték, alkalmanként és kisebb mennyiségben a Fülöp-szigeteken és közelebbről Oroszországban, 

Törökországban és Görögországban feladott küldeményeknek volt ez az itineráriuma (128. sz. ábra).

A Sepsiszentgyörgyön feldolgozott dohány nagyobb része hazai termesztésű volt, a készített 

szivar-, szivarka- és pipadohány fajták olyan keveréket igényeltek, amelynek jelentős részben 

tartalmaztak importdohányt, utóbbinak aránya azonban folyamatosan csökkent.1812 

Az évente előállított szivarok (Cuba-Portorico, Portorico, vegyes külföldi) száma 1905-ig 10 millió 

körül mozgott, többnyire a hazai piac igényeit elégítették ki. 1909-ben a szivarok száma továbbra is 

10 millió darab körül volt, ám újabb fajták (Trabuco, Britannica) is szerepeltek a termékpalettán, 

mellettük közel 60 millió darab szivarkát (Virginia) is gyártottak. 1910-ben 8 millió szivart és több 

mint 93 millió szivarkát (Dráma és Virginia) gyártottak. Újabb egy év múlva a szivarok száma alig 

változott, a szivarkák száma 129 millió darab fölött volt és 24 millió csomag pipadohány hagyta el a 

gyárat -  ennek egy része már kivitelre készült (129. sz. táblázat). Szűk másfél évtizeddel az után 

tehát, hogy Sepsiszentgyörgyön megnyílt a dohánygyár, a tulajdonos által támasztott igények 

nagyobb része beteljesülni látszott.

A Klinger Henrik cég Háromszéken egy addig alig látható vállalati kultúrát honosított meg 

(a faipari vállalatok működtetésére azok elszigeteltsége miatt a megyeközpontból szűk rálátási 

lehetőség nyílt): -  a gazdasági élet és a közigazgatási szféra szimbiózisára épült, és hatékonysági 

hiányosságáról tanúságot tett régi társasági vezetést megdöntötte a menedzseri forradalom.1813 A 

céget, a társult tagok mellett, 1900-tól kezdődően Magyarországon Krausz Adolf és Hertzka Gyula 

cégvezetők is képviselték.1814 A feladatok leosztása világos: előbbiek a kormánnyal való
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tárgyalásoknál tevékenykedtek, utóbbiak feladatát a cég piaci szerepeltetése képezte és a 

későbbiekben súlyuk növekedett, a kereskedelemügyi tárcával folytattak tárgyalásokat. A 

sepsiszentgyörgyi egység vezetését az ausztriai születésű Winderlich Hugo látta el.

A Klinger-cég szempontjából a sepsiszentgyörgyi Székely Szövőgyár és Háziipar Vállalat 

vonzerejét nagymértékben befolyásolta az állami segélyek és kedvezmények lehívási lehetősége és 

versenyen kívüli megrendelések az állami intézmények részéről -  ami összességében kiválthatta a 

földrajzi elhelyezkedésből adódó kényelmetlenségeket és szállítási többletterheket. A 

sepsiszentgyörgyi szövőgyár haszonbérletének első évben a Klinger-cég már komoly beruházásokat 

hajtott végre a gyárban, és lefektette a manufaktúra-rendszert az állam által finanszírozott kézi 

szövőszékek kiosztásával.1815 1901-ben az állami megrendelések legyártása kizárólag a 

manufaktúrára hárult: összesen 135 szövőszék volt üzemben, ebből 64 szövőszéken pénzes zacskót 

készítettek a pénzügyminisztérium részére, 71-en pedig sávolyszövetet az állami vasúttársaságnak. 

A szövőgyárat a szabadpiacra való termelésre rendezték be, összesen 100 szövőgép volt üzemben, 

és jóval kifinomultabb termékeket állítottak elő rajtuk (24 -  finomszálú nyersvászon, 11 -  belga 

vászon, 4 -  egyenruhasávoly, 30 -  szőttesek, 12 -  oxford és canvas, 19 - csángóáru).1816 A második 

évre szóló megrendelésnél azonban már úgy tűnt, hogy a cég a haszonbérlettel csak az állami 

megrendelések bővítését szándékozta elérni, magukat a megrendeléseket pedig a felvidéki 

egységeihez igyekezett átcsoportosítani. A pénzügyi tárca, mint megrendelő azonban világossá tette, 

hogy az aknaszlatinai és marosújvári bányák részére rendelt só zsákok Sepsiszentgyörgyön kell 

elkészüljenek.1817 Hogy a megrendelő erélyessége döntő volt-e avagy nem, minden esetre ez után az 

intermezzo után ilyenszerű próbálkozásra már nem volt példa, az állami megrendelések bővítése a 

Székely Szövőgyár és Háziipar Vállalat részére egyik fontos feladatává vált a Klinger-cégnek. 

Ehhez pedig nemcsak a kormánnyal való direkt kapcsolatait vette igénybe, hanem a 

Marosvásárhelyi Kereskedelmi- és Iparkamara által közvetített, célzottan a Székelyföldre vonatkozó 

pályázatokon is, nem mulasztva el kiemelni érdemeit, miszerint a háziipar fejlesztése a kivándorlás 

megakadályozására tényleg örvendetes eredménnyel, hatással van.1818

Háromszék vármegye Iparfejlesztő Bizottsága 1903 elején megelégedéssel konstatálta, hogy 

a haszonbérlő cég az elvárások felett hajtott végre beruházásokat, és nem remélt létszámra duzzadt 

fel a gyárban és a manufaktúrában foglalkoztatottak száma, amiért hivatalosan köszönetet 

nyilvánítottak Hegedüs Sándor miniszternek és Klinger Henriknek, de arról sem feledkeztek meg, 

hogy maguk szerepét kiemeljék: az elvetett mag kikelt és nemsokára terebélyes fává fo g  megnőni, s 

mindezért azé az érdem, aki ültette.1819 A következő évben a cég tovább függetlenítette a háromszéki 

vállalatát a háromszéki hivatalosságoktól, novemberben került sor az adásvételre az Első Székely 

Szövőgyár Rt és Klinger Henrik cég között.1820 A gyár és a háziipari manufaktúra termelési üteme 

az első fél évtized alatt párhuzamosan haladt,1821 ez a növekedési ív 1907-ben szakadt meg az
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általános országos gazdasági helyzet hatására -  bár szerepe lehetett ebben Klinger Henrik előző 

évben bekövetkezett halálának is (termékek volumenének alakulását lásd 130. sz. ábra.).1822

Összességében, a vállalat üzleti portfoliójában (131. és 132. sz. ábra) az állami szállítások 

aránya 1905-től kezdődően enyhén emelkedett, a gyárnak a részesedése pedig tovább szélesedett, 

mivel ezek a megrendelések egyre nagyobb arányban olyan termékekre érkeztek, amelyeket a 

manufaktúra nem tudott teljesíteni. A különböző, bonyolultabb sávolyvásznakra és a jól felszerelt 

konfekcióműhelyt feltételező teherkocsi ponyvákra a megrendelések jelentős mértékben érkeztek az 

állami vasúttársaság részéről.1823 A katonaság részére rendelt különböző hadfelszelések legyártására 

szintén magasabb technikai színvonalú varróműhelyt kellett működtetni, így ebbe az irányba is 

kisebb-nagyobb volumenű beruházások történtek.1824 A növekedés valódi felhajtóerejét mégis a 

szabadpiac jelentette, a teljes üzleti portfoliónak megközelítőleg 2/3 részét ez tette ki, ebből az 

irányból nagyobb az igény a kifinomultabb árukra és ezzel nyilván a nyomás is a legkorszerűbb 

technológiák bevezetésére. 1907-ben a cég egy átfogó modernizálási tervet terjesztett fel a 

kereskedelemügyi tárcához, amely magába foglalta a szövőgyár teljes villamosítását, 200 darab 

elektromos szövőgép üzembe helyezését és fonalfestöde létrehozását.1825 Állami segéllyel1826 maga 

az épület is bővítésen és modernizáláson esett át, 1908-ban üzembe helyezték az elektromos 

erőművet és a hozzá kapcsolódó összesen 174,1 lóerőt kitevő 220 darab gépet,1821 majd a 

rákövetkező évben a napi 1 000 angol font pamutfonal kapacitású festődét.1828

Általában a szabadpiaci szereplés egyik mutatója az exporttevékenység,1829 mérhető 

mennyiségben 1906-tól kezdődően kezdett készárut kivinni az országból először vámkülföldre, majd 

1909-től Ausztriába is. 1906-ban a kivitel volumene 14 031 kilogramm volt, értéke pedig 45 141 

korona, 1917-ben pedig háborús körülmények között a volumen 70 080 kilogramm volt, 560 757 

korona értékben. A partnerországok pedig Anglia, Bulgária, Egyiptom, Románia, Spanyolország, 

Szerbia, Törökország voltak és természetesen Ausztria. A behozatal szintén 1906-tól mérhető, akkor 

csak Ausztriából hoztak be fonalakat, majd 1911-től a festöde üzembe helyezéstől kezdve főleg 

festékanyagot, de fonalakat is hoztak be vámkülföldről, Németországból, Franciaországból, 

Belgiumból, Olaszországból és Svájcból. 1906-ban az importált áruk volumene 100 374 kilogramm 

volt, 260 848 korona értékben, csúcsérték 1915-ben mérhető, ekkor a volumen 485 875 kilogramm, 

2 110 561 korona értékben (133. sz. ábra).

A külkereskedelem azonban a Székely Szövőgyár és Háziipar Vállalat esetében nem 

feltétlenül a szabadpiaci szerepléshez köthető, a háborús évekre vonatkozóan semmiképpen. A 

háború előtti években az Ausztriában történő kivitel egy kisebb része a közös hadsereg számára 

történt, az összforgalom nekilendülése a háborús konjunktúrának a következménye, a 

sepsiszentgyörgyi gyár is tulajdonképpen a hadi gépezetet szolgálta ki. Az 1916-os év 

fordulópontnak számít, a román invázió alatt a raktárát az ellenséges katonaság és a vele 

szimpatizáló otthonmaratottak egy része kirabolta, és a készletet -  amit a meneküléskor nem lehetett
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elszállítani -  elhordta.1830 Ez nyilván rávilágított a határhoz közeli gyár sebezhetőségére, a 

hiánygazdaság körülményei között számottevő mennyiségben fonalszállítmány nem érkeztek oda, 

gyakorlatilag megtörtént a kiürítése.

4. 4. 4. 2. Foglalkoztatás

A gyáripar súlyának növelése Háromszék vármegye gazdaságában -  amint láttuk -  a helyi 

bürokrácia forró óhaja volt a dualista államrendszer létezésének ideje alatt, ebből pedig a Romániába 

irányuló szezonális migráció csökkentésének lehetőségét származtatták. A vármegyei bürokrácia a 

közügy mellett való, többé-kevésbé egyhangú kiállásának motiváló tényezője az agrármunkásság 

folyamatos helyben- és készenlétben tartása volt, ezért elképzeléseik elsősorban nem az igazi 

gyáriparra koncentráltak, hanem a mezőgazdasági holtidő kitöltését tartották szem előtt, így az 

ideális állapot megteremtését számukra a háziipar-jellegű keretek biztosították. Ezzel valamelyest 

szembeforduló új áramlat a megyeszékhely 1896-ban megválasztott polgármesterének nevével 

fémjelzett elképzelés, amely a gazdasági funkciók növelését kívánta a közigazgatási funkciók által 

dominált városban. A két sepsiszentgyörgyi gyártelep igazgatónak egy sajátos munkaerő-piaci 

környezettel kellett szembenéznie, amit az agráriumtól el nem szakadt lakosság munkavállalási 

szokásai tartottak befolyásuk alatt -  kérdés, hogy ezen a korábbi két évtized iparfejlesztési 

igyekezetei érdemben mennyit változtattak.

A sepsiszentgyörgyi ideiglenes M. Kir. Dohánygyár újdonsült igazgatója, Mingovics Adolf 

receptívnek mutatkozott a helyi sajátosság teremtette kihívásokra, felismerte azonnal, hogy 

munkaerő szempontjából a város nem rendelkezik megfelelő merítési felülettel, ezért munkásoknak 

a környező településről való bevonásával számolt. A felvételre jelentkezőket ezért betelepülésre 

bátorította, az ingatag lábakon álló munkásság istápolására a városvezetést hívta partnerül.1831 Az 

ideiglenes dohánygyár tehát teszt-üzemmódban kezdte meg működését, a tét a létesítmény 

véglegesítése volt, a teszt tárgya pedig elsősorban a munkaerő (munkáslétszám alakulását lásd 134. 

sz. ábra). Nem csoda, hogy feszült érdeklődés követte az első termelési évet, amelynek a vége felé a 

vármegyei iparfejlesztő bizottság megkönnyebbülten nyugtázta, hogy gyár igazgatóságának 

elvárásai szerint alakult a munkaerő-kínálat.1832 A munkások adókedvezményének kérdése úgy tűnik 

országos szinten jelentkezett, amire a központi kormány rövid idő alatt végleges megoldást kínált, 

olyan formában, hogy azokat a gyári dolgozókat felmentették a keresetadó alól (ami a különféle 

pótadók alapját képezte), akik darabszámra dolgoztak és napi keresetük nem haladta meg a 

törvényhatóság területén érvényes átlag napszámbért.1833 A dohánygyár igazgatósága a lehetőséget 

azonnal ki is használta,1834 a későbbiekben pedig úgy a dohánygyár, mint a Klinger-cég vezette 

szövőgyár bérezési politikája azonos volt: a gyakornoki időszakban -  amelynek díjazása mentesült a 

keresetadó alól -  a munkásokat szakmánybérezéssel javadalmazták. A bérezési szintben sem 

versenyzett egymással a két gyár vezetése, a hiányos munkamorálból adódóan azonban a fluktuáció
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eléggé magas volt. Abban az értelemben, hogy eléggé nagy számban fordult elő, hogy egyik gyár 

munkása, vagy mezőgazdasági munkálatok miatt, vagy különösebb indok nélkül kimaradt, majd a 

másik helyen jelentkezett felvételre. Ennek kiküszöbölésére és a stabilitást elősegítendő, 1902 

márciusában a két igazgató, Winderlich Hugo és Mingovics Adolf egyezséget kötöttek, hogy egyik 

gyárból kimaradt munkásokat a kimaradástól számítva egy fé l esztendőn keresztül a másik gyár nem 

alkalmazza.1835

A két új ipari létesítménnyel szemben a bürokrácia által felállított legfontosabb követelmény

-  amit a szélesebb közvélemény is lelkesen felkarolt -  a helyi munkaerő alkalmazása volt, erre pedig 

a Klinger-cég megérkezése után rövidesen ígéretet is tett.1836 A dohánygyár igazgatósága pedig az 

üzem véglegesítése évében -  nyilván erre a külső nyomásra reagálva -  a 11,5% nem Háromszéki 

munkás jelenléte miatt magyarázkodásra szorult: „úgy az idegen megyékből, valamint a külföldről 

származottak állandóan megyénkben telepedtek le, a külföldről származottak közül is kettő székely 

szülők gyermeke”.1831 A merítési felület egészen 1907/1908-ig elégségesnek bizonyult, akkor 

azonban mindkét gyárnak kibővítették a termelési kapacitását, és a következő évekre már nagyobb 

igényeket jeleztek előre a hivatalos szerveknek.1838 A Klinger cég az 1909 elején jelentésében 

közölte, hogy nagyon érezhetővé vált a kibővítés következtében a munkáshiány,1839 majd engedélyt 

kért az alispántól, dr Király Aladártól, hogy idegen munkásokat toborozhasson.1840 A 

Marosvásárhelyi Kereskedelmi- és Iparkamara irányában -  amely az idegen munkaerő kérdésében 

igen érzékenynek mutatkozott -  szintén indokolnia kellett a lépést, amely alkalommal a cégvezetés 

egy átfogóbb jóslatot is megfogalmazott a munkáshiány alakulásáról: „mely állapotnak javulását 

egyelőre nem is lehet másképpen remélni, minthogy a gyáripar kénytelen lesz a Székelyföldre az 

ország más vidékeiről családokat telepíteni”.1841 Az 1909-es évről tett jelentésében, Winderlich 

Hugo igazgató már munkások betelepítéséről számolt a Bácskából és a Felvidékről, azzal 

magyarázva ezt a vármegye közgyűlése előtt, hogy háromszéki és szomszéd megyebelieket 

egyáltalán nem tudott a városba hozni.1842 A telepítés azonban nem váltotta be a reményeket, az 

idegen munkások zöme néhány hónapos tartózkodás után távoztak Sepsiszentgyörgyről.1843 Nem 

csoda, hogy ezek után a rossz tapasztalatok után a szövőgyár igazgató kifakadt: „nagy hátránya a 

helybéli munkásoknál konstatálható kitartás hiány és az állhatatlanság iránti kimondott hajlama, 

úgy, hogy folyton előfordul, hogy a munkások, kiket hónapokon keresztül 1-1,50 korona tanuló 

napszám mellett nagy költségekkel kiképeztetnek és kitaníttatnak, minden ok nélkül otthagyják a 

munkát, anélkül, hogy okát adná, minden jelentkezés nélkül. ” Ugyanekkor a dohánygyár vezetősége 

is közölte, hogy a gyár még mindig benépesítésre vár, száz főben jelölve meg a még szükséges 

munkáslétszámot.1844 A munkaerő volumene és munkamorál tekintetében az 1911-es esztendő 

hozott áttörést, mindkét gyár vezetője ekkor számolt be az általuk megkívánt szintű
szocializációról.1845
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A Klinger-cég manufaktúra-rendszere nagyobb foglalkoztatott létszámmal (135. sz. ábra) 

kezdte meg működését, mint a gyár, ennek növekedése az 1908/1909-es fordulatig jóval 

dinamikusabb. Amíg a szövőgyár a jogelőd részvénytársaság kezelésében volt, manufaktúra

rendszer nem kapcsolódott ehhez, a kiképzett szövőmunkások -  akik közül többen munkaeszközt 

kaptak használatra, ami néhány év múlva a saját tulajdonukba ment át -  saját lábukon kellett 

egzisztenciát teremtsenek. A Klinger-cég a minisztériummal való tárgyalásoknál már jelezte, hogy 

szakítani fog ezzel a gyakorlattal, és a hatékony munkaszervezés érdekében a maga tulajdonában 

tartja meg a szövőszékeket, amelyeket használatra az effektív bedolgozni kívánó személyeknek 

bocsájt a rendelkezésére. 1903-1906 között mégis volt néhány bedolgozó (pontos számukat nem 

lehet tudni), akik az adományozott szövőszék amortizációjáig voltak jogviszonyban a gyárral, 

azonban a gyár nem tudott számukra megfelelő volumenű munkát biztosítani. 1894-ben a 

részvénytársaság árukészletéből 74 651 korona értékben a gyárban készítettek el, a külső munkások 

pedig 2 191 korona értékben, ami az össz volumennek 2,85%-át tette ki, 1900-ban ez az arány csak 

0,28% volt. Munkabérek tekintetében hasonló volt a helyzet, 1893-ban a munkabérek 3,12%-át 

fizették ki külső munkásoknak, 1900-ban pedig 0,31%-át. A bedolgozásos rendszer fejletlen 

állapotát mutatja az, hogy mennyire ismeretlen volt ez a környezet számára: 1901-ben, amikor a 

Klinger-cég szerződött bedolgozói kezdték szállítani késztermékeiket a szövőgyárba, 

Sepsiszentgyörgy város vámhaszonbérlője mindenkitől a vásári vámtarifa szerinti összegeket 

követelte.1846

A manufaktúra-rendszer térbeli kialakításánál tetten érhető egy olyan igyekezet, amely a 

kivándorlási gócpontok minél erősebb lefödésére koncentrált, így 1901-ben a szövőszékek zömét a 

Kézdi járásban osztottak ki, összesen 162 darabot a 235-ből (136. sz. táblázat). Nyilván a kormány 

részéről egy erős nyomás nyilvánult meg, hogy a súlypont egy ilyen problémával küszködő területre 

helyeződjön, ahogy ez a nyomás a Brassó vármegyei Csángóföld irányában való kirajzás 

ösztönzésénél is megfigyelhető. A cégvezetés az ebbe az irányba való terjeszkedéstől óvakodott, el 

szándékozták kerülni a brassói érdekszférával való súrlódásokat. Végül az a tény, hogy Hétfaluban a 

lakosság egy jelentős része már régebben a brassói posztóiparosoknak bedolgozott, és így egy 

magasabb szintű szakismeretnek a birtokában volt, valamint az, hogy a terjeszkedés a 

kereskedelemügyi tárcánál további alkupozíciókat biztosított a cég számára (kedvezmények, 

támogatások és megrendelések), egy szövőtelep megnyitásához vezetett.1847

A Klinger-cég a manufaktúra-rendszer kialakításánál nagyfokú alkalmazkodóképességről 

tett tanúbizonyságot, nyilván a felvidéken szerzett tapasztalatait is kamatoztatta. A 

kereskedelemügyi tárcával szemben több kérdésben sikerült érvényesítenie az érdekeit, a már 

említett szövőszék ügyén kívül a cég hatáskörébe terelésén kívül a foglalkoztatási időbeosztás és 

bérezési kérdésekben is szabadabb kezet kapott. Utóbbi esetben a vállalatvezetés a háziiparosok 

szabad akaratának érvényesülése mellett érvelt. A háziiparosok többsége számára a mezőgazdasági
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tevékenység tette ki a teljes munkaidő egy jelentős részét, továbbra is ehhez igazítottak a szövés

varrásra fordított időt. A vállalatvezetés és a sepsiszentgyörgyi üzemigazgatás fontosnak ítélte, hogy 

ne az utóbbi írja fölül az egészet, ezért szembeszállt a munkarendet egy merev keretbe helyezni 

kívánó, a kormány és törvényhatóság szintű bürokrácia részéről érkezett akaratnak.1848 Winderlich 

Hugó igazgató több rendben megismételte kifogásait a háziiparosok munkamoráljával 

kapcsolatban.1849 1909-re a manufaktúra-rendszerben résztvevő települések száma 

megkétszereződött az első, 1901-es évhez viszonyítva (137. sz. táblázat), a kiosztott szövőszékek 

száma még ennél is nagyobb ütemben növekedett. A háziiparosok fluktuációját hatékonyan fékezte 

a vállalat munkaeszköz-allokációs gyakorlata, aminek eredményeként egyes településeket 

véglegesen kivontak a manufaktúra működési területéről, másrészt pedig más települések és 

gócpontok pozíciói megerősödtek, főként a Kézdi járásban, ahol 1909-ben a szövőszékek többségét 

működtették (298 darabot a 487-ből).

A háziipari keretben foglalkoztatottak között még jelentős számban fordultak elő a varró 

munkások, akik létszáma 1901-ben 60 volt (szövőmunkás összesen 111 személy), számuk 

szerényebb ütemben növekedett 1908-ig, 100 személy körül mozgott, aztán 1910 táján ez a szám 

megduplázódott, 1913-ban 208 varrómunkás lett. Ezek a bedolgozók közvetlenül a 

sepsiszentgyörgyi gyár alárendeltségében működtek, nem alakult ki az a sejtszerű struktúra, mint a 

szövő manufaktúra esetében. Rajtuk kívül még csökkent munkaképességű személyeket (időseket, 

gyermekeket) is foglalkoztatott a Klinger-cég, kisebb értékű munkák elvégzésére (pénzeszsákok 

beszegése, zsinórrojtozás). Előbbiekhez hasonló bedolgozói jogviszony nem létezett a 

munkáltatóval, a könyvelésben csak az összesített számok szerepeltek, így a számukat sem lehet 

meghatározni (manufaktúramunkások ágazatonkénti megoszlását lásd 138. sz. ábra).

A szövő manufaktúrában foglalkoztatottak száma 1908-ig folyamatosan emelkedett, majd 

hirtelen visszaesés tapasztalható, ami a gyár nagyobb léptékű gépesítésével függ össze, a szövő és 

varró munkások létszám-arányának alakulása is ebbe az irányba való elmozdulást mutat. Az évente 

kifizetett munkabérek esetében (139. sz. ábra) a szövő háziipar gyors felemelkedése figyelhető meg 

1901-1908 között, majd ezt követően a gyors hanyatlás. Ezzel szemben a gyárban foglalkoztatottak 

béralapja kisebb ütemű, de egyenletes emelkedést jelez, ami 1908/1909-ben átmenetileg enyhén 

visszaesik (a gyár kivitelezési munkálatai miatt), ám ezután dinamikusabban nő. A konfekció 

ágazatnak nem volt 1901 előtti előzménye, a háziipari és gyári keretben kifizetett béreket nem lehet 

szétválasztani a vállalati könyvelés alapján, együttesen a növekedés itt a legdinamikusabb. Az 1914- 

es évnél már megfigyelhető a háborús konjuktúra mindhárom ágazati/munkaszervezési szférában.

Háromszéken a nagyobb munkaerő-igényű gyáripar megteremtésén fáradozók -  és a helyi 

sajtót olvasó szélesebb közvélemény -  legfontosabb elvárása a női munkaerő helyben tartása volt, 

ami nyilvánvalóan fékezőleg hatott a férfi munkaerő migrációs hajlamára is. Ebből a szempontból a 

dohánygyár és a szövőgyár -  manufaktúra, a bedolgozás rendszerével végül beteljesítette a
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küldetését, a munkások, illetve bedolgozók zömét a női nem képviselői tették ki. 1850 1 901-ben a 

szövő háziiparosok 90,9%-a, a varró háziiparosok 68,3%-a volt nő, ugyanakkor a szövőgyári 

munkások 80,2%-át tették ki a nők, a dohánygyárnál ez az arány megközelítőleg 85% volt. Tíz évvel 

később a dohánygyári munkások 87,7%-a nő volt, a Klinger-cégnél a gyári munkások között -  az 

olyan kimondottan férfias munkaköröket ide nem értve, mint tisztviselők, munkafelügyelők, 

szolgaszemélyzet -arányuk jelentősen visszaesett, ám így is 52,4%-ot tett ki, a háziiparilag 

foglalkoztatottaknál pedig továbbra is 85% körül mozgott a nők aránya.

Háromszéken a gyáripari munkásság munkavállalási szokásainak alakulásáról a 

sepsiszentgyörgyi M. Kir. Dohánygyár levéltári fondjában fellelhető két forrásfajta -  a felvételi 

napló és a munkás törzskönyv -  szolgáltat adatokat. Az általunk vizsgált időkeret a gyári üzem 

beindításának időpontja, illetve ennek bezárása, a Dohányjövedéki Igazgatóság hadi kényszer 

munkaszünetet meghirdető rendelete között. Az első munkás felvétele 1897. november 4-én történt, 

a tömeges kényszerszabadságolás pedig 1916. szeptember 22-én, vizsgálódásunk tehát két szűk 

évtizedre szorítkozik.

A felvételi naplóban1851 ez alatt az időszak alatt összesen 3 467 kérelmet regisztráltak (140. 

sz. ábra), ezek időbeni megoszlására jellemző egy kiugróan magas szám a gyár megnyitását követő 

közel egy évre, majd az ideiglenes gyár működésének ideje alatt egy meglehetősen alacsony, stabil 

felvételi kérelem szám. A véglegesített gyár üzemének megkezdését követően kezdődött egy 

mérsékelt, majd meredekbe átváltó növekedés a kérelmek számában -  a mozgósításban ebben az 

időszakban tetten érhető a helyi közigazgatási szervek beavatkozása is Háromszék és Csík 

vármegyében. Majd az 1911-es csúcsot követően ezek látványosan visszaestek, és ez a csökkenés 

egészen az általunk vizsgált időszakot lezáró 1916-os évig tartott, jelezve azt, hogy a helyek 

telítődtek (141. sz. ábra). A felvételi kérelmeknek a törzskönyvezési adatokkal való összehasonlítása 

nyomán világosan kitűnik, hogy a dohánygyár vezetés számára a jelentkezések nagyarányú 

növekedésétől kezdődően teremtődött meg az alkalom arra, hogy valós szelekciót alkalmazzon.

1897-1905 között csak azokat a jelentkezőket utasították vissza (142. sz. ábra), akik 

valamilyen ragályos betegségben szenvedtek (majdnem kizárólag trachomások), vagy testi hiba, 

vagy fejletlenség miatt nem találták megfelelőnek. Vannak olyan évek is, amikor minden jelentkezőt 

felvettek és bevezettek a törzskönyvbe. 1905. évtől kezdődően már megfigyelhető a szelekció, a 

kizáró fegyelmi okok között azonosítható az a tipikus eset, amikor a felvételre jelentkező személy a 

kellő időben nem jelentkezett munkára, vagy nem tanúsított kellő engedelmességet a 

munkavezetővel szemben. Ezen kívül, 1909-től kezdődően megjelent az átmenetileg alkalmazott 

munkás típusa, első két évben az épületbővítés körül tevékenykedő szakmunkások -  ács, kőműves 

és asztalos -  voltak többségben, de megjelentek a termelési munkafolyamatban átmenetileg (és nem 

próbaidőre) alkalmazott napszámosok, majd a háborús körülmények beköszöntével ez az 

alkalmazási forma vált dominánssá.
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Az üzemvezetés munkaerő alkalmazási szempontjain és az erre koncentráló 

érdekérvényesítési gyakorlatán túlmenve, a munkavállalási szokások és a munkamorál kérdését 

tekintve szembetűnő jelenség az igen magas szintű fluktuáció, azaz a nagyszámú belépéssel 

párhuzamosan létező nagyszámú kilépés. A felvételi naplóhoz viszonyítva, a törzskönyv a 

munkások kilépésére vonatkozó adatokkal is szolgál, annak időpontját és okát is regisztrálták. Az 

általunk vizsgált időszakra vonatkozóan összesen négy ilyen törzskönyvet töltöttek ki a 

sepsiszentgyörgyi dohánygyárban (143. sz. ábra),1852

Az elhalálozás, illetve -  a dohánygyár nyugdíjazási politikájával összhangban -  az 

egészségügyi okok miatti kilépések hasonló arányban jelentkeztek. Kisebb az aránya az 

elbocsájtásoknak, amelyek szinte kizárólag fegyelmi okok miatt következtek be, legtöbb 

szembeszegülés a felettessel, előfordult felségsértés is. Az áthelyezéseket nem tudni, hogy 

gyárvezetőség, vagy munkás kezdeményezésére történtek-e, a kolozsvári, temesvári, szentgotthárdi, 

illetve budapesti (Erzsébetváros, Lágymányos) dohánygyárak voltak a célállomások. Előléptetések 

csak néhány kivételes esetben, kizárólag a férfimunkások körében fordultak elő -  munkásokból lett 

munkavezetőknek ajánlottak fel hivatalnoki állásokat a Dohányjövedéki Igazgatóságnál (lásd 144. 

sz. ábra). A kilépések zömében a munkások/munkásnők saját elhatározása alapján történtek, az 

egész időszakra vonatkozóan azonban nehéz meghatározni, hogy a felmondások és az önkényes 

távozások milyen arányban oszlottak meg -  valójában ezek a fluktuáció mozgatórugói, a jelenség 

pedig alaposabb vizsgálatot igényel.

A vizsgálat első körben kilépés/belépési esetekre koncentrál és nem személyekre. A 

dohánygyár működésének első évében (1897. előző év utolsó két hónapja és a következő év) a 

belépések vannak nagyobb számban, gyakorlatilag az ekkor akkumulálódott munkáslétszám 

állandósult a következő fél évtizedre, amikor a belépések és kilépések száma párhuzamosan haladt, 

helyenként utóbbi meg is előzte az előbbit. Ez a párhuzamosság azt az időszakot is jellemezte, 

amikor a belépések száma megsokszorozódott, bár 1907-től kezdődően, amikor ezek a belépések 

markáns növekedésnek indultak, a különbség is növekedett ennek javára, majd 1910-1913 között 

még nagyobb lett a rés a belépések és kilépések között. 1914-től kezdődően, a gyárvezetés 

munkaerő-politikájában bekövetkezett markáns fordulatot követően már a kilépések vannak jóval 

nagyobb számban, a pótlás pedig -  amint már említettük -  szezonális, és nem állandó munkásokkal 

történt.

Az önkéntes kilépéseket -  mint láttuk -  a két sepsiszentgyörgyi gyár vezetése és a 

vármegyei bürokrácia is a mezőgazdasági munkálatokkal hozta összefüggésbe, azaz a gyári 

munkából való kilépés azért következett be, mert az agrárium elvonta a dolgozókat. Ennek a 

logikának a mentén, feltételezhetően, a belépések a mezőgazdasági holt idényben kellett, hogy 

történjenek. A két évtized alatti belépések havonkénti bontás egyszerű átlaga (kivéve a két csonka
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évet: 1897 és 1916) nem támasztja ezt alá egyértelműen, bár kitűnik, hogy január hónapban hozták 

meg a legtöbben a döntést, hogy munkába lépjenek a dohánygyárban (145. sz. ábra).

Ha az 1898-1912 közötti időszakot, további öt éves ciklusokra bontjuk (146. sz. ábra), már 

több sajátosságot figyelhetünk meg a belépések szezonalitásában. Egyik ilyen a januári hónap 

leterheltsége -  úgy tűnik a mezőgazdasági holt idényen túl az újév kezdete szintén befolyásoló 

tényezője volt a döntésnek. A másik jelenség, a június-július -  tehát a mezőgazdaságban leginkább 

mozgalmas -  hónapoknál figyelhető meg. Az 1898-1902. ciklusban ebben az időszakban 

jelentkeztek a legtöbben munkára a dohánygyárnál, ami azzal magyarázható, hogy főként a fiatal, 

nem házas leányok -  akik a jelentkezők többségét képviselték -  ekkor döntötték el (vagy döntött 

helyettük a családfő), hogy mezőgazdasági munka helyett a gyári keresetet választják. A belépések 

egy relatív rövid időszakot átfogó vizsgálatánál annyit tehát mindenképpen megállapíthatunk, hogy 

a kezdeti időkben az ad-hoc döntések alapján jelentkeztek munkára zömében a munkásnők, majd a 

közel egy évtized leforgása alatt egy tudatosabb, racionálisabb döntés eredménye lett, amit szintén 

nem lehet teljességgel kivonni az agrárium éves munkarendjéből.

1908-1912 között már mezőgazdaság szempontjából kevésbé mozgalmas, vagy a holt 

idényben születtek ezek a döntések. A belépések szezonalitásának vizsgálatánál figyelembe kell még 

venni, hogy a kérelmezők egy jelentős része a 14. életévének betöltése után közvetlenül jelentkezett 

munkára -  a felvételinek e kritériumához a gyárigazgatóság mereven ragaszkodott, a jelentkezőknek 

hatóságilag kiállított születési anyakönyvi kivonatot kellett felmutatni (nem volt elég a 

bemondás).1853 Hasonlóképpen torzítóan hat az összképre mind belépéseknél, mind kilépéseknél, 

hogy az összes jelentkezőknek negyedrésze városon, Sepsiszentgyörgyön született, ahol a kisiparos 

és kereskedő -  tehát a mezőgazdaságtól elszakadt -  családokból származók aránya jelentős. Másik, 

ebben az irányban ható sajátosság, hogy a többszörösen kilépő és újra belépő -  törzskönyvezett 

munkások között nőknél 2 230 személyre esik 2 595 alkalmazás, férfiaknál pedig 251 személyre 

271, ahol a személy születési helye többségében szintén a megyeközpont, illetve a környező falvak, 

vagyis az agrárszféra szezonális elszívó ereje ebben az esetben is kisebb mértékben érvényesült. A 

kilépések szezonalitása ennél világosabb képet mutat, valóban az április és szeptember közötti 

hónapokban léptek ki a dohánygyárból a legtöbben, azonban a többi hónapokhoz viszonyítottan ez 

az emelkedés jóval kisebb annál, minthogy csak ennek tulajdoníthatnók a kilépések okait (147. sz. 

ábra).1854

A fluktuáció kérdését más irányból is szükségesnek láttuk megközelíteni, ez a megközelítés 

pedig a törzskönyvezett munkások és munkásnők életkorára koncentrál (148. sz. ábra). A férfiak és 

nők alkalmazásnál regisztrált életkora összehasonlításánál szembetűnő, hogy előbbiek átlagéletkora 

jóval, közel egy évtizeddel magasabb, mint utóbbiaké. A dohánygyár profiljából adódóan a 

férfimunkások aránya az alkalmazás és törzskönyvezésnél jóval alacsonyabb, alig 9,4%-ot tett ki, 

valamint jóval alacsonyabb szintű volt a fluktuáció is. Ez azzal magyarázható, hogy az ideiglenes
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gyár működése alatt, amíg gépesítés gyakorlatilag nem létezett, néhány, pusztán fizikai erővel, vagy 

szakmával (asztalos, kovács) rendelkező munkásra volt igény az áru mozgatására, dohánylevelek 

felvágására, dobozok elkészítésére, eszközök karbantartására. A végleges gyár beüzemelése után 

továbbra is szűkség volt a szakképzett férfimunkásokra, ám a magasabb fokú gépesítés nyomán a 

szakképzetlen, de megfelelő fizikumú, tehát fiatalabb munkaerőre is igény mutatkozott -  1911-1914 

között az alkalmazott férfimunkások átlagéletkorának tartós csökkenése ennek a mutatója (majd a 

háborús körülmények között ismét az idősebb korosztály dominált).

A női munkások körében teljesen mások voltak az igények a munkáltató részéről, nem 

szakismeretekre, hanem kézügyességre volt szükség. Így a nők körében az átlagéletkor jóval 

alacsonyabb, és a munkába lépés szempontjából meg kell különböztetnünk két típust: az egyik a 

tizenéves hajadonoké, akik házasság előtt léptek be munkába, hogy a hozományuk egy részét ezen 

az úton teremtsék elő. Az ilyen jellegű életpálya-modell esetében megállapítható, hogy a 

dohánygyár a cselédnek, szolgálónak való elszegődésre/elszegődtetésre kínált alternatívát, és ebből a 

szempontból meg is felelt a helyi politikai elit által megfogalmazott kívánalmaknak és valójában 

csillapította a migrációt Románia irányába. A másik típus pedig a férjezett, vagy özvegy, többnyire 

harminc éves korosztályú nőké, akik már túl vannak a gyermekvállaláson, és a háztartáshoz 

szükséges anyagi források előteremtése érdekében léptek be, vagy több éves kihagyás után vissza a 

dohánygyár kötelékébe. Megállapítható még, hogy az első típushoz tartozó hajadonok jóval 

szélesebb földrajzi környezetből származtak, az utóbbi típushoz tartozó nők származási helye pedig 

nagyjából Sepsiszentgyörgyre és a közvetlenül szomszédos településekre korlátozódott. Erre nyilván 

az a magyarázat, hogy a családos asszonyok már kevésbé szakadtak el családjuktól. A 

dohánygyárból önkéntesen kilépett munkásnők belépéskor és kilépésükkor regisztrált életkoruknak 

összehasonlítása szintén ezt a két típusnak a számbeli fölényét igazolja (149. sz. ábra). A gyári 

munkába álló hajadon ideális profiljaként határozható meg az, aki a tízes éveinek közepén munkába 

állt, majd 3-4 év szolgálat után kilépett és férjhez ment (150. sz. ábra). Ezzel szemben a realitás 

kicsit más volt: jelentős hányadát tették ki a hajadonoknak azok, akik a gyári munkafegyelemhez 

nem voltak szokva és néhány hónap alatt kiléptek. A házas asszonyok körében is megfigyelhető, 

jelentős mértékű fluktuáció pedig összességében az önkéntesen kilépettek átlagéletkorának 

megemeléséhez járult hozzá, azonban így is kiolvasható a diagramból, hogy általában a dohánygyár 

a szolgálónak és cselédnek való elszegődés helyett kínált életképes alternatívát.

Az alkalmazott munkások születési hely szerinti származása1855 azt mutatja, hogy zömében a 

háromszéki lakosságot mozgósította a sepsiszentgyörgyi dohánygyár, ezen kívül, a szomszédos 

törvényhatóságok közül Csík vármegyéből jelentkeztek legnagyobb arányban. Brassó megyét 

tekintve Brassó város és Hétfalu voltak azok a gócpontok, ahonnan nagyobb számban érkeztek 

jelentkezők. Udvarhely vármegyéből kisebb arányú a jelentkezés, inkább a szomszédos erdővidéki
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településekről érkeztek. Hasonlóképpen alacsony volt a jelentkezés Nagy Küküllő vármegyéből, 

ahol szintén a szomszédos Ürmös községből érkeztek jelentősebb számban (151. sz. ábra).

A szomszédos Romániában születettek kivétel nélkül Háromszékről és Csíkból származó 

szülők gyermekei voltak -  amint arra több rendben a gyár igazgatósága felhívta a közvélemény 

figyelmét -  legtöbben közülük Bukarestben majd Brailán, Kosntancán, vagy Gyurgyevóban 

születtek. Hasonló a helyzet a további erdélyi vármegyében, és a Királyhágón-túl születettek egy 

jelentős részénél is.

A Háromszéken születettek háromnegyedét a sepsiszentgyörgyiek és a Sepsi járáshoz 

tartozó, főként a megyeközponttal közvetlenül határos falvak adták (152. sz. ábra). A Kézdi járásból 

származók egy kisebb része a megyeközpont kb. 20 kilométeres körzetébe eső községekben 

rendelkeztek illetőséggel, nagyobb részük a Kézdivásárhelytől észak-északkeletre eső területről 

származtak, olyan községekből, amelyek az országos határral érintkeztek, így erősen ki voltak téve a 

Regát felé irányuló kivándorlásnak. A Miklósvári járásból Szárazajta, Nagybacon és Árapatak 

községekből származók szerepeltek nagyobb számban -  ezek is olyan települések, ahonnan a 

környező helységekhez mérten nagyobb arányú migráció volt megfigyelhető a Regát és előbbi két 

esetben Magyarország belseje felé is. A legkevésbé mozgósított járás az Orbai volt, nagyobb 

számban csak Zágonból, az országos határ közvetlen szomszédságában lévő községből jelentkeztek 

munkára a dohánygyárban.
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5. Zárszó

A kutatás legfontosabb céljának azt tekintettük, hogy a történetírás eddig elért 

eredményeinek hiányos részeit további adatokkal egészítésük ki, de be kell vallanunk azt is, hogy a 

hagyományos értelmezési keretek revíziója is a célkitűzések között szerepelt. Ennek érdekében 

igyekeztünk elsősorban a levéltári forrásokhoz nyúlni, és a korabeli sajtóból, röplapokból és egyéb 

publikációkból származó adatokat lehetőleg kerülni. Ez utóbbi önmagában nyilván furcsa 

célkitűzésnek tűnhet, döntésünk helyességének alátámasztására azonban azt az indokot hozhatjuk 

fel, hogy a szóban forgó források azt igyekeznek elérni, hogy az egy adott kérdésről megjelenített 

álláspontot magáévá tegye az olvasó. A helyi adatolású esettanulmányok eléggé világos képet adnak 

arról, hogy a háromszéki gazdasági élet egésze nem a fent említett forrástípus által közvetített 

képpel azonos. Nyilván érzékelhető a peremterület gazdasági elmaradottsága, de ez korántsem teszi 

magától értetődővé az üzleti kezdeményezések hiányát. Kutatásaink során sikerült tetten érni olyan 

ágazatok születését, amelyek egy-egy helyileg sajátos válsághelyzetből nőtték ki magukat: a 

kereskedelmi szeszgyártás a közteherviselés gyakorlatba ültetésével, a nagyléptékű faipar pedig az 

országhatár rögzítése körüli tulajdonjogi zűrzavarral kelt életre. A kortársak ezekre a jelenségeket 

általában más irányból közelítették meg, aminek az eredménye, hogy az utókorra meglehetősen 

egyoldalú értékelések maradtak, például olyanok, hogy a fűrészüzemek képviselői korruptak voltak, 

széles néptömegeket károsítottak meg. Vizsgálódásunkat ezért saját szempontrendszerünkre 

alapoztuk, aminek fontos eleme, az üzleti élet szereplőivel való személyes ismeretségkötés. A 

sajátos határszéli gazdasági környezet meglehetősen vonzó volt idegen vállalkozók számára, ezen 

túl jelentősnek értékeljük a beazonosított helyi erőket is.

Az esettanulmányokban vizsgált ágazatok közül az egyik hanyatló, ez pedig a kézműipar, és 

ennél találunk a legtöbb közös pontot a számos korabeli emlékiratban megfogalmazott tételekkel. 

Két felfele ívelő ágazat (szesz- és faipar) felhajtóerejét nem csekély mértékben a sajátos földrajzi és 

jogi környezet adta. Az ebben tevékenykedők között idegeneket és helyieket is találunk, az 

ismeretek átadása egymás között pedig jól beazonosítható. Utolsó esettanulmányunkban szembe 

kerül egymással a helyi közösség gazdasági bajain segíteni kívánó bürokratikus attitűd az ipari 

tevékenységből hasznot húzni szándékozó személetmóddal. Előbbinek képviselői széles körben 

ismertté tették saját cselekvési irányuk helyességét, ami a helytörténetírás csatornáin keresztül az 

utókor köztudatába is erősen beívódott. Célunk volt mindezt felülvizsgálni, az eredmény pedig a 

helyi hatalmi struktúra szereplőinek elhibázott üzleti tevékenységét teszi nyilvánvalóvá, akik 

személyesen nem lévén motiváltak a haszonszerzésben, adminisztratív eszközökkel tartottak 

felszínen egy életképtelen, kirakat társaságot. Ugyanakkor néhány kérdés továbbra is nyitott marad. 

Például: szerepe volt-e annak, hogy Háromszék megye kimagasló (szesztermeléssel összefüggő)
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adóterheket teljesített abban, hogy az államkincstár miért éppen Sepsiszentgyörgyön hozta létre a 

dohánygyárat?

A foglalkoztatás kérdése szintén új eredményeket hozott. A kivándorlást mozgató 

mechanizmus néhány elemének a feltárásán túl, az újonnan létrejött gyáripar vonzáskörzetét is 

sikerült behatárolni. A hegyvidéki telepeket létrehozott faipari vállalatok vonzáskörzete elsősorban 

nem a Székelyföld térségére terjedt ki, hanem a jóval távolabbi régiókra (Felvidék, Tengermellék). 

A sepsiszentgyörgyi két gyáripari létesítmény pedig elsősorban a megyéből vonzotta a női 

munkaerőt, ezáltal az eredetileg elvárt szerepnek kétségtelenül megfelelt. Ennél a pontnál talán nem 

esünk túlzásban, amikor párhuzamot vonunk az 1880-as évek csendőrségi jegyzőkönyvek, illetve a 

dohánygyár felvételi naplója között. Ugyanis mindkét forrástípus olyan csoportokat rögzített, 

amelyben egy adott településről származó, azonos korú fiatal leányok szerepeltek. Előbbi esetben a 

zöldhatár átlépése közben buktak le, utóbbi esetben gyári munkára jelentkeztek.

Forrásaink egy jelentős része olyan irattípusokat tartalmaz, amelyeket eddigelé a 

történelemtudomány nem alkalmazott, következésképpen ezek értelmezéséhez esetenként nem 

sikerült analógiát találni, külső támpontot segítségül hívni. Végeredményben ez az állapot 

lehetőséget kínált fel számunkra, hogy saját módszertant dolgozzunk ki egyes esetekben.

Olyan jelenségeket is vizsgálat tárgyává tettünk, amelyek nem keltették fel a 

gazdaságtörténet-írás figyelmét, holott gazdaságot befolyásoló szerepe egészen nyilvánvaló volt. A 

kutatásunk eme része az elmélyülés igénye miatt erősen lokális jelleggel bír, esetenként úgy 

érezzük, hogy túlságosan a helyi sajátosságok kiemelésére koncentráltunk. A kutatási mód 

újszerűsége miatt némi bizonytalansággal maradunk azzal kapcsolatban, hogy az eredményeinket 

vajon általánosíthatunk-e az egész székelyföldi régióra, amelynek sajátos jogállása ugyanabban az 

időben szűnt meg. Megnyugtatóbb az eredményeinknek összevetése a dualizmuskori Magyarország 

gazdasági életének általánosabb vetületeit tárgyaló munkákkal. Ennek eredményeként már 

világosabb képet kaphatunk a már azonos jogállású, de történeti hagyományai és földrajzi 

pozíciójából kifolyólag mégis sajátos jegyeket mutató régió helyzetéről. Bízunk benne, hogy 

munkánk eredménye nem csupán kuriózumként könyvelhető el.
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124 Nagy Róbert 2011.
125 Nagy Róbert 2011. 142.
126 Calafeteanu, Ion 2003. 151-152.
126 Borsi-Kálmán Béla 1886. 110-118.
128 Előbbi dátum a Romániában érvényben lévő Julián-naptár szerint, utóbbi a Gregorián-naptár szerinti dátum. A 
következő kettős dátummegjelölések is ebben a formában szerepelnek.
128 Értékvám = a szállított áru megállapított összértékének százalékos aránya.
130 Ion Calafeteanu. 2003. 140.
131 MNL OL, K. 168. 36. cs. (16. tétel, 1872) 8.
132 Láng Lajos 1802. 238.
133 „Moldvaország egyes városai municipális joguknál fogva maguk határozzák meg a városba vitelnél az áruk vámját s 
az osztrák birodalombeli árukat rendesen nagyobb vámmal sújtják, mint egyéb országbelieket, így például a magyar 
boroktól okúnként (Oka [okka]: a balkáni országokban használt régi török mértékegység. 1 Oka = 1282 gramm. N.B.j 12 
forintnyi, a görögországbeliektől csak 6 forintnyi, a belföldi borok után éppen csak 1 forintnyi vám szedetik. Galatzban a 
vízen jövő áruk vámmentesek, a szárazon jövők (ilyenek a mi áruink) vámnak vannak alávetve, így a brassói áruk, ha 
Galatzba vitetnek 7 A %-nyi, ha onnan az országba tovább szállítnak, ismét 7 A %-nyi vámot fizetnek. Kárt szenved a 
kereskedés azáltal is, hogy a kereskedelmi viszonyok nincsenek rendesen rendezve, s hogy Oláh-Moldvaországban csak 
gúnnyal tekintenek a török-osztrák kereskedelmi és vámszerződés határozatára.(MNL OL, K. 168. 26. cs. [14. tétel, 
1871] 128.)
134 Brassó város közel egy évszázados korábbi története alatt a kereskedő polgárság összetétele számottevő változásokon 
esett át, aminek az egyik legfontosabb vetülete a török birodalomból, és közelebbről a román fejedelemségekből 
származó kereskedők nagyszámú megtelepedése. Ezek szoros kapcsolatokat tartottak fenn a szomszédos országgal 1860- 
as évekre fontos pozíciókat szereztek a városban is. (Lásd: Miskolczy Ambrus 1887.)
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136 Diószegi István 2001. 60.
136 Calafeteanu, Ion 2003. 168.
138 „A külügyi miniszter Törökországnak Rumániához való politikai főhatóságát tekintvén, nem tartja ugyan 
lehetetlennek, hogy az említett viszony mellett is Magyarország és Ausztria Rumániával külön vám és kereskedelmi 
szerződést kössön és feltalálhatónak hiszi azon egyezményi alakot, amely által Törökország legkevésbé érzi magát 
megsértettnek. ” (MNL OL, K. 168. 36. cs. [16. tétel, 1872] 8.)
139 MNL OL, K. 168. 26. cs. (14. tétel, 1871) 14.
140 MNL OL. K. 168. 138. cs. (16. tétel, 1876) 414.
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169 Láng Lajos 1902. 239.
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174 MNL OL, K. 27. 1875. 06. 13./ 3. np.
175 MNL OL, K. 27. 1875. 06. 18./ 5. np..
176 Maciu, Vasile 1973. 293-327.
177 MNL OL, K. 168. 138. cs. (16. tétel, 1876) 865.
177 MNL OL, K 27. 1875. 06. 30./ 3. np.
179 Láng Lajos 1902. 240.
179 Gabonaneműek; nyers és finomított petróleum; épületfa; vasérc; nyersvas és acél; nyersbőrök; kőszén; könyvek; 
kísérleti műszerek és készülékek; műtárgyak és múzeumi tárgyak; gőzgépek; mezőgazdasági gépek és eszközök; gyári 
gépek; faggyú és abból készült termékek; textíliák; festőanyagok és ipari vegyi anyagok.
181 Só; dohány; liszt; könyvek; bor és ecet; pálinka sör és szesz; nyers és finomított petróleum; bányászati termékek; 
kézműves áruk.
172 Láng Lajos 1902. 241.
173 MNL OL, K. 255. 172. cs. (6. tétel, 1878) 213.
174 Egyezmény 1876.
175 Pénzügyi Közlöny, 1876. 29. sz. 528-530.
176 MNL OL, K. 255. 137. cs. (6. tétel, 1876) 10.
177 MNL OL, K. 168. 138. cs. (16. tétel, 1876) 662.
177 MNL OL, K. 255. 137. cs. (6. tétel, 1876) 463-464.
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199 Ipari szükségletre vámmentes volt a szerződés értelmében.
191 MNL OL, K. 27. 1876. 08. 18./ 2. np.
182 MNL OL, K. 168. 138. cs. (16. tétel, 1876) 122-131.
183 Ennek ellenére a romániai érték megállapítási gyakorlat az importtermékeket, főleg a fejlettebb ipart feltételező 
tételekét jóval a nemzetközi piac értéke felett sorolta be. A megállapított érték másik jellemzője pedig az erős oszcilláció. 
Ennek következtében a magyar és a román árustatisztikai adatok jelentés eltérést mutatnak az ár értéke szempontjából 
(lásd melléklet, 1-2 sz. ábrák). Elterjedt gyakorlat volt a román kormány és parlamentben, hogy nem román áruforgalmi 
statisztikákat használtak, annak megbízhatatlansága miatt. (MODAD SO 1883-1884. No. 22. 1883.12.18. p. 278).
184 A román protekcionizmust hirdető kiskátéját lásd: Aurelian, Petre S. 1881.
185 Vlad, Radu Dan 2001. 106.
186 Botez, C.-Saizu, I. 1888. 33.
187 Románia függetlenségét 1877. május 8-én kiáltotta ki.
187 A berlini kongresszus szerződésének 44. cikkelye Románia számára előírta, hogy polgárai egyenlőek és megilleti őket 
minden polgári és politikai jog, vallásra való tekintet nélkül.
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204 Láng Lajos 1812. 317.
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206 KI 1881. VI. köt. 167. sz. 322-331.
206 KI 1881. VI. köt. 167. sz. 341.
298 1873-ban Aurelian Petre S azt hangoztatta, hogy a kérdés olyan nagy fontosságú, hogy a legcsekélyebb jelentőségű 
egyezmény létrehozását megelőzően meg kell hallgatni az egész kereskedelmet, ipart és mezőgazdaságot, mert annak 
intézkedései megölhetnek egy-egy iparágat, vagy sújthatják a teljes nemzetgazdaságot. 1875-ben, közvetlenül az 
egyezmény megkötése előtt a francia kereskedelemügyi miniszter példáját ajánlotta a Catargiu kabinet figyelmébe, amely 
minden egyezmény megújítása előtt konzultál a mezőgazdaság, ipar és kereskedelem képviselőivel. (Vlad, Radu Dan 
2001. 82 )
209 Bibescu, G 1885. 4-5.
219 C. Botez-I. Saizu 1888. 57.
211 1. kereskedelmi szerződés vámtarifával; 2. vasúti szerződés; 3. hajózási szerződés; 4. konzuláris egyezmény; 5. 
kölcsönösen nyújtandó jogsegély iránti egyezmény; 6. letelepedési szerződés. A kereskedelmi szerződésre vonatkozóan a 
következő pontok kivitelezését tartották fontosnak: 1.) a Monarchia kereskedői és fuvarosai ne legyenek megadóztatva 
Romániában; 2.) ingatlant birtokolhassanak felekezetre vagy nemzetiségre való tekintet nélkül; 3.) a román kormány ne 
alkalmazzon szigorúbb szabályokat, mint ami a nemzetközi filoxéra egyezményben meg volt állapítva; 4.) a monopólium 
tárgyai csak általában legyenek megemlítve a szerződésben; 5.) a vámtarifában minden olyan termék legyen megnevezve, 
amely a Monarchia számára fontos, és a román vámhivataloknál áruminta-gyűjtemények legyenek felállítva; 6.) a 
szerződésben részletesen szerepeljenek a vámkezelésnél fizetendő mellékilletékek; 7.) a Romániában nem értékesített 
termékek vámmentesen kerüljenek vissza az osztrák-magyar vámterületre; 8.) Románia függessze fel a szeszesital-kivitel 
után fizetett prémiumokat; 9.) vámhivatalok egyesítése, ha a belügyminiszter azt célszerűnek találja; 10.) a községi 
fogyasztási adók tételesen szerepeljenek az egyezményben; 11.) ha a vámeljárás során panasz merül fel, akkor a 
kivizsgálás 24 óra alatt kezdődjön el és 14 nap alatt legyen elintézve, ha ez nem sikerül, akkor magyar-román vegyes 
bizottság oldja meg az ügyet.
212 MNL OL, K. 27. 1886. 01. 16./ 1. np.
213 MNL OL, K. 255. 276. cs. (6. tétel, 1886) 41.
214 MNL OL, K. 27. 1886. 03. 11./ 6. np.
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szarvasmarha, juh, sertés; nyersbőrök; gyapjú; friss és szárított hal; nyers és finomított kőolaj.
222 Conférences 1886. Procés-verbal No. 6. Séance du 24. avril/6. mai 1886. 2.
223 Conférences 1886. Procés-verbal No. 7. Séance du 25. avril/7. mai 1886. 2.
224 MNL OL, K. 27. 1886. 05. 08./ 1. np.
225 Általános vámtarifa 1882. 3.§.
226 MNL OL, K. 27. 1886. 05. 16./ 1. np.
226 „Azokból a politikai okokból, mint amiért a [külügy]minisztérium Romániával sürgősen szerződést akart kötni, 
ugyanolyan okokból azt is fontosnak tartja, hogy sürgősen a Monarchia két része között létre kell jönnie egy egyezségnek 
a Romániát érintő jogszabályokkal kapcsolatban, amelynek az alapja egy egyformán szigorú retorzió meghozatala.” 
(MNL OL, K. 255. 276. cs. [6. tétel, 1886] 108-110.)
228 Pénzügyi Közlöny, 1886. 20. sz. 238-243.
229 Pénzügyi Közlöny, 1886. 25. sz. 285.
239 Bővebben lásd: Nagy Botond 2008.
231 MNL OL, K. 27. 1886. 12. 11./ 2. np.
232 MNL OL, K. 27. 1886. 12. 15./ 3. np.
233 MNL OL, K. 27. 1886. 12. 25./ 5. np.
234 MNL OL, K. 27. 1887. 01. 14./ 1. np.
235 MNL OL, K. 27. 1887. 04. 02./ 4. np.
236 MNL OL, K. 168. 352. cs. (8. tétel, 1885) 17.
236 MNL OL, K. 27. 1888. 02. 22./ 2. np.
237 MNL OL, K. 27. 1888. 11. 08./ 13. np.
239 MNL OL, K. 27. 1888. 11. 12./ 4. np. A minisztertanácson szóba került egy Bukarestben tervezett árumintaraktár ügye 
is, amelyet egy Romániában tevékenykedő kereskedő, Lackmann Frigyes tervezett. A terv, melyet az osztrák-magyar 
főkonzul is támogatott, legkevesebb 2 millió forintot igényelt, amit Lackmann sorsjegyek jövedelméből kívánt fedezni.
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Ennek érdekében felhívást intézett az osztrák és magyar kormányokhoz. A magyar kormány, bár helyesnek találta a 
tervet, 1888-ben, amikor még a vámháború fennállt, nem tartotta időszerűnek. (MNL OL, K. 255. 314. cs. 231-232.) Az 
árumintaraktár végül 1882. elején nyílt meg költségvetési keretből. (MNL OL, K. 255. 314. cs. 244.)
240 MNL OL, K. 255. 327. cs. (6. tétel, 1880) 4./ 2.
241 MNL OL, K. 255. 327. cs. (6. tétel, 1880) 12./ 3-6.
242 Lakos János 1888. 183-184. 1880. 04. 03./ 3. np.
243 MNL OL, K 255. 327. cs. (6. tétel, 1880) 1./ 11-15.
244 MNL OL, K 255. 328. cs. (6. tétel, 1880) 152.
245 MNL OL, K 255. 328. cs. (6. tétel, 1880) 158.
246 „[...]  mert vagy egészségügyi alapon van jogunk kitiltani a román fajta sertést, de akkor nem mondhatjuk azt, hogy 
megadott vám mellett beeresztjük, vagy pedig vámügyi intézkedés céloztatik, s akkor nem járhatunk el egyoldalulag, 
hanem az osztrák kormány beleegyezése is szükséges” (MNL OL, K 255. 328. cs. [6. tétel, 1880] 155.)
247 Lakos János 1888. 247. 1880. 05. 30./ 17. np.
248 MNL OL, K 255. 328. cs. (6. tétel, 1880) 161.
249 MNL OL, K 255. 328. cs. (6. tétel, 1880) 2.
250 MNL OL, K. 255. 341. cs. (6. tétel, 1881) 628.; Lakos Lajos 1888. 548. 1881. 07. 10./ 5. np.
251 MNL OL, K. 255. 341. cs. (6. tétel, 1880) 441.
252 Pénzügyi Közlöny, 1881. 16. sz. 435.; 17. sz. 458.
253 Lakos János 1888. 716. 1882. 07. 14./ 12. np.
254 Lakos János 1888. 740. 1882. 08. 23./ 8. np.
255 Lakos János 1888. 778. 1882. 10. 28./ 24. np.
256 Lakos János 1888. 785-786. 1882. 11. 28./ 12. np.
257 Lakos János 1888. 807. 1882. 12. 18./ 12. np.
258 Lakos János 1888. 818-818. 1883. 01. 07./ 13. np.
259 Lungu, Corneliu Mihail 1885. 111.
260 MNL OL, K. 255. 372. cs. (6. tétel, 1883) 111-120.
261 Lakos János 1888. 828. 1883. 02. 13./ 17. np.
262 Telkes Simon 1888. 18.
263 MNL OL, K. 255. 372. cs. (6. tétel, 1883) 118.
264 Lakos János 1888. 835. 1883. 02. 22./ 1. np.
265 Lakos János 1888. 888. 1883. 07. 22./ 2. np.
266 Egyezmény 1884
267 Láng Lajos 1802. 362.
267 Matlekovits Sándor 1805. 113.
269 Az előkészületben lévő, 1893-as egyezményt kiegészítő pótegyezmény tárgyalásai mindkét országban egy összetettebb 
rendszer alkotóelemét képezte, amelynek keletkezési ideje abból a szempontból releváns lehet, hogy a partnerországokból 
összeálló struktúra mennyire volt kiépülve és megszilárdulva. Románia számára az Osztrák-Magyar Monarchiával kötött 
egyezmény egy sorozat végét jelentette, vagyis megelőzően az európai országok többségével már megkötötte a maga 
szerződéseit. (Conventie 1800; Conventie 1801; Conventie 1806; Conventie 1805; Conventie 1806a; Conventie 1806b; 
Tratat 1805; Tratat 1807; Tratat 1808.) Ezzel szemben a Monarchiában az egyezmények rendszere merőben más 
állapotban volt, a Romániával folytatott tárgyalások ideje alatt csak öt európai országgal volt megkötve ilyen természetű 
egyezmény, amelyeket Magyarországon jelentős késéssel ratifikált a törvényhozás. (Egyezmény 1906; Egyezmény 
1808a; Egyezmény 1808b; Egyezmény 1808c; Egyezmény 1908d.) Az esetek többségében az eredetileg megszabott 
érvényességi határidőből kifutott egyezményeket több rendben, évente hosszabbította meg a parlament. Elviekben egy 
terítéken lévő alkudozás menetére hatással van, hogy a résztvevő felek más országokkal kötött kereskedelmi 
egyezményeinek struktúrája a kiépülés mely stádiumában van -  vagyis minél kevesebb más országgal volt a lezártnak 
tekintett tárgyalás, a folyamatban lévő tárgyaláson, egy tárgyaló ország delegációjának nagyobb kedvezményeket lehetett 
felajánlani, avagy ha a partnerországok zömével a tárgyalás lezárult, akkor a soron következőnek csak a maradékból 
szűkmarkúbb ajánlatot lehetett tenni. Mindezt felülírhatja a legnagyobb kedvezmény elvének az érvényesítése, azonban 
esetünkben, mint látni fogjuk, a sorrendnek különleges súlya van.
279 MNL OL K. 27, 1805. 11. 20./ 10. np.
271 MNL OL K. 27, 1805. 12. 17./ 4. np.
262 A tárgyalások főszeplője és az 1909-es egyezmény egyik aláírója Szterényi József, Erdély gazdasági állapotának 
kiváló ismerője, ennek sajátos érdekeit következetesen képviselte. Bővebben lásd: Balaton Petra 2011.; Kövér György 
2014.
263 MNL OL K. 255, 576. cs. (6. tétel, 1806) 305/1806.
264 MNL OL K. 255, 576. cs. (6. tétel, 1806) 161/1806.
275 MNL OL K. 27, 1806. 01. 28./ 4. np.
276 Diószegi István 2001. 106-110.
266 Vörös László kereskedelemügyi miniszter Agenor Goluchowski közös külügyminiszterhez intézett bizalmas 
közlésében a következőképpen írta le a forgatókönyvet: ,M aga az eszme Ferdinánd bolgár fejedelem tavaszi látogatása 
alkalmából Berlinben született. Mikor Pacsu (Lazar Pacu) szerb pénzügyminiszter, a kölcsön ügyében májusban 
Berlinben járt, Richthofen államtitkár közölte vele a tervet amely Pacsu tetszését azonnal megnyerte -  viszont a németek 
a kölcsön és a szerződés ügyében a legmesszebbmenő előzékenységet helyezték kilátásba. Pacsu hazatérve közölte a
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tervet Pasiccsal (Nikola Pasic), ki bolgarofil érzelmei dacára, tekintettel a velünk való viszonyra -  sokáig habozott ez 
ügyben határozni, hanem azt ad acta tette. Időközben a bolgár delegátusok Belgrádba érkeztek -  miután Péter (I. Péter 
szerb király) és Ferdinánd (I. Ferdinánd bolgár fejedelem) egymással másodizben találkoztak -  s a kérdést az ő részükről 
is felvetették. ” (MNL OL K. 255, 576. cs. [6. tétel, 1806] 314/1806.)
268 MNL OL K. 255, 576. cs. (6. tétel, 1806) 276/1806; 388/1806; 436/1806.
269 Demeter Gábor 2007. 30-31.; Demeter Gábor 2013.
279 A balkáni állatkontingens azt a keretszámot jelenti, amennyit vágó állatot (sertést, szarvasmarhát és juhot) évente az 
osztrák-magyar vámterületre importálhatott Bulgária, Románia és Szerbia együttesen. A magyar és az osztrák kormány 
1806 elejétől kezdődően kezdi tárgyalni ennek a szabályozásnak a szükségességét, a magyar minisztertanács napirendjén 
először az 1806. február 8-én tartott ülésén szerepelt. A két kormány közötti megállapodás valamikor 1808 novembere 
után került sor, Richard von Bienerth-Schmerling osztrák miniszterelnök hivatalba lépését követően. Nyilvánosságra csak 
a kereskedelmi egyezményeknek törvénybe iktatása alatt került sor, amikor a parlamentben több rendben a Wekerle- 
Bienerth-féle titkos egyezmény-ként hivatkoznak rá. (Lásd: KN 1810, I. köt. 24. sz. 1810. 07. 27. 460; KN, 1810. I. köt. 
25. sz. 1810. 07. 28. 471; 475.)
281 MNL OL K. 27, 1806. 02. 08./ 7. np.
282 MNL OL K 27, 1806. 04. 20./ 2. np.
283 MNL OL K 27, 1806. 02. 08./ 1. np.
284 MNL OL K 27, 1806. 04. 17./ 26. np.
285 MNL OL K 27, 1806. 04. 20./ 3. np.
286 A szerb vámháború körülményeiről bővebben lásd: Dolmányos István 1960.
287 MNL OL K 255, 577. cs. (6. tétel, 1806) 3684/1806; 588. cs. (6. tétel, 1807) 86/1807.
278 MNL OL K. 255, 576. cs. (6. tétel, 1806) 1780/1806.
279 MNL OL K. 255, 576. cs. (6. tétel, 1806) 2541/1806.
290 MNL OL K. 255, 577. cs. (6. tétel, 1806) 3253/1806.
291 Bővebben lásd: Deak, George 1880.
292 MNL OL. K. 255, 576. cs. (6. tétel, 1806) 1441/1806.
293 MNL OL, K. 255. 577. cs. (6. tétel, 1806) 3238/1806; K 27. 1806. 08. 14./ 28. np.
294 MNL OL, K. 27. 1806. 10. 18./ 15. np.
295 Diószegi István 2001. 118.
296 „[...] mert a parlamentáris köröknek a külügyminiszter elleni hangulata nemcsak a személyes bizalom hiányára, 
hanem a delegáció tanácskozásainak során több oldalról hangoztatott tárgyi indokokra is vezethető vissza. ” (MNL OL, 
IC. 27. 1806. 10. 18./ 15. np.)
296 Diószegi István. 118.
298 Első olvasás = A nemzetközi egyezményhez vezető tárgyalás egyik kulcsmomentuma, amikor a tárgyaló felek 
bemutatják egymásnak a kormányaik ajánlatát. Esetünkben a követelési tarifa (a lista, amelyekben azok a cikkek vannak 
felsorakoztatva, amelyeknek a vámjait a másik félnek az általános tarifában foglaltakhoz mérten csökkenteni kívánja az 
egyik fél, tételenként megajánlva a vám összegét) illetve az ajánlati tarifa (ugyanazon kritériumok alapján az ajánlatok 
listája) első változatának felolvasása mindkét tárgyaló fél részéről.
299 MNL OL K 255, 588. cs. (6. tétel, 1807) 137/1807.
309 AMAE, F 2. A 8. Vol. III: 80 -  81.
301 MNL OL K 27, 1807. 02. 06./ 26. np.
302 AMAE, F 2. A 8. Vol. III: 107.
303 MNL OL K 255, 588. cs. (6. tétel, 1807) 1223/1807.
304 MNL OL K 255, 588. cs. (6. tétel, 1807) 1418/1807.
305 Kőnig Tivadar a következőképpen értékelte a helyzetet: „Az utóbbi időben megszaporodtak a tarifaszerződések olyan 
államok részéről is, akik korábban a protekcionizmus hívei voltak, és akik a múlt század 60-70-es éveiben abszolút nem 
kötöttek volna tarifaszerződést, például Nagy Britannia a Balkán államokkal. M íg a legtöbb állam ezt az actióját már rég 
befejezte, addig az osztrák-magyar Monarchia jórészt az utóbbi években uralgott belpolitikai viszonyok és a Monarchia 
két államának egymáshoz való gazdasági viszonyának rendezetlen volta folytán -  meglehetősen visszamaradt 
kereskedelempolitikai programjának megvalósítása tekintetében. ” (MNL OL K 255, 601. cs. [6. tétel, 1808] 821/1808.)
306 MNL OL K 255, 601. cs. (6. tétel, 1808) 1187/1808-34304 KM.
307 MNL OL K 255, 601. cs. (6. tétel, 1808) 1187/1808-43112 KM.
307 MNL OL K 255, 601. cs. (6. tétel, 1808) 1187/1808.
309 MNL OL K 255, 601. cs. (6. tétel, 1808) 1187/1808-48424.
310 MNL OL K 255, 601. cs. (6. tétel, 1808) 1187/1808.
311 MNL OL K 255, 601. cs. (6. tétel, 1808) 1187/1808-5111 KM.
312 MNL OL K 255, 601. cs. (6. tétel, 1808) 3328/1808; 3838/1808-2. sz. jelentés.
313 Bécsi fellépését követően a központi román liberális sajtó hosszasan méltatta, kiemelve, hogy az a tény tette a tárgyaló 
delegáció vezetésére kiváltképpen alkalmasnak, hogy a román politikai életben nem volt erős beágyazottsága, „nincs 
uralma alatt egyetlen megye sem”, tehát semmiféle érdekcsoportnak nem volt elkötelezve, egyedül a nemzeti érdek 
vezérelte. (Adevarul, 1. noiembrie 1808.)
314 MNL OL K 255, 601. cs. (6. tétel, 1808) 3838/1808-4. sz. jelentés.
315 MNL OL K 255, 601. cs. (6. tétel, 1808) 3838/1808-6. sz. jelentés.
316 MNL OL K 255, 601. cs. (6. tétel, 1808) 3838/1808-8. sz. jelentés.
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317 MNL OL K 255, 601. cs. (6. tétel, 1808) 3838/1808-8. sz. jelentés.
318 MNL OL K 255, 614. cs. (6. tétel, 1808) 103/1808.
319 MNL OL K 255, 614. cs. (6. tétel, 1808) 223/1808.
320 AMAE, F 2. A 8. Vol. VI. 22-30.
321 Diószegi István 2001. 123-125.
322 MNL OL K 255, 614. cs. (6. tétel, 1808) 103/1808.
323 MNL OL K. 27, 1808. 01. 03./ 18. np.
324 MNL OL K. 27, 1808. 01. 08./ 1. np.
325 AMAE, F 2. A 8. Vol. VI. 32-34.; 44-45.
326 Bárcás legeltetés = Az erdélyi határszéli területekről származó juhoknak a vámmentesen történő téli legeltetése 
Románia területén, főleg Dobrudzsában. A kereskedelmi egyezmények rendszere előtt már működő gyakorlat, a török és 
az osztrák kormány között létrejött egyik erre vonatkozó szerződés 1865. szeptember 25-án járt le, figyelmeztette az 
érdekelt gazdákat Péchy Manó, Erdélyi Királyi Biztos 1870. május 6-án. (Dobrogea 2013. 66-67.) Az eljárást Darányi 
Ignác miniszter rendeleti úton tiltotta be 1808-ban. (Gazdák Lapja, 1808. július 30)
326 MNL OL K. 255, 615. cs. (6. tétel, 1808) 818/1808-480 ME; 1180 FM; 420 PM; K 27, 1808. 01. 30./ 62. np.
328 MNL OL K. 255, 615. cs. (6. tétel, 1808) 818/1808-651 ME.
329 MNL OL K 255, 615. cs. (6. tétel, 1808) 818/1808-706 ME.
330 MNL OL K 27, 1808. 02. 25./ 41. np.
331 MNL OL K 255, 615. cs. (6. tétel, 1808) 818/1808-2801 FM; 745 PM.
332 MNL OL K 255, 615. cs. (6. tétel, 1808) 818/1808-2821 FM; 801 PM; K. 27, 1808. 03. 04./ 17. np.
333 AMAE, F 2. A 8. Vol. VI. 108.
334 AMAE, F 2. A 8. Vol. VI. 134-135.
335 MNL OL K 255, 615. cs. (6. tétel, 1808) 818/1808-3108 FM.
336 MNL OL K 255, 615. cs. (6. tétel, 1808) 818/1808-22858 KM.
336 MNL OL K 27, 1808. 03. 10./ 1. np.
337 MNL OL K 27, 1808. 03. 15./ 1. np.
339 AMAE, F 2. A 8. Vol. VI. 141.
340 MNL OL K 27, 1808. 03. 22./ 3. np.
341 Kőnig Tivadar, a pénzügyminisztérium delegátusa úgy érzéklete, hogy „ a szerződéses tárgyalás itt meglehetősen 
kedvezőtlen auspiciumok közt indult meg; a tárgyalás eddigi menete éppen nem fe lel meg ama várakozásunknak, hogy 
gyors tempóban haladó finalizálásra jöttünk id e ” (MNL OL K 255, 615. cs. [6. tétel, 1808] 1135/ 1808-15. sz. jelentés.)
342 MNL OL K 255, 615. cs. (6. tétel, 1808) 1135/ 1808-4036 FM.
343 MNL OL K 27, 1808. 04. 18./ 17. np.
344 Korabeli beszédek, írások, parlamenti viták alapján (Schonhardt-Bailey, Chery 1887a.; 1887b.) összegezve O ’Rourke, 
Kevin H 2000. 830.
345 Vlad, Radu Dan 2001. 81.
346 MODAD S.O. 1874/1875. No. 147. 1875. 06. 27. ülés (hitelesitve 1875. 07. 8) 3322.
347 MODAD S.O. 1874/1875. No. 161. 1875. 06. 28. ülés (hitelesitve 1875. 07. 28) 3641.
348 MODS S.O. 1874/1875. No. 164. 1875. 07. 2. ülés (hitelesitve 1875. 07. 27) 3735-3736.
349 MODAD S.O. 1874/1875. No. 147. 1875. 06. 27. ülés (hitelesitve 1875. 07. 8) 3322.
350 MODAD S.O. 1874/1875. No. 154. 1875. 06. 28. ülés (hitelesitve 1875. 07. 16) 3581-3582.
351 MODAD S.O. 1874/1875. No. 153. 1875. 06. 27. ülés (hitelesitve 1875. 07. 15) 3475-3476.
352 MODAD S.O. 1874/1875. No. 155. 1875. 06. 28. ülés (hitelesítve 1875. 07. 17) 3507.
353 „Tegnap markolatig döfték a kést Románia hasába: a még lüktető testét odalökték Andrássy gró f lábaihoz ... Minden 
román, keresztény, vagy akár zsidó, ha román érzelme van, gyászgúnyát kell magára öltsön és felsóhajtson: Andrássy 
g ró f úr a leigázott Románia abszolút uralkodója."
354 ig 
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ei 
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KI II. köt. 48. sz. 38-42.
355 KN 1875. III. köt. 56. sz. 1875. 12. 16. 201-205.
356 KN 1875. III. köt. 56. sz. 1875. 12. 16. 205-206.
357 KN 1875. III. köt. 56. sz. 1875. 12. 16. 231-232.
358 KN 1875. III. köt. 58. sz. 1875. 12. 18. 264.
359 KN 1875. III. köt. 58. sz. 1875. 12. 18. 250-259
360 KN 1875. III. köt. 57. sz. 1875. 12. 17. 228-229
361 KN 1875. III. köt. 56. sz. 1875. 12. 16. 211.
362 KN 1875. III. köt. 56. sz. 1875. 12. 16. 217.
363 KN 1875. III. köt. 56. sz. 1875. 12. 16. 208-210.
364 KN 1875. III. köt. 56. sz. 1875. 12. 16. 211-213.
365 KN 1875. III. köt. 56. sz. 1875. 12. 16. 214.
366 KN 1875. III. köt. 57. sz. 1875. 12. 17. 224.
367 KN 1875. III. köt. 57. sz. 1875. 12. 17. 242.
368 KN 1875. III. köt. 57. sz. 1875. 12. 17. 233-236.
369 KN 1875. III. köt. 56. sz. 1875. 12. 16. 215.
370 KN 1875. III. köt. 57. sz. 1875. 12. 17. 227.
371 KN 1875. III. köt. 57. sz. 1875. 12. 17. 229-230
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362 „Így összes ipari kivitelünk, pokróczra, durva posztóra, tulipános ládákra, lószerszám, kocsik és pléh-művekre 
szorítkozik, melyeknek mérsékelt hasznaiban Brassó és Kezdi-Vásárhely osztakoznak, illetőleg csak Brassó, mert a 
vasúttól távol eső Kézdi-Vásárhely, mihelyt a tömösi csatlakozás elkészül, le fo g  a verseny-térről tűnni.” (KN 1875. III. 
k ö t 57. sz. 1875. 12. 17. 240-241.)
363 KN 1875. III. köt. 57. sz. 1875. 12. 17. 242-245.
364 KN 1875. III. köt. 57. sz. 1875. 12. 17. 238-238.
365 „Magyarország képviselőit akarják felhasználni arra, hogy mi egy szomszéd állam ellen, a mellyel fennálló barátságos 
viszonyunkat épen a most tárgyalás alatt levő szerződéssel ünnepélyesen megpecsételjük: a zsidóság érdekében egy 
morális keresztes háborúra segédkezet nyújtsunk. ”(KN 1875. III. köt. 57. sz. 1875. 12. 17. 245.)
376 KN 1875. III. köt. 57. sz. 1875. 12. 17. 246.
377 MODAD S.O. 1883/1884. No. 14. 1883.12.7. ülés (hitelesítve 1883.12.16) 104-113.
378 MODAD S.O. 1883/1884. No. 21.1883.12.17. ülés (hitelesítve 1883.12.31) 252-255.
379 MODAD S.O. 1883/1884. No. 21.1883.12.17. ülés (hitelesítve 1883.12.31) 256-257.
380 MODAD S.O. 1883/1884. No. 21.1883.12.17. ülés (hitelesítve 1883.12.31) 258-261.
381 MODAD S.O. 1883/1884. No. 21.1883.12.17. ülés (hitelesítve 1883.12.31) 268-275.
372 MODAD S.O. 1883/1884. No. 21.1883.12.17. ülés (hitelesítve 1883.12.31) 277.
383 MODAD S.O. 1883/1884. No. 22. 1883.12.18. ülés (hitelesítve 1884.01.1.) 278-281.
384 Matlekovits, Alexander von 1891.
385 MODAD S.O. 1883/1884. No. 22. 1883.12.18. ülés (hitelesítve 1884.01.1.) 276-281.
376 MODAD S.O. 1883/1884. No. 22. 1883.12.18. ülés (hitelesítve 1884.01.1.) 282.
387 MODAD S.O. 1883/1884. No. 22. 1883.12.18. ülés (hitelesítve 1884.01.1.) 386-384.
388 Vámunióról lévén szó, a legnagyobb kedvezmény nem érvényesült.
389 MODAD S.O. 1883/1884. No. 54. 1884. 03. 2. ülés (hitelesítve 1884.03.10.) 1023-1051.
390 MODAD S.O. 1883/1884. No. 54. 1884. 03. 2. ülés (hitelesítve 1884.03.10.) 1054-1055.
391 MODAD S.O. 1883/1884. No. 54. 1884. 03. 2. ülés (hitelesítve 1884.03.10.) 1055-1056.
392 MODAD S.O. 1883/1884. No. 54. 1884. 03. 2. ülés (hitelesítve 1884.03.10.) 1057.
393 MODAD S.O. 1883/1884. No. 54. 1884. 03. 2. ülés (hitelesítve 1884.03.10.) 1058-1058.
394 MODAD S.O. 1883/1884. No. 54. 1884. 03. 2. ülés (hitelesítve 1884.03.10.) 1060-1062.
395 MODAD. S.O. 1883/1884. No. 55. 1884. 03. 3. ülés (hitelesítve 1884.03.12.) 1063-1064.
396 MODAD. S.O. 1883/1884. No. 55. 1884. 03. 3. ülés (hitelesítve 1884.03.12.) 1068-1073
397 K.I 1882. XVIII. köt. 583. sz. 84-651.
397 K.I 1882. XIX. köt. 611. sz. 76-83.
399 Általános vámtarifa 1882. 10. §: »A behozatali vámdíj alól mentesek oly áruk és tárgyak, a melyek kikészítés, 
kijavítás, vagy feldolgozás végett hozatnak a vámterületre oly tétel alatt, hogy a kikészített, kijavított, vagy megmunkált 
árúk és tárgyak isméti kivitele a pénzügyi hatóságok által előre meghatározott idő alatt történjék, és hogy a behozott és 
ismét kivitt árúk és tárgyak azonossága biztosítható legyen«
499 „Ez az egyezmény ismét megnyitja Magyarország, Erdély számára Oláhország határait, fe l fogja lendíteni különösen 
azon ipart, mely eddig Erdély jólétének kútforrását képezte, és különösen a határszéli kedvezményes kereskedés lehetővé 
tétele ép azon törzsnek válik előnyére, melynek némely képviselője ez egyezményt ellenzi, t. i. a székelységnek. ” (KN 
18582. XVIII. köt. 331. sz. 1884. 04. 24. 148 -  155.)
491 KN 1882. XVIII. köt. 331. sz. 1884. 04. 24. 156-161.
492 KN 1882. XVIII. köt. 332. sz. 1884. 04. 25. 177-180.
493 KN 1882. XVIII. köt. 331. sz. 1884. 04. 24. 165.
494 KN 1882. XVIII. köt. 331. sz. 1884. 04. 24. 162
495 KN 1882. XVIII. köt. 333. sz. 1884. 04. 26. 203.
496 KN 1882. XVIII. köt. 332. sz. 1884. 04. 25. 183.
497 KN 1882. XVIII. köt. 333. sz. 1884. 04. 26. 204.
497 KN 1882. XVIII. köt. 333. sz. 1884. 04. 26. 210.
499 KN 1882. XVIII. köt. 332. sz. 1884. 04. 25. 184.; Az agráriusok őrlési kedvezmény elleni állásfoglalását 
összességében Láng Lajos a következőképpen értékelte: „szomorúan (kell) jelezzem azt, hogy ép akkor, midőn 
szoczialisztikus hajlamok előjelei mutatkoznak nálunk is: a vagyonos osztályokban egyes foglalkozási ágak mintegy 
provokálólag utalnak arra, hogy más foglalkozásoknál mi a kereset. Ez nem válhatik az ország előnyére.” (KN 1882. 
XVIII. köt. 333. sz. 1884. 04. 26. 208.)
410 KN 1882. XVIII. köt. 332. sz. 1884. 04. 25. 173-174.
411 KN 1882. XVIII. köt. 332. sz. 1884. 04. 25. 188.
412 KN 1882. XVIII. köt. 332. sz. 1884. 04. 25. 186-188.
413 KN 1882. XVIII. köt. 332. sz. 1884. 04. 25. 180
414 MODAD SO, 1883/1884. No. 21. 1883. 12. 17. ülés (hitelesítve 1883. 12. 31.) 252-255.
415 MODAD SO, 1808/1810. No. 18. 1808. 12. 12. ülés (hitelesítve 1808. 12. 15.) 153-157.
416 MODAD SO, 1808/1810. No. 18. 1808. 12. 12. ülés (hitelesítve 1808. 12. 15.) 188-183.
417 MODAD SO, 1808/1810. No. 18. 1808. 12. 12. ülés (hitelesítve 1808. 12. 15.) 185-186.
417 MODS SO, 1808/1810. No. 18. 1808. 12. 15 (hitelesítve 1808. 12. 12.) 125-128.
419 KI 1810, I. köt. 13. sz. 280-458.
429 KI 1810, II. köt. 42. sz. 470-472.
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421 KN 1810, I. köt. 24. sz. 1810. 07. 27. 460; KN, 1810. I. köt. 25. sz. 1810. 07. 28. 471; 475.
422 KN 1810, I. köt. 25. sz. 1810. 07. 28. 485.
423 KN 1810, I. köt. 25. sz. 1810. 07. 28. 488.
424 KN 1810, I. köt. 25. sz. 1810. 07. 28. 474.
425 KN 1810, I. köt. 24. sz. 1810. 07. 27. 458.
426 KN 1810, I. köt. 25. sz. 1810. 07. 28. 484-504.
427 KN 1810, I. köt. 24. sz. 1810. 07. 27. 458.
428 KN 1810, I. köt. 26. sz. 1810. 07. 28. 500.
429 John Vincent Nye (Nye, John Vincent 1881.) Franciaország (Lévy-Lebloyer, Maurice -  Bourguiguere, Francois 1885. 
343-347.) és Nagy Britannia (Imlah, Albert 1858. 121; 160.) teljes import értékéhez viszonyított vámbevételéből alkotta 
meg proxy-mutatóját, annak összehasonlítására, hogy mennyire voltak elkötelezettek szabadkereskedelmi-, illetve 
protekcionista iránt, illetve ez milyen irányban alakult. A méréseket továbbfinomító szerzőtől csak ezt az előzetes, nyers 
mérési módszert vettük át, csak a Habsburg monarchiára vonatkozóan.
430 1881-1885 közötti átlag: 30,22%; 1886-1880: 33,88%; 1881-1885: 28,57%; 1886-1800: 24,43%; 1801-1805: 30,88%; 
1806-1910: 26,75%. (Magyar Statisztikai Évkönyv, II. 180; IV. 245; IX. 200; XIII. 217; XIX. 221.)
431 Douglas A Irwin az átlag vámrészesedés mutatójának hitelességét kétségbe vonta, azzal érvelt, hogy elsősorban az 
import jeletőségét kell betájolni egy ország esetében (annak értékét a GDP-hez összehasonlítva), illetve rámutatott arra, 
hogy Nagy Britannia vámbevételének legnagyobb része olyan cikkekből származott, amit helyben nem termelt, ezek 
esetében a vámteher a jövedéki adót váltotta ki. (Irwin, Douglas A 1993.)
432 Az 1881, 1883 és 1884. évi áruforgalmi statisztikák szerint a Romániából Magyarországra importált áruk értéke 
nagyobb, mint azé, amit közös vámterületre importáltak, vagyis az osztrák fél eredménye abszurd módon negativ előjelű 
számjeggyel mérhető. Az ellentmondás az adatszolgáltatási gyakorlattal magyarázható, a közös vámterület áruforgalmára 
vonatkozó résznél 1891-1895 között külön szerepel Fiume és Trieszt szabad területek forgalma, Ausztriának Romániából 
való importadatainak egy része utóbbinál szerepelhet. (Magyar Statisztikai Évkönyv. I. 160, 172.; II. 168., 181.; III. 200, 
214.; IV. 224., 238.)
433 Egyezmény 1875. összehasonlítva Drepturile de vama 1876.
434 Pénzügyi Közlöny, 1886. 20. sz. 238-243.
435 Pénzügyi Közlöny, 1881. 16. sz. 435., 17. sz. 458.
436 Concordance 1804.
436 Egyezmény 1808. összehasonlítva Általános vámtarifa 1882.
437 Egyezmény 1808. összehasonlítva General zolltarif 1881.
337 O’Rourke, Kevin H 2000. 830.
440 Nye, John Vincent 1881. 26-34.
441 Etges, Andreas 2012. 30-40.
442 MNL OL K 255. 273. cs. (1. t. 1886.) 704.
443 Nordman, Daniel 1888. Ismertető: Sonkoly Gábor 1888.
444 Parádi József 2003b. 28.
445 Parádi József 2003a. 35.
446 Pénzügyi Közlöny, 1877. 48. sz. 670.
447 MNL OL K 255. 137. cs. (6. t. 1876.) 478.
447 Pénzügyi Közlöny, 1877. 45. sz. 628.
449 MNL OL K 168. 33. cs. (7. t. 1872.) 115.
450 RNL KMO F. 8. 2. á. 28. cs. 204.
451 MNL OL K 255. 288. cs. (6. t. 1888.) 117.
452 MNL OL K 255. 273. cs. (1. t. 1886.) 372-373.
453 RNL KMO F 20. 1. á. 42. köt. 1880. 06. 14./ 73. jkvp.
454 RNL KMO F 20. 1. á. 42. köt. 1880. 11. 12./ 116. jkvp.
455 RNL KMO F 20. 1. á. 42. köt. 1881. 04. 05./ 24. jkvp.; 1881. 04. 26./ 38. jkvp.; 1883. 11. 20./ 118. jkvp.
456 MNL OL K 27. 1877. 08. 27./ 8. np. A „székely puccs”- ról lásd: Szádeczky Kardoss Lajos 1820.; Cseres Tibor 1885.
457 MNL OL K 255. 262. cs. (1. t. 1885.) 683.
457 Lakos János 1888. 76.
459 MNL OL K 255. 262. cs. (1. t. 1885.) 835.
460 MNL OL K 255. 262. cs. (1. t. 1885.) 841.
461 MNL OL K 255. 263. cs. (1. t. 1885.) 130.
462 MNL OL K 255. 262. cs. (1. t. 1885.) 837.
463 MNL OL K. 255. 272. cs. (1. t. 1886.) 58.
464 MNL OL K. 255. 272. cs. (1. t. 1886.) 60.
465 MNL OL K. 255. 272. cs. (1. t. 1886.) 1.
466 MNL OL K. 168. 33. cs. (7. t. 1872.) 22.
467 MNL OL K 255. 252. cs. (1. cs. 1884.) 47.
467 A vámok és szállítási költségek kölcsönhatásáról Scott M. Eddie a következő megállapítást tette: „Ismert 
gazdaságtörténeti tény, hogy a korábbi szabadkereskedelmi törekvések hanyatlása után az 1870-es évek végével az új 
protekcionizmus korszaka jö tt el. Ugyanakkor tudjuk azt is, hogy a múlt század utolsó évtizedei jelentik a 
világkereskedelem aranykorát is. Az ellentmondás föloldásához figyelembe kell venni, hogy a közlekedési rohamos
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fejlődés miatt ugyanakkor meredeken csökkentek a legfontosabb szállítási díjak is. A szállítási díj és a vám 
tulajdonképpen azonos dolog: mindkettő emeli az áru árát. Ha viszont a vám nő, de a szállítási díj csökken, akkor a kettő 
egymás ellen dolgozik, és a díjszabás csökkenése akár ki is egyensúlyozhatja a vámemelést.” (Eddie, Scott M. 1886. 105.) 
469 A kifejezés Osvaldo Raggionak area o f  transit megnevezéséből ered (lásd: Raggio, Osvaldo 1881.)
479 Frisnyák Zsuzsa 2003. 305.
471 Halász Tibor 1874. 157-158.
472 Kövér György 1882. 175.
473 MNL OL K 168. 36. cs. (16. t. 1872) 1.
474 Pénzügyminisztérium 658 / 1872. 01. 28. sz. körrendelete. (MNL OL K 168. 36. cs. [16. t. 1872])
475 RNL KMO F 8. 2. á. 3. cs. (1. köt.) 101-104.
476 Pál Judit 2003. 286.
476 Székely Nemzet, 1883. július 3.
477 Frisnyák Zsuzsa 2003b. 65.
469 „Miután Francziaországgal 1866-ban, valamint Németországgal 1868-ik évben kötött kereskedelmi és 
vámszerződésben a szerződő fe lek kölcsönösen kötelezték magukat, hogy országaik közti kölcsönös forgalmat semmiféle 
be,- ki,- vagy átviteli tilalom által nem gátolják, s a hadi szükségletekre nézve is csak rendkívüli körülmények közt van 
kivétel téve: ily rendkívüli körülmények jelenben nem létezvén, előadó minister úr nincs azon helyzetben, hogy a 
hadügyminiszter kívánatát teljesíthetné.” (MNL OL K. 27. 1874. 11. 28./ 7. np.)
479 MNL OL K. 27. 1876. 08. 27./ 2. np.
471 MNL OL K. 27. 1876. 11. 20./ 1. np.
472 MNL OL K. 27. 1876. 12. 23./ 4. np.
473 MNL OL K. 27. 1877. 01. 16./ 2. np.
474 „Fontos nemzetgazdászati érdekek Magyarországra nézve is nagyon kívánatossá teszik, hogy a ló kiviteli tilalom 
enyhíttessék, a minisztertanács elvileg készséggel járul azon javaslathoz, hogy a kiviteli tilalom legalább a fényűzési 
lovakra és azon lovakra nézve, melyek a hadsereg czéljaira igénybe nem vétetnek, meg szüntettessék.” (MNL OL K. 27. 
18578. 01. 11./ 3. np.)
475 MNL OL K. 27. 1878. 04. 25./ 2. np.
476 Az 1870-es felvétel szerint Háromszék, Brassó vidék, Fogaras vidék és Szebenszék összesített lóállománya: 55 880; 
ökörállománya: 50 756 (Magyar Statisztikai Közlemények)
476 Csíkszék, 1870: 11 848 ló; 20 843 ökör (Magyar Statisztikai Közlemények)
477 RNL KMO F 8. 2. á. 13. cs. 311.
479 RNL KMO F 8. 2. á. 13. cs. 308-324.
490 Pénzügyi Közlöny, 1888. 13. sz. 241.
491 Láng Lajos. 317.
492 32 582-1858, Belügyminisztériumi Rendelet (MNL OL K 168. 133. cs. [8. t. 1876.] 8872. asz.)
493 „Meddig a járvány nem szorosan a határ mellett uralkodik s azért különösen el nem tiltatik, a még nem járvány lepett 
koronaország határszáli helyein szabad a honi marhát kihajtani s a községek határain belőli gazdasági fuvarokra 
alkalmazni, de azokkal a határszélen átmenni tilos. Ha valamely belhoni, ily vonattal a ragályos koronaországban já rt 
volna, ugy az vagy fogatával együtt a határról viszautasítandó, vagy arra szorítható lenne, hogy marhafogatát a 
helységen kívül 10 napig vesztegeltesse, s ez időszak eltelte után, azt, mielőtt a helységbe bocsáttatnék, szintúgy mint 
szekerét gondosan tisztitsa m eg”
494 Conférences 1886. Procés-verbal No. 1. Séance du 18. avril/1. mai 1886. 3-4.
495 „Biztos tudomásom van arról, miszerint Romániában a marhavész majdnem az egész országban elterjedt. Ezen 
pusztító vész kiirtására a román kormány alig tesz némi intézkedéseket, a hullák mezőkön, utakon eltemetetlenül 
szabadon hevernek. [...] a két ország között fennálló forgalom mellett igenis valószínű, hogy a vész a legszigorúbb 
határőrizet daczára országunkba bé fog  hurczoltatni. ” (MNL OL K 168. 166. cs. [8. 1.1878.] 15 681. asz.)
496 MNL OL K 168. 242. cs. (8. t. 1882.) 1. a.sz.
497 MNL OL K 168. 244. cs. (8. t. 1882.) 44 700 a.sz.
497 RNL KMO F 20. 2. á. 42. köt. 1883. 11. 20./ 118. jkvp.
499 RNL KMO F 20. 2. á. 42. köt. 1883. 11. 20./ 118. jkvp.
599 „Az igazgató úr egy kereskedőnek marháit csakazért, hogy Borszéken dőzsölhessen, a vesztegzár alatt a rendes 
záridőn túl egy pár nappal megtoldott, s egy más kereskedőnek délután 4 órakor a határszéli igazolványt nem írta alá, 
míg egy másiknak ugyanaznap, ki barátja lévén, östvéli 7-8 óra között az igazolványt kiállította.” (MNL OL K 168. 243. 
cs. [8. t. 1882.] 2 716. asz.)
591 MNL OL K 168. 244. cs. (8. t. 1882.) 38 284. asz.
592 MNL OL K 168. 274. cs. (8. t. 1883.) 44 187. asz.
593 MNL OL K 168. 312. cs. (8. t. 1884.) 26 462. asz.
504 MNL OL K 168. 388. cs. (8. t. 1886.) aszn.
595 MNL OL K 168. 138. cs. (16. t. 1876.) 277-278.; 283-345.; 414.
506 MNL OL K 168. 138. cs. (16. t. 1876) 327-330.
506 Pénzügyi Közlöny, 1883. 37. sz. 701.
597 MNL OL K 168. 138. cs. (16. t. 1876.) 132. 26 085 asz.
597 RNL KMO F 8. 34. á. 1883./ V./ 28.
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510 „minden egyes beuzatazótól az adókönyvecske előmutatását is követeli, m it ha tenni nem képes, vagy visszautasítja, 
vagy ha az illető útját, mint fuvaros, tovább folytatni kénytelen, az ottani szólam szerint <patentért> napszámosok és 
fuvarosoktól 4 frankot, s kereskedőktől egész 50 frankig követel." (MNL OL K 168. 248. cs. [16. t. 1882.] 178-183. 
21 120 asz.)
511 MNL OL K 168. 248. cs. (16. t. 1882.) 121-122. 62. asz.
512 „Még sem jutott semmi ezen kamara tudomására, hogy valljon lépések tétettek a m. kir. minisztérium részéről ezen 
visszásságok beszüntetése iránt, továbbá mi eszközöltetetett ki a román kormánynál és mily sikerrel."
513 MNL OL K 168. 487. cs. (38. t. 1888.) 2., 238. 8 831. asz.
514 RNL KMO F 8. 2. á. 28. cs. 338.
515 RNL KMO F 8. 2. á. 28. cs. 243.
516 MNL OL K 27. 1886. 05.25./ 21. np.; 1886. 06. 06./ 1. np.; 1886. 06. 22./ 6. np.
517 MNL OL K 168. 487. cs. (38. t. 1888.) 302-311. 32 330. asz.
517 Az orsovai vízmérce és a különböző vízkiszorítású hajók átkelési lehetőségére, napokra lebontott táblázatot az 1840 -  
1897-es évekre vonatkozóan lásd Gonda Béla 1888. 56-57.
519 Lakos János 1888. 828. 1883. 02. 13./ 17. np.
520 A trade és commerce modell alapján, lásd: Fox, Edward Whiting 1871. a modell Erdély városaira alkalmazva: 
Sonkoly Gábor 2001. Kritikáját lásd: Pál Judit 2003b, vagy a régiók közötti és régión belüli szállítmányozás modellje, 
lásd: Fogel, Robert William 1864.
521 Kiindulópontunk újra Scott M. Eddie egy találó és explicit frázisa: „A szállítási költségek erőteljesen függenek a 
termék méretétől, illetve terjedelmétől (volumenétől). M inél nagyobb a terjedelem/érték hányados (bulk/value ratio), 
annál kevésbé érdemes egy adott terméket szállítani. Mikrochipeket nyilvánvalóan érdemes akár repülővel is szállítani, 
búzát pedig nem. Van azonban a világ külkereskedelemben mintegy húsz olyan nagy részhányadot kitevő árucikk (a 
gabona, a szén, az ércek stb.), melynél ez a terjedelem/érték hányados elég nagy. Ezek nagyon érzékenyek a szállítási díj 
változásaira." (Eddie, Scott M. 1886. 105.)
522 Lásd. Baross Károly 1884.
523 A magyar malomipar vámkülföldi veresenyképességét alapvetően pozitivan befolyásolta az importgabona (román, 
bolgár, szerb). Az exportlehetőségeket a nyugat-európai agrárprotekcionista fordulat befolyásolta negatívan. (Lásd: 
Klement Judit 2012. 34-55.)
524 Komlos, John 1880. 141.
525 Kövér György 1882. 84.
552276 Lásd Vörös Károly 1971.
527 A jelenség megragadhatóbb Dél-Tirol, illetve dalmáciai vidékek esetében, ahol többször szorultak olasz gabonára. Az 
Olaszországgal kötött kereskedelmi és vámegyezmény értelmében az innen származó gabonafélék nem voltak 
vámmentesek, ezért ha a határ menti települések vámmentesen szándékoztak importálni, fogyasztási szükségleteiket 
fedezni, az osztrák fél a magyar kormány beleegyezését kellett kikérje, így került a kérdés a Minisztertanács napirendjére 
(http://www.digitarchiv.hu/faces/kereso.jsp). Erdély esetében, az 1875 előtti rendezetlen kereskedelmi állapotok és az azt 
követő vámmentesség miatt nincs lehetőség ilyen formában szétválasztani a helyi szükségleteket az összimporttól.
527 Lásd. Keleti Károly 1887. A statisztikai adatok az 1880-as évek valóságát tükrözik, azonban az étkezési szokások 
vizsgálatánál nem számolhatunk rövid idő alatt gyökeres változásokra, így az 1870-es évekre is alkalmazhatjuk. A másik 
probléma, hogy vármegyék szerepelnek közigazgatási egységként, amit össze kell hangolni az 1876-os egységes 
megyerendszer előtti rendszerrel. Esetünkben csak az átlagfogyasztás számsorait használjuk fel, mivel ezeket 
elégségesnek találtuk, a további bontások a jelen tanulmány szempontjaiból irrelevánsnak tekinthetőek. A 
takarmányozásra szánt gabona mennyiségét nem állt módunkba meghatározni.
529 Lásd: Magyar Statisztikai Évkönyv-ben közölt aratási adatok az 1868 és 1870-es évre. Gabonafélék mennyisége alsó 
ausztriai mérőben vannak megadva (1 a.a. mérő = 2 véka = 62,498 liter), és nem szerepelnek a minőségre vonatkozó 
adatok, így nem áll módunkban megbecsülni az étkezési illetve a takarmánygabona közötti mennyiségi különbségeket. A 
két év átlagának kiszámítását azért tartottuk fontosnak, mert egy év adatait torzíthatják a környezeti befolyás miatti 
szélsőséges mennyiségek, két év átlaga pedig kiegyensúlyozottabb adatokat szolgáltat.
530 Magyarország (Erdély) hozamszintjeire vonatkozóan lásd: Kiss Albert 1983.
531 Botez, Constantin-Urma, Demetru-Saizu, Ion 1877. 87-88.
532 Egyed Ákos 2002. 108-108.
533 Ez a funkció mutatkozik meg Szalkai Gábor munkájában, aki egy nagy jelentőségű kvantitatív forrásfajtát, a közúti 
forgalomszámlálások felvételi íveit dolgozta fel az 1869-ra és az 1870-es évek legelejére vonatkozóan. Lásd Szalkai
5G34ábor 2006.
534 Pénzügyi Közlöny, 1883. 23. sz. 344-348.
535 Egyed. 2002. 223-224.
536 Diagramunkból hiányoznak a Bukovinánál osztrák-magyar vámterületre importált és az osztrák pénzügyi szervek által 
regisztrált mennyiségek, amelyek témánk szempontjából nem bírnak különösebb jelentőséggel.
537 MNL OL K 168. 86. cs. (16. t. 1875.) 204-210.
537 Berend T. Iván-Ránki György 1868. 48.
539 Sándor Vilmos-Kolossa Tibor 1850. 358.
540 MODAD. 1874. 118. sz. 760.
541 A német Stroussberg-konzorcium 1868-ban kapta koncesszióba több román vasútvonal megépítését. A panamázások 
miatt 1870-ben csődbe ment a vállalkozás, 1871-ben pedig a román kormány visszavonta a koncessziót. A várciorovai
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vonalat végül az orsztrák Államvasútttársaság építette ki. Az 1878-as Berlini Kongresszus a Strooussberg-részvényesek 
kárpótlásához kötötte Románia függetlenségének az elismerését.
542 KN. 1868. VII. köt. 266.
543 K.N. 1868. XVIII. köt. 228.
544 RNL BMF F 180. 1./ 1870. ie.
554456 Sándor Vilmos-Kolossa Tibor 1950. 364.
554467 Sándor Vilmos-Kolossa Tibor 1950. 369.
547 Sándor Vilmos-Kolossa Tibor 1850. 370-373.
548 Gidó Csaba. 2013. 31.
549 Gidó Csaba. 2013. 33.
550 Gidó Csaba. 2013. 32.
551 RNL KMO F 20. 2. á. 37. köt. 1862. 08. 08./ 114. jkvp.
552 RNL KMO F 20. 2. á. 38. köt. 1867. 02. 01./ 1. jkvp.; 40. köt. 1875. 06. 11./ 52. jkvp.
553 RNL KMO F 14. 5/a. á. 108. köt. 1862. 08. 31./ 1. jkvp.
554 Lásd. RNL KMO F 357. 48. köt.; 48. köt.; 50. köt.
555 Gidó Csaba. 2013. 46.
556 RNL KMO F 14. 5/a. á. 110. köt. 1867. 08. 25./ 3. jkvp.
556 „Most, midőn hazánk élén felelős kormány áll, midőn a törvényhozás lehetőleg minden bajaink orvoslatára figyelmét 
kiterjeszti, midőn a villanysodrony remélhetőleg még ez év folytán városunkon átvonul, s midőn kilátásba van helyezve, 
hogy a Brassó-bodzai vasútvonalon kívül a Brassó-gyergyói vasútvonal városunk tőszomszédságában fo g  létesíttetni -  e 
város jövendő felvirágzása alapkövét letegyük.” (RNL KMO F 14. 5/a. á. 112. köt. 1868. 07. 14./ 8. jkvp.)
558 RNL KMO F 20. 2. á. 38. köt. 1867. 08. 17./ 33. jkvp.
559 Mint indokolták „miután tudtunk szerint még az oláhországi kormánnyal a csatlakozási pont megállapítva nincsen, a 
legjobb akarattal is törvényhatóságunk igényeit a fő  és abból kifolyó szárnyvonalakra nézve részletezni és határozottan 
megállapítani nem lévén képes, jelen alkalommal csakis általánosságban nyilatkozhatik. " (RNL KMO F 8. 8. á. 1. köt.
18567. 08. 28./ 44. jkvp.)
560 RNL KMO F 20. 2. á. 38. köt. 1867. 08. 17./ 34. jkvp.
561 RNL KMO F 20. 2. á. 38. köt. 1867. 10. 18./ 43. jkvp.
562 RNL KMO F 20. 2. á. 38. köt. 1867. 10. 18./ 44. jkvp.
563 „hogy a vasút Erdély határának melyik pontján vitessen ki a szomszéd Románia területére, ez nyílt kérdésnek azzal 
hagyatott fel, hogy Brassó városa, méltányosság és szomszédság érdekéből, városunk közóhajtását e vasúti kérdésben 
mindég pártolni kívánja. " (RNL KMO F 20. 2. á. 38. köt. 1867. 11. 04./ 50. jkvp.)
564 RNL KMO F 20. 2. á. 38. köt. 1867. 11. 04./ 52. jkvp.
565 RNL KMO F 20. 2. á. 38. köt. 1867. 12. 02./ 58. jkvp.
566 „Nékem igen alapos reményem van, hogy ez az Ojtoznál, vagy az Úz-völgyén fo g  kimenni" (RNL KMO F 20. 2. á. 38. 
k ö t 1868. 02. 26./ 18. jkvp.)
566 „Azon szilárd elhatározását, hogy mivel a balközéphez tartozó ellenzéki tag, élet halál harcot kíván küzdeni a 
jobboldali többség ellen, ebből a városnak kára származhat. " (RNL KMO F 20. 2. á. 38. köt. 1868. 07. 05./ 74. jkvp.)
568 Kolozsvári Közlöny, 1870. 47.; 48. sz.
569 RNL KMO F 20. 2. á. 38. köt. 1870. 04. 28./ 51., 52. jkvp.
560 RNL KMO F 20. 2. á. 38. köt. 1870. 06. 20./ 63. jkvp.
561 RNL KMO F 20. 2. á. 38. köt. 1872. 03. 18./ 8. jkvp.
562 RNL KMO F 20. 2. á. 38. köt. 1872. 06. 15./ 46. jkvp.
563 RNL KMO F 20. 2. á. 38. köt. 1872. 07. 05./ 47., 57. jkvp.
564 RNL KMO F 20. 2. á. 38. köt. 1872. 11. 01./ 77. jkvp.
565 RNL KMO F 8. 8. á. 2. köt. 1873. 04. 01./ 112. jkvp.
566 RNL KMO F 8. 8. á. 3. köt. 1874. 05. 27./ 124. jkvp.
567 RNL KMO F 8. 8. á. 3. köt. 1874. 07. 23./ 27-28. jkvp.
567 „Második rendben mentünk közlekedési miniszter úr ő nagyméltóságához írásbeli kérésünk bényújtása után -  szóban 
is kérelmeztük a Keleti Vasút hálózatnak Moldva-Oláhországgali összeköttetését az Ojtozi-szorosnál. Innen is reménnyel 
voltunk szerencsések távozni.” (KML F 20. 2. á. 40. köt. 1875. 05. 14./ 28. jkvp.)
579 Gidó Csaba. 2013. 62.
570 RNL KMO F 20. 2. á. 38. köt. 1874. 06. 05./ 35. jkvp.
571 RNL KMO F 8. 8. á. 3. köt. 1874. 11. 25./ 32. jkvp.
572 RNL KMO F 8. 8. á. 3. köt. 1873. 04. 01./ 36, 120. jkvp.
573 RNL KMO F 8. 8. á. 2. köt. 1873. 04. 01./ 118. jkvp.; 1874. 02. 26./ 24. jkvp.; 4. köt. 1876. 03. 16./ 82. jkvp.; F 8. 1. á. 
28. köt. 1882. 05. 23./ 122. jkvp.
574 RNL KMO F 8. 8. á. 3. köt. 1874..11..25./ 174 jkvp.
585 Bővebben lásd: Tóth Szabolcs 2009. 493-500.; A tárgyalt időszakban a két város közötti viszonyt pedig alapvetően 
Sepsiszentgyörgy igyekezete határozta meg, hogy ezt az intézményt visszaszerezze, ennek hevében sokszor lekicsinylően 
viszonyultak vetélytársukhoz, amint az egy 1875-ös feliratból is kitűnik: „Önálló ipar és kereskedelemről, amennyiben 
szó lehet, jóval felülmúlja Sepsiszentgyörgy Kézdivásárhelyt, eltekintve attól, hogy Kézdivásárhely kereskedése kizárólag 
Moldvával való cserekereskedésből áll, ipara a hámkészítés, pogácsasütésen kívül csizmacsinálásig terjed. Eltekintve
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iparosainak kereskedőinek számától, mindezt leginkább igazolja a jövedelmi a d ó k im u ta tá s (RNL KMO F 14. 112. köt. 
18675. 08. 21./ 1. jkvp.)
576 „A gr. Schweinitz Gyula úr által hírlap útján is közölt másodrendű barcasági vasúthálózat, ha létesíttetnék, e városnak 
nem lenne semmi hasznára, sőt inkább káros következményeket szülne, azért ezen tervezetet nem pártolja, mert sem 
gazdasági, sem kereskedelmi szempontból a mostan rövidebb útoni fuvaros szállításnál e városnak semmi előnyt nem 
nyújtana. ” (RNL KMO F 20. 2. á. 40. köt. 1878. 12. 16./ 73. jkvp.)
586 Gidó Csaba 2013. 115-116.
588 Gidó Csaba 2013. 121.
558909 MNL OL K 255. 284. cs. 354.
590 MNL OL K 255. 284. cs. (1. t. 1887.) 385-380.
591 MNL OL K 255. 284. cs. (1. t. 1888.)1127.
592 MNL OL K 255. 240. cs. (1. t. 1883.) 586.
573 „Koponyáján 3 szuronydöfés, a nyelvét két részre hasító szuronydöfés és a bal mellen a szív táján egy erős és 3 
oldalborda eltörésére alkalmas egész erős puskatus ütés volt.”
574 „Akár a nyelvszúrás, akár a bordatörés okvetlen elég súlyos volt arra, hogy Balbocsán harcképtelen legyen, és mert az 
5 sérülést egy katona oly gyorsan nem eszközölhette, hogy a meghalt még lábán maradhatott volna, nem tartható 
kizártnak, hogy Balbocsánt nem csak egy, hanem több katona bántalmazta egy és ugyanazon időben, mi ha igaz, akkor 
jogtalan a fel nem fegyverzett ember ellen elkövetett fegyverhasználat”.
595 RNL KMO F 8. 34. á. 1813./ 340.

Gazeta Transilvaniei, 8/ 20. august 1887.
596 RNL KMO F 8. 34. á. 1886./ II./ 15.
598 1886/28. 640 sz. Pénzügyminiszteri rendelet. Pénzügyi Közlöny, 1886. 20. sz. 238.
597 MOL K 255. 288. (6. t. 1887.)cs. 88.
609 Telkes Simon 1886.. 48.
601 Edvi Illés Sándor1896. I. köt. 357.
602 RNL KMO F 8. 2. á. 28. cs. 255.
603 RNL KMO F 8. 2. á. 28. cs. 332.
604 RNL KMO F 8. 34. á. 1880./ IX./ 302. (új sz.); 1880./ IX./ 315. (új sz.); 1883./ V./ 2205. (új sz.)
605 RNL KMO F 8. 34. á. 1880./ I./ 6.; 1881./ I./ 4.; 1882./ I./ 3. ; 1883./ I./ 2.; 1884./ I./ 4.; 1885./ I./ 3.
606 RNL KMO F 8. 2. á. 3. cs. (4. köt.) 181.
607 RNL KMO F 8. 2. á. 3. cs. (1. köt.) 255-265.
607 RNL KMO F 8. 34. á. 1884./ II./ 7.
607 RNL KMO F 8. 2. á. 3. cs. (3. köt.) 2-8.
610 RNL BMF F 2. 772. inv. 47./ 1886.
611 RNL KMO F 8. 34. á. 1881./ II./ 10.; 1882./ II./ 5.
612 RNL KMO F 8. 34. á. 1884./ II./ 13.
613 RNL KMO F 20. 3. á. 1838. ie. (IV. 6. it.) 11-12.
614 „a szomszédos Moldvából, vagy Zágon, vagy Kovászna felől bécsempészett, vagy pedig éppen az országúton, a 
szomszédos Dunafejedelemségekből béhajtott egyes marhadarabokkal hurcoltatott b é ” (RNL KMO F 20. 3. á. 2060. ie. 
[VI. 5. it.] 8)
615 „Az természetesen magától értetik, hogy a nagyban űzött csempészet kihatással van a társadalomra s demoralizálja 
mindazokat, kik közvetve, vagy közvetlenül annak eszközlésénél részesek. Nyitott titok, hogy Romániában és az erdélyi 
határszéleken mily sok kéz keresi a tiltott foglalkozással kenyerét, s hogy éppen az oláh-moldvaországi vámhivatalnokok 
megvesztegethetősége és önkényszerű eljárása az, mely a csempészetet több irányba elősegíti. ” (MNL OL K 168. 138. cs. 
[]289.)
616 RNL KMO F 8. 34. á. 1884./ V./ 37.
617 RNL KMO F 8. 34. á. 1882./ XV./ 2660. (úsz.)
617 A Belügyminisztérium 1888 folyamán három körrendelet útján véglegesítette a csempészett állatok és állati 
nyerstermények elárverezése és az ebből származó díjak kezelése körüli eljárást. Ezek szerint az állatok árverezését a 
befogás után minél előbb le kellett bonyolítani, hogy a tartási és őrzési díjak minél kisebbek legyenek, illetve a poneciális 
ragályveszély mielőbb elháruljon. Az árverésen befolyt összegből először az állat tartás- és őrzési díját kellett levonni. 
Majd -  ha a csempész személy kiléte ismeretlen maradt -  akkor a vámilletéket, a maradék összeget pedig az 
államincstárba utalták (RNL KMO F 8. 34. á. 1888./ II./ 51.) A Földművelésügyi Minisztérium két évvel később az 
eljárás helyesbítését kérte, így azután az árverésen befolyt összegből először az állatorvos számláját egyenlítették ki, aki a 
befogás után kiszállt a helyszínre és megvizsgálta az állatokat (RNL KMO F 8. 34. á. 1880./ V./ 103.)
617 RNL KMO F 8. 34. á. 1888./ V./ 15.
620 RNL KMO F 8. 34. á. 1800./ V./ 22.
621 RNL KMO F 8. 34. á. 1803./ 3628.; 3628.
622 RNL KMO F 8. 34. á. 1801./ V./ 64.
623 RNL KMO F 8. 34. á. 1801./ X./ 47.
624 RNL KMO F 8. 34. á. 1806./ 3220..
625 RNL KMO F 8. 34. á. 1806./ 1745.
626 RNL KMO F 8. 34. á. 1807. 8225.

344



626 Kézdi járás főszolgabírója a következőképpen jellemzett: „Ghija Eftimie ismeretes arról, hogy magyarországi 
csempészek ügyét ott Romániában elősegítette, vagyis a csempésztársaságban lennie kell, hogy legyen. Midőn itt a 
hivatalban megjelent, marhái tulajdonjoga igazolása végett, volt nála 10-20 román marhalevél is, mi a mellett bizonyít, 
hogy állítása a valóságnak nem fe lel meg." (RNL KMO F 8. 34. á. 1807./ 2187.)
627 RNL KMO F 8. 34. á. 1817./ 13388.
629 RNL KMO F 8. 34. á. 1808./ 8816.
630 „Ragadós száj- és körömfájás: Romániából Gelence községhez tartozó g ró f Mikes-fűrész putnai telepére, onnan 
Zernye fűrésztelepre és Gelence községbe hurcoltatott be. [...] a betegség Románia felő l való behurcolással legújabban 
Lemhény község területén levő Kecskés telepen konstatáltatott." (RNL KMO F 8. 1. á. 144. köt. 1814. 07. 15./ 433. jkvp)
631 RNL KMO F 8. 34. á. 1817./ 1210.
632 RNL KMO F 8. 34. á. 1817./ 2452.
633 amint azt kortárs, agrárius beállítottságú Egán Ede, az etnikai szubjektivizmusán túl, lényegét véve találóan 
fogalmazott meg: „Hogy a székely vonzódik Románia felé és az év nagyobb részén ott keresi kenyerét, azon a legkevésbé 
fo g  csodálkozni az, ki a viszonyok óriási különbségét ismeri, mely Magyarország legkeletibb vidéke és Románia nyugati 
része közt, tehát két egymással közvetlen határos s csak egy hegylánc által elválasztott országrész közt fennáll. Itt egy 
aránylag mostoha égalji viszonyok közt élő, túlnépesedett, szűk völgyekben összeszorított, véres verejtékkel reggeltől estig 
fáradozó, szorgalmatos és feltűnően élelmes néptörzs. Amott egy hegyláncon túl egy a természetes és buja vegetáció 
minden előnyével megáldott síkság a könnyű megélhetés által kifejlődött s a szerencsés talaj és közlekedési viszonyok 
által úgyszólván szankcionált boldog semmittevésben szenvedő, indolens lakossággal. M i természetesebb, minthogy e két 
szélsőség egymást kiegészíti? " (Egán Ede 1886. 60.) Egán Ede szakmai-politikai orientációjáról lásd Balaton Petra 2004. 
3-4-37.
634 RNL KMO F. 8. 8. á. 12. köt. 1873./ 3083. ikt
635 Péchy Manó utasítására 1868. július 13-ám, Három- és törvényesen egyesült Miklósvárszék közönségének 
székházában, Sepsiszentgyörgyön 960 darab ki nem töltött útlevélnyomtatványt semmisítettek meg a kiállítási 
tevékenység megszüntetése nyomán. (RNL KMO. F 8. 7. á. 1868./ 3887.)
636 RNL KMO F 8. 8. á. 13 köt. 1874./ 4153. ikt.
637 RNL KMO F 8. 8. á. 13. köt. 1874./ 6854. ikt.; 14. köt. 1875./ 7248. ikt.
638 Az útlevélajánlatokat a városi tanácsok és községi elöljáróságok állítottak ki az egyházi anyakönyvekben rögzített 
személyes adatok alapján. 1886-ban a Sepsi Egyházmegye főjegyzője, Vén Mihály attól tartva, hogy a lelkészeket 
eltiltják ettől a tevékenységtől, az alispánnak panaszt tett, hogy a községi anyakönyvvezetők is kezdtek személyes 
adatokat szolgáltatni ezekhez a dokumentomokhoz.. Az alispán elfogadta az egyházfi érvelését, hogy az 
anyakönyvvezetőknek nincsenek kellő adatok a kezükben és a lelkészek által közölteket fogadta el érvényesnek. (RNL 
KMO F 8. 34. á. 1886./ IX./ 524.)
639 Corpus Juris Hungarici -  Magyar Törvénytár. 1803. évi VI. törvénycikk.
640 Nem különálló iroda foglalkozott az útlevelekkel, hanem az alispáni hivatalból hat személyt fizetéspótlékkal 
javadalmaztak a pluszmunkáért, és 1807-től egy kisegítő munkaerőt alkalmaztak. (RNL KMO F 8. 1. á. 120. köt. 1807.
0-4. 30./ 70. jkvp.)
641 1872 közepéig a romániai nagyobb városokban lévő Cs. és K. diplomáciai ügynökségek egyénileg közöltek adatokat 
Háromszék törvényhatóságával az onnan származó személyek útlevélhosszabbításairól, Az év második felében már a 
Kolozsváron székelő Erdélyi Királyi Biztoshoz küldték az összesített adatokat. (RNL KMO F 8. 8. á. 11. köt. 1872./ 
5240, 5241.) Következő évtől kezdődően már a M. Kir. Belügyminisztérium közölte a törvényhatósággal az év folyamán, 
periodikusan hozzá a bukaresti (Bucure^ti), galaci (Gala^i), jászvásári (Ia§i), ibrailai (Braila), sőt kairói (Egyiptom) 
konzulátusok által felterjesztett adatokat a Háromszékről származó személyekről. (RNL KMO F 8. 8. á. 13. köt. 1874./
537., 2872., 5402., 5783., 5784., 6088., 6383. ikt) Iratforgalmi okok miatt hiányoznak ezek az adatok. Később, 1887
1911 között az alispáni jelentésekben szerepelnek számadatok, erre visszatérünk.
642 Az inasok, cselédek és mesterlegények számára 15 krajcáros, míg más személy számára 1 forint bélyegkötelezettséget 
állapított meg a Belügyminisztérium 1873-ban. (RNL KMO F 8. 7. á. 1873./ 3335.)
643 RNL KMO F 8. 34. 1884./ IX./ 426.; 1885./ IX./ 411.; 1881. IX./ 80. 1883./ IX./ 283.; 1884./ IX./ 237.; 1885./ IX./ 
551.; 1886./ IX./ 424.; 1887./ IX./ 561.; 1803./ 8657.; 1883./ 17543.; 1805./ 713.; 1805./ 13812.; 1806./ 1267.; 1807./ 
755.; 1808./ 627.; 1811./ 6247.; 1813./ 14764.; 1815./ 10635.; 1816./ 284.
644 1 874. év: RNL KMO F 8. 8. á. 3 köt. 1874./ 05./ 27./ 3. jkvp.; 1874./ 11./ 25./ 3. jkvp. 4. köt. 1875./ 06./ 24./ 3. jkvp.; 
1875. év: 4. köt. 1875./ 06./ 24./ 3. jkvp.; 1875./ 10./ 7./ 3. jkvp.; 1876. év: 8. köt. 1876./ 08./ 26./ 3. jkvp.; 1877. év: 8. 
köt. 1877./ 04./ 18./ 3. jkvp.; 13. köt. 1877./ 12./ 5./ 3. jkvp.; 1878. év: 14. köt. 1878./ 06./ 18./ 3. jkvp.; 1878. év: 16. köt. 
1878./ 03./ 28./ 3. jkvp.; 17. köt. 1878./ 07./ 16./ 60. jkvp.; 18. köt. 1878./ 11./ 18./ 247. jkvp.; 1880. év: 20. köt. 1880./
06./ 22./ 4. jkvp.; 21. köt. 1880./ 10./ 8./ 280. jkvp.; 22. köt. 1880./ 12./ 28./ 365. jkvp.; 1881. év: 23. köt. 1881./ 04./ 8./ 8. 
jkvp.; 24. köt. 1881./ 08./ 24./ 131. jkvp.; 25. köt. 1881./ 10./ 7./ 282. jkvp.; 26. köt. 1881./ 12./ 28./ 373. jkvp.; 1882. év:
27. köt. 1882./ 02./ 15./ 3. jkvp.; 28. köt. 1882./ 05./ 23./ 63. jkvp.; 28. köt. 1882./ 08./ 11./ 140. jkvp.; 30. köt. 1882./ 10./
7./ 227. jkvp.; 31. köt. 1882./ 12./ 28./ 283. jkvp.; 1883. év: 32. köt. 1883./ 04./ 10./ 4. jkvp.; 1884. év: 37. köt. 1884./ 03./
21./ 3. jkvp.; 38. köt. 1884./ 08./ 26./ 122. jkvp.; 38. köt. 1884./ 10./ 10./ 282. jkvp.; 40. köt. 1884./ 12./ 30./ 371. jkvp.; 
1885. év: 41 köt. 1885./ 06./ 8./ 5. jkvp.; 42. köt. 1885./ 08./ 28./ 238. jkvp.; 43. köt. 1885./ 12./ 28./ 408. jkvp.; 1886. év:
45 köt. 1886./ 08./ 8./ 237. jkvp.; 1887. év: 48. köt. 1887./ 06./ 24./ 4. jkvp.; 48. köt. 1887./ 10./ 14./ 188. jkvp.; 1888. év: 
52. köt. 1888./ 10./ 12./ 122. jkvp.; 54. köt. 1888./ 06./ 7./ 5. jkvp.; 1888. év: 55. köt. 1888./ 10. /12./ 208. jkvp.; 57. köt.
1880./ 06./ 13./ 6. jkvp.; 1880. év: 58. köt. 1880./ 10./ 14./ 237. jkvp.; 60. köt. 1881./ 06./ 12./ 4. jkvp.; 1881. év: 61 köt.
1881./ 10./ 13./ 183. jkvp.; 64. köt. 1882./ 06./ 14./ 67. jkvp.; 1882. év: 65. köt. 1882./ 10./ 14./ 202. jkvp.; 67. köt. 1883./
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06./ 13./ 3. jkvp.; 1883. év: 68. köt. 1883./ 10./ 14./ 308. jkvp.; 71. köt. 1884./ 06./ 12./ 5. jkvp.; 1884. év: 72. köt. 1884./
10./ 13./ 303. jkvp.; 74 köt. 1885./ 06./ 14./ 4. jkvp.; 1885. év: 75. köt. 1885./ 10./ 12./ 425. jkvp.; 78. köt. 1886./ 06./ 15./
22. jkvp.;1896. év: 80. köt. 1886./ 12./ 28./ 728. jkvp.; 1887. év: 82. köt. 1887./ 10./ 15./ 415. jkvp.; 1888. év: 85. köt. 
1888./ 10./ 14./ 450. jkvp.; 1888. év: 88. köt. 1888./ 10. /13./ 382. jkvp.; 81. köt. 1800./ 06./ 15./ 168. jkvp.; 1800. év: 82 
köt. 1800./ 10./ 12./ 375. jkvp.; 84. köt. 1801./ 06./ 14./ 6. jkvp.; 1801. év: 85. köt. 1801./ 08./ 18./ 371. jkvp.; 87. köt. 
1802./ 06./ 11./ 83. jkvp.; 1802. év: 88. köt. 1802./ 10./ 15./ 353. jkvp.; 1803. év: 100. köt. 1803./ 04./ 24./ 44. jkvp.; 102. 
köt. 1803./ 10./ 13./ 284. jkvp.; 103. köt. 1804./ 01./ 8./ 2. jkvp.; 105. köt. 1804./ 07./ 6./ 236. jkvp.; 1804. év: 104. köt. 
1804./ 04./ 28./ 124. jkvp; 106. köt. 1804./ 10./ 15./ 340. jkvp.; 107a. köt. 1804./ 04./ 28./ 124. jkvp.; 1804./ 10./ 15./ 340. 
jkvp.; 108. köt. 1805./ 02./ 21./ 6. jkvp.; 1805. év: 108. köt. 1805./ 04./ 28./ 86. jkvp.; 112. köt. 1805./ 10./ 14./ 317. jkvp.; 
114. köt. 1806./ 02./ 8./ 6. jkvp.; 1806. év: 115. köt. 1806./ 05./ 26./ 81. jkvp.; 116. köt. 1806./ 10./ 15./ 318. jkvp.; 1807. 
év: 120. köt. 1807./ 04./ 30./ 70. jkvp.; 122. köt. 1807./ 10./ 18./ 354. jkvp.; 124. köt. 1808./ 01./ 14./ 4. jkvp.; 1808. év: 
125. köt. 1808./ 04./ 28./ 88. jkvp.; 126. köt. 1808./ 07./ 17./ 278. jkvp.; 127. köt. 1808./ 10./ 14./ 424. jkvp.; 128. köt. 
1808./ 01./ 30./ 2. jkvp.; 130. köt. 1808./ 07./ 15./ 317. jkvp.; 1808. év: 128. köt. 1808./ 04./ 30./ 118. jkvp.; 130. köt. 
1808./ 07./ 15./ 317.; 133. köt. 1810./ 01./ 31./ 2. jkvp.; 1810. év: 133. köt. 1810./ 04./ 28./ 100. jkvp.; 1810./ 07./ 15./ 
232. jkvp.; 134. köt. 1810./ 10./ 28./ 338. jkvp.; 135. köt. 1811./ 01./ 14./ 4. jkvp.; 137. köt. 1811./ 07./ 15./ 00. jkvp.;
1811. év: 135. köt. 1811./ 04./ 12./ 121. jkvp.; 136. köt. 1811./ 07./ 15./ 274. jkvp.; 136. köt. 1811./ 10./ 31./ 507. jkvp.; 
138. köt. 1812./ 01./ 31./ 3. jkvp.; 1812. év: 138. köt. 1812./ 04./ 30./ 84. jkvp.; 138. köt. 1812./ 07./ 13./ 282. jkvp.;
1812./ 10./ 12./ 372. jkvp.; 140. köt. 1813./ 01./ 28./ 3. jkvp.; 1813. év: 140. köt. 1813./ 04./ 26./ 110. jkvp.; 141. köt.
1813./ 07./ 15./ 304. jkvp.; 1813./ 10./ 18./ 380. jkvp.; 142. köt. 1814./ 01./ 31./ 3. jkvp.; 1814. év: 143. köt. 1814./ 04./
28./ 166. jkvp.; 144. köt. 1814./ 07./ 15./ 133. jkvp.; 145. köt. 1814./ 10./ 14./ 557. jkvp.; 146. köt. 1815./ 01./ 30./ 00. 
jkvp.; 1815. év: 146. köt. 1815./ 04./ 27./ 113. jkvp.; 147. köt. 1815./ 07./ 15./ 288. jkvp.; 1815./ 10./ 15./ 384. jkvp.; 148. 
köt. 1816./ 01./ 31./ 5. jkvp.; 1816. év: 148. köt. 1816./ 04./ 28./ 111. jkvp.; 1816./ 07./ 15./ 231. jkvp.; 148. köt. 1817./ 
01./ 20./ 5. jkvp. A továbbiakban ezekre külön nem történik hivatkozás.
645 RNL KMO F 8. 13. köt. 1874./ 6854. ikt.; 15. köt. 1876./ 6847. ikt
646 RNL KMO F 8. 14. köt. 1875./ 2308. ikt.
646 „[...]  hogy külföldön is mindenütt a legnagyobb munkahiány van, nemkülönben, hogy külföldön kivételesen is csak 
azok számíthatnak biztos keresetre, kik valamely iparágban teljesen jártasak.” (RNL KMO F 8. 7. á. 1876./ 3585.)
648 RNL KMO F 8. 34. á. 18. köt. 1878. 11. 18./ 247. jkvp.
649 RNL KMO F 8. 1. á. 37 köt. 1884. 03. 21./ 3. jkvp.
650 Az új rendszerhez való alkalmazkodás nem ment zökkenőmentesen: 1881-ben a predeáli határátkelőhely vezetésével 
megbízott tiszteletbeli főszolgabíró azt panaszolta a belügyminisztériumnak, hogy 1888-ben 334 személy, 1880-ben 
pedig 621 személy jelentkezett nála a községi előljáróság által kiállított utalvánnyal, hogy az alapján ott megkapják 15 
napos úti igazolásukat, amikor az alispáni hatáskörnek számított. (RNL KMO F 8. 34. á. 1881./ IX./ 83.)
651 Napszámosoknak, munkásoknak, cselédeknek és iparossegédeknek 15 krajcár bélyegilleték és 25 krajcár kiállítási 
díjat, összesen 40 krajcárt kellett mellékelni az útlevélkérelemhez, a korábbi 1 forint fölötti összeg helyett. Mindenki 
másnak 1 forint bélyegilleték és 3 forint kiállítási költség, összesen 4 forintba került az útlevél (RNL KMO F 9. 34. á. 
18580./ IX./ 44.)
652 RNL KMO F 8. 34. á. 1880./ IX./ 110.
653 1890-es belügyminiszteri utasítás szerint az útlevél kiadható volt a be nem sorozott állításköteleseknek, korlátozás volt 
érvénybe a besorozottak, tartósan szabadságoltak és tartalékos, vagy póttartalékosok számára. (RNL KMO F 9. 34. á. 
18580./ IX./ 12.)
654 RNL KMO F 8. 34. á. 1882./ IX./ 34.
655 RNL KMO F 8. 34. á. 1885./ IX./ 552.
656 RNL KMO F 8. 34. á. 1888./ IX./ 288.
656 RNL KMO F 8. 34. á. 1888./ IX. / 220
657 RNL KMO F 8. 34. á. 1888./ XIV./ 168.
657 RNL KMO F 8. 34. á. 1882. IX./ 34.
660 Nem kimondottan munkástoborzó ügynökök, hanem kivándorlási ügynokök felderítésére adott bizalmas utasítást 
Háromszék megye főispánjának a Belügyminiszter 1884. október 25-én. Dobrudzsába való kitelepedés mellett agitáló 
ügynökök elsősorban román nemzetiségű ügyfeleket kerestek, tehát esetünkben inkább a vármegye pereterükletére kellett 
volna koncentráljanak, a főispáni ankét azonban negatív eredménnyel zárult. (RNL KMO F 8. 2. á. 28. ie. 248.)
661 RNL KMO F 8. 34. á. 1801./ IX./ 18.
662 Bözödi György 1885.164
663 RNL KMO F 8. 1805./ 5031.
664 Corpus Juris Hungarici -  Magyar Törvénytár. 1808. évi II. törvénycikk; Belügyi Közlöny, 1811. 810. -  
Belügyminisztérium 45 006 sz rendelete.
665 RNL KMO F 8. 34. á. 1813./ 3880.
666 RNL KMO F 8. 34. á. 1813./ 8657 
666 RNL KMO F 8. 34. á. 1814./ 8864.
668 RNL KMO F 8. 34. á. 1888./ II./ 84. (1888./ 8833.)
669 RNL KMO F 8. 34. á. 1888./ II./ 84. (1880/ 768.)
660 RNL KMO F 8. 34. á. 1888./ II./ 84. (1885./ 25600.)
661 RNL KMO F 8. 34. á. 1888./ II./ 84. (1888./ 31242.)
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672 „Kimerítő számadatok, amelyek a kivándorlás nagyságát pontosan feltüntetnék, s a kivándorló népességnek minden 
viszonyaira vonatkozólag is felvilágosítást nyújtanának, amelyeknek ismerete szükséges ahhoz, hogy a bajok 
tulajdonképpeni lényegét felismerjük s az ország különböző részeiben az orvoslás módjait megtaláljuk, mindeddig nem 
állnak rendelkezésünkre"
663 RNL KMO F 8. 34. á. 1888./ II./ 84. (1888./ 7311.)
664 RNL KMO F 8. 34. á. 1888./ II./ 84. (1888./ 10483).
665 RNL KMO F 8. 34. á. 1888./ II./ 84. ( 1888./ 7403.)
666 1 8 8 3 év adatai: RNL KMO F 8. 34. á. 1884./ IX./ 40.; 1888. év adatai: 1888./ IX./ 86.; 1801. év adatai: 1801./ IX./ 
804.
666 „Ezen község [Zalánpatak NB] lakossága kevés kivétellel évek óta ezen üveggyárnál [Azuga -  Románia NB] keresi 
kenyrét.“ (RNL KMO F 8. 34. á. 1887./ V./ 20.); Lásd még Bözödi György. 158.
678 RNL KMO F 8. 34. á. 1817./ 1310.; 2878.
679 RNL KMO F 8. 34. á. 1817./ 3001.
670 RNL KMO F 8. 34. á. 1818./ 1452.; 2085.; 3100.
671 RNL KMO F 8. 1./b. á. 215.; 216.; 217.; 218.; 218.; 221. köt.
682 A sósmezői vesztegintézet igazgatója, mint Háromszék vármegye országos határvonalán a legmagasabb beosztásban 
lévő hivatalnok, terjesztette be évente az alispáni hivatalhoz a pénzügyi, állategészségügyi és útlevélrendőri 
szabálysértésen tetten ért személyekről készült kimutatással. Az ügyiratok jegyzékíveiből az esetek többségében 
hiányoznak ezek a kimutatások, ami a korszak és a hívatal egyik iratképzési és -forgalmi sajátossága: egy példányban 
készült irat, -  főleg egy ilyen kérdés esetében, amit nagy érdeklődés övezett -  amely sokat „vándorolt", különböző szintű 
hivatalok között, valószínű, hogy más helyen irattárazták el. Nem tisztázott például, hogy milyen uton irattárazódott az 
alábbi két esetben a főispáni iratok közé, amikor nem annak a hatásköre volt. Néhány évre vonatkozóan rendelkezünk 
ezekkel a kimutatásokkal: 1883 (RNL KMO F 8. 2. á. 3. cs [1. köt] 255-265.), 1885 (RNL KMO F 8. 2. á. 3. cs [3. köt] 2
8.), 1887 (RNL KMO F 8. 34. á. 1888./ IX./ 28.). Rubrikák: név, illetőség, életkor, foglalkozás, vétség, bírság/bűntetés. 
1890-re vonatkozóan csak összesített adatok (RNL KMO F 8. 2. á. 28. cs 377-378.). A továbbiakban ezekre külön nem 
hivatkozunk.
673 A sósmezői vesztegintézet igazgatója 1884-ben, a következőképpen írta le a jelenséget: „az utóbbi időben nagyon 
lábra kezd kapni az a szokás, hogy oly egyének, kik egy útlevélben útitársul bírva vannak, az útlevéltulajdonos nélkül 
akarnak külföldre, nevezetesen Romániába menni". (RNL KMO F 8. 2. á. 3. cs. [1. köt.] 238.)
684 Az előbbiekben bemutatott vesztegintézeti eves kimutatások kiegészítése szűkségesnek mutatkozik egy másik 
forrástípussal, a csendőrség alispáni hivatalhoz intézett havi eseményi jelentéseivel, amelyek az eljáró csendőrök 
jelentéseiből és tényvázlataiból állt össze. A csendőrségi tényvázlatok egy nagyobb, 1883-1886-ig terjedő időszakot 
teljesen lefödnek, a csendőrség által (saját kezdeményezésre és nem feljelentés nyomán) leleplezett útlevélrendőri 
szabálytalanságok mellett a törvényhatóság területén történt bűncselekmények, balestek és katasztrófák rövid leírását 
tartalmazzák. (Szolgálati utasítás a magyar kir csendőrség számára. II. 148.: „Mindezek alapján szerkeszti az 
őrsparancsnok, és pedig a mikor az illető egyén felhívás, megkeresés, nyomozólevél vagy elfogatási parancs alapján lett 
a csendőrség által elfogva vagy elővezetve, a >Jelentést< vagy >Értesítést<; oly esetekben pedig, mikor az illető a 
csendőrség által nem felhívás, megkeresés, nyomozólevél, vagy elfogatási parancs alapján, hanem saját 
kezdeményezésből, a 116. §. I-IX.pontjai alapján lett elfogva, vagy elővezetve, a >Tényvázlatot<".) A vesztegintézeti 
éves kimutatásokhoz viszonyítva kiegészítő adat a szabálytalankodók haladási iránya, valamint a helyszín és körülények 
pontosabb leírása. Hiányzik viszont az elkövető életkora és foglalkozása. Forrás: RNL KMO F 8. 34. á. 1884./ II./ 7.;
1885./ II./ 5.; 1886./ II./ 12.; 1887./ II./ 14.; 1888./ II./ 11.; 1888./ II./ 2.; 1880./ II./ 3.; 1881./ II./ 10.; 1882./ II./ 5.; 1883./
II./ 11.; 1884./ II./ 13.; 1885./ II./ 22.; 1886./ II./ 15. A továbbiakban ezekre külön nem történik hivatkozás.
685 A korabeli sajtó általában egy-egy szabálysértési eset nyilvánosságra kerülésekor adott hírt a csempész/kalauzról. 
Anekdotikus elemekben bővelkedő leírásban alkotta meg az elkövető zsánerképét, akinek Juon volt a neve, karakterének 
alapeleme az ügyefogyottság, Sósmezőn lakott és egyébként juhpásztorként tevékenykedett. (Székelyföld, 1883 [XII. évf.] 
augusztus 3. [62. sz.]).
676 1 8 8 5. február 25.; 1885. október 8.; 1855. október 28.; 1887. június 12.; 1888. november 6.; 1888. március 25.; 1880. 
október 18.; 1881. október 10.; 1881. december 3.; 1882. május 11., 1884. március 14.; 1885. április 20.; 1886. november
25.
677 RNL KMO F 8. 2. á. 3. cs. (1. köt.) 78.
677 Pénzügyi Közlöny, 1877. 45. sz. 628.
689 MNL OL K 255. 258. cs. 660.
690 Pénzügyi Közlöny, 1886. 20. sz. 238.
691 RNL BMF F 2. 772. á. 33./ 1886. ie.
692 RNL BMF F 2. 772. inv. 10./ 1885. ie.
693 RNL BMF F 2. 772. inv. 7./ 1881. ie.; 15./ 1882. ie.
694 RNL BMF F 2. 772. nv. 18./ 1884. ie.; 47./ 1884. ie.
695 RNL BMF F 2. 772. inv. 36./ 1886. ie.; 37./ 1886. ie.
696 RNL BMF F 2. 772. inv. 17./ 1883. ie.
696 A betiltott irredenta propagandaanyag konspirált beszállítására egy példa: Bíró Sándor 2002. 58-58.
698 RNL KMO F 8. 2. á. 13. cs. (1. köt.) 262.
699 KML F 8. 2. á. 13. cs. (2. köt.) 230-234.
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600 A határszéli Bereck község 1897-es vizsgálatát követően Gábor Péter, Háromszék vármegye alispánja a találóan írta le 
a helyi szinten jelentkező általános jelenséget: „a külföldön tartózkodók számát pontosan nyilvántartani nem lehet, mert a 
románság nagyobb része Romániában keres munkát, ottan dolgozik családostól, csak a téli időszakban érkezik onnan 
haza, a román fiak, ha a 12. évet betöltötték, útlevél nélkül Romániába átszöknek ’s onnan 30-36 éves korukban jönnek 
vissza, azt pedig eddig megakadályozni nem lehetett, hogy eltávozzanak. (KML F 8. 2. á. 13. cs. [1. köt.] 256.)
601 KN 1865. V. köt.. CLXXIV. országos ülés. 1867. november 13. 207.
602 KN. 1865. VIII. köt. CCLVII. országos ülés. 1868. július 8. 338.
603 Az Erdélyi Királyi Biztos (Péchy Manó) egy éves úti okmányok kiállítási hatásköre 1872 október 1-i hatállyal szűnt 
meg és került át a Magyar Királyi Belügyminisztériuméba (RNL KMO F 8. 8. á. 11. köt. 1872./ 6088), közvetlenül az 
állásából felmentése előtt (RNL KMO. F 8. 8. á. 11 köt. 1872./ 6106.
604 KN 1865. IX. köt. CCLXIX. országos ülés. 1868. július 24. 230.
605 RNL KMO F 8. 8. á. 8. köt. 1868./5405; Renteletek Tára, 1868. 812. 3380. B.M. rendelet.
606 Pl. 1802-ben: „Tekintetes Uraságod előtt is tudva lesz, hogy Romániában a prostituált nők nagy része magyarországi. 
Hogy ezen sajnálatos körülmény mennyire árt a romániaiak előtt a magyarság jó  hírnevének és mennyire süllyeszti a 
Romániában künnlakó magyarok erkölcsi tekintélyétfölösleges bővebben bizonyítani. Ha nincsen is módunkban ezen 
szégyenletes állapotot gyökeresen orvosolni, mégis mindent el kell követnünk, hogy azon tőlünk telhetőleg enyhítsünk az 
által, hogy a magyarországi, különösen pedig a székely leányoknak Romániába csempészését megakadályozzuk. " (KML 
F 8. 34.á. 1802./ XXI./ 126.)
606 Corpus Juris Hungarici -  Magyar Törvénytár. 1803 évi VI. törvénycikk; Belügyi Közlöny, 1804. 18. sz. 165-182. 
Belügyminisztérium 40 000/ 1804 sz. végrehajtási utasítás.
607 „A predeáli és verestoronyi kirendeltségek vezetőitől, valamint az útlevélvizsgálattal megbízott mellékvámhivataloktól 
értesültem, hogy még mindig igen nagy száma azon k[is]korú nőszemélyeknek, kik szülőikkel mennek ki Romániába, 
szülőik azonban nyomban visszatérnek egyedül, s k[is]k[orú] leányaikat Romániában hagyják hátra. Habár kétségtelen, 
hogy igen gyakran tisztességes foglalkozásban cseléd, vagy napszámos minőségben maradnak vissza az ilyen k[is]k[orú] 
nőszemélyek, tekintettel azonban arra, hogy viszont igen gyakoriak azon esetek is, hogy rövid idő alatt bordélyházakba, 
kerítők kezébe kerülnek, ennek megakadályozása céljából szükségesnek találom, hogy a kiskorú nőszemélyek útleveleinek 
és úti igazolványainak kiállításánál a legszigorúbb eljárást alkalmaztassák.” (RNL KMO F 8. 34. á. 1806./ 2712.)
609 A székelyföldi értelmiségi kezdeményezésre 1801-től kezdődően létrejött, laza sejtszerű struktúrával és heterogén 
tagsággal rendelkező civil egyesületek konglomerátuma, a Székely Társaságok elsősorban társadalmi integráló szerepet 
vállaltak magukra. több foglalkozási/társadalmi kategóriát magukba foglaltak, azzal a szándékkal, hogy a székelység 
szava egységesen szóljon a központi kormányzatnál, amikor Székelyföld gazdasági felzárkóztatása érdekében emelnek 
szót. A korábbi évtizedek tapasztalatain okulva -  amikor az állami támogatásokat különböző kategóriák 
különbözőképpen értelmeztek: iparostanonc-képzés és a háziipar-fejlesztés a kézműiparosok körében váltott ki 
nemtetszést; agrárius és merkantilisták ellenkező álláspontja a Romániával kötendő egyezmény tárgyalásainak 
konzultációján; középbirtokosok ellenkezése a napszámosok és kisgazdák egyoldalú támogatásán, stb. -  a rászorultság 
alapú segélyezési gyakorlat, mint társadalmi széthúzást eredményezőt elvetették. Vö. Balaton Petra 2010a; Balaton Petra 
2010b.
610 1810. augusztus 23-án, Gyergyószentmiklóson megrendezett ötödik közgyűlésén elhangzottak szerint: „Sajnálatos 
szomorú tény, hogy Romániába, s a vele szomszédos keleti tartományokba feltűnő sok székelyleány vándorol ki, a 
legtöbbször olyan körülmények közt, hogy hová távozásukról sem a szülőknek, sem a hatóságoknak nincsen tudomása. Az 
ilyenek rendszerint lelkiismeretlen lélekkufárok karmaiba kerülnek, s a prostitúció áldozatai lesznek úgyannyira, hogy 
amikor ifjúságuk és egészségük elvesztése után szabaddá tétetnek, már teljesen alkalmatlanok női s anyai hivatásuk 
betöltésére .” (RNL KMO F 8. 34. á. 1811./ 5404.)
711 RNL KMO F 8. 34. á. 1886./ IX./ 41.
612 RNL KMO F 8. 8. á. 8. köt. 1870./ 2782, 2838, 3167, 4288, 4748; 11. köt. 1872./ 1541, 1871, 2858, 3568, 3568, 4088,
4205, 4543, 4545, 4546, 4880, 6118
713 RNL KMO F 8. 8. á. 10. köt. 1871./ 456.
614 RNL KMO F 8. 8. á. 11. köt. 1872./ 5856; 12. köt. 1873./ 364, 1072, 2862, 4116, 6010, 6343.
715 Nem sikerült adatot találni arra vonatkozóan, hogy útlevélrendőri kihágás miatt körözött személyek kézre kerítésére a 
vármegyei hatóságok igénybe vették volna a Monarchia diplomáciai képviseleteit. Romániával kiadatási egyezmény csak
1801-ben létesült (MNL OL K 27. 1801. 08. 02./ 33. np.), aminek alapján a román hatóságok segítségét csak 
katonaszökevények és súlyos bűncselekmények elkövetőinek letartóztatására lehetett csak igénybe venni.
716 RNL KMO F 8. 34. á. 1882./ IX./ 280.
616 „A másfél évvel korábbi eseményekre így emlékezett: A t[e]k[inte]t[es]s tanács előtt tudva van, hogy nem rossz 
erkölcsünk vezetett a bűnben, hanem az ármány, amelyet ellenünk kigondolt Pap István, akkori városszolga, és belehajtott 
önjutalmazása kieszközléséért,mi neki sikerült, és alkalmat szolgáltatott egy ideig a dombérolásra, mert 40 fr t  jutalmat 
kapott a magunk eladásáért első ízben s másodszor megint sikerült galád tervét tovább folytatni, újabb áldozatot kerített 
hálójába, s újból 40 fr t  jutalmat kapott. De a bűn büntetlen nem maradt, mert ravasz tettei miatt szolgaállásából 
elbocsáttatván, most ő keresi Romániába sanyarú kenyerét, ahonnan minket szorított k i ” (RNL KMO F 8. 34. á. 1888./ 
IX./ 183.)
717 RNL KMO F 20. 7. á. 1887./ 657.
719 RNL KMO F 20. 7. á. 1887./ 1611.
720 RNL KMO F 20. 1. á. 17. köt. 1888./ 20.
621 RNL KMO F 8. 34. á. 1887./ IX./ 71.
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/22 RNL KMO F 8. 34. á. 1888./ XIV./ 28.
723 RNL KMO F 8. 34. á. 1888./ XIV./ 85.
724 RNL KMO F 8. 34. á. 1882./ IX./ 227.
725 RNL KMO F 8. 34. á. 1888./ XXI./ 30.
726 RNL KMO F 8. 34. á. 1888./ IX./ 36.
727 Ájus Ferenc-Henye István 1882. 63-113.
728 Az adatok a bukaresti osztrák-magyar diplomáciai képviselet Háromszék vármegye alispáni hivatalához küldött 
állításkötelesek, tehát a Romániában magyarországi anyák fiúgyermekeinek listájából származnak. (RNL KMO F 8. 34. 
á. 1885./ III./ 34.; 1887./ III./ 7.; 1888./ III./ 16.; 1887./ III./ 171; 1888./ III./ 4.; 1888./ III./ 433.; 1800./ III./ 23.; 1800./
III./ 476; 1801./ III./ 40.; 1801./ III./ 180; 1802./ III./ 70.; 1802./ III./ 517.; 1804./ 1621.; 1806./ 550.; 1806./ 5721.; 1807./ 
882.; 1807./ 5481.; 1807./ 8827.; 1811./ 6.) A listák idézett részeit a bukaresti római katolikus és a református egyház 
anyakönyveiben regisztrálták, tehát nem teljesek, hiányoznak a leánygyermekek és az évek is foghíjasok. Átfogóbb 
elemzés érdekében a román főváros levéltárában őrzött anyakönyveket kellene kutani, ami meghaladná jelen kutatás 
kereteit.
627 M egparancsolta nekem, hogy ha kérdezi valaki, hogy minek hívnak, azt mondjam Zsuzsa, mert különben baj lesz. 
Egész nyáron Dobrudzsában voltunk és az őszön elindultunk haza. Brailában gazdám egy rokona esküvőjére ment és 
engem is magával vitt. Innen kiküldöttek engem kenyeret venni, én azonban nem kaptam meg többé azt a házat, 
eltévedtem és így oda vissza nem mehettem. Találkoztam egy mokánnal, ki engem elvitt egy faluba, Csakeruba. O ott 
korcsmáros és én 3 hónapig nála voltam. Ekkor odajöttek a csendőrök és tőlem igazolványt kértek. ”
730 RNL KMO F 8. 34. á. 1807./ 2306.
631 „Ekkor az utcára kerültem, egy 13 éves leánnyal találkoztam, aki magához vett, s ezzel voltam együtt mostanig. Ennek 
a leánynak a nevét nem tudom, úgyszintén azt sem, hogy melyik utcában laktunk, csak azt tudom, hogy ez a leány minden 
nap egy úrral találkozott, akivel szállodába ment, s ez adott neki pénzt s így tartott engem is. A zt is mondotta ez a leány, 
hogy ő megszökött a szüleitől, de a nevét nem mondotta; ez a leány román volt. Tegnap ez a leány veréssel fenyegetett s 
ezért elmentem tőle, s ekkor talált meg ez az ember, aki ide hozott a Konzulátusra.” ( RNL KMO F 8. 34. á. 1813./ 1270.)
632 Gheorghe Zane 1870. 30-36.
733 RNL KMO F 20. 7. á. 1878./ 66.
634 „Nézzük meg Romániának, úgy Moldva, m it Oláhország városait; látni fogjuk, hogy a kovács, lakatos kerekes majd 
mind, az asztalosok, cipészek, szabók tetemes része székely, hogy reggelenként a piacon mészárszékek és zöldségárusok 
közül majdnem több magyar beszédet hallani, mit románt, mert a szakácsnék, szolgálók, gyermekdajkák legnagyobb része 
magyar; továbbá alig van az országban berendezett gazdaság, hol a kocsisok, béresek ne székelyek volnának, és végül 
Moldvában kora tavasztól késő őszig nem utazhatunk anélkül, hogy 10-20, sőt még több személyből álló székely 
munkakereső csapatokkal ne találkoznánk minden lépten-nyomon. ” (Nemere, 1876. december 23.)
635 A román protekcionista gazdaságpolitikát felvállaló liberális körökben az 1860-as évek végén már megfogalmazódott, 
hogy a román ipar megteremtéséhez szükség van az erdélyi kézműiparosok szakértelmére. Az egyik legjelentősebb 
doktriner, P. S. Aurelian többször kifejtette, hogy különböző kedvezményekkel elő kell segíteni a Romániába való 
nagyszámú áttelepedést. A vámháború egyik rejtett céljának ez tekinthető, amint azt felismerte a Romániával folytatott 
kereskedelem kérdésének kiváló szakértője, Szterényi József és Sepsiszentgyörgy város parlamenti képviselője, Beksics 
Gusztáv.
736 Kézdivásárhelyi ingatlanok jelentős mértékű eladási hulláma figyelhető meg ezeknek az iparosoknak a körében az 
1890-es évek első felében, többségük valamelyik romániai városban telepedett le (Lásd: RNL KMO F 100.).
636 Kánya József 2002. 151-173.
637 Magyar Statisztikai Évkönyv, Első évfolyam. 1872.
637 Magyar Statisztikai Évkönyv, Második évfolyam. 1874. 128-128.
640 Egyed Ákos. 2002. 83.
641 Magyar Statisztikai Évkönyv, Első évfolyam. 1872. 118.; Magyar Statisztikai Évkönyv, Második évfolyam. 1874. 137.
642 Magyar Statisztikai Évkönyv, Új évfolyam, 1883. 38.
643 A táblázat a szerző saját szerkesztése. Adatok: A m kir földművelésügyi miniszter kiadványai 1802/22. szám. 
Mezőgazdasági munkabérekMagyrországon 1900 évben. 248-274.
644 RNL KMO F 8. 34. á. 1888./ IX./ 546. A továbbiakban ezekre külön nem történik hivatkozás.
645 Jekelfalussy József 1886.
646 Magyar Statisztikai Évkönyv, Harmadik évfolyam. 1875. 62. A férfiak napszámbérére vonatkozó adatait azért emeltük 
ki, mert ezen foglalkoztatottak között legnagyobb arányban a férfi nem képviseltette magát. Az egyszerű átlag 
kiszámításánál figyelmen kívül hagytuk a Szászsebes szék adatait, mivel január-július közötti időszakra vonatkozóan csak 
az ellátás melletti napszámbérek szerepeltek.
747 Kalórián alapuló becslés: Keleti Károly 1887. 205-207.
647 A munkabérekre, illetve étkeztetés gyakorlatára, élelmiszerek nemére, illetve mennyiségére vonatkozóan 1887-től 
kezdődően állnak rendelkezésünkre térben járásokra, időben évnegyedekre bontott adatok. A m kir földművelésügyi 
minister kiadványai keretében a Mezőgazdasági munkabérek Magyarországon című, évente megjelenő füzetekben 
közölve.
647 Kézdi járás: Ellátásul 3-szor főtt étel (köles- és árpakása, bab, burgonya, puliszka tejjel, turóval); hús hetenkint 2-3- 
szor, rendszerint füstölt hús és este; pálinka naponta 2-3-szor, nyáron 4-szer, olykor néha 5-ször is 1-1 deciliter.; 
Miklósvári járás: az ellátás ilyen: reggel túrós puliszka vagy zsiros küleskása; délben burgonya vagy bableves hússal; 
ozsonnára (Szent Györgytől-Szent Mihályig) kenyér és hagyma, retek, esetleg gyümölcs; este tejes vagy túrós puliszka
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vagy juhhusos étel; pálinka férfiaknak napjára 2-3 deciliter.; Orbai járás: Ellátásul reggel kása, burgonyaleves vagy 
tésztaleves, liter pálinka és rozskenyér; délben: főzelék (bab, stb.) kevés hússal vagy szalonnával, deciliter pálinka; 
oszonnára (nyáron) túró vagy szalonna, rozskenyér, deciliter pálinka; este tengeripuliszka tejjel és túróval, deciliter 
pálinka, 2-3-szor hetenkint hús. Pálinka néhol 1-1 deciliteres adagokban. (Mezőgazdasági munkabérek Magyarországon 
az 1897. évben. 56.; Mezőgazdasági munkabérek Magyarországon az 1898. évben. 58.; Mezőgazdasági munkabérek 
Magyarországon az 1900. évben. 58.); Sepsi Járás: az ellátás ilyen: kora reggel egy pohárka pálinka és kenyér; reggel 8- 
kor burgonya vagy tésztaleves vagy kása; délben bab, lencse vagy borsó sült szalonnával vagy túróval, esetleg hússal, 
kenyér és pálinka; ozsonnára (nyáron) pálinka, kenyér és néhol kevés szalonna vagy túró is; este füstölt disznóhúsleves 
árpakásával, ha pedig délben volt hús, akkor puliszka tejjel, 1 pohár pálinkával. A hús aratás alatt mindennap, egyébként 
hetenként 2-3-szor, egyes helyeken aratáson kivül is majdnem mindennap kijár, főleg sertéshús, gyakrabban juhhús, 
ritkábban tehénhús. Pálinka rendszerint 3-szor, nyáron 4-szer, télen csak napjában 2-szer napjában, egyszerre többnyire 1
1 deciliter. (Mezőgazdasági munkabérek Magyarországon az 1897. évben.. 57.; Mezőgazdasági munkabérek 
Magyarországon az 1898. évben. 58.; Mezőgazdasági munkabérek Magyarországon az 1899. évben.. 58-58.)
650 A Magyar Statisztikai Évkönyvek megfelelő köteteiben havonkénti bontásban közölték a férfi-, női- és gyermek 
munakerő legmagasabb és legalacsonyabb összegeit. A két szélső érték egyszerű átlaga, illetve három havonkénti 
egyszerű átlagtból állt össze a diagram.
651 Keleti Károly. 154.
752 Fél Edit-Hofer Tamás 1887. 161-162.
753 Fél Edit-Hofer Tamás 1887. 286.
654 A székely munkáskéz sikeressége az elfogultnak tűnő Egán Ede megfogalmazásában a következő volt: „Tekintélyes 
romániai gazdák nyilatkozata szerint egy magyar férfi munkája ér annyit, mit két bolgáré, vagy 2 A románé, és egy 
magyar női személy munkája bőven fe lér egy román férfiéval. Tehát az értékének viszonya 4:10 és 5:10. M íg egy-egy 
cséplőgép kiszolgálásához alkalmaznak 38-40 bolgárt, vagy 56-60 oláht, vagy 70-80 cigányt, addig ugyanazon munkát 
30 székely végzi. Négyes fogatnál 2 oláh béres van alkalmazva, addig egy magyar béres maga elhajtja 4 ökrét." (Egán 
Ede 1886. 67.)
655 Láncszerű migráció terminust lásd. Clark, Peter-Souden, David (eds.) 1887. Magyar nyelvű alkalmazását lásd Polyák 
7A56ndrea 2003.
756 RNL KMO F 8. 34. á. 1885./ IX./ 152.
756 RNL KMO F 8. 34. á. 1883./ IX./ 1823.
757 RNL KMO F 8. 34. á. 1884./ IX./ 173.
759 RNL KMO F 8. 34. á. 1884./ IX./ 438.
760 RNL KMO F 8. 34. á. 1886./ VII./ 53.
761 RNL KMO F 8. 34. á. 1887./ IX./ 174.
762 RNL KMO F 8. 34. á. 1813./ 8370.
763 RNL KMO F 8. 34. á. 1888./ IX./ 475.
764 RNL KMO F 8. 34. á. 1800./ XXI./ 171.
765 RNL KMO F 8. 34. á. 1801./ II./ 157.
766 RNL KMO F 8. 34. á. 1802./ XIV./ 221.
766 RNL KMO F 8. 34. á. 1806./ 2711.
767 RNL KMO F 8. 34. á. 1806./ 10076.
769 RNL KMO F 8. 34. á. 1808./ 10888
670 Lásd. Balaton Petra 2004.
771 RNL KMO F 8. 34. á. 1815./ 13212.
772 RNL KMO F 8. 34. á. 1888./ II./ 38.
773 RNL KMO F 8. 34. á. 1880./ I./ 6.
664 Corpus Juris Hungarici -  Magyar Törvénytár. 1876. évi XIII. törvénycikk. V. szakasz.
775 RNL KMO F 8. 34. á. 1888./ XIV./ 127.
776 RNL KMO F 8. 34. á. 1888./ XXI./ 77.
777 RNL KMO F 8. 34. á. 1880./ XVIII./ 111.
768 RNL KMO 8. 1. á. 70. köt. 1883./ 12./ 22./ 572. jkvp.
679 HSz 1886. 263-264.
780 RNL KMO F 8. 34. á. 1886./ II./ 77.
771 RNL KMO F 8. 1. á. 78. köt. 1886. 06. 15./ 106. jkvp.
682 Gidó Csaba 2013. 208-216.
783 RNL KMO F 8. 34. á. 1884./ XXI./ 166.
784 RNL KMO F 8. 34. á. 1886./ V./ 88.
675 Corpus Juris Hungarici -  Magyar Törvénytár. 1888. évi II. törvénycikk; 1888. évi XLII. törvénycikk.
676 RNL KMo F 8. 34. á. 1800./ V./ 25.; A jelenség Bözödi György szociográfiai munkájának köszönhetően vált 
közismertté, itt határozottan elitélő hangnemben irt a munkáltatókról, ezek motivációját meglehetősen egyoldalúan 
ismertette. (Lásd. Bözödi György 1885. 165-174.)
776 Székelyföld, 1887. szeptember 8.
777 RNL KMO F 8. 34. á. 1803./ 2470.
679 „Munkáslakások vannak a bükszádi Farkas-féle fűrésztelepen, az Erdélyi Erdőipar Kommandó-Gyulafalva-Musai 
telepen. A g ró f Mikes-féle gelencei és Bogdán-féle zabolai fűrésztelepeken. Az Erdélyi Erdőipar R t külön teleporvost tart,
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iskolát építtetett és tanítót maga fizet. Imaházában felváltva istentiszteletet tartanak különböző felekezetek lelkészei, akiket 
a vállalat szerződés szerint díjaz. Az erdővidéki barnaszénbánya RT köpeci telepén is van néhány munkáslakás, a 
bányamunkások nagy zöme azonban a közel levő Köpec községben lakik. Az Erdélyi Erdőipar RT  munkásait baleset ellen 
biztosítja. Ugyanezen vállalat a munkások élelmezéséről és legszükségesebb ruházkodásról is gondoskodik amennyiben 
raktárokot és üzleteket tart fenn, amelyekben a szükséglet megszabott árakon bevásárolhatók. ” (RNL KMO F 8. 34. á. 
1800./ II./ 146.)
770 RNL KMO F 8. 34. á. 1802./ II./ 142.; 1803./ 4238.
671 RNL KMO F 8. 1. állag. 130. köt. 1808. 07. 15./ 318. jkvp.; Alispáni jelentés 1808.
672 RNL KMO F 8. 34. á. 1805./ 8703.
773 Magyar Compass, 1886/1887. 244.
774 Magyar Compass, 1816/1817. 413.
775 Magyar Compass, 1816/1817. 418.
776 Magyar Compass, 1816/1817. 443.
776 Magyar Compass, 1816/1817. 448.
678 Székelyföld, 1886. október 15.; 1888. szeptember 7; 1803. január 15.; 1803. február 15.
799 A községi tanácsok és a Kovászna Megyei Személynyilvántartó Közszolgálat őrzi a polgári anyakönyvek példányait. 
Kutatószolgálatot ezek az intézmények nem tartanak fenn, a 100 évnél régebb regisztrált adatok elérése (aminek kutatását 
a személyi adatvédelmi törvény lehetővé teszi) akadályokba ütközik.
700 RNL KMO F 105. 518. ie. (Papolc református egyházközség, születések, esketések és elhalálozások, 1831-1888.); 
518. ie. (Papolc református egyházközség, születések, 1888-1824.); 708. ie. (Zágon római katolikus egyházközség, 
születések, 1857-1882.); 708. ie. (Zágon római katolikus egyházközség, születések, 1883-1827); 515. ie. (Papolc ortodox 
egyházközség, születések, 1813-1847.)
701 RNL KMO F 105. 333. ie. (Gelence görög katolikus egyházközség, születések, 1878-1806.); 337. ie. (Gelence római 
katolikus egyházközség, születések, 1877-1884); 338 ie. (Gelence római katolikus egyházközség, születések, 1877-1884);
376. ie. (Imecsfalva római katolikus egyházközség, születések, 1885-1830.); 616. ie. (Kézdivásárhely református 
egyházközség, születések, 1884-1824.); 718. ie. (Zabola református anyaközség, születések, 1887-1810.)
702 RNL KMO F 105. 710. ie. (Zágon római katolikus egyházközség, házasság esketések, 1857-1806.) A házas felek 
származási helyét tekintve az anyakönyv jóval nagyvonalúbb a születési anyakönyvekhez képest, sajnos csak 1806-ig 
vannak regisztrált adatok.
703 RNL KMO F 105. 520. ie. (Papolc református egyházközség, házasság esketések, 1888-1850.)
704 RNL KMO F 105. 516. ie. (Papolc ortodox egyházközség, házasság esketések, 1815-1850.)
705 RNL KMO F 105. 340. ie. (Gelence római katolikus egyházközség, házasság esketések, 1883-1888.)
706 RNL KMO F 105. 378. ie. (Imecsfalva római katolikus egyházközség, házasság esketések, 1881-1850.)
707 RNL KMO F 105. 720. ie. (Zabola református egyházközség, házasság esketések, 1887-1813.)
707 Berecz Gyula 1803. 180. A két iskolának az iratanyaga, a kovásznaival együtt valószínűleg az 1816-os román invázió 
idején semmisült meg, vagy kallódott el. A részvénytársaság egyéb iratanyagával együtt nem került levéltárba. (RNL
8B09MF F 239.
707 Székelyföld, 1886. július 30.
710 Az 1887/1888-1810/1811 tanévek közötti időszak anyakönyveit és osztályozási vizsgáltuk tételesen. (RNL KMO F 
315. 1-36. ie.)
711 RNL KMO F 315. 36. ie. 78. s.sz.
712 Az 1888/1888-1808/1808 tanévek közötti időszak anyakönyveit és osztályozási vizsgáltuk tételesen. (RNL KMO F 
230. 1-46.)
713 1884/1885-1807/1808 közötti időszak anyakönyveit és osztályozási vizsgáltuk tételesen. (RNL KMO F 186. 1-28.)
714 RNL KMO F 322. 1. ie. (Előmeneteli és mulasztási napló, 1888/1888. tanév)
715 RNL KMO F 322. 57. ie. (Előmeneteli és mulasztási napló, 1805/1806. tanév)
716 RNL KMO F 341. 1. ie. (Előmeneteli és mulasztási napló 1817/1818.; 1818/1818. tanévekre)
717 RNL KMO F 283 1. ie. (Előmeneteli és mulasztási napló 1817/1818.; 1818/1818. tanévekre)
717 RNL KMO F 322. 8., 8, 10. ie. (Előmeneteli és mulasztási naplók, 1818/1818 tanév)
717 RNL KMO F 322. 6., 7. ie. (Előmeneteli és mulasztási naplók, 1817/1818 tanév)
720 RNL KMO F 323. 1. ie. (Előmeneteli és mulasztási naplók, 1818/1818; 1818/1820; 1820/1821 tanévek)
721 Lásd 1868., 1868., 1870., 1871. évek közigazgatási iktatókönyveit (RNL KMO F 8. 8. á. 7., 8., 8., 10. köt.)
722 Galgóczy Károly 1874.
723 RNL KMO F 8. 8. á. 2. köt. 135 lap. 1873. 04. 1./ 18. jkvp.
724 „mert ezen gyárak munkával ellátnák őket a téli évszakokon át is, s ekkor nem volna szükségük, hogy a kenyérkereset 
nyomorától űzetve honnunkból távol országokba távozzanak, honnan gyakran testileg és lelkileg megfertőztetve a 
legnagyobb nyomor között térnek vissza szülőföldjükre, a nemzetphisikai és erkölcsi romlására.”
825 Az éves útlevél kérelmezése, Belügyminisztériumhoz felterjesztése, kiállítása és kiadása általában két hónapot vett 
igénybe.
726 RNL KMO F 8. 8. á. 2. köt. 165. lap 1873. 11. 12./ 44. jkvp.
827 A székely székek közül egyedül Háromszéken használták az alispán titulust.
727 „meg kell jegyeznem, hogy 15 napos útlevéllel kimenteknek legfeljebb 4%-a ha visszajő rendes időben, a többi benn 
marad Oláhhonban -  dolgozik csaknem az ősz beálltáig, mikor azután visszatér övéihez s itthon telel. E  lehetett alapja az
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annyira hiresztelt „székely kivándorlásnak, " hová bizonnyal Háromszék is beleértetett.” (RNL KMO F 8. 8. á. 3. köt. 3. 
lap 1874. 05. 27./ 3. jkvp.)
729 Számos erdélyi közéleti személyiség tagja volt, pártszimpátiától függetlenül, igy gr Kálnoky Dénes is alapitó tag volt, 
Forró Ferenc azonban nem volt tag.
730 RNL KMO F 8. 34. á. 1878./ XVII./ 623.
831 RNL KMO F 8. 8. á. 4. köt. 14. lap 1875. 06. 24./ 3. jkvp.
732 „,[...] okát azon körülményben kell keresni, mely szerint törvényhatóságunk népe a vasúton részint Brassóhoz érkezett 
szállítmányok, részint a Sósmező fe lő l behozandó, illetőleg behozott gabona fuvarozása által igen igénybe vétetik, és én 
úgy hiszem, hogy a jelenlegi pénzszűk világban, tekintve a roppant károsodást, m it az idéni jégverés okozott, 
lakosságunkra csak jótékonyan hat. " (RNL KMO F 8. 1. á. 13. köt. 4. lap. 1877. 12. 5./ 3. jkvp.)
733 „,[...] meglehetős nagyszám azonban tekintve, hogy egy része az oláhország határán készülő vasúti munkára, mint 
dolgozó, vagy vállalkozó, más része fa, cserépedény, üveg, deszka, pityóka, háziszőttes kelmék eladása végett utazott be, 
azon mozgalmat tanúsítja, mely az iparterményeknek hasznosítására részint piacot keres -  részint az idei szűk termés 
következtében élelem után lát -  munkája által télire beszerzi a szükségeseket -  s nem válik terhére az államnak." (RNL 
KMO F 8. 1. á. 18. köt. 3. lap. 1878. 11. 18./ 247. jkvp.)
734 RNL KMO F 8. 34. á. 1878./ IX./ 168.
735 RNL KMO F 8. 34. á. 1878./ IX./ 281.
736 „Bár ezen kiadás meglehetős nagy szám, mindazáltal tekintve a téli időt s megyénk múlt évi szűk termését, mennyiben 
a munka keresése és élelemnek azon útoni megszerzése senkinek gyalázatára válni nem szokott -  nem oly jelentékeny, 
hogy az tulságosnak tekintessék, vagy éppen kivándorlásnak kereszteltessék." (RNL KMO F 8. 1 á. 20 köt. 6. lap. 1880. 
0(5. 22./ 4. jkvp.)
736 Nem volt új keletű a jelenség, a neoabszolutizmus korszakában gyakran előfordultak esetek.
737 RNL KMO F 8. 34. á. 1880./ IX./ 287.
739 RNL KMO F 8. 1 á. 33 köt. 4. lap. 1883. 05. 15./ 108. jkvp
740 RNL KMO F 8. 1 á. 37 köt. 6. lap. 1884. 03. 21./ 3. jkvp.
741 RNL KMO F 8. 1 á. 41 köt. 4. lap. 1885. 06. 8./ 5. jkvp.
842 Számos esetben a gazdák a hatóságok segítségét igényelték, hogy napszámosokat hazatoloncoltassanak azzal az 
indokkal, hogy azok a téli időszakban folyósított kölcsönök fejében nem tettek eleget kötelezettségeiknek. A 
főszolgabíróságok és a csendőrség, annak ellenére, hogy a gazdák nem tudtak felmutatni erre vonatkozó írásos 
szerződést, ezeket a felkéréseket teljesítették. (RNL KMO F 8. 34. á. 1880./ XVIII./ 111.). A romániai szezonális 
munkavállalásnak ez az egyik kiváltó oka, mert ily módon a napszámos nem érezte magát biztonságban az ilyenfajta 
zaklatásoktól a szomszédos Brassó vagy Nagy Küküllő vármegyékben.
743 RNL KMO F 8. 34 á. 1884./ II./ 85.
744 KML F 8. 34 á. 1884./ V./ 4.; 1886./ V./41.
745 KML F 8. 34 á. 1888./ II./ 38.
746 KML F 8. 34 á. 1880./ I./ 6.
847 A különböző szakminisztériumhoz címzett főispáni jelentések az esetek többségében az alispán által összeállított és a 
Közigazgatási Bizottságnak beterjesztett negyed-, fél- és éves jelentésein alapultak,
747 KML F 8. 2. á. 3. cs. 104.
749 KML F 8. 34 á. 1883./ II./ 11.
750 KML F 8. 34 á. 1886./ II./ 26.
751 KML F 20. 7. á.. 1878./ 66.
752 KML F 8. 34 á. 1886./ XXI./ 173.
753 KML F 8. 34 á. 1886./ II./26.
754 KML F 8. 34 á. 1888./ II./ 38.
755 KML F 8. 34 á. 1886./ II./ 26.
756 KML F 8. 34 á. 1882./ I./ 3.; 1883./ I./ 2.
756 KML F 8. 34 á. 1800./ II./ 26. 38.
757 KML F 8. 34 á. 1888./ II./ 75.
759 KML F 8. 34 á. 1888./ II./ 81.
760 KML F 8. 34 á. 1888./ II./ 75.
761 KML F 8. 34 á. 1802./ II./ 142.
762 RNL KMO F 8. 34 á. 1881./ XXI./ 114.; 1882./ XXI./ 81, 346; 1883./ VII./ 61.; 1884./ VII./ 12.; 1884./ XXI./ 56.
763 Alispáni jelentés 1884. 5.
864 Cseh Gyula, Kézdi járás főszolgabírójának válaszából: „ A kivándorlás a szomszéd Romániába meglehetős 
nagymérveket öltött, de csak időleges, amennyiben évi szolgálat és mezei munka ideje alatt vannak künn. Oka az, hogy 
Romániában sokkal magasabb bér és napszámot kapnak a munkások, mint idehaza. Ellensúlyozására az útlevelek 
kiadásának korlátozása alkalmaztatott. A z időlegesen Romániában levők nagy része a vám kikerülésével tiltott utakon 
ment be Romániába, ellensúlyozásukra a határszéli őrsök (csendőr, pénzügyőr) szaporítására volna kívánatos." (RNL 
KMO F 8. 34 á. 1888./ I./ 3.)
865 Kiemelte, hogy „ a vármegye birtokossága, ipari és gyári telepei a munkás népnek állandó megélhetést itthon nem 
biztosítván, a birtokviszonyok sajátossága és megélhetés kényszere folytán kénytelen élelme megkeresése végett a közeli 
szomszédos Romániába áthúzódni". (Alispáni jelentés 1887. 8.)
766 Alispáni jelentés 1888. 30-31.
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76/ RNL KMO F 8. 1. á.. 81 köt. 14. lap. 1800. 06. 15./ 168. jkvp.
868 RNL KMO F 8. 1. á. 84 köt. 17. lap. 1801. 06. 1./ 6. jkvp.
769 RNL KMO F 8. 1. á.. 85 köt. 15. lap. 1801. 08. 18./ 370. jkvp.
760 RNL KMO F 8. 1. á.. 85 köt. 125. lap. 1801. 10. 11./ 603. jkvp.
861 RNL KMO F 8. 1. á. 87 köt. 61. lap. 1802. 06. 11./ 84. jkvp.
872 „ Megyénkben a jelentés szerint 300-400 tót munkás nyert állandó alkalmazást. Mi az oka annak, hogy megyénk fia  
kenyérért Romániába kénytelenek menni s a mi megyénkben idegen munkások alkalmaztatnak? Nem volt rá mód lelhető, 
hogy a munkásszükséglet megyénkben kiegyenlíthető legyen? Hisz a munkakereset hiányáról panaszkodik mindenki s 
mégis ez az eredmény? Kérdem az alispán úrtól. " (RNL KMO F 8. 34 á. 1802./ II./ 50.)
863 RNL KMO F 8. 1. á. 88 köt. 24. lap. 1802. 10. 15./ 357. jkvp.
864 RNL KMO F 8. 1. á. 105 köt. 24. lap. 1804. 07. 6./ 236. jkvp.
875 RNL KMO F 8. 34 á. 1807./ 2625.
876 RNL KMO F 8. 34 á. 1806./ 8708.
876 RNL KMO F 8. 34 á. 1805./ 8703.
878 „ Minden előnyt és kedvezményt csak a munkásnépnek, a parasztnak és a sok helyütt erkölcsi züllésnek indult 
családoknak nyújtanak és emellett vérző szívvel kell látnunk, hogy a nemzet gerince és a nemzet fenntartó eleme a 
középbirtokos osztály nagyon halad a pusztulás lejtőjén lefelé. " (RNL KMO F 8. 1. á. 125 köt. 7. lap. 1808. 04. 28./ 88.
T^pO

„ Vármegyénkben a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a legelőkérdés megoldása, továbbá az ipar fejlesztése 
különösen a kisipar támogatása a legfontosabb kérdések éspedig azért, mert vármegyénkben a faipar rendkívül 
nagymértékben van kifejlődve és az erdők rohamos letarolása folytán talán nemsokára be fo g  következni az az idő, 
amikor a vármegyénkben munkásfelesleg lesz. Ezen oknál fogva a vármegyei iparfejlesztő bizottságot, melynek 
munkásága már régóta szünetel, új életre kell kelteni. " (RNL KMO F 8. 1. á. 133 köt. 67. lap. 1810.04. 28./ napirend 
előtt.)
880 Magyar Statisztikai Évkönyv 1874. 5-6; 18-20.
781 Kollerffy Mihály 1877. 26-27.
882 Lásd Varga E. Árpád 1888. 15-18.
883 A különbségeket nem az állami egyenes adók adták, azok összegeiben nem mutatkoztak jelentősebb különbségek. 
Háromszék vármegyében például a nyers kincstári jövedelem (dohánygyár üzleti nyeresége nélkül) 1802-ben 3 545 888 
korona, 1803-ban 3 584 114 korona, 1811-ben 4 358 567 korona (RNLKMO F 8. 34. á. 1803/ 1537; Alispáni jelentés 
1803; RNLKMO F 8. 34. á. 1812/ 2285.). Ezzel szemben Udvarhely megyében 1804-ben 1 425 817 korona, 1807-ben
1 761 005 korona ez az összeg (Alispáni Udvarhely 1804; Alispáni Udvarhely 1807.)
784 Pál Judit 2003. 164
775 Pál Judit2003. 170-171.
786 Pál Judit 2003. 166.
776 Egyed Ákos tipologizálása szerint Háromszéken, a Felső Fehér vármegyei enklávékat leszámítva, az 1848-as 
jobbágyfelszabadítást megelőzően volt: zsellérfalu 1; jobbágyfalu 1; határőrfalu 3; vegyes (határőr-zsellér-jobbágy) 80. 
(Egyed Ákos 2002. 20-23.)
777 Pál Judit 2003. 180.
779 Pál Judit 2003. 188.
770 A pálinkafőzés székelyföldi gyakorlatára vonatkozóan igen szűkszavú a szakirodalom, legyen szó az 
önkormányzatiságot tárgyaló munkáról, (Lásd: Pál Antal Sándor 2002.) vagy helyi szokásjog kodifikálására vonatkozó 
referenciamunkáról. Az ebben felsorakoztatotott történeti forrásokban, a falutörvényekben csak elvétve esik szó a 
pálinkafőzés gyakorltáról, ami arra enged következtetni, hogy evidenciának számított, ami további szabályozásra nem 
szorult. Ebből a szempontból beszédes a Háromszékkel szomszédos, Felső Fehér vármegyéhez tartozó Hídvég 
falutörvénye 1800-1820-ból: „A gabonapálinkát, mint a felséges királyi fő  igazgató tanács sok rendbeli tilalmazásánál 
fogva, mind a földesúrnak tetemes és érezhető kárainál fogva, kemény büntetés terhe alatt főzni nem szabad." (Imreh 
István 1883. 456.) A passzus közvetlenül a kodifikálás előtti konkrét eseményre utal, vagyis a falusiak -  nyilván a közeli 
háromszéki gyakorlat mintája alapján -  pálinkát főztek, ami a földesúr regáléjogát sértette. A széki területen ennek 
fordítottjára is van példa: olyan vegyes falvakban, ahol erőteljes a földesúr léte, vita tárgyává vált.
771 Landesgesetz- und Regierungsblatt fü r  das kronland Siebenbürgen -  Erdélyi koronaországot illető Országos Törvény- 
és Kormánylap -@oia fleyinop npobin^ane mi r^öepnynyí nentpy ^eapa de Kopoan, Tpancinbania, 1851. 1. sz. 15.
772 RNL KMO F. 20. 7. á. 1580. ie. (VI. 1. it.) 103-108.
773 RNL KMO F. 20. 7. á. 1648 ie. (VI. 1. it.) 37-40.
774 Landesgesetz- und Regierungsblatt fü r  das kronland Siebenbürgen -  Erdélyi koronaországot illető Országos Törvény- 
és Kormánylap -  @oia fleyinop npobin^ane mi r^öepnynyí nentpy ^eapa de Kopoam, Tpancinbania, 1851. 14. sz. 374
377.
775 RNL KMO F. 20. 7. á. 1580 ie. (VI. 1. it.) 36.
776 A lista a következő rubrikákat tartalmazza: személy neve, házszám, főzőüst űrnérete (veder/kupa), erjesztőkád 
űrmérete, gabona neme, gabona mennyisége, háztartásban élő személyek száma (RNL KMO F. 20. 7. á. 1580 ie. [VI. 1. 
it.] 65-67.)
776 Például a Brassói Kereskedelmi és Iparkamara számára a tímár céh által összeállított listán, a melléktevékenység 
rubrikánál Jantsó Ádám mesternél a következő bejegyzés szerepel: pálinkafőző volt, de a fogyasztási adó után megszűnt a 
folytatással. (RNL KMO F. 20. 7. á. 1648 ie. [VI. 1. it.] 12.)
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777 Az adómentes szeszfőzők listáját csak a fazakas, kalapos, mészáros, szabó, szíjgyártó, szűcs és tímár céhek 1851-es 
taglistájával hasonlítottam össze, hiányik az asztalos, cipész, csizmadia, degettes, lakatos és rézműves céhek listája. (RNL 
KMO F. 20. 7. á. 1648 ie. [VI. 1. it.] 1-47.)
899 Az adómentes szeszfőzésre jelentkezett személyek listája a következő rubrikákat tartalmazza: tizes, házszám, személy 
neve, gabona neme, főzés időszaka, ital mennyisége, földbirtok mérete (négyszögöl), főzőüst űrnérete (veder/kupa), 
erjesztőkád űrmérete, háznépe száma, megjegyzés (RNL KMO F. 20. 7. á. 1708 ie. [VI. 1. it.] 7-21.)
700 RNL KMO F 20. 2. á. 37. köt. 1863. 04. 28./ 26. jkvp.; 38. köt. 1864. 10. 14./ 53. jkvp.
701 RNL KMO F 20. 2. á. 38. köt. 1866. 06. 20./ 45. jkvp.
702 Erdélyben a pénzügyőrség 1850-ben a kormányzó intézkedésére, a pénzügyminisztérium jóváhagyásával jö tt létre. 
Legfelsőbb szerve a nagyszebeni országos pénzügyigazgatóság volt, ez alá tartozott a brassói kerületi 
pénzügyigazgatóság, ebbe volt besorolva Kézdivásárhely székhellyel az osztályparancsnokság, amelynek működési 
területe Háromszékre terjedt ki. 1851-ben a legénység rendszeresített létszáma 134 főben volt megállapítva (Lásd: Lukács 
Ferenc 1803.)
703 RNL KMO F 8. 8. á. 6. köt. 1862./ 2852.; 8. köt. 1864./ 6338.
704 RNL KMO F 8. 8. á. 8. köt. 1864./ 51., 2460., 2818.
705 RNL KMO F 8. 8. á. 8. köt. 1864./ 462., 2888.
706 RNL KMO F 8. 8. á. 8. köt. 1865./ 2778., 3278.
707 RNL KMO F 8. 8. á. 8. köt. 1865./ 1883.
707 RNL KMO F 8. 8. á. 11. köt. 1867./ 212.
707 RNL KMO F 8. 8. á. 1. köt. 1867. 10. 28./ 48. jkvp. Előzőleg Kézdivásárhely város képviselete is kidolgozta a kisüsti 
pálinkafőzés hogyan továbbjának tervét, aminek lényege az volt, hogy maradjon a régibe azon hozza adással, hogy a 
sernek is hasonló módoni főzhetése váljon valóra (RNL KMO F 20. 2. á. 38 ie. 1867. 06. 18./ 22. jkvp.)
710 „[...] egyedül Csíkszék azon lakosainak engedi meg, kiknek a pálinkafőzésre szánt üstjei egy alsó ausztriai akónál nem 
nagyobbak. Ezen kedvezményben azonban csak úgy részesülhetnek, ha minden egyes alsó ausztriai fé l akós üst után 4 
(négy) o. é. forintot fogyasztási adó átalány fejében egy évre fizetnek”
711 RNL KMO F. 20. 7. á. 2113. ie. (VI. 1. it.) 6., 57., 58-60.
712 RNL KMO F. 20. 7. á. 2113. ie. (VI. 1. it.) 12-43., 47.
713 „A mai ülésen a kisüstökkeli pálinkafőzés, úgy mint a pénzügyi bizottság javasolta és jelentettem, elfogadtatott.” 
Távirat, kelt 1868. 06. 25. (RNL KMO F. 20. 7. á. 2113. ie. [VI. 1. it.] 44.)
714 RNL KMO F 8. 8. á. 1. köt. 1868. 08. 05./ 2. jkvp.
715 Corpus Juris Hungarici -  Magyar Törvénytár. 1868. évi XVI. Törvénycikk a szeszadóról. 12§: „A székelyföld azon 
vidékein, amelyeken az eddigi gyakorlat tanusítása szerint is a marha téli kitartása csak pálinkafőzés által biztosítható, 
kivételképp megengedtetik, hogy pálinkát liszttartalmú anyagokból is kisebb üstökön, melyek egy alsó-ausztriai akónál 
nem nagyobbak, a pénzügyminiszter által megszabott feltételek mellett, főzhessenek, ha minden egyes egy alsó-ausztriai 
akós üst után két forin t fogyasztási évi adóátalány fejébe fizetnek.”
716 RNL KMO F. 20. 7. á. 2113. ie. (VI. 1. it.) 62-67.
717 RNL KMO F 8. 8. á. 1. köt. 1868. 03. 02./ 28. jkvp.
717 RNL KMO F 8. 8. á. 2. köt. 1871. 11. 14. / 24. jkvp.
717 Corpus Juris Hungarici -  M agyar Törvénytár. 1871. évi LIII. Törvénycikk az 1848-ik évi törvények által 
megszüntetett úrbéri kapcsolatból fennmaradt jog- és birtokviszonyok rendezéséről. 5§: „Az 1848. IX  törvénycikk által az 
úrbéri kapcsolat véglegesen meg lévén szűntetve, az úrbéri kapcsolatból eredő és származtatott következő jogok és 
kötelezettségek is elenyésztetnek: [...] 2. a pálinka-kazánoktól fizetett díjak, amennyiben ezek úrbéri viszonyon alapultak”
720 RNL KMO F 8. 1. á. 8. köt. 1876. 08. 26./ 24. jkvp.
721 RNL KMO F 8. 1. á. 10. köt. 1877. 06. 26./ 102. jkvp.
722 KI. 1878. V. köt. 121. 212.
723 KI. 1878. XIII. köt. 424. 60.
724 K.I. 1878. IX. köt. 348. 312.
725 K.I. 1878. XIII. 450. 140.
726 Corpus Juris Hungarici -  Magyar Törvénytár. 1878. évi XXIV. Törvénycikk a szeszadóról. 2§ „Adómentes 
Pálinkafőzés. Azoknak, kik a szeszes folyadékokkal sem kicsinyben, sem nagyban nem kereskednek, megengedtetik, hogy 
ön termesztette anyagokból önmaguk és velük egy kenyéren levő háznépük vagy cselédeik részére évenként (az évet 
szeptember 1-től augusztus végéig számítva) legfeljebb 50 fokú (a százfokú szeszmérő szerint) pálinkát, 1 hektólitert meg 
nem haladó mennyiségben, adómentesen főzhessenek. Ha lisztes anyagok fordíttatnak az adómentes pálinkafőzésre, arra
2 hektóliternél nagyobb űrtartalmú főzőedényeket használni nem szabad.” Az ezt követő szeszadózási jogszabályok 
hasonló formában helyben hagyták a rendelkezést 1888-ig. (1884. évi XXI. törvénycikk 2. §.; 1888. évi XXIV. 
törvénycikk 5. §.)
927 A pálinkafőzéshez hasonlóan az italmérési jog kérdése sincs tárgyalva a székelyföldi önkormányzatiság keretében és a 
falutörvények is meglehetősen szűkszavúak ezzel kapcsolatban, a hamis mértékek használatának tiltása ismétlődik 
leggyakrabban, mutatva, hogy ez volt a legjelentősebb probléma. Egyedül Ozsdola 1774-ben papírra vetett törvében 
szerepel a régi jognak a megerősítése: „Minthogy ezelőtt szabad volt minden embernek pecsenyét vágni, korcsmát tartani
-  ezután is szabad lészen.” (Imreh István 1883. 428) Kisborosnyón erős földesúri befolyás érvényesült, így az 1724-es 
falutörvényben világossát tették, hogy idegenek ezzel a joggal nem rendelkeztek: „Az mi pedig a korcsma és 
mészárszéket illeti, idegen és más helyről idejött embereknek -  akárki jobbágya legyen -  korcsomát és mészárszéket nem 
szabad tartani;” (Imreh István 1883. 362.) A vármegyei-széki területen lévő gyakorlatok interferenciájára pedig (mint
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előbb, a pálinkafőzésre vonatkozóan) úfent kézenfekvő a hídvégi példa: „Minthogy a fennálló törvények szerént is a 
korcsmajuss és -haszon egyenesen csak a földesurakat illeti, itten Hídvégin pedig a bévett rossz szokás szerént, mely 
ugyan szüntelen tilalmaztatott, de mégis (a közönség engedetlen lévén) korcsomárolni szoktak. Tehát meghatároztatott, 
hogy csupán a földesurakon kívül senkinek semmiféle italt korcsomárolni ne merészeljen és nem szabad. " (Imreh István 
19873. 456.)
728 Egyed Ákos 2002. 80.
727 RNL KMO F 8. 1. á. 14. köt. 1878. 06. 12./ 113. jkvp.
730 RNL KMO F 8. 8. á. 5. köt. 1876. 06. 13./ 78. jkvp.
731 RNL KMO F 8. 1. á. 26. köt.. 1881. 12. 28./ 412. jkvp.
932 "Mikor haza jöttem, László is bejött velem, itt volt vagy négy nap, de sietett vissza, mert nagy spekulációt űz borral, 
szesszel, több fa lu t árendált ki Gyertyándi úrral és Benedek Sándorral." Szentiványiné Zathureczky Mária levele 
Zathureczky Károlyhoz, kelt, 1855. 03. 18. (RNL KMO F 64. 8. ie. 140-141.)
733 1851 tavaszán a sörfőzés és -árulás jogának haszonbérlője, Baruch Jeremiás sörfőző a magas adóterhekere és a 
kereslet szűkülésére hivatkozva bejelentette szándékát, hogy kilépne a rövid ideje élő haszonbérleti jogviszonyból (RNL 
KMO F 14. 2/a. á. 200 ie. [V. 4. it.] 30.). Wellenreiter János sörgyáros tíz évvel később vette haszonbérbe ezt a jogot, 
biztosításához saját házát használta fel. (RNL KMO F 14. 2/a. á. 362 ie. [VI. 1. it.] 1-4.) A sörkimérés illeték melletti 
szabad kimérési rendszerének 1868-as bevezetése után az illeték szedési jogot vette haszonbérbe, amit több évtizedig 
megtartott. (RNL KMO F 14. 2/a. á. 616 ie. [VI. 1. it.] 87, 78-102.).
734 Az italmérési jogot a volt nemesség és a kétág határőrségi katonaság ideiglenesen átengedte a város közönség 
majorsági pénztára javára, bizonyos adósságok törlesztésére. (RNL KMO F 14. 2/a. á. 532. [V. 4. it.] 10.)
735 RNL KMO F 14. 2a. á. 284. ie. [VI. 1. it.] 73-74.
736 RNL KMO F 14. 2a. á. 362. ie. [VI. 1. it.] 10-13.
737 RNL KMO F 14. 5/a. á. 110. köt. 1864. 11. 28./ 2. jkvp.
738 RNL KMO F 14. 5/a. á. 110. köt. 1865. 01. 18./ 1. jkvp.
737 RNL KMO F 14. 2/a. á. 362. ie. (VI. 1. it.) 42.
740 RNL KMO F 14. 2/a. á. 452. ie. (VI. 1. it.) 10-13.
741 Bor és szeszámérés vám címén szeszfokonként 3 krajcárt, egy veder borra 30 krajcár illetéket róttak ki. 1870. II. félév, 
1871. I. félévre összesen 8 006,40 forint jövedelmet jelentett a városnak, ami az 1865-ös 4 200 forintos érték több mint 
kétszerese.
742 RNL KMO F 14. 2/a. á. 452. ie. (VI. 1. it.) 42-43.; 534. ie. (VI. 1. it.) 21.
743 RNL KMO F 14. 2/a. á. 616. ie. (VI. 1. it.) 16-26.; 71-83.
744 Corpus Juris Hungarici -  Magyar Törvénytár. 1871. évi XVIII törvénycikk.
745 1873-1875 között a törvényhatóság által ideálisnak értékelt egy főre eső italmérési haszonbér átlag Dálnok községben 
(Kézdi járás) 87 fillér (RNL KMO F 8. 8. á. 3. köt. 1874. 04. 27./ 6888 ikt), Málnás községben (Sepsi járás) 84 fillér 
(RNL KMO F 8. 8. á. 4. köt. 1875. 06. 25./ 67. jkvp.), Felsőcsernáton községen (Kézdi járás) 76 fillér (RNL KMO F 8. 8. 
á. 4. köt. 1875. 06. 25./ 81. jkvp.). 1885-ben Miklósvár községben (Miklósvári járás) 48 fillér, csekélységére magyarázat, 
hogy volt földesúri jog is érvényesült elkülönítve. (RNL KMO F 8. 1. á. 41. köt. 1885. 06. 08./ 108. jkvp.) Maksán (Sepsi 
járás) 1,03 forint (RNL KMO F 8. 1. á. 41. köt. 1885. 06. 08./ 108. jkvp.) 1886-ban Nagybacon község (Miklósvári járás) 
túlbecsült összeget hírdetett meg, egy főre eső 1,73 forintot, így az árverés érdeklődés hiányában elmaradt. (RNL KMO F 
8. 1. á. 44. köt. 1886. 06. 16./ 83. jkvp.) Kovászna községben (Orbasi járás) a haszonbérlő a fürdővendégekben rejlő 
fogyasztási potenciált egyértelműen túlértékelve 1,55 forintot ajánlott, utána meg többször kérelmezte csökkentést. (RNL 
KMO F 8. 1. á. 44. köt. 1886. 06. 16./ 120. jkvp.) 1888-ban -  az utolsó évben, amikor még új haszonbérleti ciklus 
kezdődött -  Kézdi járás falvaiban az érték 73 fillér, ami aránylag alacsony, ez a szeszgyárak és a kisüsti főzdék nagy 
számával magyarázható. Járáson belül legmagasabb Szászfaluban: 1,32 forint, legkisebb Peselnek: 37 fillér. Orbai 
járásban ugyanez az éves átlag 1 forint felett volt, legmagasabb Kovászna: 1,38 forint, legkisebb érték Hilib: 63 fillér. 
(RNL KMO F 8. 34. á. 1888./ XXI./ 173.)
746 Kivételt képez Bélafalva esete 1877-ben, amikor a 12 évre megkötött haszonbérleti szerződés jogerőere emelését azért 
találták indokoltnak, mert nagy államadó-tartozás halmozódott fel (RNL KMO F 8. 1. á. 10. köt. 1877. 06. 26./ 108.

1876-ban Feldoboly község Goldsatub Jakab haszonbérlőnek 34,65 frt összeget engedett el azzal az indokkal, hogy a 
falusiak a tiltott italmérést gyakorolták, törvényhatóság megsemmisítette azzal az indokkal, hogy a szerződésben nem volt 
erre klauzula. (RNL KMO F 8. 8. á. 4. köt. 1876. 06. 13./ 54. jkvp.) 1877-ben Petőfalván a haszonbérlő lemondott, a 
község elengedte számára a hátrálékot, a törvényhatóság megsemmisítette a határozatot (RNL KMO F 8. 1. á. 10. köt. 
1877. 06. 26./ 115. jkvp.) Márkosfalva község hasonló határozatot hozott, amikor a haszonbérlője lemondott és 300 forint 
előre kifizetett összegért pert helyezett kilátásba. A törvényhatóság ezuttal is megsemmisítette a községi határozatot. 
(RNL KMO F 8. 1. á. 11. köt. 1877. 08. 12-13./ 41. jkvp.) Következő évben Miklósvár engedett el 100 forintot 
haszonbérlőjének, a megye intézkedése nem változott (RNL KMO F 8. 1. á. 14 köt. 1878. 06. 12./ 102. jkvp.) A sorozat 
folytatódott. Kivételnek számít Ozsdola község esete, ahol 1880-ban, a korábbi két évre azzal az indokkal engedett el a 
képviselőtestület 170-170 forintot, mert a szomszédos Hilib község határában korcsmát állított fel a kézdivásárhelyi 
Szabó Mózes szeszgyáros, ami rontotta az üzletet. Az indokot a törvényhatóság elfogadta (RNL KMO F 8. 1. á. 14 köt. 
1880. 06. 24./ 114. jkvp). Szintén ezen kivételekhez sorolható Maksa község esete 1885-ben, ott a szomszédos Várhegyi 
szeszgyár és az Eresztevény községben érvényes szabad szeszkorcsmárlás miatt felléppett fogysztáscsökkenéssel 
indokolták évi 100 forint elengedését, amit jóvá is hagytak a vármegyénél (RNL KMO F 8. 1. á. 41 köt. 1885. 06. 08./ 
108. jkvp.)
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747 Háromszék szék, illetve 1876 után Háromszék vármegye közgyülése által megsemmisített árverésekre két példa: 1874- 
ben Dálnok község, megmásított feltételek miatt (RNL KMO F 8. 8. á. 3. köt. 1874. 04. 27./ 6888. ikt.); 1878-ben 
Márkosfalva községben nem volt időben meghírdetve (RNL KMO F 8. 1. á. 16. köt. 1878. 03. 28./ 30. jkvp.). Az árverés 
szabálytalansága miatt beterjesztett fellebbezések elutasításául szolgáló megdönthetetlen bizonyíték az volt, amikor maga 
a fellebbező személyesn részt vett az árverésen. Példa erre 1878-ben Zágon községben rendezett árverés, ahol jelen volt a 
későbbi folyamodó, Szabó Mózesné, kézdivásárhelyi szeszgyáros (RNL KMO F 8. 1. á. 16 köt. 1878. 03. 28./ 28. jkvp.); 
1882-ben Futásfalván hasonló eset fordult elő, ott Tóth József, szintén kézdivásárhelyi szeszgyáros, jelenlétével 
legitimálta az árverést (RNL KMO F 8. 1. á. 28. köt. 1882. 08. 11./ 211. jkvp.)
747 RNL KMO 8. 1. á. 28. köt. 1882. 08. 11./ 212. jkvp.
750 Az első ilyen próbálkozás 1872-ben Bölön községben fordult elő, ekkor a szék közgyülése nem is tudott döntést hozni, 
a tisztiügyésznek adták ki tanulmányozásra. (RNL KMO F 8. 8. á. 2. köt. 1872. 04. 23./ 104. jkvp.) 1876-ben Nyujtód 
község ilyen irányú határozatát még mindig azzal az indokkal utasították vissza, hogy nem indokolt a törvény kikerülése. 
(RNL KMO F 8. 8. á. 4. köt. 1876. 02. 16./ 32. jkvp.)
751 Sikertelen árverésre való hivatkozás példái: 1875-ben Márkosfalva (RNL KMO F 8. 8. á. 4. köt. 1875. 06. 25./ 68. 
jkvp.); Felsőcsernáton (RNL KMO F 8. 8. á. 4. köt. 1875. 06. 25./ 81. jkvp.); 1876-ban Besenyő (RNL KMO F 8. 8. á. 4. 
köt. 1876. 06. 13./ 54. jkvp.); Hilib (RNL KMO F 8. 8. á. 4. köt. 1876. 06. 13./ 78 jkvp.); 1878-ban Étfalva (RNL KMO F 
8. 1. á. 14 köt. 1878. 06. 12./ 138. jkvp.); Középajta (RNL KMO F 8. 1. á. 14 köt. 1878. 06. 12./ 140 jkvp.); Gelence 
(RNL KMO F 8. 1. á. 14 köt. 1878. 08. 25./ 224. jkvp.); Gidófalva (RNL KMO F 8. 1. á. 15 köt. 1878. 12. 10./ 302. 
jkvp.); 1878-ben Barátos (RNL KMO F 8. 1. á. 16. köt.. 1878. 03. 28./ 27. jkvp.)
752 1880-an Páva község egyezség útján kötött haszonbér szerződését azzal a kifogással semmisítette meg a 
törvényhatóság, hogy árverésen magasabb összeg várható. (RNL KMO F 8. 1. á. 20. köt.. 1880. 06. 24./ 124. jkvp.) 1882- 
ben a törvényhatóság állandó választmánya kevésnek találta a Gidófalva községben a haszonbérlővel tárgyalás útján 
kialkudott összeget, de a közgyülés kivételesen elfogadta, mert úgy is magasabbnak értékelte, mint amit korábban árverés 
útján sikerült elérni. (RNL KMO F 8. 1. á. 27 köt. 1882. 02. 15./ 33. jkvp.) Árkos község esetében ugyanez a döntés 
született. (RNL KMO F 8. 1. á. 27 köt. 1882. 02. 15./ 34. jkvp.)
753 1 881-ben Alsócsernáton község szeszhaszonbérlővel egyezkedése útján kötött szerződését a vármegye közgyülése 
ezzal az indokkal fogadta el. (RNL KMO F 8. 1. á. 27 köt. 24. köt. 1881. 08. 24./ 208. jkvp.) Ugyanabban az évben 
Neumann János szeszgyáros folyamodást nyújtott be az alispáni hivatalhoz és kérte, hogy szüntessék meg 
Nagyborosnyón az egyezkedés gyakorltát, mert hajlandó annál magasabb összeget fizetni a korcsmárlási jog 
haszonbérletéért. A vármegye közgyülése az állandó választmány következő javaslatát fogadta el: a működő haszonbérlő 
pontosan fizetett, nagyobb biztosíték, mint egy ismeretlen. (RNL KMO F 8. 1. á. 27 köt. 25. köt.. 1881. 10. 07./ 321. 
jkvp.)
754 RNL KMO F 8. 8. á. 4. köt. 1875. 06. 25./ 180. jkvp.
755 RNL KMO F 8. 8. á. 4. köt. 1875. 10. 07./ 63. jkvp.
756 Háromszék vármegye statútumában a szolgabírói hatáskör 20§ „A korcsmárlási jo g  arányosítása ügyében, 
amennyiben rendes bírói illetékesség alá nem tartozik, első fokon határoz” (RNL KMO F 8. 1. á. 12. köt. 1877. 10. 25./ 
8. jkvp.)
756 Nyújtód (RNL KMO F 8. 8. á. 4 köt. 1876. 06. 13./ 78. jkvp.); Altorja (RNL KMO F 8. 1. á. 18. köt. 1878. 11. 18./ 
2855. jkvp.); Dálnok (RNL KMO F 8. 1. á. 22. köt. 1880. 12. 28./ 412. jkvp.)
757 Bölön község 1881-es évre nem ajánlotta fel közszükségletekre a haszonbér-jövedelmet, a közgyülés tapintatosan 
emlékeztette a községi törvény háztartást tárgyaló részére, (RNL KMO F 8. 1. á. 22. köt. 1880. 12. 28./ 402 jkvp.) az 
alispán személyes közbenjárására kompromisszum született (RNL KMO F 8. 1. á. 23. köt. 1881. 04. 08./ 52. jkvp.); 
Oltszemen ugyanez a forgatókönyv játszódott le. (RNL KMO F 8. 1. á. 23. köt. 1881. 04. 08./ 110 jkvp.) A vármegyei 
közgyülés szemszőgéből modell esetek: Málnáson fix összeget, évi 700 forintot ajánlottak fel a község költségeire, a 
maradékot pedig aránykulcs szerint kiosztották a birtokosság tagjainak (RNL KMO F 8. 1. á. 23. köt. 1881. 04. 08./ 38. 
jkvp.); Egerpatakon a közbirtokosság a jövedelem 2/3 részét ajánlotta fel a község részére, 1/3 részt a birtokossági 
alaptőke gyarapítására fordított (RNL KMO F 8. 1. á. 26. köt. 1881. 12. 28./ 412. jkvp.); 1887-ben Zabolán Bagoly János, 
volt úrbéres folyamodott azon felsőbb szinten jóváhagyott gyakorlat ellen, hogy a korcsmahaszonbérből származó összeg 
% része a községi pénztárba, míg % része a közbirtokosság külön pénztárba folyt. A teljes összeg községi pénztárba 
utalását, vagy a volt úrbéresek számára % rész elkülönítését követelte, előbbi opciót a vármegye közgyülése is támogatta. 
(RNL KMO F 8. 1. á. 50. köt. 1887. 12. 28./ 305. jkvp.)
757 RNL KMO F 8. 8. á. 4. köt. 1875. 06. 25./ 80. jkvp.
760 RNL KMO F 8. 1. á. 10. köt. 1877. 06. 26./ 100. jkvp.
761 RNL KMO F 8. 1. á. 20. köt. 1880. 06. 24./ 103. jkvp.
762 RNL KMO F 8. 1. á. 21. köt. 1880. 10. 08./ 317. jkvp.
763 RNL KMO F 8. 1. á. 10. köt. 1877. 06. 26./ 103. jkvp.
764 Jellemző példa Nagybacon esete, ahol 1877-ben a főhaszonbérlő Beczás János volt, bor albérlője Bardocz Ferenc, a 
szesz albérlő Dánér István, baróti szeszgyáros. A főhaszonbérlő év közben visszalépett, előzőleg neki az albérlők 
kifizették a bérleti díj teljes összegét, ami a község pénztárába volt folyósítva. A község új árverést írt ki, határozatot 
hoztak az alhaszonbérlők kártalanítására. A vármegye közgyülése azonban megakadályozta az alhaszonbérlőknek járó 
összeg visszautalásáat azzal az indokkal, hogy nem létezett közvetlen jogviszony. (RNL KMO F 8. 1. á. 10. köt. 1877. 06.
26./ 104. jkvp.) Később Dánér István lett a főhaszonbérlő, aki maga választotta meg a kocsmáros személyét, ezt a 
minőségét hosszú ideig megtartotta (RNL KMO F 8. 1. á. 44. köt. 1886. 06. 16./ 83. jkvp.)
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765 Első próbálkozásra, 1876-ban nem engedélyezte az üzletet a törvényhatóság, (RNL KMO F 8. 8. á. 5. köt. 1876. 06. 
13./ 87. jkvp.) végül ez 1884-ben vált jogerőssé. (RNL KMO F 8. 1. á. 40. köt. 1884. 12. 30./ 403. jkvp.)
766 RNL KMO F 8. 1. á. 16. köt. 1878. 03. 28-28./ 53. jkvp.
766 Néhány példa: 1881-ben Nagyborosnyón Neumann József, várhegyi és Temesváry János, uzoni szeszgyárosok 
versenyeztek (RNL KMO F 8. 1. á. 25. köt. 1881. 10. 07./ 321. jkvp.); 1882-ben Gelencén Tóth Tstván és Nagy Ferenc, 
kézdivásárhelyi szeszgyárosok (RNL KMO F 8. 1. á. 27. köt. 1882. 02. 15./ 56. jkvp.); 1884-ben Kézdiszentlékeken 
Török Sándor és Jancsó Mózes, kézdivásárhelyi szeszgyárosok (RNL KMO F 8. 1. á. 40. köt. 1884. 12. 30./ 415. jkvp.)
767 Hilib község korcsmárlási jogát 1880-ban Szabó Mózesné szerezte meg (RNL KMO F 8. 1. á.. 20. köt. 1880. 06. 24./ 
114. jkvp.), 1888-ban Tóth József élvezte (RNL KMO F 8. 1. á. 52. köt. 1888. 10. 12./ 8580. ikt.), mindketten 
kézdivásárhelyi szeszgyárosok; Gelencén 1882-ben Nagy Ferenc szerezte meg (RNL KMO F 8. 1. á. 27. köt. 1882. 02. 
15./ 56. jkvp.) 1888-ban Csíszár Imre élvezte (RNL KMO F 8. 1. á. 52. köt. 1888. 10. 12./ 180. jkvp.), mindketten 
kézdivásárhelyi szeszgyárosok; Kézdiszentléleken 1884-ben Török Sándor szerezte meg (RNL KMO F 8. 1. á. 40 köt. 
1884. 12. 30./ 415. jkvp.) 1887-ben Tóth István élvezte (RNL KMO F 8. 1. á. 48.köt. 1887. 06. 24./ 70. jkvp.) mindketten 
kézdivásárhelyi szeszgyárosok..
767 1 875-ben Márkosfalva község képviselőtestületének határozata megtiltotta a lakosságnak, hogy a szomszédos a 
Mátisfalván lévő korcsmából szeszt vásároljanak. (RNL KMO F 8. 8. á. 4. köt. 1875. 06. 25./ 65. jkvp.) Ugyanakkor 
Martonfalva község képviselőtestülete határozatota a Zabola község területén fekvő Galambfalvi malomban lévő 
korcsmából való szeszvásárlást tiltotta el a lakosai számára (RNL KMO F 8. 8. á. 4. köt. 1875. 06. 25./ 67 jkvp.) 1877- 
ben Ozsdola község határozata: „folyó év január 1-től kezdődőleg minden községi lakost, úgy saját szükségletére 
megkivántató, mint eladni szeszt, vagy pálinkát mástól venni és hozni, mint csakis haszonbérlőtől, 5 forin t pénzbírság 
terhe alatt eltilt." (RNL KMO F 8. 1. á. 10. köt. 1877. 06. 26./ 85. jkvp.)
760 Sepsiszentgyörgy szeszhaszonbérlet árverés egyik feltétele 1877-ben: „Mindazok, kik a szesznek fokáért 2 krt 
megfizetik, kisebb mennyiségben elárusításra, nem kötelesek a bérlőtől vásárolni." A vármegye közgyülése a feltétel 
törlésére utasította a várost, majd Mélik János szeszgyáros fellebbezésének engedve az eredeti változatot változatlanul 
hagyta. (RNL KMO F 8. 1. á. 12. köt. 1877. 10. 58./ 26. jkvp.)
761 RNL KMO F 8. 1. á 25 köt. 1881. 10. 07./ 321. jkvp.
762 Kiemelt szöveg Egyed Ákos 2002. 32.
763 Oroszfalu (RNL KMO F 8. 1. á 24. köt. 1881. 08. 24./ 188. jkvp.); Szentlélek (RNL KMO F 8. 1. á 28. köt. 1882. 08.
11./ 185. jkvp.); Ozsdola (RNL KMO F 8. 1. á. 31 köt. 1882. 12. 28-28./ 354. jkvp.)
764 RNL KMO F 8. 1. á.. 62 köt. 1881. 12. 28./ 581. jkvp.
775 RNL KMO F 8. 34. á. 1881./ I./ 4.
766 Miklósváron az illeték 1 erdélyi veder szesz után 1 forint, ugyanannyi bor után 30 krajcár és sör után 10 krajcár volt 
(RNL KMO F 8. 8.á. 1875. 06. 25./ 63., 68. jkvp.)
767 RNL KMO F 8. 1. á. 31. köt. 1882. 12. 28-28./ 355. jkvp.
768 RNL KMO F 8. 1. á. 41. köt. 1885. 06. 08./ 86. jkvp.
767 RNL KMO F 8. 1. á. 44. köt. 1886. 06. 16./ 86. jkvp.
770 RNL KMO F 8. 1. á. 41. köt. 1885. 06. 08./ 108. jkvp.
771 I. Rákóczy György erdélyi fejedelem megparancsolja Sepsi, Kézdi és Orbai székek elöljáróságának és az egész 
háromszéki székely universitásnak, hogy Kézdivásárhelyen sokadalmak napján, a város régi privilégiumai ellenére és 
nagy kárára sört és bort ne árultassanak, és azt másoknak se engedjék. Kelt: Gyulafehérvár, 1634. 05. 24. (RNL KMO F. 
20. 5. á. 208./ 1634. cs.)
772 RNL KMO F 20. 7. á. 1682. ie. (II. 17/c. it.) 8-22.
773 RNL KMO F 20. 7. á. 2281. ie. (VI. 1. it.) 35-36.
774 RNL KMO F 20. 2. á. 38. köt. 1864. 06. 24./ 31. jkvp.
775 RNL KMO F 20. 2. á. 38. köt. 1864. 10. 16./ 44. jkvp.
776 RNL KMO F 20. 2. á. 38. köt. 1864. 10. 16./ 45. jkvp.
777 RNL KMO F 20. 2. á. 38. köt. 1866. 04. 13./ 27. jkvp.
777 „a költségvetés teljesen azon megjegyzéssel találtatott ez évre megerősítendőnek, hogy a városi képviselőtestület 
igyekezzék a pálinka korcsmárlási jognak a városi jövedelem gyarapítása céljából leendő érvényesítése iránt az év 
folyama alatt jó  előre a tárgyalásokat megkezdeni és határozatokat hozni. " (RNL KMO F 8. 1. á. 8. köt. 1876. 08. 26./ 
50. jkvp.)
777 RNL KMO F 8. 1. á. 16. köt.. 1878. 03. 28-28./ 53. jkvp.
770 RNL KMO F 20. 7. á. 2373. ie. (VI. 3. it.) 10.
771 „a vidéki kivitelre elárusított szesz kisebb mennyiségben szóval, s nagyobb mennyiségben írásban béjelentendők az 
elárusított mennyiségnek bemutatásával, s így a város területén létező 15 szeszgyáros által naponként csak a vidéki 
kivitelre a nagy és naponkénti forgalmi viszonyoknál fogva elárusított szesz mennyiségének nyilvántartási jegyzékbe 
vételére minden szeszgyárt, illetőleg egy hivatali közeg igényeltetnék."
772 RNL KMO F 8. 1. á. 20. köt. 1880. 06. 22-24./ 100. jkvp.
773 RNL KMO F 8. 1. á. 22. köt. 1880. 12. 28./ 388. jkvp.
774 RNL KMO F 20. 7. á. 2323. ie. (II. 17/c. it.) 4-8.
775 Forró Ferenc alispán rezignáltan állapította meg, hogy „ha a jogosítottak bár feltételesen legalább két évre árulhatási 
jogukat a városnak átadnák, a város csak kivergődne nyomasztó adóságaiból, hanem megfordítva oly tőkéhez is jutna, 
melyből tanítót, és tanács tagjait kellőleg kifizethetné, míg így sem ezeket, sem amazokat kötelességszerűen kielégíteni 
képtelen." (RNL KMO F 8. 1. á. 24. köt. 1881. 08. 24./ 131. jkvp.)
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776 RNL KMO F 8. 1. á. 38. köt. 1884. 10. 10./ 288. jkvp
777 RNL KMO F 8. 1. á. 40. köt. 1884. 12. 30./ 385. jkvp.
778 RNL KMO F 8. 1. á. 41. köt. 1885. 06. 08./ 24. jkvp.
777 RNL KMO F 8. 1. á. 82. köt. 1887. 10. 12./ 318. jkvp.
1090 RNL KMO F 8. 1. á. 86. köt. 1888. 12. 28./ 830. jkvp.; 87.köt. 1888. 06. 08./ 128. jkvp.
1701 Corpus Jurios Hungarici -  Magyar Törvénytár. 1888. évi XXIV. törvénycikk az égetett szeszes folyadékok után járó 
vámról, a szeszadóról, valamint a szesztermeléssel együttesen készített sajtolt élesztőnek megadóztatásáról; 1888. évi 
XXV. Törvénycikk a fogyasztási adó alé eső szeszfőzdék által egy-egy termelési időszak alatt a kisebbik adótétel mellett 
termelhető alkoholmennyiségnek felosztásáról; 1888. évi XXXV. törvénycikk az állami italmérési jövedékről 
(Pénzügyminisztérium 1888. évi 33 450 számú körrndelete -  Utasítás az állami italmérési jövedékről szóló 1888. évi 
XXV. Törvénycikk végrehajtása iránt [Pénzügyi Közlöny, 1889. évf. 16. sz 530-882.]); XXXVI. Törvénycikk az állami 
italmérési jövedékről szóló 1888. évi XXXV. törvénycikk folytán adódó kértalanításról.
1002 Az adózás a gyártó és pénzügyi szervek között létrejött megállapodás szerint a termelőkészülék kapacitása alapjáni 
átalányozás, várható termelt mennyiség megbecsülésével szabad egyezkedés alapján történt, (1868. évi XVI. tc. 1., 11. §, 
helyben hagyva 1875. évi XIX. tc. 2. § 1. szakasz) vagy ha ez meghiusúlt a Pénzügyminisztérium díjszabásai szerint. 
(1868. évi XVI. tc. 12. §, helyben hagyva 1875. évi XIX. tc. 2. § 2. szakasz). 1878-tól az adókivetés formái: átalányozás, 
a szeszfőzővel kötendő szabad egyezkedés (megváltás) utján, a várható szesznyeredék mennyisége és foktartalma szerint 
és a szeszmérő-gép jelzései alapján a termény mennyisége és foktartalma szerinti beszedés a termelt szesz fogyasztási 
adója egységesen megszabva, hektoliterfok mértékegység alapján. (1878. évi XXIV tc. 1. 18. §., helyben hagyva 1884. 
évi XXI. tc. 18. §.,)
1003 1 8 8 8. évi XXIV. törvénycikk 31. §.; 1888. évi XX. törvénycikk 28. §.; 1808. évi XXVIII. törvénycikk 28. §.
1004 A jogszabály 1880-től kezdődően 35 krajcáros termelési-, valamint 35 krajcáros kedvezményes és 45 krajcáros 
kedvezmény nélküli fogyasztási adótételt szabott meg hektoliterfokoként (1888. évi XXIV. törvénycikk 2. §.) A 
korábbiakban 11 krajcár volt a fogyasztási adó (1875. évi XX. törvénycikk 2. §.; 1878. évi XXIV. törvénycikk 1. §.; 
18584. évi XXI. törvénycikk 1. §.)
1705 RNL KMO F 8. 1. á. 52 köt. 1888. 10. 12./ 180., 181., 182., 184., 185. jkvp.; 8033., 8034., 8035., 8148., 8150., 8373.,
8588., 8580., 8581. ikt. Folyamodások standard indokai: „a szeszadó oly magasan rovatik ki, hogy literenként a mostani 
árnak kétszeresében lesz az ár fizetendő, s így a magasra felcsigázott árban a kelendőség is annyira leesik, hogy az igért 
haszonbért megfizetni nem lehet” (RNL KMO F 8. 34. á. 1888./ XXI./ 164.; 167.; 170.; 171.; 172.; 173.; 174.; 184.)
1006 RNL KMO F 8. 1. á. 54. köt. 1888. 06. 07./ 83., 84., 87., 88., 100., 108., 108., 123., 148., 151., 160., 163. jkvp.
1007 A kérdést felvezető D. Veres Gyula, bizottsági tag aggodalmát fejezte ki ezért a jövőre nézve: „Mennyivel nagyobb a 
veszély, ha meggondoljuk, hogy a most, az 1893. év kezdetével nemcsak a szeszes folyadékok, hanem cukor, sör, bor, hús
-  jövedéki adók bérbeadása kezdetét veheti! Minthogy a kizárólagosság mellett bérbe vevő fe l  van jogosítva nemcsak 
arra, hogy saját gyártmányát, saját főzését itassa a publikummal, hanem hatalmában van megállapítani a helyiséget és 
megválogatni saját embereit. Minthogy a forgalom és dolog rendje úgy hozza magával, hogy a nép, ahol ételét-italát 
megkapja, ott szerezze be egyéb szükségletét is: íme, a régi singes és vegyes kereskedések ajtajai kezdenek bezárulni! A 
consortium boltjai megnyílnak, raktárai megtelnek, a verseny meg van ölve és a regale haszonbér cége alatt egy egész 
vidék kereskedése, életmódja monopolizálva! A bérbe adott székelység anyagi tönkjét a székely szabadságérzet kihalása 
fogja követni.” (RNL KMO F 8. 1. á. 65. köt. 1882. 10. 14./ 308. jkvp.)
1008 RNL KMO F 8. 1. á. 67. köt. 1883. 06. 13./ 88. jkvp.
1007 RNL KMO F 14. 5/a. állag. 118. köt. 1886. 11. 18./ 132. jkvp.
1710 Alispáni jelentés 1803. 30.
1011 A bevezetőben említett elleszegülés (Pál Judit 2003. 198.) szereplői azok az adózó szeszfőzők, ahova Kézdivásárhely 
város tanácsa 1861. október 15, 27 és 31-én bizottságot küldött, kivizsgálni, hogy a rendelkezést betartották-e, azaz 
kukorica erjesztését és az ebből készült cefre lepárlását állították-e le. (RNL KMO F. 20. 7. á. 1768. ie [VI. 1. it.] 3-10.) 
1862 márciusában az Erdélyi Főkormányszék kért kimutatást a kézdivásárhelyi szeszfőzdék által feldolgozott napi és évi 
gabonamennyiségről, külön kiemelve a Moldvából származó mennyiségeket (RNL KMO F. 20. 7. á. 1821. ie. [VI. 1. it.] 
3-6.) Ezeket az adatokat egészítettük ki az 1860-as céhes mesterek kimutatásával (RNL KMO F. 20. 7. á. 1707. ie. [V. 4. 
it.] 10-88), meghatározni, hogy milyen szakma képviselői voltak a szeszfőzők. Az életkoruk meghatározásához a 
kézdivásárhelyi református (RNL KMO F. 105. 612. köt. [kézdivásárhely református egyházközség, születések: 1734
1845]), martonfalvi református (RNL KMO F. 105. 450. köt [martonfalvi református egyházközség, születések, 
házasságok, elhalálozások: 1754-1865]) és a kézdivásárhelyi római katolikus egyházközség anyakönyveit (RNL KMO F. 
105. 621. köt. [kézdivásárhelyi római katolikus egyházközség, születések, házasságok, elhalálozások: 1728-1817]; 622. 
köt. [születések, házasságok, elhalálozások: 1818-1845]) vettük igénybe.
1012 Született Kézdivásárhelyen, 1817. május 12., apa: Baka Dániel, anya: Kádár Judit.
1013 Született Martonfalván, 1808. december 24., apa: Csekme Gábor, anya: Cseh Júlia.
1014 Született Kézdivásárhelyen, 1802. március 24., apa: Jancsó Ferenc.
1015 Született Kézdivásárhelyen, 1821. június 24., apa: Csíszár Mihály, anya: Kováts Anna.
1016 Csíszár Pálnak 1861-ben négy gyermeke volt: Imre (sz. 1846. november 1.), Anna (sz. 1854. augusztus 4.), Dénes (sz. 
18557. október 13.), Pál (sz. 186. 03. 26., 1863-ban meghalt). Mindkét fiú később szeszgyáros lett.
1016 A Brassói Kereskedelmi- és Iparkamara választói joggal biro tagjainak listája 1871-ből, (RNL KMO F 20. 7. á. 2210. 
ie. [V. 4. it.] 35-40.) a későbbiekben az ezen szereplő személyek említésénél külön nem hivatkozunk rá.
1017 Meghalt Kézdivásárhelyen, 1874. december 28. (RNL KMO F 105. 618. köt. [kézdivásárhelyi református 
egyházközség, elhalálozások: 1865-1895])
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1017 RNL KMO F 20. 7. á. 2371. ie. (V. 4. it.) 12.
1020 Született Kézdivásárhelyen, 1814. július 10., apa: Benkő István, anya: Szőts Anna.
1021 Született Kézdivásárhelyen, 1831. december 30., apa: Benkő István, anya: Bertalan Mária.
1022 A Brassói Kereskedelmi- és Iparkamara választói joggal biro tagjainak listája 1877-ből, (RNL KMO F 20. 7. á. 2371. 
ie. [V. 4. it.] 36-45.) a későbbiekben az ezen szereplő személyek említésénél külön nem hivatkozunk rá.
1023 Született Kézdivásárhelyen, 1781. augusztus 6., apa: Molnár Mózes, anya: özv. Jancsó Rebeka.
1024 Született Kézdivásárhelyen, 1831. március 17. apa: Tóth István, anya: Fülöp Anna.
1025 Született Kézdivásárhelyen, 1824. május 18., apa: Sükös Antal, anya: Szőts Anna
1026 Hoffmann Antal először 1842. június 25. bejegyzéssel, Rozália nevű elányának születésénél jelent meg a 
kézdivásárhelyi református egyházmegye anyakönyvében, származása ismeretlen, felesége, Szőcs Sára kézdivásárhelyi 
születésű.
1026 Kézdisárfalvi születésű Jankó János először 1828. október 27. bejegyzéssel jelenik meg a kézdivásárhelyi római 
katolikus egyházközség anyakönyvében, amikor feleségül vette Gázmér Annát. Akkor a foglalkozásánál cothunarius, 
azaz kézműves van bejegyezve, 1862-es listán, mint prókátor szerepel. Születési időpontját nem lehetett kideríteni, mert a 
kézdisárfalvi római katolikus egyházközség születést regisztráló anyakönyvei 1857. előtti időből nem maradt fenn.
1027 1 vámmázsa = 50 kilogramm (1/2 métermázsa)
1027 Napi 8 vámmázsa (400 kg), illetve évi 2 400 vámmázsa (120 000 kg) kukoricát dolgozott fel.
1730 Született Kézdivásárhelyen, 1811. november 11., apa: Molnár Sámuel notárius, anya: Nagy Krisztina.
1031 Meghalt 1864. december 7. (KML F 105. 614. köt)
1032 RNL KMO F 20. 7. á. 2067. ie. (VII. 3. it.) 1.
1033 Született Kantában, 1813. december 7. apa: Zakariás Miklós, anya: Cifra Anna.
1034 RNL KMO F 20. 7. á. 2106. ie. (IV. 6. it.) 8-10.
1035 Született Kézdivásárhelyen, 1820. augusztus 20., apa: Kovács Péter, anya: Szarvasi Mária.
1036 Született Kézdivásárhelyen, 1801. szeptember 13. apa: Szőcs Mihály mészáros.
1036 Napi 2 vámmázsa (100 kg), illetve évi 600 vámmázsa (30 000 kg) kukoricát dolgozott fel.
1037 Született Kézdivásárhelyen, 1826. július 16., apa: Szabó János, anya: Bene Mária.
1037 RNL KMO F 20. 7. á. 1764. ie. (V. 1. it.) 2. Napi 5 vámmázsa (250 kg), illetve évi 1 500 vámmázsa (75 000 kg) 
kukoricát dolgozott fel.
1040 Született Kézdivásárhelyen, 1811. november 7., apa: Nagy József, anya: Szalatsi Rebeka.
1041 Született Kézdivásárhelyen, 1818. július 8., apa: Nagy József, anya: Szalatsi Rebeka.
1042 Napi 4 vámmázsa (200 kg), illetve évi 850 vámmázsa (47 500 kg) kukoricát dolgozott fel.
1043 Napi 26 vámmázsa (1 300 kg), illetve évi 7 800 vámmázsa (380 000 kg) kukoricát dolgozott fel.
1044 Született Kézdivásárhelyen, 1825. november 6., apa: Tóth Mihály, anya: Szabó Rebeka.
1045 Született Kézdivásárhelyen, 1835. július 30., apa: Tóth Mihály, anya: Szabó Rebeka.
1046 Előbbi kapacitása: napi 4 vámmázsa (200 kg), illetve évi 1 200 vámmázsa (60 000 kg) kukorica, utóbbi kapacitása: 
napi 23 vámmázsa (1 150 kg), illetve évi 6 800 vámmázsa (345 000 kg) kukorica.
1046 „[...] mészárlási jogainkat úgy használtuk, hogy mind a nagy marha, mind az apróság csakis általunkfolytattatott az 
1854-ik évig. Azután pedig az ideiglenes utasításnál fogva minden polgárok szabad tetszések szerint az apró 
marhavágatást használják. ". (RNL KMO F 20. 7. á. 1707. ie. [V. 4. it.] 88-88.)
1047 RNL KMO F 20. 7. á. 2328. ie. (VI. 3. it.) 3.
1047 Az érvényben lévő 1835-es felsőbb utasítás alapján a próbavágást negyedévente tartották, az ezt végző bizottságban a 
székely határőrség képviselője, Kézdiszék alkirálybírója, vagy képviselője, a városi tanács és a mészáros céh képviselői 
vettek részt. Az aktus abból állt, hogy az így összeállt bizottság vásárolt négy darab szarvasmarhát, amit a mészáros céh 
tagjai levágtak, az előző negyedévi árfolyamon eladták a húst, és a nyereség alapján, a méltányosság elvén 
megállapították következő negyedévre érvényes árát. A lakosság panasza alapján, -  ha sokallták az érvényben lévő érat -  
Kézdiszék alkirálybírója is kezdeményezhetett rendkívüli próbavágást. (RNL KMO F. 20. 7. á. 1822. ie. [VI. 3.] 4-7.)
1750 RNL KMO F 20. 7. á. 1710. ie. (VI. 3. it.) 17.
1051 RNL KMO F 20. 7. á. 1703. ie. (IV. 6. it.) 13.
1052 RNL KMO F 20. 7. á. 1762. ie. (IV. 6. it.) 18.
1053 RNL KMO F 20. 7. á. 1762. ie. (IV. 6. it.) 13.
1054 Született Kézdivásárhelyen, 1838. November 28., apa: nagy Ferenc, anya: Csíszár Mária.
1055 Született Kézdivásárhelyen, 1828. október 25., apa: Tóth Mihály, anya: Szabó Rebeka.
1056 Született Kézdivásárhelyen, 1832. december 27., apa: Tóth Sámuel, anya: Szabó Ottília.
1057 RNL KMO F 20. 7. á. 1878. ie. (V. 4. it.) 5.; 1882. ie. (VI. 1. it.) 8-8.
1057 Született Kézdivásárhelyen, 1813. november 15. apa: Szotyori József, anya: Jancsó Sára.
1057 RNL KMO F 20. 7. á. 2111. ie. (V. 4. it.) 8.
1060 RNL KMO F 20. 7. á. 2442. ie. (V. 4. it.) 20-85.
1061 Született Kézdivásárhelyen, 1807. augusztus 16., apa: Török Ferenc, anya: Benkő Mária.
1062 A kézdivásárhelyi Mészáros Ipartársulat jogerősen 1880. január 7-én kezdte meg működését, ebbe visszatértek a 
renitendkedő csoport tagjai, elnöke pedig Nagy Ferenc szeszgyáros volt (RNL KMO F 8. 34. á. 1880./ V./ 17.)
1063 RNL KMO F 34 3. á. 14/ 1866-1880. ie. 25-28.; 5. ie. 130.
1064 RNL KMO F. 20. 7. á. 2403. ie. (XII. 4. it.) 1-7.
1065 Született Kézdivásárhelyen, 1845. szeptember 4. apa: Ambrus József, anya: Kovács Rebeka.
1066 RNL KMO F 20. 7. á. 2278. ie. (V. 4. it.) 42-43.

359



lü6/ RNL KMO F 34. 3. á. 50. ie. 11.
1067 Született Kézdivásárhelyen, 1854. május 15., apa: Balog Sándor, anya: Kovács Anna.
1069 RNL KMO F 34. 3. á. 5. ie. 211-235.
1060 RNL KMO F 8. 34. á. 1882./ XV./ 4.; RNL KMO F 20. 7. á. 2442. ie. (V. 4. it.) 18-100.
1061 Született Kézdivásárhelyen, 1836. július 26., apa: Nagy Lázár, anya: Keresztes Rozália
1062 Született Kézdivásárhelyen, 1838. október 18. apa: Török Sámuel, anya: Kovácsi Anna
1063 Született Kézdivásárhelyen, 1846. november 1., apa: Csíszár Pál, anya: Sebesi Sára.
1074 RNL KMO F 8. 34. á. 1888./ VII./ 16.
1065 Született Kézdivásárhelyen, 1857. október 13., apa: Csíszár Pál, anya: Sebesi Sára.
1066 Született Kézdivásárhelyen, 1845. május 18., apa: Nagy Lázár, anya: Keresztes Rozália.
1066 Született Kézdivásárhelyen, 1838. szeptember 15., apa: Jancsó János, anya: Jancsó Rebeka
1077 RNL KMO F 34. 3. á. 80. ie. 4.
1079 RNL KMO F 8. 34. á. 1888./ XV./ 42.
1080 Sepsiszentgyörgy város irattára a cári csapatok 1849-es megszállása alatt megsemmisültek, így az azt megelőző 
évtizedek adatai hiányoznak. Az első kimutatás 1852 elejéről származik. (RNL KMO F 14. 2/a. á. 200. ie. [V. 4. it.] 65- 
7(5.)
1081 RNL KMO F 14. 2/a. á. 202. ie. (VI. 1. it.) 22.
1082 RNL KMO F 14. 2/a. á. 202. ie. (VI. 1. it.) 116
1073 RNL KMO F 14. 2/a. á. 282. ie. (V. 4. it.) 142-147.; 284. ie. (VI. 1. it.) 22-24.
1084 RNL KMO F 14. 2/a. á. 200. ie. (V. 4. it.) 127
1085 RNL KMO F 14. 5/a. á. 112. köt. 1873./ 07./ 17./ 10. jkvp.
1086 RNL KMO F 14. 2/a. á. 284. ie. (VI. 1. it.) 48.
1087 RNL KMO F 14. 2/a. á. 188. ie. (V. 1. it.) 18.
1078 RNL KMO F 14. 2/a. á. 280. ie. (V. 1. it.) 6.
1079 RNL KMO F 14. 2/a. á. 448. ie. (V. 4. it.) 26.
1090 RNL KMO F 14. 2/a. á. 282. ie. (V. 4. it.) 115.
1091 RNL KMO F 14. 2/a. á. 452. ie. (VI. 1. it.) 42-43.
1092 Szőcsné Gazda Enikő 2011. 283-284.
1093 Lásd: RNL KMO F 64. 11.; 12 ie.
1074 Lásd. RNL KMO F 8. 34. á. 1881./ I./ 4.
1095 RNL KMO F 64. 8. ie. 140-141.
1096 Szőcsné Gazda Enikő 2011. 282.
1096 RNL KMO F 64. 8. ie. 355.
1097 Vö. Szőcsné Gazda Enikő. 286, 282.; Bede Erika 2001. 71-72.
1097 RNL KMO F 64. 8. ie. 351-352.
1170 Landes- Regierungsblattfür Groflfürsthum Siebenbürgen -  Erdélyt nagyfejedelemséget illető Országos Kormánylap -  
ö^netinyny ̂ ¥6ep¥n¥i npoeinmane nentpy mapene npim inaty Tpancinbania, 1858. II. rész. IV. darab. 13-63.
1101 RNL KMO F 20. 7. á. 1705. ie. (V. 1. it.) 2.
1102 RNL KMO F 20. 7. á. 1705. ie. (V. 1. it.) 8.
1103 RNL KMO F 20. 7. á. 1764. ie. (V. 1. it.) 2.
1104 Képviselőtestületi határpozat kelt 1862./ 07./ 21/ 85. jkvp. Főkormányszék visszautasító rendelete kihírdetve a városi 
tanácsban: 1863./ 03./ 13. (RNL KMO F 20. 7. á. 1878. ie. [V. 4. it.] 2-3.)
1105 A Szépítő Bizottmány az építési szabályzatban előírt Építési Bizottság helyi elnevezése, amelnyek a feladata az 
építkezések engedélyezéséhez szűkséges dokomentáció vizsgálata, helyszíni szemle és a tanács irányában javaslat 
megfogalmazása, hogy kiadható, vagy nem az engedély. Feladatköre nem azonos a teljesen más jogi környezetben, 1893- 
ban újjáalakult hasonló elnevezésű bizottsággal. Vö. Dobolyi Annamária 2011. 544. A bizottság szeszgyár esetében 
először 1862 júliusában véleményezett, amikor Csíszár Pál kérését, hogy a régebbi pálinkafőző masináját fennebb emelni 
kívánja, nem javasolta engedélyezendőnek. (RNL KMO F 20. 7. á. 1877. ie. [V. 1. it.] 4-8.)
1106 RNL KMO F 20. 7. á. 1882. ie. (VI. 1. it.) 8-8.
1107 RNL KMO F 20. 7. á. 1878. ie. (V. 4. it.) 5.
1107 1865-1868 között: Csíszár Pál a napkeleti kertmege utca nyugati oldalán (RNL KMO F 20. 7. á. 1841. ie. [V. 1. it.]
13.); Szabó Mózes a napkeleti kertmege utcában lévő csűrösök sorában (Uo. 25.); Csíszár Pál a város délkeleti 
szegeletébe, az ún Bodó István féle veteményesek sorába (Uo. 28.); Tóth István a Jancsó Elek volt telkére (Uo. 31.); Tóth 
Dániel a Szala utcában (Uo. 46.); Csíszár Pál az Oroszfalu felé vezető országút déli oldala melletti jószágára (Uo. RNL 
KMO F 20. 7. á. 2108. ie. [V. 1. it.] 36.); Csekme Tamás a Kanta részben, az ún. Torja-vize melletti telkek sorában 
veteményes józságaira (RNL KMO F 20. 7. á. 2158. ie. [V. 1. it.] 24.).
1107 1 8 66: Nagy Lázár a Szala utcában házat épít (RNL KMO F 20. 7. á. 1841. ie. [V. 1. it.] 27); 1867:Tóth Mihály 
szeszgyáros a most megvett Moska-féle ház falait egészben kifedette és új falakot rakatott (Uo. 50.); 1868: Tóth István a 
piac keleti oldalára befüggő ún. Rácz-féle udvar piac felőli végébe, az addigelé kocsmának használt faépület helyébe, két 
emeletes házat épít szolíd anyagból. (RNL KMO F 20. 7. á. 2158. ie. [V. 1.] 3.); 1871: Szabó Mózes szeszgyáros a piac 
részen 84 sz Turóczi-féle emeletes kőházat kijavítani szándékozza (RNL KMO F 20. 7. á. 2208. ie. [V. 1. it.] 16.).
1110 Benkő Dániel szeszgyáros Nagypiac és az Oroszfalu Szentkatolna felé vezető főút sarkán épülő házát 1868 nyarán így 
jellemezte a Szépítő Bizottság: "piac azon során egy értékes kinézetű ház sem lévén... csinos bádog födélzet alatt várja 
további elkészítését, homlokzatát 4 szobor díszesítvén” (Uo. 7-8.)

360



1111 1865-ben Csíszár Pál a Jancsó és Sükös-féle udvar déli oldalában fából, zsindelyfedelű istállót szándékozott építeni, 
vállalta, hogy csak szalmát tart benne. (RNL KMO F 20. 7. á. 1841. ie. [V. 1. it.] 3.)
1112 Török Sámuel (Uo. 5.); Tóh István (RNL KMO F 20. 7. á. 2108. ie. [V. 1. it.] 41.)
1113 RNL KMO F 20. 7. á. 2111. ie. (V. 4. it.) 8.
1114 RNL KMO F 20. 2. á. 38. köt. 1870./ 12./ 08./ 136. jkvp.
1115 Az 1874 nyarán kiállított tanácsi bizonyítvány szerint: „Ambrus Albert 1/3 részben szeszgyártulajdonos és 
haszonbérlő rendelkezik a főzéshez szükséges gabonával és a hízlaláshoz a marhákat bevásárolta. Szeszgyárban kb. 90 
köböl árpa, rozs és törökbúza; Kuffer-féle magházban 30 köböl törökbúza; Pongrácz-féle ház melletti sertésólban 12 
sertés; Tóth Dániel-féle istállóba 6 ökör, 1 tehén; Csűrnél 1 ló, 3 tehén, 2 sertés." (RNL KMO F 20. 7. á. 2278. ie. [V. 4. 
it.] 42-43.)
1116 RNL KMO F 34. 3. á. 5. ie. 211-235.
1117 RNL KMO F 20. 7. á. 2438. ie. (V. 1. it.) 1-6.
1118 RNL KMO F 8. 34. á. 1882./ XV./ 13.
m7 A határozatnak ellenszegült, fellengzősen indokolva tettét: „Igaz, hogy az építés után néhányszor ezen épületbe 
marhákat is kötöttem, ámde ki tiltja meg, hogy épületemet ne úgy használjam, amint nekem tetszik, ha közérdekben nem 
ütközik?" (RNL KMO F 20. 7. á. 2438. ie. [V. 1. it.] 33-60.)
1120 RNL KMO F 34. 3. á. 50. ie. 3-5.
1121 RNL KMO F 8. 34. á. 1883./ XIV./ 116.

Az alispán eredetileg engedélyezte a szeszgyár üzembe helyezését, csak a hízlalda városból való kitelepítésére 
utasította a tulajdonost, erre két csoport tiltakozott a városi tanácsnál és az alispánnál: az egyik a református egyház 
főgondnoka vezetésével, a másik a Nyugati kermege utca 100 lakóját tömörítette, utóbbinak a két szeszgyáros állt a 
hátterében. (RNL KMO F. 20. 7. á. 2442. ie. [V. 4. it.] 18-100.) Végül harmadfokon az Fölművelés-, Ipar-, és 
Kereskedelemügyi Minisztérium elutasította id Kovács István fellebezését (RNL KMO F. 8. 34. á. 1882./ XV./ 4.)
1123 „A város elhanyagoltsága, tisztátlanság az utcákon, tereken, szeméthalmok felhalmozottsága, hiányos és rendszer 
nélküli építkezés, úgy, hogy az utcák szűkök, a lakhelyek mellé sertésólak, istállók építvék, a házak kicsinyek 
kunyhószerűek, sok helyt minden udvar nélkül, amelyekben légáram létre nem jöhet, továbbá a helytelen temetkezési 
eljárás, rendszeres vágóhidak hiánya. A fő  bajt azonban elsősorban a szeszgyárakkal egybekötött hizlaldák képezik, 
melyek nagyobb mérvű talaj és légfertőzést okoznak, olyannyira, hogy az a halálozásszám arányára is kedvezőtlen 
befolyást gyakorolnak, amennyiben a halálozás tényleg nagyobb azon városrészekben, amelyekben a szeszgyárakkal 
egybekötött hizlaldák vannak, és azok ürülékei talaj és légfertőzést idéznek elő." (RNL KMO F 8. 1. á. 32. köt. 1883. 04. 
10./ 4. jkvp.)
1124 A szeszgyárak építési engedélyét és a hozzátartozó dokumentációt, illetve a működési szabadalmat kérették be a 
gyártás felfüggesztésének terhe alatt. A főzde tualjdonoskat érintő probléma Ambrus Albert meg fogalmazásában „néhai 
Benkő Dániel tulajdonát képező, s az ő örököseitől részenkint vásároltam meg, és akkor nem gondoltam, hogy még egy 
ilyen engedély elémutatására is leszen szűkségem, nem kértem eladóktól ilyen engedélyt, s hihető, hogy ők is nem tudtak 
volna adni nekem a fennírt körülmények folytán. " (RNL KMO F 34. 3. á. 50. ie. 11.)
m5 1884 nyarán Háromszék vármegye egészségügyi bizottsága, a 1876. évi XIV. törvénycikk 176§-ra hívatkozva, 500 
forint terhe alatt utasította Nagy József, Tóth Dániel, Tóth József, Ambrus Albert, Benkő Sándor, Csíszár Imre és Szabó 
Mózes szeszgyárosokat, hogy október elsejétől a városban működő hízlaldájukat beszüntessék. A Belügyminisztérium 
megsemmisítette a határozatot illetékesség hiányának indokával. (RNL KMO F 8. 34. á. 1884./ XIV./ 68.)
1126 Tóth Dániel 1884 öszén előkészítette a hízlaldát áttelepíteni a nyugati kertmege utcából a Hatolykára menő mezei 
utcában lévő csűröse udvarán, távol a lakházakból, ám a csűr-szomszédok lakóház építését tervezték saját telkükre és 
tiltakoztak ellene. Az alispáni hivatal cementfalú pöcegödör építésének feltételével engedélyezte az új hízlaldát. (RNL 
KMO F 8. 34. á. 1884./ XIV./ 233.) Egy évtizeddel később már az alispáni hivatal találta aggályosnak a hízlalda építést a 
Hatolykára vezető úton két szeszgyáros, Tóth József és Ambrus Albert esetében, a következő indokkal: „mivel a város 
terjedésének bekövetkezése esetén a hízlalda a lakások közé esnék" (RNL KMO F 8. 34. á. 1886./ XV./ 32.)
1126 Egy év alatt egy gyárost többször is sújtottak bírsággal. (RNL KMO F 8. 34. á. 1884./ XIV./ 268.; 288.; 305.)

1884. évi XVII. törvénycikk 34 §: „Templomok, ikolák, kórházak és oly középületek szamszédságában, melyeknek 
kellő használata a zaj által megakadályoztatnék, nagy zajz okozó üzletek nyítása megtiltható"
1129 „nem alkalmaznak a gyárhoz szakembereket, hanem ehelyett a falusi pálinkamérésbe beléunt zsidó korcsmárosokat 
rakják bé maiszternek, s így a kazán, amely a legtöbbnyire ószeren vásároltatik, könnyen felrobbanhat." (RNL KMO F 8. 
34. á. 1888./ VII./ 16.)
1130 RNL KMO F 8. 34. á. 1887./ VII./ 57.
1131 Általában hanyagság, vagy szakértelembéli hiányosságok miatt majdnem évente történtek súlyos balesetek a 
nagynyomású kazánok üzembehelyezése után. Néhány példa: 1882 februárjában Sántha József szeszgyára Mikóújfaluban 
felrobbant, az épület összeomlott, egy munkás meghalt (RNL KMO F. 8. 34. á. 1882./ VII./ 10.); 1883 szeptemberében 
Zathureczky Gyula baróti szeszgyárában történt robbanás, az épület súlyosan megrongálódott, egy munkás meghalt (RNL 
KMO F 8. 34. 1883./ VII./ 11.); 1884 januárjában Bartha János bölöni szeszgyárában a gőz kiszabadult, három személy 
súlyos égési sérüléseket szenvedett. (RNL KMO F 8. 34. á. 1884./ XXI./ 34.)
1132 A barompiac közelében, Torja-pataka mellett levő 251-252 sz alatti telekre tervezte. Szomszédja, özvegy Pap 
Andrásné azért folyamodott kétszer a városi tanácshoz, hogy az építés alatt lévő gyár közvetlen szomszédságában lévő 
telket áron felül eladhassa az építtetőnek. Miután ez a vágya beteljesült, visszavonta folyamodásait. (RNL KMO F 8. 34. 
á. 1888./ XV./ 42.)
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1133 14. szám. Rendelete a cs. k. polgári és kormányzónak 1851-iki január 17-ről (Landesgesetz- und Regierungsblatt fü r  
das kronland Siebenbürgen -  Erdélyi koronaországot illető Országos Törvény- és Kormánylap -@oia fleyinop 
npobin^ane mi r ^ e p n y n y í nentpy ^ a p a  de Kopoam, Tpancinbania, 1851. 1. sz. 16-18.); 177 szám. Hírdetménye a cs. 
kir. katonai és polgári kormányzónak 1851 július 7-ről (Uo. 374-377.)
1134 Corpus Juris Hungarici -  Magyar Törvénytár. 1878. évi XXIV. Törvénycikk. 26. §.
1135 A Magyar Királyi Pénzügyminisztériumnak 1878. évi augusztus hó 8-án 43 241 sz. alatt kelt rendelete a szeszadóról 
szóló 1878. évi XXIV. Törvénycikk végrehajtása iránt. 5. §. (Pénzügyi Közlöny, 1878. 28. sz. 468-471.)
1136 RNL KMO F 8. 1. á. 12. köt. 1877. 10. 25./ 3. jkvp.
1137 RNL KMO F 8. 1. á. 20. köt. 1880. 06. 22-24./ 256. jkvp.; 34. á. 1887./ XXIII./ 157.
1138 RNL KMO F 8. 34. á. 1881/VII/2; 1887./ XXIII./ 140.
1139 RNL KMO F 8. 34. á. 1881./ VII./ 2.; 1885./ VII. /8.
n4° Corpus Juris Humngarici -  Magyar törvénytár. 1881. évi XLIV. törvénycikk.
1141 RNL KMO F 8. 34. á. 1883./ V./ 27.
1142 A kimutatás az 1881. évi XLIV. Törvénycikk és az 1880. évi XIII. Törvénycikk alapján felterjesztett igénylések és 
ezek visszautasításra, pótlásra és jóváhagyásra vonatkozó minisztériumi értesítések alapján összeállítva. A 
Földművelésügyi Minisztérium 11 888/ IV.3. sz. körrendelete felhatalmazta valamennyi m k pénzügyigazgatóságot, hogy 
a működési területükön az 1881/XLIV tc alapján 1885/12/31-ig nyújtott illetve az 1890/XIII tc mezőgazdasági 
szeszgyárak részére megadott kedvezményeket saját hatáskörében 1887-ig meghosszabítsa, feltétele: mezőgazdasági 
jelleg megállapítása az 1886/1887. évre; tulajdonos, vagy bérlő személyében nem történt változás; ha biztosan lehet tudni, 
hogy előzőleg részesült kedvezményben az illető gyár; ha 1887 végéig a kedvezmény a 15 év maximumot nem haladta 
meg. Ha utóbbi hosszabításról volt szó, akkor egyenesen az agrártárcához utsították. (RNL KMO F. 8. 34. á. 1887./ VI./ 
4.) Meghosszabítva egy újabb évre a Földművelésügyi Minisztérium 25 321/ IV.3. sz. körrendeletével (Uo. 1888./ VI. / 
18.) Az alispáni iratok között egyéni kérelmek ügyiratai: Ambrus Albert: 1881./ V./ 214.; Bartha Imre örökösei 
(Damokos Ákos): 1893./V./ 86., 1887./ VI./ 4.; Béldi Tivadar: 1888./ V./ 32., 1887./ VI./ 4.; Benkő Sándor: 1882./ V./
77., 1887./ VI./ 4.; Bogdán István és András: 1886./ VI./ 20., 1887./ VI./ 4., 1888./ VI./ 18.; Csíszár Dénes: 1881./ V./ 
232.; Csíszár Imre: 1881./ V./ 221., 1886./ V./ 60., 1886./ V./156.; Dánér István: 1888./ V./ 83., 1887./ VI./ 4.; Jancsó 
Mózes: 1885./ V./ 10., 1885./ V./ 126., 1887./ VI./ 4.; Joós Elek: 1883./ V./ 34., 1883./ VI./ 20., 1887./ VI./ 4., 1888./ VI./ 
18.; gr. Kálnoky Félix (Fejér Károly): 1883./ V./ 48., 1882./ V./ 87., 1886./ VI./ 20., 1888./ VI./ 18.; Kupferstich József: 
1880./ V./ 102.; Mélik Kristóf: 1880./ V./ 101.; gr. Mikes Árpád (Temesváry János): 1883./ V./ 43., 1886./ VI./ 20., 
1888./ VI./ 18.; gr. Mikes Zsigmond (Adler Henrik és Kupferstich József): 1886./ VI./ 20., 1887./ VI./ 4.; Sántha József:
1883./ V./ 44., 1886./ VI./ 20., 1887./ VI./ 4., 1888./ VI./ 18.; Schwartz Ferenc: 1886./ VI./ 20; Szabó Mózes és Nagy 
Lajos: 1882./ V./ 16., 1886./ VI./ 50.; br. Szentkereszty Béla (Neumann József): 1885./ V./ 84., 1887./ VI./ 4.; Tóth 
István: 1881./ V./ 215.; Tóth József: 1881./ V./ 184., 1882./ V./ 17., 1887./ VI./ 4.; Török Sándor: 1882./ V./ 83., 1887./ 
VI./ 4.; Zathureczky Gyula: 1887./ VI./ 4.; Zathureczky Lajos (Kohn József): 1881./ V./ 148. Kedvezmény megujításáért 
1888-ban folyamodott Bogdán András és istván, Sántha József és fiai, özv. Gr. Kálnoky Félixné, Temesvári fivérek, Joós 
elek és fiai. Mindannyit visszautasította az agrártárca. (RNL KMO F 8. 34. á. 1888./ VI./ 18.) Az 1888. évi XLIX. 
Törvénycikk meghosszabította a korábbi kedvezményeket. Ennek alapján felterjesztett kérelmek egy gyüjtő jegyzékívbe 
foglalva: RNL KMO F 8. 34. á. 1802./ V./ 37.
1143 A Fleischmann-féle módszert 1862-ben szabadalmazták, a hasonló elven működő Sternlicht-félét egy évvel később. 
Szabadalmi per után utóbbit 1867 előtt semmisítették meg. (RNL KMO F 20. 7. á. 2111. ie. [V. 4. it.] 2.)
1144 RNL KMO F 8. 34. á. 1880./ XXIII./ 160.; 1886./ XXIII./ 72, 74, 75, 77, 87, 88, 88, 81.; 1887./ XXIII./ 38, 40, 41, 50, 
140, 148, 151, 157.
1145 Például a szeszgyártásban is érdekelt malom-haszonbérlő, id. Molnár Józsiás halála után, 1864-ben a Kézdivásárhely 
város hatkövű lisztelő malmát néhány évre a másik szeszgyáros, Nagy Lázár vette haszonbérbe (RNL KMO F 20. 7. á. 
1844. ie. [V. 5. it.] 2.) Két évtizeddel később az egyik legsikeresebb szeszgyáros, Nagy Ferenc szintén ebben az irányban 
orientálódott, a szomszédos Oroszfaluban vásárolt vizimalmot, amit a megye egyik legkorszerűbbjévé fejlesztett. (RNL 
KMO F 8. 34. á. 1884./ VII./ 23.)
U46 RNL KMO F 20. 7. á. 2280. ie. (V. 5. it.) 1-2.
U46 Kereskedelmi- és Iparkamarai szavazati joggal rendelkező szeszfőző mesterek 1871-ben Kézdivásárhelyen: Weisz 
Márton, Lővi József, Hermann Mihály és Czimmermann Ignác. (RNL KMO F 20. 7. á. 2210. ie. [V. 4. it.] 35-40.)
1147 Gőzgépek és kazánok ellenőrzési- és próba jegyzőkönyvei, ideiglenes bizonyítványai és használati engedélyei 
Háromszék vármegyében, 1878-1884 között. (RNL KMO F 8. 34. á. 1881/VII/2; 1882/V/68; 1882/VII/1; 1882/VII/10; 
1883/VII/11; 1885/VII/8; 1886/VII/25; 1888/VII/3; 1889/VII/4; 1890/VII/3; 1891/VII/8; 1893/VII/1; 1886/VII/15; 
1887/VII/38; 1898/VII/4; 1899/VII/6; 1801/VII/5). Az eljárás szabályairól: 38. szám rendelete a Kereskedelmi 
Ministeriumnak, a Belügyi Ministeriumnak és a legfelsőbb rendőri hatósággal egyetértőleg 1854. február 11-ről (Landes- 
Regierungsblatt fü r  Grofifürsthum Siebenbürgen -  Erdély nagyfejedelemséget illető Országos Kormánylap -  ö^netinyny 
^¥6ep¥n¥i npoeinniane nentpy mapene npim m aty Tpancinbania, 1854. I. oszt. III. darab. 66-74.); Közlekedési- és 
Közmunkaügyi Minisztérium 7 768/ 1867. november 21. sz. Rendelete, Közlekedési- és Közmunkaügyi Minisztérium 7 
375/ 1878. május 20. sz. Rendelete, Közlekedési- és Közmunkaügyi Minisztérium 21 756/ 1881. július 27. sz. Rendelete. 
(RNL KMO F. 8. 34. á. 1881/VII/2); Gőzkazánok 1880.; Gőzkazánok 1888a.; Gőzkazánok 1888b.
1149 RNL KMO F 8. 1. á. 64. köt. 1882. 06. 14./ 67. jkvp.
U5° Alispáni elentés 1883. 11.
1151 RNL KMO F 8. 34. á. 1883./ II./ 11.
1152 Corpus Juris Hungarici -  Magyar Törvénytár. 1884. évi XXI. törvénycikk. 26. §.
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1153 1 8 84. évi 37 885. sz. Utasítás a szeszadóról, valamint sajtolt élesztőnek a szesztermeléssel egüttes készítésének 
megadóztatásáról és a sajtolt élesztő után eső behozatali vám felemeléséről szóló 1884. évi XXI. törvénycikk végrehajtása 
iránt. 5. §. III. sz. (Pénzügyi Közlöny, 1884. 26. sz. 582-585.)
1154 Nagyszebeni Pénzügyigazgatóság 38 162./ 1884./ IV. a. sz. átirata Háromszék vármegyéhez. (RNL KMO F 8. 34. á. 
18584./ VI./ 70.)
1155 RNL KMO F 8. 34. á. 1886./ VII./ 25.
1156 RNL KMO F 34. 3. á. 80. ie. 7-22., 26.
1156 „[...] hogy többet nem említsünk, a háromszéki, de legfőképp a kézdivásárhelyi szeszgyáraknak, miután törökbúza 
szükségletüket Brassóból kénytelenek fedezni, úgyszólván napjaik meg vannak számlálva. Ezen fontos iparágnak 
megsemmisülése mily súlyosan nehezülne úgy gazdasági, mint iparviszonyainkra, ecsetelni egyáltalán szűkség felettinek 
tartjuk.” (RNL KMO F 8. 34. á. 1886./ XXI./ 82.)
1157 „a szeszgyártáshoz szükséges kukoricának az említett országból való behozatala nem eszközölhető -  máris 
intézkedtem aziránt, hogy a kukoricának hazai piacokon való beszerzése díjkedvezményének nyújtása által lehetőleg 
megkönnyítessék -  és elrendeltem, hogy magyarországi, vagy erdélyországi állomásokról származó és valamely erdélyi 
szeszgyárhoz címzett teljes kocsirakományú kukoricaküldeményekre, ha azok a magyar kir. államvasutak vonalain 
legalább 350 kilométer távolságra szállíttatnak, a rendes díjszabásszerű illetékek 30 %-kal mérsékeltessenek, mi mellett a 
350 kilométerre esedékes viteldíj kisebb távolságokra is mindaddig alkalmaztatik, míg a rendes díjszabásszeű tételek 
szerint a tényleges távolság után olcsóbb viteldíj eredményeztetik. Kisebb távolságokra mérséklés nem volt nyújtandó, 
mert amennyiben a szeszgyárak nyerstermény szükségletüket saját vidékükön szerezhetik be, ezen viszonyokban a román 
kereskedelmi szerződés megszűnése által változás nem idéztetett elő. ” (RNL KMO F 8. 34. á. 1886./ VII./ 71.)
1159 RNL KMO F 8. 34. á. 1888./ V./ 17.
1160 RNL KMO F 8. 34. á. 1881./ V./ 232.
1161 Corpus Juris Hungarici -  Magyar Törvénytár. 1888. évi XXIV. törvénycikk. 3. §.
1162 Corpus Juris Hungarici -  Magyar Törvénytár. 1888. évi XXV. törvénycikk. 1-5. §.
1163 RNL KMO F 8. 34. á. 1881./ I./ 4.
1164 RNL KMO F 8. 34. á. 1882./ I./ 3.
1165 RNL KMO F 8. 34. á. 1883./ I./ 2.
1166 RNL KMO F 8. 34. á. 1888./ II./ 81.
1166 Corpus Juris Hungarici -  Magyar Törvénytár. 1888. évi XXV. törvénycikk. 7. §.
1167 RNL KMO F 8. 34. 1880./ V./81.
1169 Gazdacímtár 1887. 474-478.; 588-600.
1170 RNL KMO F 8. 34. á. 1888./ VI./ 18.
1161 Az 1888-as rendszer határidejét 1888. július 31-ig terjesztették ki (1887. évi XXXI. törvénycikk és 1888. évi XV. 
törvénycikk). Az 1899-es szeszadótörvény a gyárak termelési és fogyasztási adótételeit érintetlenül hagyta, beleértve a 
kedvezményes fogyasztási adó tételét, a kontingensből Magyarországnak biztositott részesedés évi 20 000 hektoliterrel 
csökkent, míg Ausztria részesedését ugyanennyivel növekedett. A mezőgazdasági szeszgyárak prémiumai nem változtak 
az egy évtizeddel korábbi tételekhez képest. (1888. évi XX. törvénycikk és 1888. évi XXII. törvénycikk). Két évvel 
később a termelési adót hektoliter-fokonként 70 fillérről 90 fillérre emelkedett, a fogyasztási adó kedvezmény nélküli 
tétele 80 fillérről 1,10 koronára, míg a kedvezményes tétele 70 fillérről 80 fillérre (1801. évi XIII. törvénycikk). Az 1908- 
as szeszadótörvényben tovább növekedtek az adótételek, hektoliterfokon-ként a termelési adó 1,40 korona, fogyasztási 
adó kedvezmény nélküli tétele 1,64 korona, kedvezményes 1,40 korona, a prémiumok változatlanok. A kedvezményes 
szeszkontingens tovább csökkent évi 808 701 hektoliterre (1808. évi XXVIII. törvénycikk), amit az 1907-es gazdasági 
kiegyezés értelmében a magyar törvényhozás autonóm módon állapíthatott meg (1808. évi XII. törvénycikk). 1813-ban az 
új alapításokat gyakorlatilag kizárták a kontingensből (1813. évi XXIV. törvénycikk), amit 1816-ban, a háborús 
körülmények között megerősített a törvényhozás (1916. évi XXIV. törvénycikk).
1162 A Brassó-háromszéki helyi érdekű vasútat 1881. november 30-án adták át a forgalomnak. (Gidó Csaba 2013. 118.)
1163 Háromszék vármegyében legelőször az 1892-es évtől kezdődően engedélyezték szarvasmarhák vasúti rakodását 
Kézdivásárhely, Nagyborosnyó, Sepsiszentgyörgy és Uzon állomásokon. (Marharakodó 1892. 7.)
1174 RNL KMO F 8. 34. á. 1883./ X./ 13.
1165 Corpus Juris Hungarici -  Magyar Törvénytár. 1888. évi VII. Törvénycikk. Földművelésügyi Minisztérium 1888. évi 
40 000 sz. végrehajtási rendelete.
1176 RNL KMO F 8. 34. á. 1882./ X./ 13.
1166 A Magyar Keleti Vasút Segesvár-Brassó szakaszát 1873. július elsején adták át a forgalomnak (Gidó Csaba 2013. 55.)
1178 RNL KMO F. 20. 7. á. 2372. ie. (VI. 1. it.) 23.
1179 RNL KMO F 20. 7. á. 1883/ 6.; 1883/ 102.; 1883/ 103.
1180 RNL KMO F 8. 34. á. 1886./ X./ 31.
1181 RNL KMO F 8. 34. á. 1884./ X./ 55.
1172 1 881. november -  1886. február között az állategészségügyi törvény végrehajtási körrendelete szerint a 
jegyzőkönyveket egyeneként felterjesztették a Földművelés-, Ipar-, és Kereskedelemügyi Minisztériumhoz, annak 1888/ 
40 000 sz. körrenelete alapján. Ezt felülírta a Földművelésügyi Minisztérium 1886/ 13 024 sz körrendelete, amely után a 
szemle jegyzőkönyvek az alispáni hivatalnál maradtak, az összesített adatokat terkjesztették fel az agrártárcához. (RNL 
KMO F 8. 34. á. 1886./ X./ 4.). Az 1886. március -  1815. november közötti időszak forgalmi statisztika alapját a 
következő irattári egységekben lévő havi jegyzőkönyvek képezték: RNL KMO F 8. 34. á. 1886./ X./ 4.; 1887./ X./ 12.; 
1888./ X./ 10.; 1888./ X./ 11.; 1801./ X./ 10.; 1802./ X./ 10.; 1803./ 85.; 1804./ 175; 1805./ 65.; 1806./ 40.; 1807./ 8.;
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1808./ 20.; 1808./ 5.; 1810./ 55.; 1811./ 105.; 1812./ 160.; 1813./ 78.; 1814./ 160.; 1815./ 68. Hiányzik az 1800. év adatait 
tartalmazó irattári egység, így csak az alispáni jelentésbe foglalt összesített adat áll rendelkezésünkre. (Jelentés 1800. 13.)
1173 1888-tól kezdődően a meglévő négy rakodóhely mellett Málnásfürdőn engedélyeztek hasonlót (Marharakodó 1888. 
11), 1804-ben Sepsibodok, 1807-ben Kovászna, végül 1810-ben Bereck csatlakozott be a körforgásba.
1174 Adatok lásd: Magyar Statisztikai Közlemények 44. Árstatisztika. Budapest, 1811. 
n75 Alispáni jelentés 1810. 76.
U76 Alispáni jelentés 1810. 75.
n76 Az állategészségügyi vasúti szemlék alkalmával kirendelt szakértő által vezetett jegyzőkönyvek éves adataiból az 
Ausztriába továbbitott szarvasmarhák számadatai kiemelve és összevetve a Magyar Statisztikai Közlemények 
Külkereskedelem köteteinek adataival. 1886-tól a VIII. Vágó- és igásállatok árucsoportba besorolt vágóökör, vágóbika és 
vágótehén tételek; 1801-től a 118 -  vágóökör, 121 -  vágóbika, 123 -  vágótehén tételek; 1806-tól a 177 -  vágóökör, 178 -  
bivalyökör, 181 -  vágóbika, 184 -  vágótehén tételek figyelembe véve.
n77 Pálmatér és Nagyszénás szarvasmarha-rakodóhelyeket 1885-től kezdődően engedélyezték (Marharakodó 1885.)
1179 RNL KMO F 8. 34. á. 1880./ I./ 6.
n7° Természetesen egyes országos vásárok nem minden évben ugyanarra a hónapra estek, gyakoriak az esetek, amikor az 
érintett községek különböző okokra hivatkozva halasztást kértek, vagy járványgyanú esetén egyáltalán nem tartották meg. 
Összességében a 18 év havonkénti egyszerű átlagaiból összeállított diagramok megbízható eszközt nyújtanak az 
eligazodáshoz.

Átlagot csak a havi bontásban közölt, 1808 és 1810 évekre vonatkozó adatokból lehetett számítani, Lásd: Magyar 
Statisztikai Közlemények 44. Árstatisztika. Budapest, 1811.
1192 Az állategészségügyi vasúti szemlék alkalmával kirendelt szakértő által vezetett jegyzőkönyvek éves adataiból, a 
szarvasmarhák származási helyét tekintve csak az 1902-1903-as felvételek szolgáltatnak viszonylag pontos képet. 
Ezekben egyedenként, pontosan megjelölték, hogy a szállítmányon belül milyen településekről származtak az állatok. A 
korábbiakban és a későbbiekben már túlságosan rutinosan töltötték ki a származási hely rubrikát, és csupán a 
feladóállomás neve szerepel benne.
1173 „Hol virágzó gyáraknak kellene lenni,- vannak ottan a legkezdetlegesebb fűrészmalmok, melyeknek legtöbbje csak 
akkor munkálódik, midőn a tavaszi hóvizektől megdagadnak a hegyi patakok. És mégis erdeink pusztulnak, mert a 
mindennapi szükség rákényszeríti a lakosságot, minden jövendőrei tekintet nélkül azon neméhez folyamodni a jövedelem  
szerzésének -  miből leghamarább csináltatni pénzt és ez okon mindenféle faizás cikkekre rendszer nélkül pusztíttatnak 
erdeink. [...] Legtöbb kilátással bírna végezetre a fűrészgyáripar! Azon roppant terjedelmű őserdők, melyek az ország 
határain végigvonulnak, - s mely felé fájdalom! -mindinkább közeledik a minden rendszer nélkül pusztító fejsze,- hogy 
szűz koronájukat örökre levágja,- ez a valódi kincse népünknek, melyt jó l és célirányosan felhasználva sok századokra 
biztosítaná a birtokosainak létüket." (RNL KMO F 8. 8. á. 2. köt.. 1873. 04. 1./ 18. jkvp.)
1174 „[...] nincs a viszonyoknak megfelelő befektetési tőke azon hátrább fekvő, s nehezen hozzáférhető erdőrészek 

jövedelmes kihasználására, amelyeknek aránylag felhalmozódott fakészlete, a kitűnő minőségű anyaga méltán hivatva 
lenne az előlfekvő erdők használatának múlhatatlan megszorításából könnyen bekövetkezhető váltságos időket 
kiegyenlíteni e törvényhatóság gazdasági életében." (RNL KMO F 8. 34. á. 1884./ V./ 66.)
1195 Marosvásárhelyi KIK 1882. 24. (15 üp.)
1196 Cserey Zoltán 2008. 41-54. 
n76 Potsa József 1888. 207-208.
n77 Orbán Balázs nyomán (Orbán Balázs 1868. II. köt. 128) a történetírásban létjogosultságot szerzett „a török kormány 
is elismerte a területfoglalások jogtalanságát és beleegyezett a revendikációba" (Lásd: Tamás Sándor 1885. 22.; Demeter 
Lajos 2003. I. köt. 111). Azonban figyelmebe kell venni a történeti kontextust, azaz a Török Birodalom ekkor az orosz 
birodalom ellen háborúban volt (1768-1774), így szorúlt helyzetében kénytelen volt engedni a Habsburg diplomáciai 
gépezet követeléseinek. A háborút lezáró Kücsük-Kajnardzsi (1774) béke egy sor Oszmán Birodalomra kedvezőtlen 
intézkedést hozott, többek között Moldva és Havasalföld orosz védnökség alá került, így valószínű, hogy nem a bölcs 
beismerés, vagy nagylelküség vezérelte a török kormányt (ami egyébként sem összeegyeztethető a nemzetközi 
nagypolitika elveivel), hanem kényszerből, a hadi szerencse rossz csillagzata alatt cselekedett.
1177 Berde Mózsa 1868. 5.
1200 Berde Mózsa 1868. 6.
1201 Berde Mózsa. 8.
1202 Nagy Elek (1788-1872) katonai környezetben szocializálódott, korában számviteli szakembernek számított. Fiatalon 
az első székely gyalogezrednél nyert alkalmazást, mint írnok, majd autodidakta módon képezte magát, 1827-ben 
számvevőtisztnek nevezték ki. Érdeklődést tanusított a közösségi vagyon kérdései, a székely határőr családok anyagi 
helyzete iránt, a hadi kiadások okozta nehézségekről jelentéseket állított össze felettesei számára. A Szentkereszty család 
és a felsőháromszéki falvak pere kilenc évig tartott, öt alkalommal utazott fel Bécsbe, annak sikerén szervezett 
kézdivásárhelyi ünnepséget úgy értékelte, mint „...azon második perc, melyben egész életemen keresztül fáradozásaimnak 
jutalmát örömén láttam..." (Demeter Lajos 2003b. 55-68.)
1203 Demeter Lajos 2003a. 123-125.
1204 Tamás Sándor 1885. 22.
1205 Korabeli megfogalmazás szerint „birtokrendezési eljárás, amelynek célja megállapítani a közösségben részes feleket 
s azoknak illetőségeit. (Révai Nagy Lexikona. Budapest. XII. köt. 204.). Illetve egy későbbi, a reform hosszabbtávú 
hozadékainak ismeretében megfogalmazott értelmezés szerint: „részesedési hányadok megállapítása a közjavakhoz való 
jogosultságnak és annak mértékének bírói ítéletekkel való meghatározása.” (Pál G 1823. 46-47.).
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1206 Corpus Juris Hungarici -  Magyar Törvénytár. 1871. évi LIII. törvénycikk, X. fejezet, 65-78. §.
1206 Fodor József, a lap közgazdasági rovatának neves szerkesztője „Népszerű beszélgetés a Rikán belőli tagosításról” 
címmel egy terjedelmes sorozatot indított útjára, amely folytatásban több lapszámban jelen meg. Ebben a „drámai 
műben” két személy beszélget: a „Nemzetes ú r” és a „Bíró” természetesen a tagosításról és az arányosításról, nem 
mellékesen erdővidéki helyszínen. A „Nemzetes ú r” a birtokrendezés hasznáról nyújt felvilágosítást és habár a „Bíró ”, a 
maradiság megtestesítője, az elején kifejti a véleményét, miszerint „pergamen körte az uraknak, bölöni vackor a székely 
gazdának”, szép lassan az arányosítás és tagosítás híve lesz. Ennek a propaganda jellegű írásnak a szerzője tisztában volt 
a kisgazdák bajaival és a nagyobb birtokosok ambícióival és nagyon meggyőzően ecsetelte a hasznokat. Természetesen 
nem hagyta figyelmen kívül a vele járó hátrányokat, de igyekezett ezeket lekicsinyíteni. Felvázolta annak lehetőségét, 
hogy kisebb termőföld lecserélhető nagyobb legelőre, és így csak állattartásra is szakosodhat a gazda, hogyha ez a 
szándéka. (Nemere, 1872. április 7.). Ezáltal természetesen sok korábban hasznavehetetlen föld nagy haszonnal járna. A 
farmergazdálkodás nyilvánvalóan a nagy remények között szerepelt sok gazdasági szakember szemében, mert a községi 
közös csorda hasznát egyszerűen kétségbe vonta a „Nemzetes ú r”, ezenkívül felvilágosítást adott arról is, hogy a föld 
minőségétől függően milyen növényeket ideális termeszteni azon. Megállapítja, hogy „van a tagosításnak a székely népre 
nagy erkölcsi hatása, és ez: a hazába való tartás és az erkölcsi süllyedésből való megmentés. ” (Nemere, 1872. április
14.). Nemzeti érdekként vetül fel a tagosítás kérdése, amikor később frappánsan hozzáteszi, hogy „elszaporodott nemzet 
elaprított birtokból meg nem élhet. ” Az úrbéresek felszabadítása utáni következő, kötelező lépésnek tartja a 
birtokrendezést. (Nemere, 1872. április 28.) A beszélgetés végére a „B író”-nak a kétségei elszálltak és a tagosítás és 
arányosítás elkötelezett híve lett. (Nemere, 1872. május 2.).
1207 Corpus Juris Hungarici -  Magyar Törvénytár. 1880. évi XLV. törvénycikk.
1207 1 876-ban Málnás községben az arányosítás egyik kezdeményezőjét, Thury György birtokost az azt ellenzők többször 
megfenyegették, majd meggyilkolták. (RNL KMO F 8. 5. á. [iktatószám szerint rendezett közigazgatási iratok]. 1875./ 
5038.; 1876./ 6518.; 8 á.. 5 köt. 1876. 06. 13./ 1. jkvp.) Zágon községben 1884-től kezdődően, az arányosítási eljárás alatt 
végig feszültségek voltak, több rendban karhatalom kirendelésére volt szükség. (RNL KMO F 8. 34 á. 1880./ XXI./ 2.) 
Nagybaconban a falu lakossága két táborra szakadt, egyik híve volt a birtokrendezésnek, a másik ellenzője. 1886-ban, a 
törvényszéki végzés kimondására összegyűlt nép valósággal elkergette a tagosítás és arányosítás híveit. (Egyed Ákos 
1875. 110.) Mindhárom kiragadott példa vegyes lakosságú községben történt, volt határőri és volt úrbéres együtt voltak 
jelen, bár utóbbiak súlya nyilván csekélyebb.
1210 1882-ben módosítva (Corpus Juris Hungarici -  Magyar Törvénytár. 1882. évi XXIV. törvénycikk) A háromszéki 
erdőarányosítás legvehemensebb támadója Molnár Józsiás. (Molnár Józsiás 1802.)
1211 Imreh István 1883. 255.
1212 „Székelyföldön az országos határvonal látható jelekkel kellőleg ellátva nem volt, azon okból, hogy a határőrezredek 
több ponton nem közvetlenül az országhatárszélre, hanem a célszerűség tekintetéből az erdélyi határtól befelé nyúló 
valamely hozzáférhetőbb területre voltak elhelyezve, amely körülmény folytán több községnek nem csekély kiterjedésű 
havasos területe Moldvához tartozni látszott. ” (RNL KMO F 8. 2. á. 122. cs. 28.)
1213 RNL KMO F 8. 8 á. 7 köt. 1868./ 2785.
1214 RNL KMO F 8. 8 á. 1. köt. 1868. 08. 02./ 25. jkvp.
1215 „Jelen hó 8-án 62. sz. a képviseleti jegyzőkönyv határozata folytán kötelességünkké tétetett, városunk birtokára az 
úgynevezett Kecskés havasára a szomszéd Románia kormánya által önkényüleg, alattomosan, jogtalanul építésbe vett 
katonai tanya egyszerűen a helyszínéről való eltávolítása, mely oknál fogva még hó 9- én délelőtt 10 órakor nevezett 
helyen megjelentünk, kisérvén önként bennünket városunk lelkes fia i [...], kiknek segítségével és buzgó 
közreműködésükkel sikerült a moldvai határ szélét őrző három oláh katonát szépszerével lefegyverezni, minek 
megtörténte után legtanácsosabbnak véltük a beszarufázott és léczezett, de zsendellyel még bé nem födött épületet, mely a 
mi kárunkra és veszedelmünkre éppen saját ősbirtokunkon, illetőleg Szent István király birodalmának területére 
megalapítva szándékolva volt, egyszerűen a lángok martalékává tenni, s a rémült katonáknak a következő tartalmú iratot 
kezekbe adni. <Mivel a commando ház magyar területre saját birtokunkra lett volna felállítva, mit meg nem tűrhettünk, ez 
oknál fogva minden per patvarnak véget vetve, a mai napon fölgyújtottuk és a három őrkatonát hazánk földéről 
barátságosan kiutasítottuk, hogy erről saját előljárójokat értesítsék. Kecskés pusztája, 1868 szeptember 9-én. A székely 
nemzet fiai> Melynek megtörténte után, fegyvereiket becsületesen vissza nyújtva nekik, az útra még kevés szalonnát is 
adva, vérrel szerzett hazánk földjéről a mély bámulat könnyezte orczákkal eltávoztak. ” (RNL KMO F 20. 2. á. 38. köt.
18568. 08. 25./ 65. jkvp.)
1216 RNL KMO F 20. 2. á. 38. köt. 1874. 04. 14./ 14. jkvp
1217 RNL KMO F 8. 8 á. 1. köt. 1868. 11. 14./ 2. jkvp.
1218 RNL KMO F 8. 8 á. 1. köt. 1868. 11. 14./ 37 jkvp.
1217 Gróf Mikes Benedeknek az általa birtokolt erdős területeken kívül a térségben, Zágonbárkányban volt a jelentős 
értéket képviselő üveghutája, amit a következő évtízedben a hátországnak számító Bükszád községbe költöztetett. 
Valószínű, hogy a döntés a határvillongások is befolyásolták (vasút csak később létesült, a fuvarozás szempontjából 
kedvezőtlenebb helyszín volt, a zágoni erdőségek sem voltak kimerítve).
1220 RNL KMO F 8. 8 á. 1. köt. 1868. 11. 14./ 46. jkvp.
1221 RNL KMO F 8. 8 á. 1. köt. 1868. 08. 02./ 2. jkvp.
1222 RNL KMO F 8. 8 á. 8. köt. 1870./ 4884.
1223 RNL KMO F 8. 8 á. 8. köt. 1870./ 5472.
1224 RNL KMO F 8. 8 á. 10. köt. 1871./ 127.
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1225 RNL KMO F 8. 8 á. 10. köt. 1871./ 362., 680., 730., 3582., 4488., 5088., 5862.; 11. köt. 1872./ 1063.; 13. köt. 1874./
4713., 5011., 5144., 5288., 5448.; 14. köt. 1875./ 3018.
1226 RNL KMO F 8. 8 á. 15. köt. 1876./ 3138., 3354., 4170., 4328.
1227 RNL KMO F 8. 8 á. 15 köt. 1876./ 4715.
1228 RNL KMO F 8. 8 á. 15 köt. 1876./ 4507.
1229 RNL KMO F 8. 2. á. 28. cs. 82.
1230 RNL KMO F 8. 2. á. 122. cs. 82-88.
1231 Gaáli József fővigyázó a Kézdivásárhelyi M.K. Pénzügyőri Biztossághoz intézett jelentésében közölte: „Románia 
részéről közelebbről egy bizottság küldetett ki, amely az ország határát újjólag kijelölte, de ezen bizottság a kalabucs 
havasától a patakba bé szállva, onnat nem a régi határvonalon, hanem a patakból ki, a paltin nevű havas élire vette az 
irányt, ahová egy egyszerű őrházat fából fe l is épített és fegyveres határőrököt állított fel, és ezen kijelzés által a mű 
részünkre, mintegy 3 500 lépésnyi távolságra hatott bé a régi határvonaltól, azon erdőrész pedig a Bereck városa 
erdőrészihez tartozván, onnan is egy bizottság a Bereck és Ojtozi csendőrőrsöktől nyert fedezet mellett a helyszínen 
megjelent az ügy kivizsgálása és a fennt elősorolt módon találtatott". (RNL KMO F 8. 34 á. 1881./ XXI./ 103.)
1232 RNL KMO F 8. 2. á. 122. cs. 44.
1233 RNL KMO F 8. 2. á. 122. cs. 75, 78.
1234 RNL KMO F 8. 2. á. 122. cs. 134.
1235 „A város közönsége örömmel vette a főispán utasítását, hogy meggátolják a román részről megnyilvánuló azon 
igyekezetet, hogy önhatalmúlag fellépjenek a határvonalon belül és megzavarják a fennálló tényleges állapotot az 
országos határt rendező bizottság megérkezése előtt. Hogy ezen rendeletnek érvényt kölcsönözni lehessen, Bereck 
közönsége azon romániai foglalást, mellyel a Paltin havasból mintegy 8000 holdnyi terület a mohalepte századok óta 
fennállott békés birtokból egy őrvonal rögtönzésével az országos bizottság világos fennhagyása dacára közelebbről 
kikerekített, s 3 román granitzer által őriztetik ma - visszasajátíthassa, s az eredeti határt tiszteletben tarthassa."
1236 RNL KMO F 8. 34. á 1884./ II./ 35.
1237 RNL KMO F 8. 2. á. 122. cs. 18-23.
1237 „„Cantilli nevű román ezredes jókedvében határt csinált 1881-ben [...] Vakmerő merészséggel tette Romániának egy 
határőri ezredese és a visszatorlatlanul maradt tett után védi a rablott területet Románia kormánya.” (RNL KMO F 8. 2. 
á. 122. cs. 27.)
1237 „[...] a látható régi országos határhalomtól kezdve 600. lépésre az oláh katonák béhatároltak a mű erdőségünkbe" 
(RNL KMO F 8. 34. á. 1887./ II./ 2.)
1240 RNL KMO F 8. 2. á. 122. cs. 122.
1241 RNL KMO F 8. 2. á. 122. cs. 135.
1242 RNL KMO F 8. 34. á. 1884./ II./ 1.
1243 RNL KMO F 8. 34. á. 1885./ XXI./ 117.
1244 RNL KMO F 8. 2. á. 122. cs. 1-2.
1245 RNL KMO F 8. 2. á. 122. cs. 28-31.
1246 MNL OL K 27. 1870. 05. 11./ 8. np.
1247 RNL KMO F 8. 2. á. 122. cs. 32.
1248 MNL OL K 27. 1873. 04. 27./ 2. np.
1247 „Jndokul azt hozván fel, hogy a nemzetközi téren az elévülés jogalapul egyáltalán nem lévén elösmerve, ilyentén mivel 
sem igazolható megállapodásért a felelősséget el nem vállalhatja. Ezen javaslat helyett a kétes helyek megállapítását 
régibb okmányok, szükség esetén magánbirtokjogokról szóló okmányok segélyével kívánatos eszközöltetni"
1250 RNL KMO F 8. 2. á. 122. cs. 34.
1251 MNL OL K 27. 1873. 10. 03./ 5. np.
1252 RNL KMO F 8. 2. á. 122. cs. 36-37.
1253 RNL KMO F 8. 2. á. 122. cs. 38.
1254 „,[...] ezen határrendezés magánbirtokra egyáltalán nem bír befolyással. Mindkét részről tehát a határszéli lakosok 

jelenlegi birtokukban megmaradnak, még azon esetben is, ha a határrendezés következtében birtokuk az ország határán 
kívül esnék, a birtoklás iránt esetleg felmerülő vitás kérdések a határrendezéstől teljesen függetlenül, csakis a törvény 
rendes útján nyerhetnek elintézést. " (RNL KMO F 8. 2. á. 122. cs. 41.)
1255 Corpus Juris Hungarici -  Magyar Törvénytár. 1876. évi XIX. törvénycikk.
1256 RNL KMO F 8. 2. á. 28. cs. 68.
1257 RNL KMO F 8. 2. á. 122. cs. 47-48.
1257 MNL OL. K 255. 244.cs. 410.
1257 Diószegi István 2001. 81.
1260 RNL KMO F 8. 34. á.. 1818./ 1781. asz. 1888./ 6014.
1261 Lásd: Suba János 2003. 42; Határegyezmény 1889.; Corpus Juris Hungarici -  Magyar Törvénytár. 1888. évi XIV. 
törvénycikk az Osztrák-Magyar Monarchiának Romániával, a Monarchia két állama és Románia közt fennforgott 
határvillongások kiegyenlítése végett, a határvonal újabb megállapítása és azzal kapcsolatos kérdések szabályozása 
tárgyában kötött, s Bukarestben 1887 évi deczember 7-én/november 25-én aláírt nemzetközi egyezmény 
beczikkelyezéséről.
1262 „ A magyar alattvalók tulajdonát képező, s a határvonal által kettészelt, s így tehát Romániába átszakadt 
birtokrészeket illetőleg a tulajdonosok érdekeinek biztosítás céljából oly javaslattal járultam a Minisztertanács elé, hogy
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a nevezett területeknek a Román állam által leendő megvételére célzó lépések megtétessenek. ” (RNL KMO F 8. 34. á.. 
1918./ 1781. asz. 1888./ 6085.)
1263 Szorító körülményként értékelte, hogy a „Romániába átszakadt s magyar alattvalók tulajdonát képező fekvőségeknek 

jelentékeny, majdnem legnagyobb része per alatt áll, mely körülményből folyólag a fekvőségnek becsértéke nagyon 
alteráltatik, az eladás pedig nehezítve van. ” (RNL KMO F 8. 34. á.. 1818./ 1781.)
1264 Suba János 2003. 16.
1265 Pénzügyi Közlöny, 1886. 20. sz. 238-243; Pénzügyi Közlöny, 1886. 25. sz. 285.
1266 Corpus Juris Hungarici -  Magyar Törvénytár. 1874. évi XX. törvénycikk.
1267 RNL KMO F 8. 34. á. 1880./ V./ 14.
1268 RNL KMO F 8. 34. á. 1886./ X./ 12.
1269 RNL KMO F 8. 34. á. 1878./ XIV./ 104.
1270 RNL KMO F 8. 34. á. 1880./ X./ 32.
1271 RNL KMO F 8. 34. á. 1882./ V./ 57.
1272 RNL KMO F 8. 34. á. 1882./ XIV./ 161.
1273 RNL KMO F 8. 34. á. 1886./ X./ 12.
1274 RNL KMO F 8. 34. á. 1882./ XV./ 16.
1275 RNL KMO F 8. 34. á. 1878./ XIV./ 122.
1276 RNL KMO F 8. 34. á. 1885./ X./ 11.
1277 RNL KMO F 8. 34. á. 1886./ XXI./ 155.
1278 RNL KMO F 8. 1. á. 51 köt. 1888. 06. 02./ 16. jkvp.
1279 RNL KMO F 8. 1. á. 52 köt. 1888. 10. 12./ 121. jkvp.
1280 RNL KMO F 8. 34. á. 1888./ XIII./ 72.
1281 RNL KMO F 8. 34. á.. 1804./ 4652.
1272 Zágon községhez tartozott 2 815 kh szántó, 571 kh kert, 3 084 kh rét, 2 178 kh legelő, 61 511 kh erdő, 428 nem termő 
terület, összesen 70 687 kh terület (A M agyar Korona országainak mezőgazdasági statisztikája. Budapest, 1887. 1. köt. 
614.)
1273 A 78 720 forint összegű vételárból ha levonjuk az Iskolaalapnak 1888-ben kifizetett 2884 forint követelést, illetve az
1802-ben szétosztott 54 082 korona összeget, a maradék összeg 48 685 forint. Tehát legkevesebb (az 1888 ban kiutalt 
vételárat tőkésítették, az 1802-ben szétosztott összeg a több mint egy évtized kamatjait is tartalmazta) ennyi lehetett a 
birtokrendezési költség. Átlagban (nem aránykulcs szerint) így 83,50 forint számolható -  későbbi volt határőrkatonai 
jogon közbirtokossági tagsággal rendelkező gazdaságonként -  birtokrendezési költségnek.
1274 1 8 80-ben a 2624 kataszteri hold terület után az adóterheket megszüntették, erdőgondnokságból kiiktatták (RNL KMO 
F 8. 10. á. [Háromszék vármegye erdészeti albizottsága] 1881./ 8 ie. 30.)
1275 RNL KMO F 8. 34. á. 1818./ 1781. asz. 1888./ 8003.
1276 RNL KMO F 8. 2. á. 122. cs. 115.
1277 RNL KMO F 8. 34. á. 1881./ VII./ 2.
1277 RNL KMO F 8. 34. á. 1806./ 4826.
1277 Ennek a havasnak a keleti lejtői a korábbi évszázadokban Moldvához tartoztak, amelyet Kézdivásárhely városa 
folyamatosan haszonbérbe vett legeltetés és fakitermelés céljából. Az első erre vonatkozó oklevél 1652. május 4-én kelt, 
ebben Vasile Lupu, moldvai fejedelem megerősítette a kézdivásárhelyiek haszonbérletét a szokásos összeg fejében. (RNL 
KMO F 20. 6. á.. [Közigazgatási iratok] 1. ie.) A szokásos összeg említése bizonyossá teszi, hogy itt egy hagyománnyal 
rendelkező gyakorlatról van szó. Fordított irányu haszonbérletre példa a háromszéki Bereck város esete, amely a moldva 
Foc§ani-nak adta bérbe Sósmező nevű területét (RNL KMO F 8. 4. á.. [peres iratok] 8. cs. 17.) A városi tanács számára, 
úgy tűnik, igen fontos lehetett ennek a havasnak a haszonbérlete, mert az egymást követő moldvai fejedelmek 
invesztitúrája után rövid idővel mindig megkapták annak megerősítését magától az uralkodótól vagy azok 
főtisztviselőitől. (RNL KMO F 20.. 6. á.. 2., 6., 7., 11., 12., 15., 20., 21. ie) A Kecskés Zsíros havas birtoklásáért a 
szomszédos községek: Kézdialmás, Bélafalva, Lemhény, Nyújtód és Szászfalu is határozottan fellépett, ami nemegyszer 
nyílt konfliktussá fajult, és így gyakran szerepelt Kézdi-, Orbai- és Sepsi székek közös gyűléseinek napirendjein. (RNL 
KMO F 20. 5. á. [peres iratok] 387., 433., 436., 482., 487. ie.) Első írott emlék Erdély fejedelmének közbeavatkozásáról 
1680. június 14-ről származik, amikor Apafi Mihály megtiltotta az említett községeknek, hogy a kézdivásárhelyiek 
marháit lefoglalják ezen a havason, (RNL KMO F 20. 5. á 483. ie.) és utódainak is többször kellett ítélkezniük ebben az 
ügyben. (RNL KMO F 20. 5. á. 528. ie.) A 18. század elején ez a terület már Kézdivásárhely város tulajdonában volt, és 
így a Habsburg birodalom alkotó elemét képezte mintegy a Keleti Kérdés eredményeinek helyi vetülete. 1838 nyarán egy 
osztrák-török vegyes katonai bizottság jelőlte ki a kelti határt. Az ekkor készült térképek tanúsága szerint a határ vonalát 
ekkor változtatták meg, amely szerint a Nemere hegység Nagy Sándor csúcsától délre a demarkációs vonal már nem a 
vízválasztó gerincén haladt, hanem a keleti lejtőt lezáró Kecskés patakon. (RNL KMO F 20. 7. á. 49/a. cs. 5-48.)
1270 RNL KMO F 20 2. á. 1868. 08. 06./ 81. jkvp
1271 RNL KMO F 20 2. á. 1870. 12. 08./ 144. jkvp; 1872. 12. 30./ 114 jkvp.
1272 RNL KMO F 20 2. á. 1872. 12. 04./ 108. jkvp
1273 RNL KMO F 20 2. á. 1880. 04. 06./ 30. jkvp.; 1881. 03. 11./ 8. jkvp.; 1883. 05. 22./ 50.jkvp.
1274 RNL KMO F 20 2. á. 1878. 10. 30./ 46. jkvp.; 1878. 07. 01./ 36. jkvp.
1275 RNL KMO F 20 2. á. 1878. 08. 05./55. jkvp.
1276 Az erről felvett vizsgálati jelentés tanulsága szerint: „jelenlegi haszonbérlő [...] társakat vévén maga mellé, nagy 
mennyiségű deszkát vágatva beszállítatták a szalanczi fürdőre (Slanic Moldova), mi kitetszik onnan, hogy ezen kijárás
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alkalmával a szalanczi fürdőt is meglátogatva, költséges építkezéseket és nagy deszkahalmazokat láttak melyek mind a 
kecskés havasáról lettek odaszállítva, miből következtetni lehet, hogy nagy nyereségük volt, mivel a deszkán kívül 
épületfákat és zsindelyt is szállítottak, s mégis károsodás czíme alatt a haszonbérlő bérengedményt kért" (RNL KMO F 
20 2. á. 1881. 08. 06./ 84. jkvp.)
1297 RNL KMO F 20 2. á. 1882. 02. 14./ 5. jkvp.
1298 RNL KMO F 20 2. á. 1882. 06. 13./ 56. jkvp.
1299 RNL KMO F 20 2. á. 1883. 03. 18./ 14. jkvp.
1370 RNL KMO F 20 2. á. 1883. 03. 26./ 26. jkvp.
1301 RNL KMO F 20 2. á. 1888. 05. 25./ 40. jkvp.
1302 RNL KMO F 20 2. á. 1888. 04. 27./ 41. jkvp.
1303 RNL KMO F 20 2. á. 47. köt. 1883. 02. 03./ 11. jkvp.; 1883. 04. 12./ 22.jkvp.
1304 RNL KMO F 20 2. á. 47. köt. 1884. 07. 28./ 28. jkvp
1305 MNL OL K. 27. 1886. 08. 24./ 1. np.
1306 RNL KMO F 20 2. á. 1888. 05. 18./ 21. jkvp
1307 RNL KMO F 20 2. á. 1888. 07. 24./ 35. jkvp.
1307 Az egyik legrégebbi nagyváradi zsidó családból származó Diósi Ignác 1855-ben alapított fakereskedést, amely hosszú 
ideig szerény üzletvitellel működött, halála után fia, Lajos folytatta az üzletet. 1885-ben a budapesti Beck Adolf-féle 
fakereskedő céggel közösen létrehozta a bihar-csúcsai gőzfürésztelepet, amely 1808-ban részvénytársasággá alakult 
Csúcsai Faipar Rt. néven (Csíki Tamás 1888. 110.). A Diósi Ignác fia Lajos cég Háromszéken a ’90-es évek elején jelent 
meg, 1883-ban Zabolán működött gőzfürésztelepe (RNL KMO F 8. 34. á. 1883./ VII./ 8.). Háromszéki érdekeltségei: 
Magyar Erdőipar Rt -  Bajkó Barabással közösen alapították 1806-ban, Kézdivásárhely székhellyel; Papolc-Barátos 
Faipar Rt -  alapítva 1808-ban Nagyváradon; Háromszék-Fogaras Erdőipar Rt -  alapítva 1807-ben Nagyváradon, 
háromszéki tevékenysége nem számottevő. (Magyar Compass, 1816-1817. 443-448.)
1309 RNL KMO F 8. 34. á. 1818./ 16203.
1310 RNL KMO F 8. 34. á. 1806./ 4826.
1311 RNL KMO F 8. 34. á. 1815./ 4551.
1312 RNL KMO F 8. 34. á. 1803./ 15873.
1313 RNL KMO F 8. 34. á. 1814./ 1760.
1314 RNL KMO F 8. 34. á. 1810./ 1811.
1315 RNL KMO F 8. 34. á.. 1817./ 7186.
1316 RNL KMO F 8. 10. á.. 1880./ 5. ie. 10-12.; 26-27.
1317 RNL KMO F 8. 34. á. 1885./ XXI./ 37.
1318 RNL KMO F 8. 10. á. 1885./ 8. ie. 86.
1319 RNL KMO F 8. 34. á.. 1817./ 7186.
1320 RNL KMO F 8. 34. á. 1811./ 752.
1321 „A papolci arányosítás rendjén a földesurak az úrbéri birtokok területei után a felosztandó közvagyonból mit sem 
követelhetnek, minélfogva a volt úrbéresek a felosztandó közvagyonból épp oly mértékben fognak részesíttetni, mint 
amilyen kulcs szerint részesülnek a többi - földesúri birtokosokon kívül előforduló szabad birtokosok. " (RNL KMO F 8. 
3-4. á. 1816./ 1668.)
1322 Szőcsné Gazda Enikő 2011. 286
1323 RNL KMO F 377. 13. ie. 1-4.
1324 RNL KMO F 377. 12. ie. 153.
1325 „Gyulával még nem találkoztam, van 3 hete, ha több nem. Ritkán van otthon, a múltkor egy hétig Brassóba volt s az 
után majd mindennap a gyárban kaptam. A fá k  és munkások közt bolyong. Lőwynek nem adta ki a birtokot, nem tudtak 
megegyezni." (RNL KMO F 64. 8. ie.)
1326 RNL KMO F 64. 8. ie. 548-550.
1326 Indoklása szerint: „Naponta több száz munkás van alkalmazva és hivatalnokok, állandóan letelepedettek (Csík 
megyéből is); tovább fog  fejlődni a gyárvezetés gondoskodott gyógyszertárral, orvossal, pappal, tanítóval és iskolával 
való ellátásról; a postát nem kézbesítik, mert nincs helyesen megcímezve; az ott lakók száján már Gyulafalva néven 
használják, Csík, Háromszék, Brassó megyében már így ismert." (RNL KMO F 8. 34. á. 1888./ XXI./ 180.)
1327 Vemes Péter brassói közjegyző előtt kötött 135/1888 ügyszámú adásvételi szerződés. (RNL KMO F 8. 10. á. 1900- 
1908./ 1. ie. 62.)
1329 Szőcsné Gazda Enikő 2011. 284.
1337 Szőcsné Gazda Enikő 2011. 282
1331 RNL KMO F 8. 34. á. 1888./ VII./ 27.; 1888./ VII./ 45.; 1888./ XXIII./ 31.; 1882./ XXIII./ 24.; 1883./ XXI./ 237.; 
18584./ XIII./ 562.; 1886./ VI./ 24.
1332 Született 1863. február 26-án (RNL KMO F 105 518 köt. [Papolci Református Egyházközség anyakönyve] 47-48.), 
Bajkó Ferenc (született 1838. február 4-én [Uo. 11-12.]) és Csorja Terézia (született 1841. július 10-én [Uo.]) első 
gyermekeként. Mindkét szülő a gyalogkatona rendhez tartozott, különösebb vagyoni különbság nem volt kettejük között. 
Felnőttkort megért testvérei: Elvira (született 1870. november 10-én [Uo. 70-71.]), Zsigmond (született 1877. március 
11-én [Uo. 88-100.]) és Ferenc (született 1883. július 1-én [Uo. 127-128.])
1333 Lásd. RNL KMO F 377. 12. ie.
1334 RNL KMO F 8. 34. á. 1888./ V./ 103.
1335 RNL KMO F 8. 34. á. 1887./ V./ 46.
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1336 RNL KMO F 8. 34. á. 1886./ XXIII./ 113.
1337 RNL KMO F 8. 10. á. 1880./ 5. ie. 10-12.
1338 RNL KMO F 8. 10. á. 1800-1808./ 1. ie. 40-42.
1339 RNL KMO F 100. 1880./ 166.üsz. 182-183.
1340 RNL KMO F 8. 34. á. 1883./ XXIII./ 285.
1341 RNL KMO F 100. 1888./ 150. üsz. 152-155.
1342 RNL KMO F 8. 10. á. 1800-1808./ 1. ie. 40-42.
1343 RNL KMO F 100. 1888./ 150. üsz. 152-155.
1344 RNL KMO F 100. 1885./ 34. üsz. 51-58.
1345 RNL KMO F 100. 1880./ 167. üsz. 184-185; KML F 8. 34. á. 1885./ XXIII./ 38.
1346 RNL KMO F 8. 10. á. 1800-1808./ 1. ie. 70.
1347 RNL KMO F 100. 1888./ 185. üsz. 180-183.
1348 RNL KMO F 100. 1880./ 166. üsz. 182-183.
1349 RNL KMO F 100. 1880./ 167. üsz. 184-185.
1350 RNL KMO F 8. 34. á. 1881./ V./ 148.
1351 RNL KMO F 100. 1885./ 25. üsz. 33-35.
1352 RNL KMO F 8. 10. á. 1880./ 5. ie. 26-27.
1353 RNL KMO F 8. 10. á. 1800-1808./ 1 ie. 40-42.; KML F 8. 34 á. 1883./ XXIII./ 285.
1354 RNL KMO F 8. 34. á. 1881./ XXIII./ 63.
1355 RNL KMO F 8. 34. á. 1885./ XXIII./ 38.
1356 A máramarosi zsidó származású Groedel család első vállalkozása a Groedel Tetvérek fakereskedő cég volt, amit az 
apa, Zadig alapított a máramarosi kincstári erdők kihasználására. A 1878 márciusában történt, Szeged pusztulását okozó 
tiszai árvíz után a város ujjáépítése teremtett konjunktúrát a vállalkozásnak, ahova tutajon szállított nagy mennyiségben 
fűrészárut. "A Groedel család szerencséjét országos szerencsétlenség alapozta m eg” írta a Kommandó-Gyulafalva telep 
hivatalnoki és mérnöki személyzete mentalitásának erős lenyomatát magán hordozó családtörténet (Látó Anna 1876. 
526.). Első, 1892-es alapításuk az Erdélyi Erdőipar Rt, amelynek igazgatósági tagságában Zadig és fiai, Ármin, Bernát és 
Albert 1884-től szerepelnek (Magyar Compass, 1885/6 -  XXIII. évf. 227.). A századforduló után számos Erdély-szerte 
működő részvénytársaság jött létre a Groedel-konszern keretében, vagy jutottak oda felvásárlás útján (Lásd Magyar 
Compass évfolyamai, II. rész. Szövetkezetek, ipar-, biztosítási és közlekedési vállalatok.). A három fivér 1805-ben 
gyulafalvi előnévvel bárói címet szerzett, és komoly politikai befolyással rendelkeztek, közeli kapcsolatban voltak Tisza 
Istvánnal (Perényi Roland 2006. 38.)
1356 RNL KMO F 8. 10. á. 1800-1808./1. ie. 38-42.; RNL KMO F 100. 1885./ 25. üsz. 33-35.; 1885./ 65. üsz. 78-80.
1358 RNL KMO F 100. 1885. /34. üsz. 51-58.; 1885./ 35. üsz. 58-60.
1357 Potsa József 1888. 208.
1360 RNL KMO F 8. 34. á. 1808./ 6826.
1361 RNL KMO F 8. 10. á. 1800-1808./ 1. ie. 64.
1362 RNL KMO F 8. 34. á. 1816./ 4180.
1363 RNL KMO F 8. 34. á. 1888./ VII./ 61.
1364 RNL KMO F 8. 34. á. 1805./ 686.; 1888./ XIV./ 127.
1365 RNL KMO F 8. 34. á. 1888./ XIII./ 252.
1366 RNL KMO F 8. 10. á. 1800-1808./ 1. ie. 88.
1367 RNL KMO F 8. 34. á. 1881./ V./ 111.
1368 RNL KMO F 8. 34. á. 1883./ VIII./ 28.; 1885./ XXIII./ 38.
1367 RNL KMO F 8. 34. á. 1816./ 4180.; A vállalatot 1888. november 24-án jegyezték be, br. Morpurgo József trieszti, 
Vetter Károly lyoni és Horn Dávid budapesti cégtársakkal. 1883. július 27-én megszűnt. (BFL XV.20. 48. VII.2.e. 
[Budapesti Királyi Törvényszék, Cégbírósági iratok] 48. 0188. Mikrofilm példány)
1360 RNL KMO F 8. 10. á.1900-1909./ 1. ie. 55-56.
1371 Magyar Compass, 1885/6. II. rész. 227
1372 RNL KMO F 8. 10. á. 1800-1808./ 1. ie. 62., 66.
1363 RNL KMO F 8. 10. á. 1800-1808./ 1. ie. 18.
1374 RNL KMO F 8. 34. á. 1811./ 752.
1375 RNL KMO F 8. 34. á. 1881./ V./ 48.
1366 Ennek ellenpéldája a Schmidt & Ungár és Gross cég, amely nem a terjeszkedésre rendezkedett be, a szerződésben 
megszabott határidő lejárta után távozott a térségből. (RNL KMO F 8. 10. á. 1802./ 4. ie. 1.)
1366 A román pénzügyminiszter után nevezte el. Menelas Ghermani (sz. 1834, Belgrád-mh. 1888, Bukarest) 
pénzügyminiszteri mandátumai: 1888. március 23.-1888. március 26.; 1888. november 5.-1881. február 15.; 1881. 
december 18.-1885. október 3.
1368 Sümegh Ignác 1888. 6.
1367 A pénzügyőri szakasz létesítését 1880-ben Horn Dávid kezdeményezte, amely működtetésének minden anyagi 
vonzatát felvállalata (KML F 8. 34. á. 1880./ XXI./ 2.)
1380 RNL KMO F 8. 34. á. 1805./ 4861.
1381 RNL KMO F 8. 34. á. 1800-1808./ 1. ie. 132-135.
1382 RNL KMO F 101. 1803./ 7. cs. 458.
1373 RNL KMO F 8. 10. á. 1881./ 6. ie. 25.
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1374 RNL KMO F 8. 34. á. 1884./ XXIII./ 13.
1385 RNL KMO F 8. 34. á. 1883./ VII./ 8.
1376 „A vidék fakelendőségi és közlekedési viszonyai jelenleg nem a legkedvezőbbek, amennyiben ezen erdőbirtok a 

forgalomtól félreeső helyen, a legközelebbi vasúti állomástól, Kovásznától mintegy 25 kilométernyire fekszik, s a rossz 
állapotban lévő erdei utakon a faszállítás meg van nehezítve. Remélhető azonban, hogy a faanyag értékesítése a folyton 
emelkedő faiparral, s az út vonalának célszerű vezetése és alakításával kedvezőbbé válik". (RNL KMO F 163. 5 ie. 
[Zernye erdő üzemterve])
1387 RNL KMO F 8. 34. á. 1811./ 752.
1388 RNL KMO F 8. 10. á. 1885./ 8. ie. 86.
1389 RNL KMO F 8. 10. á. 1801./ 4. ie. 43.
1390 RNL KMO F 8. 34. á. 1888./ II./ 20.; 1800./ XXI./ 221.
1391 BFL VII. 216. 1801./ 0853.; 1803./ 0630.
1392 Székelyföld, 1804. február 24.
1393 Magyar Compass, 1805/1806. II. rész. 174.
1374 MNL OL Z 40. 18. 407.; A Vuk M és Fiai cég 1810-ben a részvénycsomagjuk gr. Mikes Ármin általi visszavásárlását 
kezdeményezték (BFL VII. 182. 1810./ 3415.)
1395 RNL KMO F 8. 34. á. 1814./ 3527.
1396 RNL KMO F 8. 34. á. 1817./ 7186.
1397 RNL KMO F 8. 34. á. 1813./ 4071.
1377 „Jövedéki szempontból a személy és áruforgalom ellenőrzése a legjobban gyakorolható ott, hol az iparvasút átlépi a 
határt, vagyis a 120 számú határoszlopnál, miért is nevezett iparvasút tulajdonosa a vámhivatali tisztviselők részére ezen 
helyen megfelelő lakó és mellékhelyiségeket építessen, amennyiben a jövedéki felügyeletre elsősorban a pénzügyőrség 
van hivatva, így a pénzügyőri legénység részére is megfelelő laktanya építessék, továbbá felépítendő lenne 
Magyarországot Romániával összekötő iparvasúti hídon, vagy ha ezen elhelyezést nem nyerhetne, úgy a vámhivatal 
hivatalos terén (vámtéren) a vámsorompó a pénzügyőri legénység részére használható fűthető őrbódéval egyetemben." 
1377 RNL KMO F 9. 34. á. 1816./ 2204.
1400Magyar Compass, 1816/1817. II. rész. 443.
1401 Magyar Compass, 1816/1817. II. rész. 443.
1402 Magyar Compass, 1816/1817. II. rész. 448.
1403 RNL KMO F 8. 34. á. 1816./ 1668.
1404 RNL KMO F 8. 34. á. 1814./ 72.
1405 RNL KMO F 8. 34. á. 1804./ 1318.; 1804./ 8256.
1406 Magyar Compass, 1816/1817. II. rész. 462.
1407 RNL KMO F 8. 34. á. 1818./ 6470.
1408 RNL KMO F 8. 34. á. 1814./ 4488.
1409 1 8 82. évi XVI. törvénycikk. (általános vámtarifa) 10. §: »A behozatali vámdíj alól mentesek oly árúk és tárgyak, a 
melyek kikészítés, kijavítás, vagy feldolgozás végett hozatnak a vámterületre oly tétel alatt, hogy a kikészített, kijavított, 
vagy megmunkált árúk és tárgyak isméti kivitele a pénzügyi hatóságok által előre meghatározott idő alatt történjék, és 
hogy a behozott és ismét kivitt árúk és tárgyak azonossága biztosítható legyen«
1410 RNL KMO F 8. 34. á. 1818./ 1781. asz. 1885/ 80.
1411 RNL KMO F 8. 34. á. 1885./ V./ 100.; 1885./ VII./ 85.
1412 „Kiszámítani alig lehet, mily nagy értékek semmisülnek meg az által, melyet elenyésző kis mértékben kárpótolhat, ha 
itteni munkások, itteni élelemmel, hazai vasúton, dolgozzák fe l  ittenre szállítják a román faipari cikkeket. Bizottságunk 
ezen szempontból kiindulva elhatározta megkeresi a törvényhatóságot ezen baj elhárítása iránt kérelmezni, de 
egyidejűleg méjj [sic!] tisztelettel folyamodunk Nagyméltóságodhoz, hogy addig is míg az önkormány ezen ügyben 
döntene, hatásköréből kifolyólag összekötő iparvasút engedélyezésének megtagadása, a romániai termékek vasúti 
tarifájának felemelése és más célra vezető intézkedések által, a vármegyét s közvetve az országot fenyegető káros állapot 
bekövetkezését elhárítani." (RNL KMO F 8. 33. á. [Háromszékvármegyei Iparfejlesztő Bizottság iratai] 16. cs. 2.)
1413 RNL KMO F 8. 34. á. 1886./ V./ 68.
1414 RNL KMO F 8. 1. á.. 75 köt. 1885. 10. 12./ 476. jkvp.
1415 RNL KMO F 8. 33. á. 31. cs. 4.
1416 Documente 1860. 253.
1417 Constantinescu N. N. (red.) 1858. 167,183-288.
1418 Marosvásárhelyi KIK 1887. 137. (110 üp/ 3584 ikt.)
1419 RNL KMO F 8. 34. á. 1806./ 4826.
1420 1807-ben a Brassó-Háromszéki HÉV vonalán lévő rakodóhelyekről elszállított összes teheráru 68,88%-a épület- és 
haszonfa (feldolgozott fenyő -  182 583 tonna) volt. A szárnyvonal teljes teherforgalmának 52,13%-át Barátos, 
Kézdivásárhely, Kovászna és Zabola állomásokon rakodták szerelvényekre. Kézdivásárhely (a gazdasági szeszgyárak 
nagyszámban szállítottak el hízott marhát) és Zabola (a Mikes uradalom mezőgazdasági termékei nagy mennyiségben) 
kivételével a többi állomáson a fűrészáru dominált. (Brassó-Háromszéki Helyi Érdekű Vasutak Részvénytársaság rendes 
közgyüléshez szóló Jelentése az 1907-iki üzletévről. Budapest, 1808. 1803-1816 közötti adatokat lásd 104. sz. táblázat)
1421 A Magyar Gyáriparosok Országos szövetsége 1808 márciusában tárgyalta az ügyet, Schreiber András az 
erdőkitermelők nevében tiltakozását fejezte ki Románia budapesti főkonzulátusán (AMAE, F 2. A 2. Vol. VI. 152.)
1422 RNL KMO F 8. 34. á. 1817./ 14517.
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1423 RNL KMO F 8. 34. á. 1813./ 7818. (5. d./201.)
1424 RNL KMO F 8. 34. á. 1814./ 5846. (5. d./ 214.)
1425 Az iparvasúton 1808-ban indult be a forgalom, (Stanel Ion 2007.; Stanel Ion 2008.) a világháború alatt hadszíntérré 
vált, több szakaszon megsérült majd 1818 végén indult be újra a forgalom. (Balescu Valeria 2008. 35.)
1426 A romániai ipari létesítményeknek egy századforduló előtti magyar összegzésében a Negropontes tulajdonában 
szereplő Marasesti-i Parkettgyár 82 munkást foglalkoztatott. (Strausz Adolf 1888. 74.)
1427 RNL KMO F 8. 34. á. 1812./ 5133.
1428 Esetenként előfordult, hogy Gr. Mikes Árminnak Zabolára küldött levelet nem sikerült kézbesíteni a távolléte miatt. 
Például 1810-ben a Vuk M. és Fia cég levelét a zabolai titkárság a következő közléssel hárította el a válaszadást: 
„Levelüket volt szerencsénk a g ró f távollétében átvenni és tisztelettel értesítjök, hogy azt méltósága a g ró f úr Romániából 
való visszatérte után be fogjuk mutatni" (BFL VII. 182. 1810./ 3460.)
1429 Magyar Compass, 1816/1817, II. köt. 436.
1430 A Götz-csoport Buzau megyének határszéli térségében a századforduló után jelent meg, a Gura Teghii községhez 
tartozó erdőket 1808-ban vette haszonbérbe (RNL BzMF Inv 2323 1/1808 ie. [régi szám 251.]). A csoporthoz tartozó 
Nehoiu fűrészgyár 1811-ben megnyított Buzáu-Nehoia§ erdei iparvasútja elérte Musa telepet. (Nicolaescu Valeriu- 
■Jant&rescu C&t&lin 2008.; www.railnet.ro [elérve 2012. 12. 24.]).
1431 RNL KMO F 8. 8. á. (Közigazgatási bizottság) 1816./ V./ 5.
1432 Magyar Statisztikai Közlemények. Külkereskedelmi forgalom, 1882-1814; Statisztikai havi közlemények, 1887-1800; 
A Magyar Korona országai külkereskedelmi forgalmányak havi eredményei, 1801-1814.
1433 A jelenség jobban megfigyelhető a havonta közölt áruforgalmi statisztikai adatoknál, 1887-től megjelent a Statisztikai 
havi közleményekben, majd 1801-től a A Magyar Korona országai külkereskedelmi forgalmányak havi eredményei, a XV. 
árucsoport 1886-1888 között: 3 a tételszáma; 1800-ban: 8. tételszám; 1801-1805 között: 307/ b. tételszám; 1806-1814 
között: 401 és 402 tételszám alatt.
1434 A Magyar Korona országai külkereskedelmi forgalmányak havi eredményeiben 1803 decemberében tűnt fel először a 
következő megjegyzés, amely a későbbiekben állandósult: „ A z itt kimutatott mennyiség közúton (tengelyenés úsztatva) 
szállíttatott Romániába, ahonnan valószínüleg Galacon s más romániai kikötőn át egyéb vámkülföldi országokba 
továbbíttatik. A tulajdonképpeni rendeltetési országok azonban nem deríthetőek k i".
1435 XV. árucsoport 1886-1888 között: 7 a tételszáma; 1800-ban: 17. tételszám; 1801-1805 között: 315/ b. tételszám; 
19)06-1814 között: 413 és 420 tételszám alatt.
1436 A Magyar Korona országai külkereskedelmi forgalmányak havi eredményei és Magyar Statisztikai Közlemények. 
Külkereskedelmi forgalom  ban 1803-tól kezdődően az ácsolt és fűrészelt fenyő exportjánál is szerepelt az előbb idézett, 
romániai exporta vonatkozó megjegyzés.
1437 RNL KMO F 20. 7. á. 1880./ 2624.
1438 MNL OL K 27. 1886. 06. 06./ 1 np.
1439 MNL OL K 27. 1886. 06. 22./ 6 np.
1440 MNL OL K 255. 272 csomó (1. tétel -  1886). 1165.
1441 RNL BMF. F 2. 772. á. 38./ 1886.
1442 MNL OL K 27. 1887. 01. 14./ 6 np.
1443 MNL OL K 255 288 csomó (6. tétel -  1887). 88.
1444 RNL KMO F 20. 7. á. 1887./ 258.
1445 RNL KMO F 20. 1. á. 16. köt. 1887./ 323.
1446 RNL KMO F 20. 7. á. 1887./ 366.
1447 RNL KMO F 20. 7. á. 1887./ 441.
1447 Született 1844. szeptember 22. (RNL KMO F 105 612.köt. [Kézdivásárhely református egyházközség]), Pánczél 
István és Jancsó Rebeka második gyermeke, testvérei: József (sz. 1841. október 8.), Rozália (sz. 1846. július 1.), András 
(sz. 1848. november 20.) (RNL KMO F 105. 614 köt.)
1449 Született 1850. szeptember 24. (RNL KMO F 105. 614.köt.), Szabó János és Darkó Rebeka leánya.
1450 Született 1848. augusztus 7. (RNL KMO F 105. 614.köt.), Szabó János és Darkó Rebeka leánya.
1451 Született 1847. április 1. (RNL KMO F 105. 614.köt.), Megyaszai Pál és Csiszár Éva első gyermeke, testvérei: Mihály 
(sz. 1848. február 22.), Pál (sz. 1851. február 23.), Rozália (sz. 1853. február 22. f  ...), Rozália (sz. 1855. augusztus 28.), 
István (sz. 1857. augusztus 30.), Gábor (sz. 1858. október 18.), Sára (sz. 1861. január 3.) (RNL KMO F 105. 614 köt.)
1452 RNL KMO F 8. 34. á. 1881./IX. / 134.
1453 Nem kézdivásárhelyi, nincsenek adatok.
1454 RNL KMO F 105. 617. köt.
1455 Született 1870 november 8.
1456 Született 1834. május 18. [RNL KMO F 105. 622 köt. (Kézdivásárhely római katolikus egyházközség)].
1456 RNL KMO F 105. 614. köt.
1457 Született 1833. november 12 (KML F 105. 614.köt., Csiszér János és Megyaszai Mária leánya.
1459 Született 1848. szeptember 21, szülei Tordai Ferenc és Jancsó Rebeka (RNL KMO F 105. 614 köt.)
1460 Nem kézdivásárhelyi születésű, nincsenek adatok.
1461 Pál Judit 2003. 165.
1462 RNL KMO F 8. 34. á. 1883./ X./ 8.
1463 RNL KMO F 20. 7. á. 1878./ 222.; F 8. 34. á. 1883./ X./ 12. ; 1883./ X./ 15.; 1883./ X./ 16.
1464 RNL KMO F 20. 1. á. 12. köt. 1883./ 544.
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1465 RNL KMO F 20. 1. á. 8. köt. 1878./ 1308.
1466 RNL KMO F 20. 7. á. 1878./ 66.
1466 Corpus Juris Hungarici -  Magyar Törvénytár. 1876. évi XIX. törvénycikk.
1467 „Leírhatatlan megdöbbenést okozott polgárainknak az, hogy Románia ojtozi vámjához új tarifa érkezett, mely szerint 
oda viendő iparcikkeink július elsejétől kezdve roppant vám alá esnek. Iparosaink egész éven át az augusztusban eső 
moldvai -  kásoni vásárra dolgoznak oly cikkeket, melyeket csak Romániában kelnek el, s ha most vám miatt be nem 
vihetik, rettenetes szenvednek. Írásbeli kérvényünk felérkezéséig is esdenek, hogy ugyan kegyes Nagyméltóságod tudtukra 
adni, miszerint a szerződés július elsején bizonyosan életbe lépik-e, mert ez esetben mennyit csak lehet kárukkal és 
beszállítnak azelőtt, hogy vásár napjáig raktárakba ott őrizzék. ” (MNL OL K 168. 138 cs. (16. tétel-1876). 736-737.) 
^^Kézdivásárhely városi tanácsához csak 1878. február 2-án érkezett meg a szóben forgó vámtarifa (RNL KMO F 20. 1. 
á. 8. köt. 1878./ 254.)
1470 Sáska Antal, Csíki János, Bertalan Salamon, Illyés András, Jancsó József, Vajda Domokos, Szász Károly, Borsai 
József, Megyaszai Máté, Szőts Mihály, Szigeti Sándor, Csiszér József és Szilágyi Sándor.
1471 RNL KMO F 20. 7. á. 1878./ 1068.
1462 A szerződéses vámtarifa 323 sz. tétele: 100 kg vámja 45 frank.
1473 RNL KMO F 20. 7. á. 1878./ 1155.
1474 RNL KMO F 20. 7. á. 1878./1568
1475 RNL KMO F 8. 34 á. 1883./ V./ 10.
1476 RNL KMO F 20. 7. á. 1883/ 835; F 8. 34. á. 1883./ V./ 51.
1477 Háromszék vármegye alispáni iratai az útlevélutalványok és ezek nyilvántartásai csak igen töredékesen illetve 
hiányosan találhatóak meg, mivel csak néhány év nem került selejtezés alá. 1881-es kézdivásárhelyi útlevélügyi adatok 
(RNL KMO F 8. 34. á. 1881./ IX./ 134.; 1882-es adatok (KML F 8. 34. á. 1882./ IX./ 176.); 1883-as adatok (RNL KMO 
F 8. 34. á. 1883./ IX./ 58.); 1884-1886 közötti évek adatai hiányoznak. Összesítetlen adatokkal szolgálnak még a 
Kézdivásárhely város, illetve Háromszék vármegye közigazgatási iktatókönyvei.
1467 Az útlevél-ajánlatok felterjesztése a B.M-hez illetve az útlevelek odaítélése, kiküldése és kézbesítése átlagban két 
hónapot vett igénybe.
1467 1882-1886 közötti, Kézdivásárhely város tanácsánál kérelmezett 15 napos útlevelek kimutatása: RNL KMO F 20. 7. 
á. 1888./ 107.
1470 RNL KMO F 20. 1.á. 12. köt. 1883./ 1588.
1471 RNL KMO F 20. 1.á. 12. köt. 1883./ 2718.
1482 A határátlépések évenkénti alkalmainak meghatározására gyakorlatilag ez az egyetlen adatunk, mivel nem sikerült a 
nyomára akadni egyetlen éves útlevélnek sem, amely az öt mester valamelyikének nevére lett volna kiállítva, és 
amelyekből a határátlépések számát és dátumait megtudhatnánk.
1473 RNL KMO F 20. 7. á. 1883./ 835.
1474 RNL KMO F 20. 1.á. 12. köt.. 1883./ 2721.
1475 Gheorghe Zane. 1870. 30.
1476 Gheorghe Zane. 1870. 36.
1476 „Ebben az időszakban (1876-1886) az import a tömegfogyasztás igényeit célozta meg, jórészt olyan termékekből állt, 
amelyet a honi ipar is termelt. Egyes esetekben a kapitalista gyárakban készült importáru hasonló jegyeket mutatott a 
román kézműves és háziipari termékekkel. Máskor a hazai cikkhez hasonlónak mutatkozott be, amely sikeresen lép annak 
helyébe. [...] Az idegen áru könnyedén győzte le és iktatta ki a hazai termelést, elsősorban mert ebben az időszakban 
olcsóbb volt és, másodsorban mert szélesebb értékesítési lehetőségekkel rendelkezett” (Gheorghe Zane. 1870. 127.)
1477 RNL KMO F 20. 1. á. 13. köt. 1884./ 2081.
1477 RNL KMO F 20. 1. á. 13. köt. 1884./ 2217.
1470 RNL KMO F 20. 1. á. 13. köt. 1884./ 2517.
1471 RNL KMO F 20. 1. á. 14. köt. 1885/ 350.
1472 RNL KMO F 20. 1. á. 17. köt. 1888/ 1810.
1473 RNL KMO F 20. 1. á. 17. köt. 1888/ 1720.
1474 RNL KMO F 20. 1. á. 17. köt. 1888/ 1807.
1475 RNL KMO F 20. 1. á. 17. köt. 1888/ 2006.
1476 Corpus Juris Hungarici -  Magyar Törvénytár. 1872 évi VIII törvénycikk 32 §: „Minden iparosnak joga van úgy saját, 
mint mások készítményeit nemcsak lakhelyén, hanem azon kívül is az ország bármely helyén tartott heti vagy országos 
vásárokon is akár személyesen, akár bizományos által eladni, azokra megrendeléseket gyűjteni, megrendelt munkát 
mindenütt teljesíteni vagy munkásai által teljesítetni.”
1476 Corpus Juris Hungarici -  Magyar Törvénytár. 1884 évi XVII törvénycikk 50 §: „Minden iparosnak joga van úgy 
saját, mint mások készítményeit nemcsak lakhelyén, hanem azon kívül is az ország bármely helyén tartott országos 
vásárokon akár személyesen, akár megbízott által eladni, továbbá jogában áll azokra bárhol és bármikor, minták 
előmutatásával is, megrendeléseket gyüjteni, megrendelt munkát teljesíteni, vagy munkásai által teljesítetni. Heti 
vásárokon élelmiszereket, kerti és mezei terményeket, házi iparcikkeket -  amennyiben azt törvényes kiváltságok nem 
akadályozzák -  Bárki áruba bocsájthat. Másféle iparkészítményeket csak a helyben lakó iparos van jogosítva eladni. ”
1477 RNL KMO F 20. 1. á. 14. köt. 1885./ 2130.
1477 RNL KMO F 20. 1. á. 15. köt.. 1886./ 841; 1886./ 1123; 1886./ 1402; 16. köt. 1887./ 1886.; 1887./ 1886.; 1887./ 
2024.
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1570 A törvényhatósági virilisek névjegyzékének alapul szolgáló, a Kézdivásárhelyi Kir. Adóhivatal által összeállított 
listákon, 1881-1887 között , az általunk vizsgált hét mester közül cask Pánczél Noé és Sáska Antal neve szerepel.
1501 Éves adatok a kézdivásárhelyi adóhivatal által összeállított adózók listája alapján, amelyek a virilis listák alapjául 
szolgáltak, ezek cenzusa váltotott az alábbi megjelőlések szerint: 1881 (RNL KMO F. 8. 34. á. 1881./ I./ 1.) cenzus 50 
forint; 1882 (KML F. 8. 34. á. 1883./ I./ 1.) cenzus 50 forint; 1883 (RNL KMO F. 8. 34. á. 1883./ I./ 1.) cenzus 50 forint; 
1884 (RNL KMO F. 8. 34. á. 1884./ I./ 1.) cenzus 50 forint; 1885 (RNL KMO F. 8. 34. á. 1885./ I./ 6.) cenzus 50 forint; 
1886 (RNL KMO F. 8. 34. á. 1887./ I./ 3.) cenzus 50 forint; 1887 (RNL KMO F. 8. 34. á. 1887./ I./ 3.) cenzus 100 forint, 
kivéve a kétszeresen számított adózóknak 50 forint; 1888, 1888 .s 1890-es összeállításokon nem szerepel sem Sáska 
Antal, sem Pánczél Noé; 1881 (RNL KMO F. 8. 34. á. 1881./ I./ 8.) cenzus 100 forint; 1882 (RNL KMO F. 8. 34. á.
1882./ I./ 6.) cenzus 100 forint; 1883-as listán nem szerepel, cenzus 100 forint; 1884 (RNL KMO F. 8. 34. á. 1884./ I./ 1.) 
cenzus 100 forint.
1502 RNL KMO F 20. 1. á. 11. köt. 1882./ 153.; 1882./ 1848.
1503 RNL KMO F 20. 1. á. 12. köt. 1883./ 2668.
1504 RNL KMO F 20. 1. á. 8. köt. 1878./ 2268.
1505 RNL KMO F 20. 7. á. 1880./ 1033.
1506 RNL KMO F 20. 1. á. 11. köt. 1882./ 3013.; 1882./ 3055.; 12. köt. 1883./ 87.; 1883./ 861.
1507 RNL KMO F 20. 1. á. 12. köt. 1883./ 1383.; 1883./ 1535.; 1883./ 2306.
1508 RNL KMO F 20. 1. á. 12. köt. 1883./ 708.
1509 RNL KMO F 20. 1. á. 12. köt. 1883./ 1855.
1510 RNL KMO F 20. 1. á. 12. köt. 1883./ 1788.
1511 Történt mindez az illetékes minisztérium sorozatos felszólításának köszönhetően és annak ellenére, hogy az 1872 évi 
VIII törvénycikk 83 §-a következőképpen fogalmazott: „A jelen törvény életbelépésétől számított 3 hó alatt valamennyi 
fennálló céh megszűnik. Ha a volt céhtagoknak többsége ezen törvény életbelépte után 9 hó alatt ipartársulatot alkot, a 
megszűnt céh vagyona ezen társulatra száll, ellenkező esetben a volt céhtestület vagyona a céh közgyűlése által közhasznú 
iparcélokra adományozandó s ha a gyűlés ily határozatot hozni nem akarna, a társulati vagyonnak ipari célokra való 
fordítása iránt az illető törvényhatóság fog határozni." (Corpus Juris Hungarici -  Magyar Törvénytár.)
1512 RNL KMO F 20. 1. á. 8. köt. 1878./ 2646.
1513 RNL KMO F 20. 1. á. 8. köt. 1878./ 2864.
1514 Az írástudás/írástudatlanság ténye az útlevélutalványokból állapítható meg.
1515 Az adóként befizetett 128 forint 58 krajcárnyi összeg kétszeresen számítva a 75-ik helyet biztosította a 126-ból (RNL 
KMO F 8. 34. á. 1887./ I./ 3.)
1516 RNL KMO F 8. 1. á. 1887./ 48.; 48.; 50. sz. köt.
1517 „A Romániával közvetlen határos vidékek külön óhajainak kitudása végett pedig az említett vidékek községeit 
kívánom meghallgatni, melyeknek a Romániával kötött egyezmény közel 9 évi fennállása alatt módjukban volt 
kapcsolatokat szerezni arra, hogy ez egyezmény különösen a határforgalomra vonatkozó határozatainak egyes hiányait 
saját üzleti életükből merített adatokkal megvilágíthassák s a tárgyalásoknál figyelembe vétetni kívánt javaslataikat 
beható indokokkal támogathassák." (RNL KMO F 8. 34. á. 1885./ V./ 68.)
1518 „Midőn az év elején az alkudozások meghiúsultak, és a két szomszéd ország közt a vámháború kiütött, a legtöbb 
embert aggodalom fogta el. Leginkább aggódott az iparos és kereskedő, mert évszázadokon át iparcikkekkel felkeresni 
szokott piacát vesztette el, mert minden előkészület nélkül iparának új piacot keresni, iparcikkeit az új piac igényeinek 
megfelelően átidomítani kellett, s miután az új piac más igényekkel bíró fogyasztókkal találkozik, kényszerülve van az 
eddigi primitív iparát magasabb színvonalra emelni. Aggódott a gazda is, mert attól tartott, hogy az ipar hanyatlásával a 
belfogyasztás fo g  csökkenni, és igy terményeit nem fogja tudni úgy is értékesíteni, mint azelőtt. Bekövetkezett a 
vámháború és ezen aggodalmak nem teljesültek. Iparunk -  és pedig minden előkészület nélkül kiállta a crisist, gazdáink 
pedig határozottan nyertek, mert terményeiket ma inkább el tudják adni, mint a vámháború előtt. " (RNL KMO F 8. 34. á.
1886./ XXI./ 173.)
1519 RNL KMO F 20. 1. á. 15. köt. 1886./ 1866.
1520 RNL KMO F 20. 1. á. 16. köt. 1887./ 182.
1521 RNL KMO F 8. 34. á. 1887./ V./ 36.
1522 Corpus Juris Hungarici -  Magyar Törvénytár. 1887 évi XVIII törvénycikk 1 §: „Az 1884. évi XVII, törvénycikk 50. 
§-ának utolsó kikezdése következőleg módosíttatik: Heti vásárokon, házi iparcikkeken kívül más iparkészítményeket 
rendszerint csak helyben lakó iparos van jogosítva eladni. Mennyiben engedhető meg az, hogy iparkészítményeket heti 
vásárokon a nem helyben lakó iparos is jogosítva legyen eladni, azt az érdekelt felek, esetleg a kereskedelmi és 
iparkamara javaslata alapján az illető vásártartó községek képviselő testületeinek meghallgatása után, a 
törvényhatóságok szabályrendeletileg állapítják meg. "
1523 Háromszékmegyei Értesítő, 1888. június 2. 17. sz.
1524 Az éves útlevelek ilyen összesített adathalmaza sajnálatos módon nem áll rendelkezésünkre, a gyors reakció 
megfigyelésére azonban a 15 napos útlevelek kérelmének iktatókönyve alkalmasabbnak is tűnik.
1525 „ [ . . .]csizmadiák megélhetés végett kimennek Romániába, és pedig Sáska K.vásárhelyi czéhmester 30 legénnyel a 
határszél melletti Herzsa községben maradtak, nyomasztó körülmények között várják a kért állami munkát" (RNL KMO 
F 8. 2. á. 30. cs. 258.)
1526 RNL KMO F 8. 2. á. 28. cs. 255.
1527 RNL KMO F 20. 7. á. 1888./ 107.
1527 RNL KMO F 20. 1. á. 16. köt. 1887./ 1236.
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1527 RNL KMO F 20. 1. á. 15. köt. 1886./ 1270.; 1886./ 1311.; 1886./ 1516.
1530 RNL KMO F 20. 1. á. 18. köt. 1888./ 521.
1531 RNL KMO F 8. 34. á. 1888./ IX./ 88. A segédek ezen kívül hadkötelezettség alá is estek, ez viszont nem volt 
korlátozó tényező az útlevélkiállításnál (RNL KMO F 8. 34. á. 1880./ IX./ 502.) Számos esetben a szolgabíróségok és 
városi tanácsok a területileg illetékes hadkiegészítő parancsnokságoknak terjesztetteék fel az útlevélkérelmeket. Ilyen 
esetben a helyes gyakorlat a hadmentességi illeték lefizettetése volt.
1532 „Moldvából, Filipestről, Sáska Antal csizmadiamestertől jöttem haza, de a szemlevizsga jövő hó 17-én fo g  tartatni és 
addig Moldvába visszamenni nem akarok. Munkakönyvem Kézdivásárhelyt Sáska házánál van, kértem az asszonytól adná 
ide, hogy munkába állhassak, míg katonaügyem el lesz intézve. De nem adta, én pedig munka nélkül magamat fenntartani 
nem tudom ” (RNL KMO F 20. 7. á. 1881./ 3544.)
1533 Az útlevél kiállítása megközelítőleg két hónapot vett volna igénybe, ennyi idő pedig nem állt a segéd rendelkezésére, 
mert egy hónapon belül kellett jelentkeznie.
1534 „Moldvában, Filipest nevű városban -  idevaló, de ottan lakó Sáska Antal csizmadiamesternél dolgoztam. Betegség 
miatt haza kellett jönnöm s most itt a t. tanácsnál kértem útlevelet, de nem adtak, így visszamenni nem tudok.” (RNL 
KMO F 20. 7. á. 1883./ 418.)
1535 „Jelen évi május havában, mint katonaköteles haza já r t sorozásra, s az alkalommal ígéretet tett, hogy tartozását ki 

fogja fizetni, de nem tette, hanem sorozás után ötödmagával útlevél nélkül az erdőkön keresztül mentek M oldvába”.
1536 RNL KMO F 8. 34. á. 1888./ IX./ 301.
1536 „Megyaszai Máté csizmadiamesterrel mostani április 1ön egy bereczki szekeressel elindultunk Moldvába. Az elvitt 
Bereczkig, onnan más fuvaros szállított Sósmezőre egy fogadóba. Én ott kimentem az utczára és egy fővigyázó 
megszólított, kérte az igazolványt, de nekem nem volt és letartóztatott. A z elkísért a pénzügyőri tanyához, másnap a 
csendőrök Bereczkbe, onnan pedig Kézdivásárhelyre a szolgabírósághoz kísértek, onnan megint Csikszentmártonba a 
főszolgabírósághoz, ahol szabadon bocsátattam” (RNL KMO F 20. 7. á. 1882./ 1084.)
1537 „Én elismerem, hogy 21 fr t  74 krral tartozom és igérem, hogy felgyógyulásom után a kár pénzül kifizetem 
munkabéremből, akár ledolgozom itt Kézdivásárhelyen, de Moldvába nem fogok menni dolgozni ” (RNL KMO F 20. 7. á. 
18587./ 811.)
1539 RNL KMO F 20. 7. á. 1882./ 1134.
1540 RNL KMO F 20. 1. á. 18. köt. 1888./ 31.
1541 „[...] tudakozás után sikerült megtudni, hogy [...] tanonczaimat Tuzson Györgyné sz. Nagy Róza beszélte rá, hogy 
műhelyemet elhagyják, kiket aztán Tuzson Györgyné férjével Moldova-Tyrguoknán tartó műhelyükben alkalmazott. ” A 
városi tanács elé idézett informátor a következőket vallotta „Idézésre megjelent Kézdivásárhely kantai (városrész NB) 
Lakatos Ferenc és elbeszéli, miszerint látta Gorzafalván (moldvai határszéli falu NB) Kovács Mátyás csizmadiamester 
inasait egy szekéren pokróccal bétakarva -  még a pokróc le is esett róluk és láttam őköt személyesen az ülés háta megett 
a sarogjában -  a szekér Tuzson Györgyé volt két szürke ló volt beléfogva”. Ezzel szemben maga Tuzson György igen 
kategorikusan hárított: „A panasz tárgyáról semmit nem tudok, mert az írott üdőben itt Kézdivásárhelytt fogságban 
voltam (A már korábban említett piacon elkövetett garázdaságért kirótt pénzbírság be nem fizetése miatt volt bezárva. 
NB) s nálam a tanonczok nincsenek.”
1542 RNL KMO F 20. 1. á. 18. köt. 1888./ 1378.; 1888./ 1731.; 1888./ 1807.; 1888./ 2051.; 1888./ 2453.; 1888./ 3086.
1543 RNL KMO F 8. 34. á. 1880./ IX./ 45.
1544 RNL KMO F 20. 1. á. 18. köt. 1888 / 3251.; Székely András tanonc utólag, 1888 július 16-án tett vallomást a városi 
tanács előtt: „A fennebb írt napon megelőzőleg ifj. Kovács Mátyás őtöt megpofozta s annak következtében este, mintegy 9 
órakor elindultam és társam is, Balázs Mihály velem jött, mert a tanító őtöt is megszidta. Elmentünk Oroszfaluba, ott 
megháltunk és Tuzson Györgyné bennünket egy szekérrel utolért Nyujtód és Lemhény között, szekérre felvett, Sósmezőre 
bévitt. Ott egy oláh embert keresett akiben münköt ezon éjjel az erdőn keresztül vezetett a vámnál Moldvába. M i ott 
tovább utaztunk és elérkeztünk Herzsáig, ahol utolért Tuzson Györgyné. Felültetett a szekérre, elvitt Tirgu Aknára. Akkor 
Tuzson György Kézdivásárhelytt bé volt zárva a börtönbe s ottlétünk után egy hónap múlva jö tt haza. Ezen állásba 

folytonosan ott voltunk, míg most múlt péntek előtt egy héttel egy kicsi négyszegletű levelet mutatott nekünk Tuzson 
György, azt mondta: <ne, titeket keresnek>. Azzal szekérre tett bennünköt, elhozott a Sósmezői vámig s ott oláhföldön 
letett s visszament. Mü pedig megkerestük az erdőben az utat, a hol bévittek, s ott visszajöttünk a vámhivatalt 
megkerülve. ” (RNL KMO F 20. 7. á. 1888./ 2568.)
1545 RNL KMO F 20. 1. á. 20. köt. 1881./ 2083.
1546 RNL KMO F 20. 1. á. 20. köt. 1881./ 2405.
1547 RNL KMO F 20. 1. á. 20. köt. 1881./ 2788.
1547 RNL KMO F 20. 1. á. 20. köt. 1881./ 3081.
1549 RNL KMO F 20. 1. á. 20. köt. 1881./ 3484.
1550 „A szóban forgó tanonczot Filipesten Kánya Károly az útról hozta bé lakásomba. Ezután 3 nappal felhívta a nőm 
Zsigmond Balázst, neki megmondotta, hogy az inas ott van, midőn tetszik, elhozhatják, de nem tették, én pedig nem 
vagyok köteles hazahozni. S így most is azt mondom, ha tetszik, hozzák haza. ” (RNL KMO F 20. 7. á. 1881./ 2788.)
1551 RNL KMO F 20. 7. á. 1884./ 4111.
1552 RNL KMO F 20. 1. á. 23. köt. 1884./ 4322.
1553 RNL KMO F 20. 1. á. 17. köt. 1888./ 780.
1554 RNL KMO F 20. 1. á. 17. köt. 1888./ 1342.
1555 RNL KMO F 8. 34. á. 1888./ IX./ 17.
1556 RNL KMO F 20. 1. á. 18. köt. 1888./ 1027.
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1556 Az útlevél-kiállítási naplók hiányában a Kézdivásárhely város közigazgatási iktatókönyve, Háromszék vármegye 
alispáni hivatalának közigazgatási iktatókönyve, illetve ennek a IX. osztályba sorolt iratok bizonyultak használhatónak. A 
városi tanács iktatókönyve elsősorban a kiállított útlevél Belügyminisztériumtól való megérkezésének dátumát adja, ezt 
kezelem kiállítás dátumaként. Az alispáni iktatókönyv csak a legritkább esetben használható, mivel általában a városi 
tanács egyszerre több útlevélkérelmet küldött fel, amit egy szám alatt iktattak. A IX. osztályba sorolt iratok között évente 
külön irattári egységként szerepel a Kézdivásárhely városi tanácstól beérkezett útlevélkérelmek, ahonnan a kérelmezések 
időpontjai származnak. A kettőt együttesen a hiányzó adatok kiegészítésének szándékával alkalmaztam.
1557 Megyaszai Irén Piroska, született 1888. június 20-án, megkeresztelve július 20-án; Megyaszai Amália, született 1881. 
május 28-án, megkeresztelve augusztus 7-én. Mindkét bejegyzésnél megjegyezve: „Moldvában született". RNL KMO F 
105. 615. köt.
1559 RNL KMO F 20. 7. á.. 1888./ 1084.
1560 A városi tanácshoz benyújtott panaszában a következőképpen jellemezte Sáska Antalt: „A kézdivásárhelyi csizmadia 
ipartársulat is, mint minden ipartársulatnál szokásban van választott elöljáróság, igazgatja a társulati tagok ügyeit, mint 
szintén az összes társulatot érdeklő ügyeket, melyek teljesítése az elöljáróság személyzetének azon községekbe való lakása 
megkívántatik, hol a társulat létezik. Nálunk Kézdivásárhelytt nem így van, az elnök Moldvában lakik, csak időszakokban 
látogatóban jön haza, a társulat ügyeit nem kormányozza, az-az alelnökre nehezül a felelősséggel együtt s ezen állapot 
nem tűrhető. [...] A társulati ládának két kulcsa van, melyek egyike a főelnöknél, másik az alelnöknél szokott állani az 
ellenőrködés fenntartása végett, de ez nem így történik nálunk, mert a főelnök külön ládát tart s abban mindent bele zár, s 
a társulat tagjai az őköt illető iratok megtekintését nem tehetik". (RNL KMO F 20. 7. á. 1880./ 228.)
1561 Nem áll módunkban pontos képet alkotni az otthon, illetve külföldön töltött időszakról, mivel a legkézenfekvőbb 
forrást, magát az útlevelet, amelyben regisztrálták a határátlépések időpontjait, illetve irányát, nem sikerült azonosítani 
egyik mester esetében sem. Egy másik forrásfajta, az útlevelek átvételi vevénye tartalmazza az úti okmánynak a városi 
tanácshoz való megérkezésének a dátumát, a tulajdonos kiértesítésének, valamint az átvétel időpontját, azonban ez annak 
ismeretében nem használható, hogy a kérelmezők rutinos útlevéligénylők voltak. Ez azt jelenti, hogy illetőségi helyükön 
várták meg útleveleiknek kikézbesítését, vagy a kérelmezés után a még érvényes régi útlevelével újfent átlépte a határt a 
megbecsült kiadási időpont körül érkeztek vissza városukba. Végső megoldásként a főként adóhatósági végzések átvételi 
vevényei alkalmazhatóak az otthontöltött idő megbecsülésére, annak figyelembevételével, hogy a küldeménynek többször 
hónapokig vesztegeltek a városházán kézbesíthetetlenség miatt. A címzett pedig lehet, hogy napokkal korábban utazott el 
mielőtt számára megérkezett volna a küldemény, de lehet, hogy hetekkel, vagy hónapokkal.
1562 Jekelfalussy József, Dr. 1882. 317. Csizmadiáknál Tordai Domokos és Zsigmond Balázs szerepel; 425. Cipészeknél 
Pálffi Árpád és Pánczél Noé.
1563 Az útlevélkiadás elviekben ahhoz volt kötve, hogy a kérelmezőnek mindenféle tartozása törlesztve legyen az 
államkincstárral szemben, aminek a megállapítása esetünkben a városi tanácsra hárult. (RNL KMO F 8. 34. á. 1884/ IX./
117.) Mestereink útlevélajánlatait azonban akkor is továbbították az alispáni hivatalhoz, amikor esetenként ilyen tartozás 
fennállt.
1564 RNL KMO F 20. 1. á. 18. köt. 1888./ 1645.
1565 RNL KMO F 20. 1. á. 18. köt. 1880./ 560.
1566 RNL KMO F 20. 1. á. 18. köt. 1888./ 3237.
1567 RNL KMO F 20. 7. á. 1881./ 3788.
1567 RNL KMO F 20. 1. á. 20. köt. 1881./ 1535.
1569 RNL KMO F 20. 7. á. 1881./ 3608.
1570 RNL KMO F 20. 7. á. 1883./ 223.
1561 RNL KMO F 20. 1. á. 17. köt. 1888./ 260.
1572 RNL KMO F 20. 7. á. 1888./ 2128.
1573 RNL KMO F 20. 7. á. 1881./ 1136.
1574 RNL KMO F 20. 7. á. 1881 / 3548.
1565 RNL KMO F 20. 1. á. 22. köt. 1883./ 2282.
1566 RNL KMO F 20. 1. á. 24. köt. 1885./ 2825.
1567 RNL KMO F 20. 1. á. 24. köt. 1885./ 4888.
1567 RNL KMO F 20. 1. á. 14. köt. 1885./ 1385.
1569 RNL KMO F 20. 1. á. 20. köt. 1881./ 561.
1570 RNL KMO F 20. 1. á. 15. köt. 1886./ 512.; 18. köt. 1888./ 164.; 1888./ 1607.; 20. köt. 1881./ 1382.; 1881./ 1846; 21. 
köt. 1882./ 1076.; 1882./ 4787.; 22. köt. 1883./ 1472.; 1883./ 2142.; 23. köt. 1884./ 2217.; 1884./ 2423.; 1884./ 2584.;
1884./ 3872.; 1884./ 4773.
1571 RNL KMO F 20. 1. á. 16. köt. 1887./ 558.
1572 RNL KMO F 20. 7. á. 1887./ 885.
1573 RNL KMO F 20. 1. á. 21. köt. 1882./ 827.
1574 RNL KMO F 20. 7. á. 1883./ 4387.
1575 RNL KMO F 20. 7. á. 1884./ 1581.
1576 RNL KMO F 20. 7. á. 1882./ 1713.
1577 RNL KMO F 20. 1. á. 23. köt. 1884./ 3556.
1577 „[...]  hogy Moldvából, Filipestről tegnap érkezett Kézdivásárhelyre. Sáska Antal műhelyében dolgozott, 
munkakönyve itt van a Sáska Antal lakásán, mert Moldvában munkakönyv előmutatása nem köteleztetik, s minthogy
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onnan hazajött, de munkakönyv kezénél nincs, munka nélkül pedig nem ülhet, visszamenni nem akar, kéri adasson 
számára ideiglenes igazolvány. ” (RNL KMO F 20. 7. á. 1883./ 3081.)
1589 RNL KMO F 8. 34. á. 1884./ XIV./ 87.
1570 RNL KMO F 20. 1. á. 23. köt. 1884./ 275.
1571 RNL KMO F 20. 1. á. 23. köt. 1884./ 3444.
1572 RNL KMO F 20. 1. á. 24. köt. 1885./ 2672.
1573 RNL KMO F 20. 1. á. 22. köt. 1883./ 1023.
1574 A hazatérés körülményeit Megyaszai Máté a következőképpen foglalta össze: „ [...]  egy véletlen tűz által mondhatni 
teljesen megsemmisültem, de másképp is, mint Székely hazám szeretett vágyától ösztönöztetve s biztatva azon remény 
által is, hogy iparom s szorgalmam által itthon is fenn tudom tartani népes és terhes családomat, hazajöttem s itten 
hozzáfogtam újból iparüzletem folytatásához.” (RNL KMO F 20. 7. á. 1888./ 1163.)
1575 RNL KMO F 20. 1. á. 21. köt. 1882./ 2665.
1576 RNL KMO F 20. 1. á. 23. köt. 1884./ 3088.
1576 RNL KMO F 8. 33. á. 4. i. e.
1578 RNL KMO F 20. 1. á. 25. köt. 1886./ 5122.
1577 Ezt egyik beadványa is igazolja: „ [...]  tisztelettel kérem ez alapon a tekintetes Polgármester urat intézkedni 
méltóztassék, hogy fennjelzett leányom ingóságai volt férje, Pálffy Árpád által haladéktalanul kiadassanak, s esetleg 
megtagadás esetében törvényes karhatalom igénybe vételét kérem elrendelni.” (RNL KMO F 20. 7. á. 1882./ 1735.)
1600 RNL KMO F 20. 7. á. 1882./ 3778.
1601 RNL KMO F 20. 7. á. 1884./ 2342.
1602 RNL KMO F 20. 1. á. 32. köt. 1807./ 3123.
1603 RNL KMO F 105. 618. köt.
1604 RNL KMO F 20. 1. á. 24. köt. 1885./ 3840.
1605 RNL KMO F 105. 618. köt.
1606 RNL KMO F 20. 1. á. 25. köt. 1886./ 313.; 1886./ 417.
1607 RNL KMO F 20. 1. á. 25. köt. 1886./ 2142.
1608 RNL KMO F 20. 1. á. 1886./ 3863.
1607 ,„Nevezett Damó Ferencz csizmadiasegéd egymásután 5 folyó éveket dolgozott nálam Romániában levő műhelyemben, 
éspedig mindaddig, míg onnan hazajőve Kézdivásárhelytt hozzá nem fogtam üzletemhez. Üzletem hozzáfogásával 
béjelentettem a kerületi betegsegélyező egylet pénztár megbízottjával Damó Ferenc bevezetését, mely úttal előadtam neki 
azt is, hogy itt már nem Romániában vagyunk, hanem Kézdivásárhelytt s adja át munkakönyvét, hogy jelentsem bé az 
illetékes iparhatóságnál, erre nevezett azt adván elő, hogy Romániában, amidőn elégtünk, neki is a volt munkakönyve 
elégett, s addig nem adhat, amíg nem eszközöl m ást”.
1610 RNL KMO F 20. 7. á. 1888./ 1163.
1611 RNL KMO F 20. 7. á. 1888./ 1163.
1612 Corpus Juris Hungarici -  Magyar Törvénytár. 1884. évi XVII. törvénycikk, 82§: „A tanonc mindaddig, míg tanideje 
tart, köteles ily iskolába járni. ”
1613 RNL KMO F 20. 1. á. 24. köt. 1885./ 4688.
1614 RNL KMO F 20. 1. á. 25. köt. 1886./ 2308.
1615 RNL KMO F 20. 1. á. 26. köt. 1887./ 362.; 1887./ 1060.
1616 RNL KMO F 20. 7. á. 1802./ 661.
1616 Az 1848/49-es honvédek segélyezése a ’90-es évektől kezdődően indult be Háromszéken, 1884-tól pedig a 
kérelmezések igazi hullámának lehetünk tanúi Kézdivásárhelyen. (RNL KMO F 20. 1. á. 23. köt. 1884./ 2038.; 24. köt.
1885./ 2315.; 1885./ 3240.) Kézdivásárhelyről számos fiatal, főként diák vett részt Háromszék önvédelmi harcaiban, így 
Sáska Antal részvétele sem lenne meglepő 14-15 éves kora ellenére, azonban semmilyen adat nem igazolja, hogy 
valóban részt vett volna. Mint nagyon sok esetben, a környezet példáját látva, megpróbálkozott egy szerény, de állandó 
jellegű jövedelemforrásra szert tenni (RNL KMO F 20. 1. á. 1802./ 2770.)
1617 RNL KMO F 105. 628. köt.
1617 RNL KMO F 20. 7. á. 1803./ 2678.
1620 Jekelfalussy József 1885.
1621 Keleti Károly által kidolgozott és később alkalmazott területi tagolás szerint.
1622 236./ 1852. 08. 04. sz. Császári nyíltparancs, melly által a házalókereskedés iránt új határozatok (egyedi törvény) 
rendeltetnek (Landesgesetz- und Regierungsblatt fü r  das kronland Siebenbürgen -  Erdélyi koronaországot illető 
Országos Törvény- és Kormánylap -@oia fleyinop npobin^ane mi r^öepnynyí nentpy ^eapa de Kopoam, Tpancinbania, 
18552. XXVI. darab. 660-667.)
1623 Berend T Iván-Szuhay Miklós 1873. 85.
1624 Sugár Ottó 1808. 11. idézi: Nagy Róbert 2011. 81.
1625 Jekelfalussy József 1886.
1626 Bakcsi Ferenc (1846 körül, Angyalos - 1880, Angyalos) földmívelő kisbirtokos, postamester. Két ciklusban 1872-ben 
és 1875-ben országgyűlési képviselővé választották az illyefalvi választókerületben. 1867-1878 között A Jókai 
Igazmondóját szerkesztette. Rendszeresen írt cikkeket a székely nép érdekében, melyek a Vasárnapi Újságba, a 
Hazánkba és a Külföldbe. Később visszavonult szülőföldjére és ott élt eléggé elvonultan. Önkezével vetett véget életének 
(Szinnyei József 1881. I. köt. 362., Rugonfalvi Kiss István 1840. III. köt. 5.) Mikszáth Kálmán a követketőképpen 
jellemezte Bakcsit, annak Jókai Mórnak való bemutatkozása után: „[...]  Így lett nevezetes férfiú Bakcsi Ferenc, s első
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példánya azoknak a mindent tagadó politikusoknak, akik azóta nagyon elszaporodtak s kik a fehéret is feketének mondják, 
ha a párt érdeke kívánja" (Mikszáth Kálmán 2013.)
1626 Bakcsi Ferenc 1871. 20-21.
1627 Bakcsi Ferenc 1871. 30.
1629 Bakcsi Ferenc 1871. 32.
1630 RNL KMO F 8. 8. á. 2. köt. 1873. 04. 01./ 18. jkvp.
1631 RNL KMO F 8. 8. á. 17. köt. 1875/ 2868.
1632 RNL KMO F 20. 2. á. 40. köt. 1875. 10. 01./ 86. jkvp.
1633 RNL KMO F 8. 8. á. 18. köt. 1876/ 117.
1634 RNL KMO F 8. 8. á. 18. köt. 1876/ 2888.
1635 RNL KMO F 8. 8. á. 18. köt. 1876/ 2831.
1636 Nemere, 6. évf. 43. sz. (1876. május. 27.)
1636 Háromszék törvényhatósági közgyűlésében 1874-ben választott tagokat lásd. RNL KMO F 8. 8. á. 3. köt. 118-121.
1637 „Eltűnt az ősi viselet. A vagyonosabbak, ebben akarván megkülönböztetni magukat a kevésbé vagyonosoktól, kezdték 
a behozott olcsó, de tetszetősebb ruházatot viselni." (RNL KMO F 8. 8. á. 4. köt. 1874. 12. 18./ 1. jkvp.)
1639 Potsa József 1888. 160.
1640 Gr. Kálnoky Dénes főkirálybíró megfogalmazásában: „A fiatal leányokkal a Duna fejedelemségekben és 
Törökországban folytatott aljas üzérkedés, mely aljas, az emberi méltóságot lealázó és a nemzet erkölcsi és phisikai 
elsatnyulását előidéző kereskedés megakadályozására nézve, azonnal, hogy hírlapok útján értesültem, a szükséges 
intézkedéseket megtettem. " (RNL KMO F 8. 8. á. 1. köt. 1868. 08. 05./ 2. jkvp.)
1641 RNL KMO F 8. 8. á. 1. köt. 1868. 11. 14./ 2. jkvp
1642 RNL KMO F 8. 8. á. 1. köt. 1868. 08. 05./ 43. jkvp.
1643 RNL KMO F 8. 8. á. 1. köt. 1870. 08. 06./ 68. jkvp
1644 Nemere, 1876. május. 27.
1645 „Ha kimondottuk, hogy akarjuk a célt, akarnunk kell eszközököt is, különösen gondot kell fordítanunk 
leánygyermekeinknek házias és munkás kiképzésére, hogy szívnek és kedélynek csapongásait a nemesítő munkásságnak 
öröme korlátolja, mert a nemzetnek fennmaradása az anyák kezében van letéve. " (RNL KMO F 8. 8. á. 5. köt. 1876. 06.
13./ 1. jkvp.)
1646 Helyi sajátosságnak tekinthető, mert a Kolozsváron két évvel később megalakult Erdélyrészi Háziipar- és 
Iparfejlesztő Egylet 48 tagú választmányában felerészben férfiak, fele részben nők számára voltak helyek biztosítva. 
(Hegedűs István 1888.)
1647 Háziipart 1876.
1647 RNL KMO F 14. 5/a. á. 112. köt. 1876. 05. 23./ napirend előtt.
1649 RNL KMO F 14. 5/a. á. 112. köt. 1876. 07. 04./ 4. jkvp.
1650 Corpus Juris Hungarici -  Magyar Törvénytár, 1876. évi XXXIII. törvénycikk.
1651 „[...] a fennebbi követelményeket egymagára teljesíteni elég erősnek magát nem érzi, de mindenesetre anyagi 
erejéhez képest annak létrehozására készséggel kíván járulni." (RNL KMO F 14. 5/a. á. 112. köt. 1876. 08. 31./ 1. jkvp.)
1652 RNL KMO F 20. 2. á. 40. köt. 1876. 06. 18./ 30. jkvp.
1653 RNL KMO F 20. 2. á. 40. köt. 1876. 08. 23./ 48. jkvp.
1654 RNL KMO F 20. 2. á. 40. köt. 1876. 12. 01./ 83. jkvp.
1655 Potsa József 1888. 170.
1656 RNL KMO F 8. 33. á. 1, 2, 3, 16, 27, 34, 42, 43, 48, 51, 54; 2. á. 180. ie.
1657 RNL KMO F 8. 34. á. 1888./ V./ 13.
1657 Kozma Ferenc 1878. 288.
1659 Nemere, 1877. január 17.
1660 Binder Lajos 1877.
1661 RNL KMO F 8. 1. á. 10. köt. 1877. 06. 26./ 6. jkvp.
1662 Kozma Ferenc 1878. 282.
1663 RNL KMO F 8. 3. á. 1. köt. 1877./ 8481.
1664 RNL KMO F 8. 1. á. 1877. 10. 25./ 105. jkvp.
1665 RNL KMO F 8. 34. á. 1878./ II./ 82.
1666 RNL KMO F 8. 1. á. 1878. 12. 10./ 270. jkvp.
1667 RNL KMO F 8. 2. á. 136. cs. 1.
1667 RNL KMO F 8. 1. á. 12. köt. 1877. 10. 25./ 32. jkvp.
1669 RNL KMO F 8. 1. á. 15. köt. 1878. 12. 10./ 288. jkvp.
1670 RNL KMO F 20. 2. á. 40. köt. 1878. 03. 07./ 5. jkvp.
1671 RNL KMO F 20. 2. á. 40. köt. 1878. 08. 15./ 45. jkvp.
1672 RNL KMO F 8. 1. á. 17. köt. 1878. 07. 16./ 111. jkvp.
1673 RNL KMO F 8. 1. á. 20. köt. 1880. 06. 22./ 84. jkvp.
1674 Nemere, 1878. augusztus 21.
1675 RNL KMO F 8. 1. á. 17. köt. 1878. 07. 16./ 237. jkvp.
1666 Nemere, 1878. szeptember 28.
1677 RNL KMO F 8. 1. á. 17. köt. 1878. 07. 16./ 60. jkvp.
1667 Gamauf Vilmos 1878.
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Nemere, 1878. szeptember 25.
1680 Nemere, 1878. október 16.
1681 RNL KMO F 8. 2. á. 136. cs. 26-173.
1682 RNL KMO F 8. 1. á. 13. köt. 1877. 12. 05./ 2. jkvp.
1683 Nemere, 1878. december 28.
1684Magyar Compass, 1885. 221.
1685 Magyar Compass, 1885. 382.
1686Magyar Compass, 1885. 338.
1686Magyar Compass, 1885. 340.
1688 RNL KMO F 8. 2. á. 136. cs. 83-124.
1689 RNL KMO F 8. 2. á. 136. cs. 82.
1690 RNL KMO F 8. 2. á. 136. cs. 200-203.
1671 RNL KMO F 8. 2. á. 136. cs. 187-188, 204-205
1672 RNL KMO F 8. 2. á. 136. cs. 248-258, 262-263, 265-268, 271, 273, 275-281, 284-285, 288-303; 137. cs. 17-22, 
25-33, 35-36, 168.
1693 RNL KMO F 8. 2. á. 136. cs. 57-61.
1694 RNL KMO F 8. 2. á. 136. cs. 214, 215, 217, 218.
1675 RNL KMO F 8. 2. á. 136. cs. 187-188, 222.
1676 RNL KMO F 8. 34. á. 1882./ V./ 20.
1677 RNL KMO F 8. 34. á. 1882./ I./ 1, 2, 3.
1678 RNL KMO F 8. 34. á. 1885./ II./ 20.
1677 RNL KMO F 8. 1. á. 18. köt. 1878. 11. 18./ 264. jkvp.
1700 RNL KMO F 8. 2. á. 136. cs. 38-38.
1601 „[...]  a megye mindennemű produktumai, s különösen az ipartermékek nagyon sok kézen keresztül juthatnak a főbb 

forgalmi piacokra, s így mindenik igyekezvén a saját százalékát megkapni, a különben versenyképes cikk is szenved 
miatta. ” (RNL KMO F 8. 34. á. 1885./ II./ 20.)
1602 „[...]  úgy a háziipar, mint a kézműipar, csak a belfogyasztás szükséglete fedezésére tarthat némi igényt, s onnan is 
napról-napra szorítja ki az importált idegen gyáripar. ” (RNL KMO F 8. 34. á. 1886./ II./ 26.)
1603 RNL KMO F 8. 2. á. 137. cs. 173-175.; 1884. évi XVII. törvénycikk 50 §. (Corpus Juris Hungarici -  Magyar 
Törvénytár) kiegészítve Földművelés-, Ipar és Kereskedelemügyi Minisztérium 42 458/ 1884. 08. 28. sz. körrendeletével. 
(Magyarországi rendeletek Tára, 1884. II. köt. 1881-1882.)
1604 „[...]  Sepsiszentgyörgy székhellyel a volt erdélyrészi megyék területén a fonó-szövőipar fejlesztésére és emellett az 
ezen területen létező egyéb gyakorlati oktatás felügyelete.” (RNL KMO F 8. 34. á. 1882./ V./ 55.)
1705 RNL KMO F 8. 2. á. 137. cs. 86-102.
1706 RNL KMO F 8. 2. á. 136. cs. 282-283.
1607 RNL KMO F 8. 2. á. 137. cs. 23.; 34. á. 1883./ II./ 11.
1708 RNL KMO F 8. 34. á. 1883./ VII./ 73.
1707 RNL KMO F 8. 34. á. 1882./ V./ 15.
1710 RNL KMO F 8. 2. á. 65. cs. 78-78.
1711 Magyar Compass, 1881. 00.; 1882. 00.; 1883. 00.; 1884. 00.; 1885. 165.; 1886. 511.
1712 RNL KMO F 8. 34. á. 1886./ II./ 26.
1613 gr. Schweinitz Gyula a háromszéki helyi érdekű vasút tervezetének letéteményese volt a ’70-es évek végén. Szterényi 
József az elsősorban háromszéki közönséghez szóló Nemere című lap főszerkesztője volt, annak Sepsiszentgyörgyre való 
költöztetését megelőzően. (Lásd: Balaton Petra 2011.)
1714 „Egyáltalában iparunk kereskedelmünkre nézve, jövőre nem tartom célirányosnak a kétségbeesést és sápítozást, ez 
csak kárunkra lehet. Sok baj és nyomorúság sújtotta már hazánkat, és erős hit jobb időkre fenntartott. Társulatoknak 
hivatása biztatni, nem kétségbe ejteni. ” (RNL KMO F 8. 2. á. 137. cs. 183-182.)
1715 A sepsiszentgyörgyi Kiss és Nagy Első Székely Kalapgyára 1887-től kezdődően kapott megrendeléseket a M Kir 
Csendőrség kalapszükségleteinek fedezésére. (Potsa József 1888. 178.) A kézdivásárhelyi csizmadiák és cipészek 1890- 
től kezdődően szállítottak lábbeliket a Honvédség számára. (Lásd 4. 3. alfejezet)
1716 RNL KMO F 8. 34. á. 1888./ V./ 168.
1717 RNL KMO F 8. 2. á. 138. cs. 74-75.
1718 RNL KMO F 8. 2. á. 138. cs. 78.
1717 RNL KMO F 8. 2. á. 138. cs. 85.
1620 1 8 8 8 elejéről származó útlevélkérelme szerint 1856-ban született a Gömör vármegyei Szirk községben. (RNL KMO F
8. 34. á. 1888./ IX./ 164.); Nevére szóló katonai idézést ugyanabban az évben Nógrád vármegye alispánja küldött. (RNL 
KMO F 8. 34. á. 1888./ III./ 48.)
1621 Az eset körülményei röviden: Bécs város adóhatósága 1887 októberében értesítette Sepsiszentgyörgy tanácsát, hogy 
Rajcs Zoltán kereskedő 135,80 forint adótartozást hátrahagyva távozott onnan. A városi végrehajtó kiszállt a 
vendéglátóhoz, ám a zálogolást nem lehetett megejteni, mivel a házigazda azt vallotta, hogy Rajcs Zoltán semmiféle 
ingósággal, vagy ingatlannal nem rendelkezett. Ezután íródott le a helyettes adófelügyelő ominózus mondata, amivel 
erélyesebb fellépést sürgetett. A város polgármestere, az autoriter magatartásáról elhíresült ifj. Császár Bálint ellen az ügy 
kapcsán fegyelmi eljárás indult kötelesség elmulasztása miatt -  karrierje során sokadik -  az alispánnak a következő 
magyarázatot adta tettére “[...szinte sértőbb, mintha azt mondaná: M i Kovásznai József, Isten és Kir. adófelügyelő, az Úr
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kegyelméből Háromszékmegye adódespotája [...] Sepsiszentgyörgy város polgármestere egyetlen egy állami közegnek 
sem csatlósa" (RNL KMO F 8. 34. á. 1888./ XVI./ 34.)
1722 RNL KMO F 8. 34. 1888./ V./ 168.
1723 Corpus Juris Hungarici -  Magyar Törvénytár, 1881. évi XLIV törvénycikk 1§
1724 RNL KMO F 8. 34. 1881./ V./ 125.
1725 RNL KMO F 8. 2. á. 138. cs. 31-37.
1726 RNL KMO F 8. 2. á. 138. cs. 61-62.
1626 Indoklása a következő volt: „[...]  szem előtt tartva a székely kivándorlásra, esetleg teljes megszüntetésére tervbe vett, 
s e fontos nemzeti és közgazdasági jelentőségű kérdés sikeres megoldását célzó intézkedéseimet a székely munkaerő 
foglalkoztatása szempontjából sokkal üdvösebbnek és célszerűbbnek, iparpolitikai szempontból pedig végeredményében 
sokkal sikeresebbnek tartanék oly intézkedést, melynek alapján Rajcs és tsa-féle csekély üzemképességű, s erőben a kért 
kölcsön engedélyezése esetén is csak kevéssé gyarapodó szövőgyár helyett a fennálló Első Székely Szövőgyár és Rajcs és 
társa szövőgyárának egyesítése mellett egy nagyobb szabású szövőgyár létesíttetnék. " (RNL KMO F 8. 2. á. 138. cs. 71
72.)
1728 RNL KMO F 8. 34. á. 1881./ XII./ 74.
1728 Corpus Juris Hungarici -  Magyar Törvénytár, 1880. évi XIV. törvénycikk.
1630 A már többször említett 1881. évi XLIV. törvénycikk, majd az ezt követő 1880. évi XIII. törvénycikk.
1731 Új részvényesek listáját lásd: RNL KMO F 8. 2. á. 138. cs. 83.
1632 Kivételt egyedül Bikfalva község képezett, amely 800 forinot fizetett be, így a 200 forint (20 régi részvény) 1 000 
forintra (10 új) növelésével a csomagjának súlya csak a felére esett vissza. Új részvényes község egyedül Nyén volt, 
amely két darabot jegyzett. A birtokosok esetében ugyanez a tendencia figyelhető meg, újabb befizetések általában csak 
néhány olyan esetben történtek, ahol a gazdaság valamilyen más üzlettel volt kiegészítve, vagy a tisztviselők is jegyeztek. 
Előbbiek közül Seethal Ferenc és gr. Kálnoky Félixné emelkedett ki, utóbbiak köréből a főispán/részvénytársasági elnök 
Potsa József, aki részvényei számát megtartotta (20 darab), ehhez pedig 1 800 forintot fizetett be. Hollaky Attila, aki az 
alapításnál 5 részvényt jegyzett, időközben főszolgabíróvá lépett elő, 850 forintot fizetett be, így összesn 10 darab új 
részvénnyel rendelkezett. A falusi egyházi testületek, amelyek részvétele az alapításnál jelentős volt, ezúttal teljes 
passzivitást tanúsítottak. Növekedett a súlya a Háromszéki Takarékpénztárnak és a Háromszéki Háziipar Egyesületnek, 
utóbbi helyi szinten a legmagasabb összeggel, 4 880 forinttal járult hozza az új társaság alaptőkéjéhez. A 
Háromszékmegyei Gazdasági Egylet, amely főként adományozások útján jelentős számban halmozott fel régi 
részvényeket, csak átkonvertálta azokat, hasonlóan járt el a Háromszék Törvényhatósága Ipartan Alapja is. Az alapítással 
összehasonlítva a versenyszféra képviselőinek számaránya kisebb mértékben bővült, és összességében relatíve nagyobb 
súlyt szereztek. 10 darab új részvénnyel (vagy ennél többel) összesen 11 háromszéki lakos rendelkezett, a már említett 
birtokosokon kívül három szeszgyáros (br Apor Gábor, aki egyúttal alispán is, Temesváry János és Sántha József), két 
sepsiszentgyörgyi gyógyszerész (Betegh Bálint és Ötves Pál) és egy kereskedő (Deák András), illetve két orvos (dr. Szász 
Károly és dr. Antal Mihály). A kisebb részvényesek köréből a sepsiszentgyörgyi polgárság képviselői emelkedtek ki 
nagyobb létszámmal.
1633 Magyar Compass, 1883. II. rész. 134.
1734 RNL KMO F 8. 2. á. 138. cs. 87-80; 82-83.
1735 RNL KMO F 8. 2. á. 138. cs. 88.
1736 Magyar Compass, 1885/1886. II. rész. 305.
1636 Az épületet az építési napló tanúsága szerint 1882. június 15-én fejezték be és adta át Bogdán Flórián, építkezési 
vállalkozó. (RNL KMO F 104. 2. á. 1. ie. 2-18.)
1738 RNL KMO F 8. 1. á. 64. köt. 1883. 06. 14/ 67. jkvp; 67. köt. 1883. 06. 13./ 4. jkvp.
1637 Az Első Székely Szövőgyár Részvénytársaság éves mérleg-, illetve nyereség-veszteség számláit lásd KML F 104. 2. á. 
1. ie. 22-48. a továbbiakban külön nem történik erre hivatkozás. A Magyar Compass első ízben az 1886-os pénzügyi 
adatokat közölte.
1740 RNL KMO F 8. 34. á. 1888./ II./ 38.
1741 RNL KMO F 8. 34. á. 1887./ II./ 65.
1742 Jelentés 1887. 17.
1643 Háromszék vármegye törvényhatósága 1886-tól kezdődően engedélyezte a védjegy használatát (RNL KMO F 8. 34. 
á. 1886./ XXI./ 222.) később a jogutód, a Klinger Henrik-cég számára is magujították ezt. (RNL KMO F 104. 2. á. 3. ie.
1-63.)
1744 Demeter Éva 2007. 623.
1745 Háromszékvármegyei Értesítő, 1888. február 10.
1746 Demeter Éva. 2007. 625.
1747 „A szövőipar is szép fejlődésnek örvend, a len, a kender és gyapottas szőttemények mind nagyobb-nagyobb tért 
hódítanak. A régi, úgynevezett székely darócposztó mellett finomabb posztószövés is történik. M ár az intelligens osztály is 
mind gyakrabban-gyakrabban láthani ezen gyártmányú ruházatokban. A házi felszerelések csaknem ezen szőtteményekkel 
történnek." (RNL KMO F 8. 34. á. 1881./ I./ 4.)
1748 RNL KMO F 8. 34. á. 1883./ VII./ 73.
1647 RNL KMO F 8. 1. á. 52. köt. 1888. 06. 10./ 137. jkvp.
1750 RNL KMO F 8. 34. á. 1888./ V./ 135.
1751 RNL KMO F 8. 34. á. 1887./ VII./ 80.
1652 RNL KMO F 8. 34. á. 1881./ XXI./ 235.
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1/53 RNL KMO F 8. 1. á. 61. köt. 1881. 10. 13./ 188. jkvp.; 34. á. 1881./ XVII./ 13.
1754 RNL KMO F 8. 34. á. 1882./ XXI./ 185.
1755 RNL KMO F 8. 3. á. 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 58, 60. köt.
1756 RNL KMO F 8. 34. á. 1886./ VII./ 68.
1656 Sepsiszentgyörgyön született 1843-ban, az apa Czimmermann József szeszfőző volt. (RNL KMO F 14. 2/a. á. 200. ie. 
[V. 4. it.] 175-177) Maga is szeszfőzőként tevékenykedett Kézdivásárhelyen, (RNL KMO F 20. 3. á. 2210. ie. [V. 4. it.] 
35-40.) valószínüleg a szeszgyártás gépesítésének fokozódása miatt váltott megélhetési formát.
1758 RNL KMO F 8. 34. á. 1887./ XIV./ 42.
1759 RNL KMO F 8. 34. á. 1887./ VII./ 1.
1760 RNL KMO F 8. 34. á 1888./ VII./ 1.
1761 RNL KMO F 8. 2. á. 138. cs. 118-118.
1762 Magyar Compass, 1883 124.
1763 Magyar Compass, 1884 133.
1764 Magyar Compass, 1885/6 130.; 1886/7 138-140.
1665 RNL KMO F 8. 33. á. 27. ie.
1666 RNL KMO F 8. 33. á. 37. ie.
1767 RNL KMO F 8. 34. á. 1800./ II./ 146.; Alispáni jelentés 1888. 13.
1667 Polgármesteri jelentés Sepsiszentgyörgy 1800. 55-56.
1769 Sándor Vilmos 1854. 445-447. idézi: Nagy Róbert. 2011. 88.
1770 RNL KMO F 8. 34. á. 1888./ II./ 115.
1661 RNL KMO F 104. 2. á. 11. ie. 82.; Klinger Ernő, mint a cég képviselője 1884-től azonosítható (BFL VII. 173 1884./ 
3730), mint társtag 1888-ben jelent meg (Uo. 1888-1275); Schweiger Miksa, mint a cég képviselője, 1887-től szerepel 
(Uo. 1887-1264); Lemberger Pál neve, mint a cég társtagja és annak képviseletére felhatalmazott személy 1800-ben jelent 
meg, a sepsiszentgyörgyi szövőgyár haszonbérbe vételének tárgyalásai alkalmával.
1662 Corpus Juris Hungarici -  Magyar Törvénytár, 1888. évi XLIX. törvénycikk.
1773 RNL KMO F 104. 2. á. 6. ie. 27-30.
1674 BFL VII. 173. 1800./ 1784.
1775 RNL KMO F 104. 2. á. 6. ie. 31-32.
1776 RNL KMO F 104. 2. á. 6. ie. 50-51.
1777 RNL KMO F 104. 2. á. 5. ie. 2-10.
1667 Gyártelek és épület értéke 88 708 korona, használati levonás után 67 775,36 korona; berendezések értéke 75 628,71 
korona, elavulási értéket levonva 48 788,64 korona; Klinger-cég által átvett nyersanyag és áru értéke 18 723,72 
koronában megállapítva (RNL KMO F 104. 2. á. 4. ie. 77.)
1779 RNL KMO F 104. 2. á. 5. ie. 12-13.
1670 Az éves mérlegszámlákon a takarékpénztári betéti öszegek: 1887: 177,48 forint; 1888: 8 185,46 forint; 1888: 5 
208,45 forint; 1800: 37 217,88 korona; 1801: 60 465,41 korona; 1802: 77 045,75 korona; 1803: 87 642,63 korona.
1681 RNL KMO F 8. 1. á. 71. köt. 1884. 06. 12./ 265. jkvp.
1782 RNL KMO F 8. 34. á. 1884./ XXI./ 153.
1673 A tisztújító közgyülés egyhangúan választotta ifj. Gödri Ferencet, egyedüli pályázó volt (RNL KMO F 14. 5/a. á. 118. 
köt. 1885. 06. 20./ 1. jkvp.)
1674 RNL KMO F 14. 5/a. á. 118. köt. 1885. 11. 07./ 12. jkvp.
1675 RNL KMO F 14. 5/a. á. 88. köt. 1885. 10. 30./ 4. jkvp.
1676 1 8 8 3 áprilisában a városi tanács a következő kérdések közvetlen megoldására hatalmazták fel Kovács Bálint 
polgármestert: a.) város erdejének eladási ügye (BM hatásköre); b.) regaletőke kamatainak kiutalása (PM hatásköre); c.) 
30 000 frt kölcsön helybenhagyása (BM hatásköre); d.) mérnök felvétele helyben hagyása (BM hatásköre); e.) második 
hetivásár ügye (KM hatásköre); f.) Kollégiumra felvett kölcsön állami megtérítése (VKM hatásköre); g.) Ovó és 
dajkaképző intézet ügye (VKM hatásköre). Ezen kívül kutató megbízása a várost érintő régi iratok felkutatására az 
Országos Levéltárban, illetve úthenger vásárlása magáncégtől. (RNL KMO F 14. 5/a. á. 88. köt. 1883. 04. 28./ 1. jkvp.)
1687 RNL KMO F 14. 5/a. á. 88. köt. 1886. 01. 28./ 28. jkvp.
1677 1 8 86 (RNL KMO F 8. 2/a. á. 88. köt. 1886. 01. 28./ 28 jkvp.; 1886. 06. 03./ 10. jkvp.; 1886. 08. 02./ 5. jkvp.); 1887 
(Uo. 2/a. á. 18. köt. 1887./ 2448, 6337. ikt.; 80. köt. 1887. 01. 27./ 87. jkvp.; 1887. 10. 22./ 480. jkvp.); 1888 (Uo. 2/a. á. 
18. köt. 1888./ 3643, 5551, 7385. ikt.); 1888 (Uo. 2/a. á. 20. köt. 1888./ 2172, 2173, 3620. ikt.; 122. köt. 1888. 12. 08./ 
101. jkvp.); 1800 (Uo. 2/a. á. 21. köt. 1800./ 3207, 3220, 5684, 5685, 7380. ikt.); 1801 (Uo. 2/a. á. 1801./ 3154, 3505, 
5853. ikt.); 1802 (Uo. 2/a. 1802./ 3501, 7827. ikt.) A későbbiekben ezekre nem történik külön hivatkozás.
1679 RNL KMO F 14. 5/a. á. 118. köt. 1886. 04. 25./ 35. jkvp.
1790 KN 1886. I. köt. 20.
1791 KI 1886. II. köt. 148.
1672 RNL KMO F 14. 5/a. á. 80. köt. 1887. 01. 20./ 72. jkvp.; Ilyen formában tehát, a bérpalota építése körüli problémák 
szerencsésen közrejátszottak a dohánygyár létesítéséhez. Ezzel az épülettel a város a millenniumnak kívánt emléket 
állítani, az eredeti tervek szerint az átadása 1886. augusztus 20-án kellett volna megtörténjen, (RNL KMO F 14. 5/a. á.
118. köt. 1885. 12. 28./ 758. jkvp.) azonban a költségtervezetre -  mivel az a város törzsvagyonát képező tölgyerdő 
fájának eladásából származott (RNL KMO F 14. 5/a. á. 118. köt. 1886. 02. 15./ 4. jkvp.) -  a Belügyminisztérium áldását 
kellett adja, ami jó sokat késett, 1886 májusában adott csak zöld utat erre (Uo. 1886. 05. 28./ 64. jkvp.) így az építkezésre 
is csak ezután kerülhetett sor (Uo. köt. 1886. 05. 28./ 84. jkvp.). A város szempontjából ez azért volt szerencsés fordulat,
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hogy abban a pillanatban, amikor a pénzügyi tárca közölte igényét, nem volt belakva az épület, hanem egy félkész 
épületet lehetett felkínálni, aminek átadását az üzem beindításával össze lehetett hangolni. A polgármester az építési 
tervekkel a hóna alatt indult útnak, 1887 januárjának utolsó napján, mivel „a sok aprólékos körülmények 
kimagyarázásával járván, levélileg elintézni nem lehetett” (RNL KMO F 14. 5/b. á. 1887./ 526, 527.). A polgármester a 
kétemeletes épületet, pincehelyiségekkel együtt, oda is ígérte a Dohányjövedéki Központi Igazgatóságnak, egy 
meglehetősen mérsékelt, évi 2 800 forintos haszonbér összegért, és vállalkozott különböző módosítások elvégzésére és a 
haszonbérlet utáni visszaállításra a város saját költségén. Az összeg annak fényében tűnik mérsékeltnek, hogy 1802-ben a 
dohánygyár kiköltöztetése utáni időszakra a Kir. Pénzügyigazgatóság bejelentette igényét egy emeleti szint haszonbérbe 
vételére (a bolthelyiségeknek szánt földszint haszonbérletéből 1/3. résszel nagyobb összegre számítottak). A városi tanács 
ezért évi 2 000 korona (1 000 forint) haszonbér összeget állapított meg. (RNL KMO F 14. 5/a. 82. köt. 1802. 05. 26./ 114. 
jkvp.) Ebből az összegből nem engedtek Pénzügyigazgatóság ismételt kérésére ellenére sem. (Uo. 1802. 08. 02./ 180. 
jkvp.) Egy kisebb, épület átalakítási költség vállalását is visszautasították. (Uo. 1803. 01. 28./ 18. jkvp.) Az előzékenység 
úgy tűnik csak a dohánygyár gazdáinak szólt. Ehhez a városi tanács és képviselőtestület utólagosan járult hozzá (RNL 
KMO F 14. 5/a. á. 80. köt. 1887. 02. 25./ 131. jkvp.; 120. köt. 1887. 03. 01./ 25. jkvp.). Amire a képviselőházban állami 
költségvetés pénzügyi tárcát érintő részletes tárgyalás sorra került (KN 1886. V. köt. 120-166.), addig gyakorlatilag az 
ideiglenes állami dohánygyár Sepsiszentgyörgyön való elhelyezése már kész tény volt.
1773 RNL KMO F 14. 5/a. á. 120. köt. 1887. 04. 24./ 27. jkvp.; 1887. 10. 08./ 121. jkvp.
1774 RNL KMO F 14. 5/a. á. 80. köt. 1887. 04. 08./ 224. jkvp.; 120. köt. 1887. 11. 18./ 134, 135. jkvp.
1675 RNL KMO F 14. 5/a. á. 121. köt. 1888. 06. 07./ 52. jkvp.
1776 RNL KMO F 14. 5/b. 1888./ 5628.
1777 RNL KMO F 14. 5/a. 81. köt. 1888. 02. 08./ 8. jkvp.; 122. köt. 1888. 02. 08./ 10. jkvp.
1778 RNL KMO F 14. 5/b. 1888./ 2110.; 5/a. á. 20. köt. 1888./ 4482. ikt.
1777 RNL KMO F 14. 2/a. á. 20. köt. 1888./ 881, 1113, 1467, 1627. ikt.
1700 1 8 8 8. július 10-én több városi polgár -  képviselő testület tagjai és azen kívüliek, a tanács tagjai közül senki nem írta 
alá kezdeményezte a díszpolgári cím adományozását (RNL KMO F 14. 5/b. á. 1888./ 3888.) Két nappal később, de ettől 
függetlenül a polgármester fogalmazott meg hasonló tartalmú indítványt a városi tanácsban. (2/a. á. 81. köt. 1888. 07. 12./ 
122.) Az egész azt a látszatot keltette, hogy egy alulról jövő kezdeményezés, amit a városvezetés lelkesen felkarol.
1701 RNL KMO F 14. 5/a. 122. köt. 1888. 07. 13./ 71. jkvp.
1802 Az eredetileg megrendelt díszoklevél a budapesti kivitelező figyelmeztetése szerint 250 forintba került. (RNL KMO F
14. 5/b. á. 1888./ 5578) Végül egy szerényebb kivitelben állapodtak meg, amiért 145 forintot fizetett a város (Uo. 1888./ 
5706.)
1703 Polgármesteri jelentés Sepsiszentgyörgy 1800. 65-66.
1704 RNL KMO F 14. 5/a. á. 21. köt. 1800./ 7605.
1705 Polgármesteri jelentés Sepsiszentgyörgy 1803. 48.
1706 RNL KMO F 8. 34. á. 1800./ II./ 146.
1707 RNL KMO F 8. 2. á. 138. 158-158.
1707 KN, 1886. V. köt. 127-128.; 157-158.
1707 KN, 1886. V. köt. 137-138.; 158-164.
1710 Nyersdohány: 1882-1800 között V. árucsoport 1. tétel; Dohánygyártmányok: 1882-1883 között V. árucsoport 2. tétel.; 
Pipadohány: 1884-1800 között 2.a. tétel,; Szivarok: 1884-1800 között 2.b. tétel, ; Szivarkák: 1884-1800 között 2.c. tétel; 
Burnót: 1884-1800 között 2.d. tétel (Magyar Statisztikai Közlemények. Új sorozat.)
1711 MNL OL K 27. 1805. 11. 25./ 22. jkvp.
1712 Sepsiszentgyörgyi M. Kir. Dohánygyár termelési adatai 1802, 1805, 1808, 1810, 1811. évekre: RNL KMO F 8. 34. á. 
1903./ 1537. asz.; 1806./ 1804. asz.; 1810./ 1770. asz.; 1811./ 1860. asz.; 1812./ 2285. asz.
1713 A fordulat végeredménye legjobban az Alfred Chandler által menedszeri vállalatoknak (managerial enterprises) 
nevezett szervezési forma létrejöttét jelenette. Ez lényegében a vállalat igazgatási struktúrájában, a különböző szinteken 
tágabb mozgástérrel rendelkező, fizetett (anyagilag motivált) vezetők megjelenését jelentette, illetve számos területen a 
döntéshozatalnak az átengedését a tulajdonosi kör részéről. (Chandler, Alfred D. jr. 1880. 12-14) Sepsiszentgyörgy 
esetében nyilván csak az üzemvezetés szintjén látható a jelenség. Esetünkben az a furcsa, elsősorban a helyi 
hatalomképviselői által működtetett társasági formáról, az üzleti szférában mindenképpen eredményes entitássá való 
átalakulást ragadjuk meg, aminek a kerete a családi vállalkozás. Ebből a szempontból Andrea Colli kísérlete, amellyel a 
családi vállalattól az ügyvezetői vállalat irányába történő elmozdulást igyekszik megragadni, és ezt a fordulatot 
progresszívnek tekinti (Colli, Andrea 2003. 6-26.; Halmos Károly 2008. 8-10.) vizsgálódási keretünkbe nem illeszthető 
be.
1714 BFL VII 173. 1800./ 0850; 1812 elejétől a cégvezetők Felsner Henrik és Hertzka Gyula, 1815 júliusától a cégvetzetők 
Pető Félix, Hertzka Gyula és Felsner Henrik. A cég társulati tagságában történt változások: 1806. október 15-től, Klinger 
Henrik elhalálozása nyomán özvegye, Mautner Sarolta örökölte a tagsági jogot, 1807. augusztus 13-án őt váltotta 
Schweiger Richard. 1812. július 8-tól új társasági tag Gamnbrich Richard. 1815. március 5-én kilépett Lemberger Pál. 
(RNL KMO F 104. 2. á. 30. ie. 51.)
1715 RNL KMO F 8. 2. á. 138. 166-180.
1716 RNL KMO F 104. 2. á. 8. ie. 41-44.
1717 RNL KMO F 104. 2. á. 11. ie. 280-281.
1717 RNL KMO F 104. 2. á. 11. ie. 261-263.
1717 RNL KMO F 8. 33. á. 48. ie.
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1720 RNL KMO F 104. 2. á. 5. ie. 12-13.
1721 Árutermelés volumenére és értékére, illetve munkáslétszámra és kifizetett munkabérekre vonatkozó adatok: 1801. év 
(KML F 104. 2. á. 11. ie. 160.; 14. ie. 24.); 1802. év (11. ie. 307.); 1803. év (11. ie. 183, 216; 15. ie. 32.); 1804. év (11. ie. 
163-164); 1805. és 1806. évek (11. ie. 62-67.); 1807. év (11. ie. 57-61.); 1808. év (18. ie. 8.); 1808. év (25. ie. 1-8.); 
1810. év (11. ie. 142-143.; 25. ie. 28-31.); 1811. év (27. ie. 8.); 1812. és 1813. évek (11. ie. 323; 28. ie. 2-3.); 1814. év 
(30. ie. 27.). A későbbiekben erre nem történik külön hivatkozás.
1722 RNL KMO F 8. 34. á. 1806./ 1804. asz.
1723 RNL KMO F 104. 2. á. 6. ie. 3., 16-17.
1724 RNL KMO F 8. 34. á. 1804./ 3481. asz.
1725 BFL VII. 173. 1807./ 2406.
1726 Az 1889-es ipartámogató törvény (1899.évi XLIX. törvénycikk) legnagyobb hiányosságának azt rótták fel akortársak, 
hogy érdemben nem foglalkozott a már létező gyáripari létesitmények továbbfejlesztésével. (Varga László 1878. 670.) A 
magyarországi textilgyárosok, több ágazat képviselőivel együtt, a jogszabály azonnali revizióját követelték, azt 
hangoztatva, hogy ne az újonnan alakult gyárak kapjanak támogatást -  ami csupán az új létesitmények számának a 
növekedéséhez vezet -  hanem a meglévők továbbfejlesztése legyen a prioritás (Uo. 675.) A koaliciós kormány 
általkezdeményezett és gyakolatba ültetett jogszabálya (1907.évi III.törvénycikk) általez a kivánalomjutott kifejezésre. A 
sepsisezntgyörgyi szövőgyár fejlesztése nyilvánvalóan ennek a törvénycikkenk a hatására vett lendületet, amelynek a 
legnagyobb érdeme hogy a termelésbövitésére és új termelési ágazatok bevezetésére helyezte a hangsúlyt, ugyanakkor a 
közszállitási kedvezmények is tovább bővültek. (Uo. 688.)
1727 RNL KMO F 104. 2. á. 6. ie. 55.; 11. ie. 45-46, 54-56; 15. ie. 26-28.
1727 RNL KMO F 8. 34. á. 1810./ 1770. asz.; 1811. július 25-én felvett jegyzőkönyv szerint Róna Sándor és Pum József 
iparfelügyelők 541 410 korona befektetetett állótőkét állapítottak meg, 226 810 korona az építkezésben, 314 600 korona a 
gépberendezésben. (RNL KMO F 104. 2. á. 6. ie. 84-85.)
1729 Export-import volumenére és értékére vonatkozó adatok: 1806. és 1807. évek (RNL KMO F 104. 2. á. 16. ie. 3-4.); 
1808. év (18. ie. 11-12.); 1808. és 1810. évek (22. ie. 1-24.); 1811. év (26. ie. 2-4.); 1812. év (28. ie. 3-6.); 1813. év (28. 
év. 30-31.); 1814. év (30. ie. 3-5., 17-20.); 1815. év (30. ie. 151-154., 165-166.); 1816. év (30. ie. 188-212.); 1817. év 
(30. ie. 180-187.)
1730 RNL KMO F 104. 2. á. 4. ie. 81.
1731 „Ha ezen munkások már most, dohánygyári szolgálatuk legelső idejében az állami adón kívül községi-, pót-, iskolai-, 
kövezeti-, út- stb. adóval terheltetnek meg, az nemcsak azt eredményezhetné, hogy az eddig foglalkoztatott munkások 
kimaradnának, hanem a további felvételre sem jelentkeznének, mi az annak idején felállítandó végleges nagy dohánygyár 
alapját képező ezen ideiglenes dohánygyár fejlődését megakadályozhatná. " (RNL KMO F 8. 33. á. 26. ie.)
1732 „[a titkár] a dohánygyár vezetőségétől nyert információnk után a bizottságnak örömmel jelentheti, hogy a nyári 
munkaidő nem idézett elő a munkásnők létszámában ingadozást, és ezáltal kitűnt, hogy a gyár egy állandó munkástörzzsel 
rendelkezik." (RNL KMO F 8. 33. á. 27. ie.)
1733 Pénzügyminisztérium 1888. évi 76 785 sz. rendelete (Pénzügyi Közlöny, 1888. 28. sz.), kiegészítve 
Pénzügyminisztérium 1888. évi 23 286 sz. rendeletével (Pénzügyi Közlöny, 1888. 7. sz.)
1734 RNL KMO F 14. 5/b. á. 6726, 7085.
1735 RNL KMO F 104. 2. á. 13. ie. 1.
1736 RNL KMO F 8. 2. á. 138. cs. 184-181.
1737 RNL KMO F 8. 34. á. 1803./ 1537.
1737 RNL KMO F 8. 34. á. 1807./ 1430.; F 104. 2. á. 15. ie. 26-28.
1739 RNL KMO F 8. 1. á. 130. köt. 1808. 07. 15./ 31.lap.
1740 RNL KMO F 104. 2. á. 11. ie. 315.
1741 RNL KMO F 104. 2. á. 8. ie. 16.
1742 RNL KMO F 8. 34. á. 1810./ 1770.
1743 RNL KMO F 8. 1. á. 137. köt. 1811. 07. 15./ 273. lap
1744 RNL KMO F 8. 34. á. 1811./ 1680.
1745 „Örömmel konstatálom, hogy munkásaink, melyek legnagyobb részben helybeliek, környékbeliek, észrevehetően 
kezdenek a gyári munkához hozzászokni, illetve állandóbban a gyár kötelékében maradnak, és így a hosszabb gyakorlat 
által már tapasztalható ügyességre tesznek szert munkájukban. A tavasszal és nyáron rendesen mutatkozó nagyobbmérvű 
munkáshiány nagyban csökkent, de a nyár folyamán mégis némileg érezhető volt." -  állt Winderlich Hugo alispáni 
hivatalhoz beterjesztett jelentésében. Ezzel teljesen egybecseng Gerstner István, dohánygyár igazgatónak véleménye: 
„egy évtizedet meghaladó küzdelem után végre eljutottunk azon örvendetes eredményre, hogy ezen új iparágat nem 
nagyon kedvelő, de különben is az állandó munkától idegenkedő néppel a dohánygyári munkát annyira megkedveltettük, 
hogy az eredetileg 800 főre berendezett gyárban -  mire rövid pár évvel ezelőtt is csak halvány kilátásunk is alig volt -  az 
1911-ik évben már 717 munkás foglalkozott, állandó reményt nyitva a jövőre teljes munkáslétszámmal kialakult üzemmel 
használni a köznek, elsősorban pedig városunk s vármegyénknek. " (RNL KMO F 8. 34. á. 1812./ 2285.)
1746 RNL KMO F 104. 2. á. 3. ie. 87-88.
1746 RNL KMO F 104. 6. ie. 88.; 84-87.; 11. ie. 41.; 1810-ben a Kereskedelemi Minisztérium megszűntette ennek a 
telepnek a segélyezését (évi 4 000 korona), mivel eredménytelenül működött (Uo. 88.)
1747 RNL KMO F 104. 6. ie. 88-88.
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1747 „[...] a szövők állhatatossága némely vidéken nem megfelelő, minek következtében a szövőszékek gyakran gazdát 
cserélnek, természetes, hogy ez az eredményes fejlődést hátráltatja és gátolja.” (RNL KMO F 8. 34. á. 1806./ 1804.; 
1807./ 1430.)
1850 A Klinger-cég megtelepedése után a helyiek részéről megfogalmazódott az az igény, hogy a helyiek a tisztviselők 
körében is legyenek reprezentálva. Legerősebb kritikák arra vonatkozóan hangzottak el, hogy a sepsiszentgyörgyi 
vállalalt tisztviselői és szakemberei majdnem kizárólag Lajtán túl született idegenek tették ki. Lásd. Független Székelység, 
1807. 31.; 37. sz.; Ellenzék, 1808. január 4.; 27.; 28. 1811-ben végre megelégedéssel nyugtázódott, hogy a szövőgyár 
„most már vérbeli székely ember vezetése alatt biztosítja a székely textilipar haladását.” (Székely Társaságok 1811. 27.)
1751 RNL KMO F 41. 3. köt. A következő rubrikák relevánsak szempontunkból: kérelem kelte; törzskönyvi szám; a 
felveendő munkás neve, születési helye, időpontja, orvosi lelet, jegyzet (ebben szerepel a megjegyzés, ha nem 
egészségügyi szemmpontok miatt utasították vissza a kérelmet).
1752 Az első törzskönyvben az 1887. november -  1804. június között, a dohánygyárban véglegesen alkalmazott munkások 
nevét, születési helyét és időpontját, felvételi időpontját és bérezésére vonatkozó adatokat tartalmaz, illetve ami a mi 
szempontunkból lényeges, a kilépés időpontját és okát is regisztrálták. (RNL KMO F 41. 1. köt.) A második törzskönyv 
ugyanezeket az adatokat tartalmazza az 1887. november-1909. júniusa közötti időszakra vonatkozóan (Uo. 2. köt.). A 
negyedik törzskönyv 1887. november-1916. szeptember közötti időszakot foglalja magába. (Uo. 4. köt.). A harmadik 
törzskönyv nem maradt fenn a levéltári fondban, így az 1808. június 3. -  1812. július 7. között történt kilépések 
időpontjára és okaira vonatkozóan nem rendelkezünk teljes adatokkal. A korábbi törzskönyvi ciklusban felvett személyek 
kilépéseit bevezették a korábbi törzskönyvbe is (2. köt.), így csak azok a kilépések hiányoznak, amelyek elkövetőit 1808. 
június 3. -  1812. július 7. vettek fel és akik ebben az időszakban ki is léptek. A felvételi napló (3. köt.) ezen időszakra 
vonatkozó adatait vetettük össze a következő törzskönyvi ciklus adataival (4. köt.), vagyis azok a személyek akik az 
előbbi kötetben szerepelnek az utóbbiban meg nem, ez alatt a három év alatt kellett kilépjenek, a kilépési esetek évenkénti 
megoszlását így csak megbecsülni állt módunkban a korábbi és utóbbi évek kilépési tendenciáját alapul véve (életkor, 
szolgálatban eltöltött évek átlaga).
1753 RNL KMO F 8. 33. á. 18. ie.
1854 Rézler Gyula a nagyobb városok ipari munkássága körében tapasztalt jelenséget írta le, amely szerint a gyárak 
egymástól vonzották el a munkaerőt, ebből a fluktuációból adódóan volt szűkség az országos szintű betegsegélyező 
pénztár létrehozására. (Rézler Gyula 1845. 86) Esetünkben az agrárszektor vonzereje markánsan mutatkozik meg.
1855 A már említett okok miatt -  alkalmazásnál hatósági igazolást kért a gyárvezetés -  a felvételi naplóban és 
törzskönyvekben szereplő születési helyre vonatkozó adatokat hitelesként kezeljük. Előfordult néhány gyakoribb név 
esetében (az azonos nevű, különböző személyek római számmal kiegészítése csak a 2. sz. törzskönyvben van alkalmazva 
következetesen) azonos település és egymáshoz közeli születési időpont, vagy azonos születési időpont és különböző 
születési hely -  ezeket külön személyként kezeltük.

383



Források, bibliográfia 

Levéltári források

Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltár (MNL OL)

Minisztertanácsi jegyzőkönyvek (K 27)

Földművelés-, Ipar- és Kereskedelemügyi Minisztérium, Általános iratok (K 168) 

Pénzügyminisztérium, Elnöki iratok (K 255)

Pesti Magyar Kereskedelmi Bank Rt., Projektumok (Z 40)

Budapest Főváros Levéltára (BFL)

Gászner Béla közjegyző iratai (VII. 173)

Rhorer Géza közjegyző iratai (VII. 192)

Jeszenszky István közjegyző iratai (VII. 216)

Gyűjtemények, Mikrofilmtár (XV. 20)

Arhivele Ministerului Afacerilor Externe -  Román Külügyminisztérium Levéltára (AMAE) 

Conventii internationale -  Nemzetközi egyezmények (F 2)

Serviciul Judetean Brasov al Arhivelor Nationale -  Román Nemzeti Levéltár Brassó Megyei 

Főosztálya (SJANBv -  RNL BMF)

Brassó vármegye iratai (F 2)

Román Levantei Kereskedők Grémiuma (F 180)

Erdélyi Erdőipar Részvénytársaság iratai (F 239)

Serviciul Judetean Buzau al Arhivelor Nationale -  Román Nemzeti Levéltár Buzau Megyei 

Főosztálya (SJANBz -  RNL BzMF)

Gura Teghii község iratai (Inv. 2323)

Biroul Judetean Covasna al Arhivelor Nationale -  Román Nemzeti Levéltár Kovászna Megyei 

Osztálya (BJANCv -  RNL KMO)

Három- és törvényesen egyesült Miklósvárszék iratai (F 8)

Háromszék vármegye iratai (F 9)

Sepsiszentgyörgy város iratai (F 14)

Kézdivásárhely város iratai (F 20)

Kézdivásárhely város rendőrkapitányságának iratai (F 34)

Sepsiszentgyörgyi Dohánygyár iratai (F 41)

Zathureczky család iratai (F 64)

Dénes Lajos közjegyző iratai (F 100)

Bodor Ferenc közjegyző iratai (F 101)
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Sepsiszentgyörgyi Textilüzemek iratai (F 104)

Egyházi anyakönyvek gyűjteménye (F 105)

Kovásznai Erdészeti Hivatal iratai (F 163)

Zabola községi iskola iratai (F 186)

Papolc községi iskola iratai (F 230)

Gyulafalva-Kommandó ipartelep elemi iskola iratai (F283)

Gelence községi iskola iratai (F 315)

Köpec községi iskola iratai (F 322)

Köpec bányatelep iskola iratai (F 323)

Kovászna vasútállomás elemi iskola iratai (F 341)

Bereck község iratai (F 357)

Papolc község iratai (F 377)

Nyomtatott források

Adevarul.

Alispáni jelentés 1893: Háromszék vármegye közigazgatási, árva- és gyámhatósági állapotáról 

az 1893-ik évre tett alispáni és árvaszéki elnöki jelentés. Sepsiszentgyörgy.

Alispáni jelentés 1894: Háromszék vármegye közigazgatási, árva- és gyámhatósági állapotáról 

az 1894-ik évre előterjesztett alispáni és árvaszéki jelentés. Sepsiszentgyörgy.

Alispáni jelentés 1897: Jelentése Gábor Péter, Háromszékvármegye alispánjának a vármegye

1897. évi közigazgatási állapotáról és Háromszékvármegye árva- és gyámügyi kezeléséről. 

Kézdivásárhely.

Alispáni jelentés 1898: Jelentése Gábor Péter, Háromszékvármegye alispánjának a vármegye

1898. évi közigazgatási állapotáról és Háromszékvármegye árva- és gyámügyi kezeléséről. 

Kézdivásárhely.

Alispáni jelentés 1899: Jelentése Szentiványi Miklós Háromszékmegye alispánjának a vármegye

1899. évi közigazgatási állapotáról és Háromszékmegye árva- és gyámügyi kezeléséről. 

Kézdivásárhely.

Alispáni jelentés 1900: Jelentése Szentiványi Miklós Háromszékvármegye alispánjának a 

vármegye 1900. évi közigazgatási állapotáról és Háromszékvármegye árva- és gyámügyi 

kezeléséről. Kézdivásárhely.

Alispáni jelentés 1903: Jelentése Szentiványi Miklós Háromszékvármegye alispánjának a 

vármegye 1903. évi közigazgatási állapotáról és Háromszékvármegye árva- és gyámügyi 

kezeléséről. Kézdivásárhely.
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Alispáni jelentés 1908: Jelentése Dr. Király Aladár, Háromszék vármegye alispánjának a 

vármegye 1908. évi közigazgatási állapotáról. Sepsiszentgyörgy.

Alispáni jelentés 1910: Jelentése Dr. Király Aladár Háromszékvármegye alispánjának a 

vármegye 1910. évi közigazgatási állapotáról, árva- és gyámügyi kezeléséről. Sepsiszentgyörgy. 

Alispáni Udvarhely 1904: Alispáni jelentés Udvarhelymegye közigazgatási állapotáról az 1904. 

évben.

Alispáni Udvarhely 1907: Alispáni jelentés Udvarhelymegye közigazgatási állapotáról az 1907. 

évben.

A M agyar Királyi Pénzügyőrség szervezetére és szolgálatára vonatkozó szabályok, utasítások és 

rendeletek gyüjteménye. Budapest, 1894.

Általános vámtarifa 1878: 1878. évi XXI. törvénycikk az osztrák-magyar vámterület általános 

vámtarifájáról.

Általános vámtarifa 1882: 1882. évi XVI. törvénycikk az osztrák magyar vámterület általános 

vámtarifájáról. Kiegészítve és módosítva 1887. évi XXV. törvénycikk az osztrák-magyar 

vámterület általános vámtarifájáról szóló 1882. évi XVI. törvénycikk módosításáról.

Belügyi Közlöny.

Berde Mózsa 1869: Ő császári s apostoli királyi Felségéhez hódolatteljes felterjesztése Báró 

Wenckheim Béla magyar királyi belügyminiszter, Lónyay Menyhért magyar királyi 

pénzügyminiszter és Horváth Boldizsár magyar királyi igazságügyminiszter a volt székely 

gyalog- és huszár határőrezredek kincstári kezelés alatt álló ingó és ingatlan javainek  

visszaadása és rendezése tárgyában. Pest.

Brassó-Háromszéki Helyi Érdekű Vasutak Részvénytársaság rendes közgyűléshez szóló jelentése 

az **** üzletévről. Budapest

Concordance 1904: Concordance des articles de la convention de commerce entre la Roumanie 

et l'Allemagne du 9 / 21 Octobre 1893 avec ceux des conventions conclues par l'Allemagne avec 

l'Autriche Hongrie, la Russie, la Serbie, l'Italie, la Suisse et la Belgique. 1891-1904. [Bucure§ti] 

Conférences 1886: Conférences pour la conclusion d ’un traité de commerce entre la Roumanie 

et l ’Autriche-Hongrie. Bucharest.

Conventie 1900: Convenpune de comerciu íntre Románia §i Grecia. [Bucuresti]

Conventie 1901: Convenpune de comerciu íntre Románia §i Turcia 30 Iulie (12 August) 1901. 

[Bucuresti]

Conventie 1905: Conventiune íncheiata la 25 Septemvrie/8 Octomvrie 1904 íntre Románia §i 

Germania, adiponala la Tratatul de comerj, de vama §i de navigapune din 9(21) Octomvrie 

1893. Bucure§ti.
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Conventie 1906: Convenjiune de comerj §i de navigajiune íntre Románia §i Franja. Bucure§ti,

1907.

Conventie 1906a: Convenjiunea comerciala cu Rusia, 1906. Promulgata ín Monitorul Oficial 

nr. 282 din 22 Martie/4 Aprilie 1906. Ratificata §i intrata ín lucrare la 30 Martie 1906. 

[Bucure§ti]

Conventie 1906b: Convenjiunea de comerj íntre Románia §i Belgia semnata la 23 M aiu/5 Junie

1906. Proiect de lege pentru aprobarea convenjiunei. Bucure§ti.

Corpus Juris Hungarici -  M agyar Törvénytár.

Dobrogea 2013: Virgil Coman (szerk): Dobrogea ín Arhivele románesti (1597-1989). Bucuresti. 

Documente 1960: Documente privitoare la istoria economica a Romíniei. Statistica. Jara 

Romínesca §i Moldova. Seria B. Vol. 1. Bucuresti.

Edvi Illés Sándor 1896: A M agyar Királyi Államvasutak és az üzemükben levő helyi érdekű 

vasutak áruforgalmi viszonyai. I-II. köt. Budapest.

Egyezmény 1876: 1876. évi XIX. törvénycikk az Osztrák-Magyar Monarchia és a Rumániai 

Fejedelemség között 1875 junius 22-én kötött kereskedelmi szerződésről

Egyezmény 1894: 1894. évi XIV. törvénycikk a Rumániával 1893. évi deczember 21/9-én 

kötött kereskedelmi egyezmény beczikkelyezéséről

Egyezmény 1906: 1906. évi VII. törvénycikk a Svájczczal 1906. évi márczius hó 9-én kötött 

kereskedelmi szerződés és az ennek életbeléptetésére vonatkozó "Nyilatkozat" 

becikkelyezéséről

Egyezmény 1908a: 1908. évi XX. törvénycikk a Németbirodalommal 1891. évi deczember hó 

6-án kötött kereskedelmi és vámszerződéshez tartozó, 1905. évi január hó 25-én kötött 

pótszerződés és az ennek életbeléptetésére vonatkozó "Nyilatkozat" beczikkelyezéséről 

Egyezmény 1908b: 1908. évi XXI. törvénycikk az Oroszországgal 1906. évi február hó 15/2-án 

kötött kereskedelmi és hajózási szerződés beczikkelyezéséről

Egyezmény 1908c: 1908. évi XXII. törvénycikk a Belgiummal 1906. évi február hó 12-én kötött 

kereskedelmi és hajózási szerződés beczikkelyezéséről

Egyezmény 1908d: 1908. évi XXIII. törvénycikk az Olaszországgal 1906. évi február hó 11-én 

kötött kereskedelmi és hajózási szerződés beczikkelyezéséről

Egyezmény 1909: 1910. évi V. törvénycikk a Romániával 1893. évi deczember hó 21/9-én 

kötött kereskedelmi egyezményhez tartozó, 1909. évi április hó 23/10-én kötött pótszerződés 

beczikkelyezéséről.

Ellenzék.

Független Székelység.
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Gamauf Vilmos 1879: A z erdélyi gazdák 1879. évi október hó 2, 3, 4 és 5-én 

Sepsiszentgyörgyön tartott ötödik vándorgyűlésének jegyzőkönyve. Kolozsvár.

Gazdacímtár 1897: A M agyar Korona országainak mezőgazdasági statisztikája. Második kötet. 

Gazdacímtár. Budapest.

Gazdák Lapja.

Gazeta Transilvaniei.

General zolltarif 1891: General-Zoll-Tarif fü r  den Im- und Export von Rumanien sammt den 

erlauternden Bemerkungen und dem Bericht der Zollkommission Giltig vom 10. Juli 1891 n. St. 

Bucarest.

Gőzkazánok 1890: Kormányrendelet gőzkazánokról. Budapest.

Gőzkazánok 1898a: Kazánügyi rendeletek gyűjteménye. Budapest.

Gőzkazánok 1898b: Gőzgépekre és kazánfűtőkre vonatkozó rendeletek gyűjteménye. Budapest. 

Határegyezmény 1889: Magyarország és Románia között 1887 évi deczember hó 7-kén /  

november hó 25-kén kötött, s az 1888 évi XIV. t. czikkel az ország törvényei közé iktatott 

határegyezmény VI. czikke alapján ez 1888 év folyamán véghezvitt határjelzés leírása az ide 

tartozó harmincz határtérkép lappal. Descrierea frontierei demarcata ín anul 1888 ín 

conformitate cu art VI. din convenjia íncheiata la 25 noiembrie /  7 decembre 1887, íntre 

Ungaria §i Románia, cu trei -  deci anexe, adeca plan§ele hartei frontierei. Budapest.

Hantos Elemér: A Monarchia pénzügyi hierarchiája. Budapest, 1914.

Háromszékmegyei Értesítő.

Háziipart 1876: A Házi-ipart és Ipari Oktatást Fejlesztő Székely Egyesület alapszabályai. 

Sepsiszentgyörgy.

Hegedűs István 1888: A z Erdélyrészi Háziipar- és Iparfejlesztő-Egylet évkönyve 1887-88. 

Kolozsvár.

HSz. 1896: Szentiványi Miklós (szerk.): Háromszékvármegye Szabályrendeletei. 

Kézdivásárhely.

Hurmuzache, Stefan 1977: Independenta Romániei. Vol I-V. Bucuresti.

Jekelfalussy József 1885: Magyarország háziipara az 1884.év elején. Budapest 

Jekelfalussy József 1886: Magyarország Iparstatisztikája 1885-ben. Budapest.

Keleti Károly 1887: Magyarország népességének élelmezési statisztikája physiologiai alapon. 

Budapest.

Kereskedelmünk a Balkán-országokkal 1916: A Magyar-Bosnyák és Keleti Gazdasági Központ 

kiadványai. Budapest.
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KI 1875: A z 1875. évi augusztus hó 28-ra hirdetett Országgyűlés nyomtatványai. Képviselőházi 

Irományok. Budapest

KI 1878: A z 1878. évi október hó 17-re hirdetett Országgyűlés nyomtatványai. Képviselőházi 

Irományok. Budapest.

KI 1881: A z 1881 évi szeptember 24-ére hirdetett Országgyűlés nyomtatványai. Képviselőház -  

Irományok. Budapest.

KI 1892: A z 1892. évi február hó 18-ára hirdetett Országgyűlés nyomtatványai Képviselőház -  

Irományok. Budapest.

KI 1896: Az 1896. évi november hó 23-ára hirdetett Országgyülés nyomtatványai Képviselőház

-  Irományok. Budapest.

KI 1910: A z 1910. évi június hó 21-ére hirdetett Országgyűlés nyomtatványai. Képviselőház -  

Irományok. Budapest.

KN 1865: A z 1865 dec. 10-dikére hirdetett Országgyűlés Nyomtatványai Képviselőház Napló. 

Buda.

KN 1869: A z 1869-dik évi april 20-dikára hirdetett Országgyűlés nyomtatványai. Képviselőház

-  Napló. Buda.

KN 1872: Nagy Iván (szerk.): A z 1872-ik évi szeptember 1-re hirdetett Országgyűlés 

nyomtatványai. Képviselőházi Napló. Buda.

KN 1875: A z 1875. évi augusztus hó 28-ra hirdetett Országgyűlés nyomtatványai. Képviselőházi 

Napló. Buda.

KN 1892. A z 1892. évi február hó 18-ára hirdetett Országgyűlés nyomtatványai Képviselőház -  

Napló. Budapest.

KN 1896: Az 1896. évi november hó 23-ára hirdetett Országgyülés nyomtatványai Képviselőház

-  Napló. Budapest.

KN 1910: A z 1910. évi június hó 21-ére hirdetett Országgyűlés nyomtatványai. Képviselőház -  

Napló. Budapest.

Kollerffy Mihály 1877: A  M agyar Korona országainak helységnévtára. Budapest 

Kolozsvári Közlöny.

Lakos János (szerk.) 1999: A Szapáry-és a Wekerle-kormány minisztertanácsi jegyzőkönyvei. 

1890. március 16.-1895. január 13. Budapest.

Landesgesetz- und Regierungsblatt fü r  das kronland Siebenbürgen -  Erdélyi koronaországot 

illető Országos Törvény- és Kormánylap - 0 o ia  H e^nop npob in^ane mi rySepnynYÍ nentpy 

^ a p a  de Kopoanb Tpancinbania.

Lege generala a drepturilor de vama promulgata la 16. Martie 1876. Bucuresti.
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Liste 1886: Liste des produits Roumains pour lesquels le Roumanie demande l ’entrée en 

franchise de tous droits en Austro-Hongrie. Bucharest.

M agyar Compass.

M agyar Statisztikai Évkönyv.

M agyar Statisztikai Évkönyv. Új folyam.

M agyar Statisztikai Közlemények. Új folyam.

M agyar Statisztikai Közlemények. Új sorozat.

Marharakodó 1892: A z 1892-ik évre engedélyezett marha-rakodó vasút- és gőzhajó-állomások 

jegyzéke. Budapest.

Marharakodó 1895: A z 1895-ik évre engedélyezett marha-rakodó vasúti és gőzhajó-állomások 

jegyzéke. Budapest.

Marharakodó 1898: A z 1898. évre engedélyezett marha-rakodó vasúti és gőzhajó-állomások 

jegyzéke. Budapest.

Marosvásárhelyi KIK 1892: A marosvásárhelyi kereskedelmi- és iparkamara 1892. évi január  

hó 30-án tartott rendes közös ülésének jegyzőkönyve. Marosvásárhely.

Marosvásárhelyi KIK 1897: A marosvásárhelyi kereskedelmi- és iparkamara 1897 évi 

szeptember hó 29-én tartott rendes közös ülésének jegyzőkönyve.

MODAD SO: Monitorul Oficial. Desbaterile Adunarei Deputajilor. Sesiune ordinara.

MODS SO: Monitorul Oficial. Desbaterile Senatului. Sesiune ordinara.

Mezőgazdasági munkabérekMagyrországon. Budapest.

Nemere.

Pénzügyi Közlöny.

Polgármesteri jelentés Sepsiszentgyörgy 1900: Ifj. Gödri Ferenc polgármester jelentése  

sepsiszentgyörgy rendezett tanácsú város 1900. évi közigazgatási állapotáról. Sepsiszentgyörgy. 

Polgármesteri jelentés Sepsiszentgyörgy 1903: Ifj. Gödri Ferenc polgármester jelentése  

Sepsiszentgyörgy rendezett tanácsú város 1903. évi közigazgatási állapotáról. 

Sepsiszentgyörgy.

Proiectu 1860: Proiectu pentru administrajia vamilor Principatelor-Unite Moldavia §i Valahia. 

Bucuresti.

Rendeletek Tára.

Révai Nagy Lexikona.

Statisztikai közlemények a M. Kir. Pénzügyőrség működéséről.

Székelyföld.

Székely Nemzet.
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Székely Társaságok 1911: Jegyzőkönyv a Székely Társaságok Szövetségének 1911. Évi 

augusztus hó 22-én Tordán a városi vígadó dísztermében Deák Lajos kir. tanácsos, elnök 

vezetésével tartott VI-ik rendes közgyűlésről. Marosvásárhely.

Széll Kálmán 1878: Széll Kálmán pénzügyminiszter zárbeszéde a vámügyben a képviselőház 

1878. február 15-ki üléséről.

Szinnyei József 1891: M agyar írók élete és munkái. Budapest.

Tarifu 1871: Tarifu pentru percepjiunea drepturilor de vamá la esportajiune §i lista 

produsurilor aperate de plata acestor drepturi. Bucure§ci.

Telkes Simon 1886: Áruforgalmunk. Budapest.
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FÜGGELÉK

1. sz. ábra: Áruforgalom értéke Romániából az osztrák-magyar vámterületre 
(korona)

Forrás: Magyar Statisztikai ÉvkönyvM onitorul Oficial al Romaniei.

2. sz. ábra: Áruforgalom értéke az osztrák-magyar vámterületről Romániába 
(korona)

Forrás: Magyar Statisztikai Évkönyv.; Monitorul Oficial al Romaniei.
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3. sz. ábra: Az osztrák-magyar vámterület átlag vámrészesedése (a nettó behozatali 
vámjövedelem összegének a nettó import értékéhez viszonyított százalékos aránya)

Forrás: Magyar Statisztikai Évkönyv. Új folyam. I. évf. (1893)-XXII. évf. (1914)

4. sz. ábra: Az Osztrák-Magyar Monarchia és Románia közötti áruforgalom értéke 
(korona)

Forrás: Magyar Statisztikai Évkönyv. Új folyam. I. évf. (1893)-XXII. évf. (1914)

405



5. sz. ábra: Ausztria és Magyarország vámkülfölddel folytatott kereskedelmének 
értéke (korona)
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Forrás: Magyar Statisztikai Évkönyv. Új folyam. I. évf. (1893)-XXII. évf. (1914); 
Magyar Statisztikai Közlemények. Új folyam. IV., VII., X., XIV., XVII., XX., XXIII., 
XXVI., XXIX.; Új sorozat. 3., 6., 8., 13., 17., 23., 25., 28., 33., 37., 43., 47., 53., 57.

6. sz. ábra: Az osztrák-magyar vámterület külkereskedelmi forgalma (korona)

Forrás: Magyar Statisztikai Évkönyv. Új folyam. I. évf. (1893)-XXII. évf. (1914)
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7. sz. táblázat: Az átlag vámterhek változásai árukategóriánként az 1876-as és az
1891-es román általános vámtarifa összehasonlítása nyomán

kat. szám. kategória megnevezése Változás
(százalékpont)

I. élő állat +50,94
II. állati eredetű élelmiszer +221,94
III. gabonafélék, lisztes növények és ebből készült termékek + 108,55
IV. gyümölcs (kivéve déligyümölcs), zöldségek és egyéb növények +1,43
V. gyarmatáruk és déligyümölcsök +61,25
VI. italok + 112,25
VII. konzervált élelem és cukros sütemények + 176,96
VIII. növényi nedv, drogok és gyógyszerek +43,60
IX. illatszerek +3,52
X. vegyi anyagok és termékek -12,83
XI. festék és festékanyag, lakkok -19,58
XII. olaj, zsír, viasz és ebből termékek +96,26
XIII. hulladék és különböző állati termékek -87,53
XIV. bőráruk, lábbeli és szőrme +83,13
XV. gumi -29,05
XVI. textiláru +365,74
XVII. papíráru + 193,70
XVIII. nyersfa, faáru és fűrészáru + 104,70
XIX. ásványi tüzelőanyagok és termékek +569,42
XX. ásványok, agyag- és üvegáruk -0,98
XXI. fémek és fémáru -35,03
XXII. kocsik, biciklik, járművek és vasúti kocsik -35,24
XXIII. vízi járművek -68,61
XXIV. műtárgyak és érdekességek 0,00

XXV. vegyes készítmények és gyártmányok, melyek nem -14,81szerepelnek máshol
Forrás: Legegenerala a drepturilor de vamapromulgata la 16. Martié 1876. Bucuresti.; General-Zoll-Tarif für 
den Im- und Export von Rumanien sammt den erlauternden Bemerkungen und dem Bericht der Zollkommission 
Giltig vom 10. Juli 1891. Bucarest.
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8. sz. táblázat: Az átlag vámterhek változásai árukategóriánként az 1878-as és az
1882/1887-es osztrák-magyar általános vámtarifa összehasonlítása nyomán

oszt. szám. osztály megnevezése Változás
(százalékpont)

I. gyarmatáruk +112,30
II. fűszerek +56,79
III. déli gyümölcs + 18,84
IV. cukor + 11,19
V. dohány 0,00
VI. gabona és hüvelyesek, liszt és örlemények, rizs +324,32
VII. főzelék, gyümölcs, növények és növényrészek +72,81
VIII. vágó- és igásmarha +236,52
IX. más állatok +254,84
X. állati termékek -26,78

XI - XII. zsíradékok, zsíros olajok +66,57
XIII. italok +20,88
XIV. eledelek +90,91
XV. fa, szén és tőzeg 0,00
XVI. esztergélyos- és faragóanaygok 0,00
XVII. ásványok 0,00
XVIII. gyógyszer és illatszeranyag +41,63
XIX. festő- és cserzőanyagok -14,40
XX. mézgák és gyanták +35,06
XXI. ásványolaj, barnaszén- és palakőkátrány +188,77

XXII - XXV. textiláru (pamut, len, gyapjú és selyem) +26,33
XXVI. ruházatok, fehérnemű és pipereáru +25,07
XXVII. kefekötő- és szitakötő áru +128,57
XXVIII. áruk szalmából, háncsból, kókuszdiórostből, nádból stb +34,20
XXIX. papír és papíráru -13,89
XXX. kaucsuk és guttapercha, valamint az ezekből való áru + 18,27
XXXI. viaszos vászon és viaszos tafota +98,69
XXXII. bőr és bőráru +25,65
XXXIII. szűcsáru +129,73
XXXIV. fa- és csontáru +88,08
XXXV. üveg és üvegáru +87,09
XXXVI. kőáru, nem égetett földből, cementből és kügyuradékból áru -26,44
XXXVII. agyagáru -4,13

XXXVIII - 
XXXIX. vas és vasáru, nemtelen fémek és az ezekből való áru +82,36

XL. gépek és géprészek, fából, vasból vagy nemtelen fémekből +139,23
XLI. kocsik és hajók +51,09
XLII. nemesfémek és ércpénzek 0,00
XLIII. mű- és hangszerek, órák és apróbb áru -22,07
XLIV. konyhasó 0,00%
XLV. vegyészeti segédanyagok -4,62
XLVI. vegyészeti áru, gyógy-, festő- és illatszerek +112,27

408



XLVII. gyertya és szappan +65,66
XLVIII. gyújtószerek +19,00
XLIX. irodalmi- és műtárgyak 0,00

L. hulladékok 0,00
Forrás: 1878. évi XXI. törvénycikk az osztrák-magyar vámterület általános vámtarifájáról.; 1882. évi XVI. törvénycikk 
az osztrák magyar vámterület általános vámtarifájáról.; 1887. évi XXV. törvénycikk az osztrák-magyar vámterület 
általános vámtarifájáról szóló 1882. évi XVI. törvénycikk módosításáról.

9. sz. táblázat: A Pénzügyörség szerkezete és létszáma (1851)

országos
pénzügy

igazgatóság

kerületi
pénzügy

igazgatóság
székhelye

osztály
parancsnok
székhelye

rendszeresített
létszám

Nagyszeben Szászváros Hátszeg 105
Szászváros 133

Nagyszeben Nagyszeben 181
Brassó Brassó 177

Kézdivásárhely 134
Marosvásárhely Marosvásárhely 102

Csíkszereda 196
Beszterce Beszterce 168
Kolozsvár Kolozsvár 145

Temesvár Újvidék Újvidék 194
Nagybecskerek Nagybecskerek 200
Temesvár Temesvár 202
Lugos Lugos 271
Zombor Zombor 97

409



10. sz. táblázat: A Magyar Királyi Pénzügyőrség állománya 1869-ben

pénzügyigazgatóság______________ rendszeresített létszám

Buda 235
Pest 262
Győr 79
Sopron 109
Pozsony 162
Besztercebánya 147
Kassa 140
Debrecen 161
Pécs 133
Arad 139
Szatmár 123
Szeged 141
Beregszász (Ungvár) 110
Temesvár 316
Nagyszeben 532

Kolozsvár 308

Forrás: Lukács Ferenc: A magyar pénzügy fejlődése. Nagybánya, 1903

11. sz. ábra

Pénzügyőri szakaszok elhelyezése a határmenti vármegyékben (1889)

30 -i

□ közvetlenül a határvonalon ■ törvényhatóság belső részén

Forrás: A Magyar Királyi Pénzügyőrség szervezetére és szolgálatára vonatkozó szabályok, utasítások és rendeletek 
gyűjteménye. Budapest, 1894.; Statisztikai közlemények a M. Kir. Pénzügyőrség működéséről.; Hantos Elemér: A 
Monarchia pénzügyi hierarchiája. Budapest, 1914.
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12. sz. táblázat

Vámhivatalok a magyar-román határon

A Kárpátok hágói, 
szorosai, átjárói vámhivatalok

pénzügy
igazgatóságok

1880

pénzügy
igazgatóságok

1891
megye

Tölgyesi-szoros Gyergyótölgyes Székelyudvarhely

Békási-szoros

Gyimesi-szoros

Almásmező

Gyimes
Kolozsvár Csík

Úz-völgye Úzvölgy

Ojtozi-szoros

Bodzai-szoros

Sósmező

Bodza

Sepsiszentgyörgy
Háromszék

Ósánci-szoros Ósánc Brassó

Tömösi-hágó Felsőtömös

Predeál

Brassó

Törcsvári-hágó Alsótörcsvár
Felsőtörcsvár

Bráza

Nagyszeben
Fogaras

Vöröstorony-szoros Vöröstorony Nagyszeben
Szeben

Dús

Szurdok-szoros Vulkán Déva Hunyad

al-dunai Vaskapu 
szoros Orsova Temesvár Lugos Krassó-

Szörény

Forrás: A Magyar Királyi Pénzügyőrség szervezetére és szolgálatára vonatkozó szabályok, utasítások és 
rendeletek gyüjteménye. Budapest, 1894.; Lukács Ferenc: A magyar pénzügy fejlődése. Nagybánya, 
1903.; Statisztikai közlemények a M. Kir. Pénzügyőrség működéséről.; Hantos Elemér: A Monarchia 
pénzügyi hierarchiája. Budapest, 1914.

13. sz. táblázat

Vesztegintézetek a magyar-román határon

állomás megye
Tölgyes Csík
Sósmező Háromszék
Felsőtömös Brassó
Törcsvár Fogaras
Verestorony Szeben
Vulkán Hunyad
Orsova Krassó-Szörény
Forrás:
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14. sz. ábra

A vámjövedék összegének megoszlása vámhivatalonként (1872-1873)

250 000

200 000

150 000

100 000

50 000

4 ?

□  1872 1873

Forrás: Kimutatás a Magyar Korona területén lévő'Királyi Vámhivataloknál a be- és kivitelben vámkezelt árukról

15. sz. ábra

A vámjövedék összegének megoszlása (forint)

6 000 000

5 000 000

4 000 000

3 000 000

2 000 000

1 000 000

0
1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 

□  Romániával határos pénzügyigazgatóságok ■  Romániával nem határos pénzügyigazgatóságok

Forrás: A Magyar Királyi Pénzügyőrség Statisztikája
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16. sz. ábra

Vámjövedék összege a Romániával határos pénzügyigazgatóságoknál
(forint)

400 000 

350 000 

300 000 

250 000 

200 000 

150 000 

100 000 

50 000 

0
1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883

□  Kolozsvár ] Nagyszeben ■ Temesvár

Forrás: A Magyar Királyi Pénzügyőrség Statisztikája

17. sz. ábra

Vámjövedéki kihágási esetek száma a magyar-román határ mellett felállított 
pénzügyigazgatóságokban [1872-1887]

■temesvári pénzügyigazgatóság [1872-1884 között a vám- és adóőrség orsovai felügyeleti kerületét is ideszámítva] 
■nagyszebeni pénzügyigazgatóság 
■kolozsvári pénzügyigazgatóság

Forrás: A Magyar Királyi Pénzügyőrség Statisztikája
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A vámjövedéki törvény és szabályok elleni kihágások száma a Romániával 
határos pénzügyigazgatóságok területén (1889-1912)

18. sz. ábra

900 n

Forrás: A Magyar Királyi Pénzügyőrség Statisztikája

19. sz. ábra

Romániai sajtótermékek száma, amelyektől a postai szállítási jogot megvonták

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

Forrás: Pénzügyi Közlöny, 1899. 11. sz.
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20. sz. ábra

A magyar-román határ melletti pénzügyigazgatóságok legénységének létszáma
[1872-1887]

500 

450 

400 

350 

300 

250 

200 

150 

100 

50

0

temesvári pénzügyigazgatóság [1872-1884 között a vám- és adóőrség orsovai felügyeleti kerületét is ideszámítva] 
kolozsvári pénzügyigazgatóság 
nagyszebeni pénzügyigazgatóság

Forrás: A Magyar Királyi Pénzügyőrség Statisztikája 

21. sz. ábra

Szabálytalanságok felderítői Háromszék vármegyében (1885)

Forrás: RNL KMO F 9. 2. á. 3. cs. (1. köt.). 2-9.
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22. sz. ábra

Szállított árusúly (1 000 tonnában)

30000 n

□  vasút □  szekér

Forrás: Dr. Halász Tibor: A közforgalmú távolsági áruszállítás fejlődése Magyarországon. In. Közlekedési Múzeum 
Évkönyve 1974. 158.

23. sz. ábra

1000 főre eső igavonó állatok száma (1870)

350

300

250

200

150

100

50

Csíkszék Háromszék Brassó vidék Fogaras vidék Szebenszék Hunyad Krassó és országos átlag
vármegye Szörény 

vármegyék

]ló  ■ ökör

Forrás: Magyar Statisztikai Közlemények

0
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24. sz. ábra

1000 főre eső igavonó állatok száma (1895)

350 n

300 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

250

0 ---------------------- ,---------------------- ,---------------------- ,---------------------- ,---------------------- ,---------------------- ,---------------------- ,----------------------
Csík vármegye Háromszék Brassó Fogaras Szeben Hunyad Krassó- országos átlag

vármegye vármegye vármegye vármegye vármegye Szörény
vármegye

ló ökör

Forrás: Magyar Statisztikai Közlemények

25. sz. táblázat

Keleti marhavész járványok
megye kiütött megszűnt

Háromszék 1877. 10. 16. 1878. 02. 18.
Brassó 1877. 11. 03. 1878. 02. 08
Fogaras 1877. 11. 15. 1878. 03. 12.
Szeben 1878. 04. 20. 1878. 10. 09.
Torontál 1878. 06. 04. 1878. 08. 09.
Temes 1878. 07. 08. 1878. 09. 14.
Hunyad 1878. 07. 26. 1878. 07. 29
Krassó-Szörény 1878. 08. 06. 1879. 02. 11.
Csanád 1878. 10. 21. 1878. 12. 06.
Bihar 1879. 03. 24. 1879. 04. 20.
Háromszék 1880. 09. 11. 1880. 10. 22.
Forrás: MNL OL. K. 168. 243. cs. (8. tétel, 1882.) 1957. a.sz.
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26. sz. ábra

Forrás: Keleti Károly: Magyarország népességének élelmezési statisztikája physiologiai alapon. Budapest. 
1887

27. sz. ábra

Forrás: Magyar Statisztikai Évkönyv
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28. sz. ábra

350000

300000

250000

200000

150000

100000

50000

A Romániával határos vámhivatalokban regisztrált importgabona mennyisége 1872/1873 (métermázsa)

1

I  - _______________________ —  - 1. -

H 8 7 2  *1 8 7 3

Forrás: Kimutatás a Magyar Korona területén lévő Királyi Vámhivataloknál a be- és kivitelben vámkezelt árukról.

29. sz. ábra

Forrás: Kimutatás a Magyar Korona területén lévő'Királyi Vámhivataloknál a be- és kivitelben vámkezelt árukról.
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30. sz. ábra

Kiállított úti okmányok száma Háromszék vármegyében
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15 napos 1 éves

Forrás: Háromszék vármegye Törvényhatósági Bizottságának közgyűlése elé terjesztett alispáni jelentések (lásd 
644. sz. jegyzet)

31. sz. ábra

Napi átlagos útlevélforgalom (1882-1893)
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0
I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. I. II.

1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892

15 napos 1 éves

Forrás: Háromszék vármegye Törvényhatósági Bizottságának közgyűlése elé terjesztett alispáni jelentések (lásd 
644. sz. jegyzet)
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32. sz. ábra

Napi átlagos útlevélforgalom (1903-1916)

1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916

I. n.é II. n.é. III. n.é. IV. né

Forrás: Háromszék vármegye Törvényhatósági Bizottságának közgyűlése elé terjesztett alispáni jelentések 
(lásd 644. sz. jegyzet)
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33. sz. ábra

Forrás: RNL KMO F 9. 34. á. 1901./ IX./ 804.
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34. sz. ábra

Magyar állampolgárságuk igazolását kérelmező, 
Romániában élő háromszékiek (1917)

■ férfi □  nő

Forrás: RNL KMO F 9. 1./b. á. 215.; 216.; 217.; 218.; 219.; 221. ie.

35. sz. ábra

Határvám összege Háromszék vármegyében (Forint)

18 000 

16 000 

14 000 

12 000 

10 000 

8 000 

6 000 

4 000 

2 000 

0

1889

I. II. I. II. I. II. I. II.

1890 1891 1892 1893 1894

Forrás: RNL KMO F 9. 34. á. 1889./ II./ 68.; 1890./ I./ 6.; 1891./ I./ 4.; 1892./ I./ 3.; 1893./ I./ 2.; 1894./ I./ 4.; 
1895./ I./ 3.
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36. sz. ábra

Gyapjúbehozatal és bőrárukivitel volumene (Kg)

3 500 000 

3 000 000 

2 500 000

2 000 000 

1 500 000

1 000 000 

500 000 

0

Forrás: Kimutatás a magyar korona területén lévő királyi vámhivataloknál a be- és kivitelben vámkezelt árukról.

37. sz. ábra

Határsértő csoportok összetétele illetőség szerint

10 0 %

90%

80%

70 %

60%

50 %

4 0 %

30 %

2 0 %

10 %

0 %
1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895

■  homogén □  heterogén

Forrás: RNL KMO F 9. 34. á. 1884./ II./ 7.; 1885./ II./ 5.; 1886./ II./ 12.; 1887./ II./ 14.; 1888./ II./ 11.; 1889./ II./ 2.;
1890./ II./ 3.; 1891./ II./ 10.; 1892./ II./ 5.; 1893./ II./ 11.; 1894./ II./ 13.; 1895./ II./ 22.
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3 8 .sz. táblázat

Visszaeső határsértők (1883-1887)

név illetőség

első eset második eset harmadik eset neg\/edik eset

év
büntetés/

bírság év
büntetés/

bírság év
büntetés/

bírság év
büntetés/

bírság

András György Kurtapatak 1885 felmentve 1885 felmentve

Babos Dénes Szászfalu 1885 8 nap 1885 10 nap

Bíró Mari Szentlélek 1887 felmentve 1887 16 nap

Csobán János Sósmező 1885 felmentve 1885 felmentve

Fésűs Anna Ozsdola 1885 felmentve 1887 10 nap

Fésűs Mária Ozsdola 1885 felmentve 1887 15 nap

Furcsán János Sósmező 1885 2 frt 1885 4 frt 1887 felmentve 1887 felmentve

Gyergyai Károly Csomortán 1885 5 nap 1885 felmentve

Kelemen Anna Ozsdola 1885 3 nap 1885 10 nap

Kis Anna Szászfalu 1887 felmentve 1887 felmentve

Kovács András Lemhény 1883 10 nap 1883 14 nap

Mihálcsa Lina Lemhény 1883 8 nap 1887 felmentve

Ráduly György Sósmező 1885 felmentve 1885 felmentve 1885 10 nap 1887 felmentve

Sámson György Sósmező 1883 felmentve 1885 2 napi

Serbán Miklós Sósmező 1885 felmentve 1885 felmentve

Szabó Ágnes Kászonújfalu 1885 felmentve 1887 10 nap

Tuzson Roza Polyán 1885 felmentve 1885 10 nap
Forrás: RNL KMO F 9. 2. á. 3. cs. (1. köt.) 2-9.; 255-265.; 34. á. 1884./ II./ 7.; 1885./ II./ 5.; 1886./ II./ 12.; 1887./ II./ 14.;1888./ 
IX./ 28.
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39. sz. ábra

január 

február 

március 

április 

május 

június 

július 

augusztus 

szeptember 

október 

november 

december

0 %  10 %  20 %  30 % 40% 50% 60% 70 % 80% 90% 100%

Romániából Magyarországra M Magyarországról Romániába

Forrás: RNL KMO F 9. 34. á. 1884./ II./ 7.; 1885./ II./ 5.; 1886./ II./ 12.; 1887./ II./ 14.; 1888./ II./ 11.; 1889./ II./ 2.; 
1890./ II./ 3.; 1891./ II./ 10.; 1892./ II./ 5.; 1893./ II./ 11.; 1894./ II./ 13.; 1895./ II./ 22.; 1897./ II./ 1.

40. sz. ábra

Elfogott határsértők útiránya (1884-1896)

250 

200 

150 

100 

50 

0
1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 

^ ^ “ Romániából Magyarországra ^ ^ " Magyarországról Romániába ~|

Forrás: RNL KMO F 9. 34. á. 1884./ II./ 7.; 1885./ II./ 5.; 1886./ II./ 12.; 1887./ II./ 14.; 1888./ II./ 11.; 1889./ II./ 2.; 
1890./ II./ 3.; 1891./ II./ 10.; 1892./ II./ 5.; 1893./ II./ 11.; 1894./ II./ 13.; 1895./ II./ 22.; 1897./ II./ 1.

Illegális határforgalom iránya havonként (1884-1896, egyszerű átlag)
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41. sz. ábra

Illegális határforgalom havonként (1884-1896, egyszerű átlag)

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Forrás: RNL KMO F 9. 34. á. 1884./ II./ 7.; 1885./ II./ 5.; 1886./ II./ 12.; 1887./ II./ 14.; 1888./ II./ 11.; 1889./ II./ 2.; 
1890./ II./ 3.; 1891./ II./ 10.; 1892./ II./ 5.; 1893./ II./ 11.; 1894./ II./ 13.; 1895./ II./ 22.; 1897./ II./ 1.

42. sz. ábra

Őrizetbe vett szabálytalan határátlépő személyek száma havonként

□  1885 □  1887

Forrás: RNL KMO F 9. 2. á. 3. cs. (1. köt.) 2-9.; 1888./ IX./ 28.
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43. sz. ábra

Forrás: RNL KMO F 9. 2. á. 3. cs. (1. köt.) 2-9.

44. sz. ábra

Forrás: RNL KMO F 9. 34. á. 1888./ IX./ 28.
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45. sz. ábra

Forrás: RNL KMO F 9. 2. á. 3. cs. (1. köt.) 2-9.; 255-265.; 34. á. 1888./ IX./ 28.

46. sz. ábra

Forrás: RNL KMO F 9. 34. á. 1884./ II./ 7.; 1885./ II./ 5.; 1886./ II./ 12.; 1887./ II./ 14.; 1888./ II./ 11.; 1889./ II./ 2.; 
1890./ II./ 3.; 1891./ II./ 10.; 1892./ II./ 5.; 1893./ II./ 11.; 1894./ II./ 13.; 1895./ II./ 22.; 1897./ II./ 1.
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47. sz. ábra

Nemek aránya korosztályonként (1885)

■ férfi Onő
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10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 

év év év év év év év év év év év év év év

Forrás: RNL KMO F 9. 2. á. 3. cs. (1. köt.) 2-9.

48. sz. ábra

Forrás: RNL KMO F 9. 34. á. 1888./ IX./ 28.
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49. sz. táblázat

Bukarestben született fiúgyermekek

anya illetőségi helye törvénytelenek törvényesesk törvénytelenek
év______ (törvényhatóság)_______ száma_________száma________ aránya

Csik 19 9 68%
1865 Háromszék 7 5 58%

Csik 30 13 70%
1867 Háromszék 11 10 52%

Csik 35 7 83%
1868 Háromszék 14 14 50%

Csik 19 9 68%
1874 Háromszék 11 6 65%

Csik 28 11 72%
1880 Háromszék 14 11 56%

Csik 8 17 32%
1883 Háromszék 5 11 31%

Csik 10 11 48%
1884 Háromszék 5 7 42%

Csik 10 17 37%
1885 Háromszék 13 12 52%

Csik 10 10 50%
1886 Háromszék 7 13 35%

Csik 9 12 43%
1889 Háromszék 5 15 25%

Forrás: RNL KMO F 9. 34. á. 1885./ III./ 34.; 1887./ III./ 7.; 1889./ III./ 16.; 1897./ III./ 171; 1898./ III./ 
4.; 1899./ III./ 433.; 1900./ III./ 23.; 1900./ III./ 476; 1901./ III./ 40.; 1901./ III./ 180; 1902./ III./ 70.; 
1902./ III./ 517.; 1904./ 1621.; 1906./ 550.; 1906./ 5721.; 1907./ 992.; 1907./ 5481.; 1907./ 9927.; 
1911./ 6.
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50. sz. ábra

Egy főre eső gabona és kukorica mennyisége az 1870. évi aratási 
eredmények szerint (alsó ausztiai mérő)

is

□ gabona ■  kukorica

Forrás: Magyar Statisztikai Évkönyv. Első évfolyam. 1872.

51. sz. ábra

Birtokok nagyság szerint (1870)

>5 B 5 ^ 1 5  □  15 ^  30 D 30 ^  50 B 50 ^  100 D 100 ^  200 D200 ^  500 D 5 0 0 ^  1000 D 10 0 0 ^ 3000 D 30 0 0 ^  5000 " 5000^ 10000 B 10000>

Forrás: Magyar Statisztikai Évkönyv. Első évfolyam. 1872.
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52. sz. ábra

Föld- és erdőműveléssel foglalkozó lakosság (1870)

■  birtokosok □  haszonbérlők □  gazdatisztek D éves szolgák □  napszámosok

Forrás: Magyar Statisztikai Évkönyv. Első évfolyam. 1872.

53. sz. ábra

Mezőgazdaságban foglalkozatottak (1890)

Csik vm. Háromszék vm. Maros Torda vm. Udvarhely vm. Erdély

■ mezőgazdasággal foglalkozók □ közelebbi meghatározás nélküli napszámosok

Forrás: Magyar Statisztikai Közlemények. Új folyam. I. köt. A Magyar Korona Országaiban az 1891. év elején 
végrehajtott népszámlálás eredményei. I. rész.
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54. sz. táblázat

Forrás: Mezőgazdasági munkabérek Magyarországon ****-ben. (1897, 1898, 1899, 1900)

55. sz. ábra

Forrás: RNL KMO F 9. 34. á. 1888./ IX./ 546.

434



56. sz. ábra

15 napos úti okmányok száma havonként
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0

□  1889 ■  1890

Forrás: RNL KMO F 9. 34. á. 1888./ IX./ 546.

57. sz. ábra

Férfiak ellátás nélküli átlag napszámbére havonként (1874)

90 n

o Erdély átlag □ Háromszék

Forrás: Magyar Statisztikai Évkönyv. Ötödik évf. 56-63.; Hatodik évf. 1879. 59-69.
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58. sz. ábra

Forrás: Keleti Károly: Magyarország népességének élelmezési statisztikájaphysiologiai alapon. Budapest. 1887

59. sz. ábra

Ellátmány férfi napszámbérhez viszonyított aránya Háromszéken
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Forrás: Magyar Statisztikai Évkönyv. Ötödik évf. 1875. -  Tizennyolcadik évf. 1888.
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60. sz. ábra

Forrás: RNL KMO F 9. 34. á. 1888./ IX./ 546.

61. sz. ábra

Forrás: RNL KMO F 9. 34. á. 1888./ IX./ 546.
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62. sz. táblázat

Konjunktúratelepülések Háromszék vármegyében (1913)
járás község ipartelep (lélekszám)

Kézdi Lemhény Kecskés (256)
Miklósvári Köpec Köpecbánya (152)
Orbai Gelence Mikesfűrésztelep (290)

Zernyetelep (539)
Kovászna Kovászna ipartelep (564)
Zabola Borkúttanya (43) 

Górhavas (61) 
Jakabhavas (17) 
Kisharaszttanya (15) 
Murdánhavas (12) 
Zabolapatak (90) 
Zernyetelep (141)

Páva Ölveshavas (77)
Papolc Gyulafalva (722) 

Rozsdástelep (55)
Forrás: A Magyar Szent Korona Országainak helységnévtára 1913. Budapest, 1913. 195 - 
197.

63. sz. ábra

Születések száma Papolc községben és a hozzá tartozó ipartelepeken

IPARTELEPEK PAPOLC K.

Forrás: RNL KMO F 105. 1. á. 515, 518, 519, 708, 709 ie.
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64. sz. ábra

A Papolc községhez tartozó ipartelepeken születettek felekezet szerint

„Qv> „OnN „cv5 <oS ,<£> r£> ■£?> ~\N „'O' „V5 „nS5 „<V

római katolikus ■ evangélikus

Forrás: RNL KMO F 105. 1. á. 515, 518, 519, 708, 709 ie.

65. sz. ábra
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Papolci ipartelepen római katolikus szertartás szerint házasságot kötött 
felek származási helye (1890-1906)

□  Ausztria: Galícia- 10; Csehország- 2; Karintia- 2; Szilézia- 1; 
Stájerország- 1

□  Horvátország- 6

□  Erdély: Háromszék- 8; Csík- 5; Brassó- 2; Torda Aranyos- 1; 
Udvarhely- 1; Nagyküküllő- 1

■  Felvidék: Szepes- 22; Liptó- 6; Trencsén- 5; Gömör- 4; 
Nyitra- 3; Turóc- 2; Sáros-1

□  Északkeleti vármegyék: Máramaros- 9; Ugocsa- 3; Ung-1

egyéb magyrországi vármegyék v. városok: Veszprém- 1; 
Baranya- 1; Szatmár- 1

□  egyéb országok: Németország- 1; Brazília- 1

□  ipartelepek: Gyulafalva- 7 Csucsor- 2

Forrás: RNL KMO F 105. 1. á. 708, 709 ie.
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66. sz. ábra

Papolci ipartelepen református szertartás szerint házasságot kötött felek 
származási helye (1890-1906)

□  Ausztria- 0

□  Horvátország- 0

□  Erdély: Háromszék- 32; Brassó- 3; Csík- 1; Alsó Fehér- 1; 
Szeben-1; Szolnok Doboka 1

■  Felvidék: Gömör- 3; Liptó- 2; Szepes- 1; Zemplén- 1; Nyitra- 
1; Trencsén-1

□  Északkeleti vármegyék: Ugocsa- 2

egyéb magyrországi vármegyék v. városok: Békés- 1; 
Budapest- 1

□  egyéb országok: Németország- 1; Olaszország- 1; Románia- 1

□  ipartelepek: Musa-1

Forrás: RNL KMO F 105. 1. á. 518, 519. ie.

67. sz. ábra

Beiskolázott tanulókat fenntartók foglalkozási kategóriánkénti aránya 
(1917/1918; 1918/1919 tanévek)

MGyulafalva-Kommandó □  Kovászna vasútállomás 

Forrás: RNL KMO F 283 1. ie.
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68. sz. ábra: Háromszék vármegye 1910-ben
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69. sz ábra

Adómentes szeszfőzők üstméretei

3> veder 2> veder

Forrás: RNL KMO F. 20. 7. á. 1590 ie. (VI. 1. it.) 65-67.

70. sz. táblázat

céhes mesterek létszáma Kézdivásárhelyen (1860)
céhtag inaktív aktív összesen:
asztalos 2 36 38
cipész 3 17 20
csizmadia 48 89 137
degettes 10 26 36
fazekas 5 28 33
kalapos 5 13 18
lakatos 11 14 25
mészáros 7 64 71
rézműves 3 6 9
szabó 15 15 30
szíjgyártó 20 13 33
szűcs 17 31 48
tímár 38 34 72

összesen: 184 386 570
Forrás: RNL KMO F. 20. 7. á. 1707. ie. (V.4. it.) 10-98.
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71. sz. ábra

Adómentes szeszfőzést kérelmező céhtagok száma (1860)

asztalos cipész csizmadia degettes fazakas kalapos lakatos mészáros rézműves szabó szíjgyártó szűcs tímár

□  inaktív □  aktív

Forrás: RNL KMO F. 20. 7. á. 1707. ie. (V.4. it.) 10-98.; 1709 (VI.1. it.) 7-21.

72. sz. ábra

A regálé-kárpótlás kedvezményezettjei Háromszék vármegyében (1891)

□ egyházi testület___________ □  magánszemély

Forrás: RNL KMO F 9. 34. á. 1891./ I./ 4.

□  közbirtokosság □  község
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7 3 .sz. táblázat

Pálinkafőzők 1861/1862-ben Kézdivásárhelyen 
név_______________életkor céhtagság/aktivitás
Baka Dániel 44 csizmadia, inaktív
Benkő Dániel 47 rézműves, inaktív
Benkő Sándor 30 rézműves, aktív
Csekme Tamás 53 csizmadia, inaktív
Csíszár Pál 40 csizmadia, aktív
Hofmann Antal n.a. céhen kívüli
Jancsó János 59 csizmadia, inaktív
Jankó János n.a. céhen kívüli
Kovács Imre 51 mészáros, aktív
Molnár Józsiás 50 céhen kívüli
Molnár Mózes 70 szűcs, aktív
Nagy Lázár 50 mészáros, aktív
Nagy Pál 43 mészáros, aktív
Sükös Mózes 38 fazakas, inaktív
Szabó Mózes 35 mészáros, aktív
Szőcs Dániel 60 mészáros, aktív
Tóth Dániel 26 mészáros, aktív
Tóth István 36 mészáros, aktív
Tóth József 30 szűcs, aktív
Zakariás Kristóf 48 céhen kívüli
Forrás:

7 4 .sz. táblázat

Kézdivásárhelyi szeszgyár tulajdonosok 1880
Ambrus Albert 
Balogh Sándor 
Benkő Sándor 
Csíszár Pálné és fiai 
Nagy Ferenc 
Nagy József 
Szabó Mózes 
Tóth Dániel 
Tóth István 
Tóth József 
Tóth Mihály
Török Sándor_________________________________
Forrás: RNL KMO F. 9. 34. á. 1880./ V./ 45.
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75. sz táblázat

Adózó pálinkafőzők Sepsiszentgyörgyön (1853)

pálinkafőző neve a városban töltött 
évek születési helye

Czimmermann József 25 Miskolc
Gelb Izsák 14 Palota (Zemplén)
Klein Mózes 5 Adámos (Kis Küküllő)
Pestvári János 12 Egerbocs (Heves)
Kupferstich Jákob 21 Krakkó
Forrás: RNL KM O F 14. 2a. á. 200. ie. V.4. it. 175-177

76. sz. ábra

Adómentes szeszfőzők által bérelt mezőgazdasági területek aránya Kézdivásárhelyen
(1861)

□ 0-10 négyszögöl □  10,5-20 négyszögöl □  20,5-30 négyszögöl

□  30,5-40 négyszögöl □  4,5-50 négyszögöl □  50 > négyszögöl

Forrás: RNL KMO F 20. 1821. ie. (VI. 1. it.) 3-6.
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77. sz. ábra

Forrás: RNL KMO F 9. 34. á. 1881/VII/2; 1882/V/68; 1882/VII/1; 1882/VII/10; 1883/VII/11; 1885/VII/8; 1886/VII/25; 
1888/VII/3; 1889/VII/4; 1890/VII/3; 1891/VII/8; 1893/VII/1; 1896/VII/15; 1897/VII/38; 1898/VII/4; 1899/VII/6; 
1901/VII/5

78. sz. ábra

Forrás: RNL KMO F 9. 34. á. 1883./ V./ 34.; 1883./ V./ 43.; 1883./ V./ 44.; 1883./ V./ 48.; 1885./ V./ 94.; 1888./ V./ 83.; 
1889./ V./ 32.; 1890./ V./ 101.;1890./ V./ 102.; 1891./ V./ 184.; 1891./ V./ 214.; 1891./ V./ 215.; 1891./ V./ 221.; 1891./ V./ 
232.; 1892./ V./ 16.; 1892./ V./ 17.; 1892./ V./ 77.; 1892./ V./ 93.; 1892./ V./ 97.; 1893./V./ 86.; 1893./ VI./ 20.; 1895./ V./ 10.; 
1895./ V./ 126.; 1896./ V./ 60.; 1896./ V./156.; 1896./ VI./ 20.; 1896./ VI./ 50.; 1897./ VI./ 4; 1898./ VI. / 19.
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79. sz. táblázat

Háromszéki szeszgyárosok 100 holdnál nagyobb birtokai és  haszonbérleményei (1897)

sz. földbirtokos/ haszonbérlő község terület (k. 
hold)

községek
száma

1 Apor Gábor br. Oltszem 2 458 6
2 Béldi Tivadar Bodola 6 535 3
3 Benkő Sándor Kézdivásárhely 106 7
4 Bogdán Emil Kőröspatak 325 2
5 Damokos Ákos Árapatak 478 4
6 Dánér Istvánné özv. és tsa. Barót 186 3
7 Jancsó Mózes Kézdivásárhely 145 13
8 Joós Elek Kisborosnyó 402 2
9 Kálnoky Félixné Kőröspatak 1 692 4
10 Magyar Cukoripar Rt. Várhegy 442 1
11 Mélik Kristóf Sepsiszentgyörgy 153 2
12 Mikes Zsigmond gr. Bodola 3 999 3
13 Nagy Ferenc Kézdivásárhely 262 17
14 Sántha Józsefné Mikóújfalu 706 5
15 Temesváry János és tsa. Uzon 933 5
16 Tóth István id. és tsa. Kézdivásárhely 219 11
17 Tóth József Kézdivásárhely 129 11
18 Zathureczky Gyula Barót 7 569 3
19 Zathureczky Lajos Barót 408 2

Forrás: A Magyar Korona országainak mezőgazdasági statisztikája. Gazdacímtár. Budapest, 1897

80. sz. ábra

Szarvasm arha-árak alakulása Bécsben (1 8 9 8 -1 9 1 0 , egyszerű átlag)

m agyar hízott ökör vágott súlyban (100 kg/k orona} —■— u rasági ökör élősú lybán (100 kg/korona)
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20.0 

10,0

0,0
1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910

Forrás: Magyar Statisztikai Közlemények. Új sorozat. 44. köt. (Árstatisztika)
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81. sz. ábra

12 000

Háromszék várm egyében lévő vasútállom ásokról e lszállíto tt szarvasmarha 
darabszáma (18 9 6 -1 9 1 5 )
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Forrás: RNL KMO F 9. 34. á. 1896./ X./ 4.; 1897./ X./ 12.; 1898./ X./ 10.; 1899./ X./ 11.; 1901./ X./ 10.; 1902./ X./ 10.; 
1903./ 95.; 1904./ 175; 1905./ 65.; 1906./ 40.; 1907./ 8.; 1908./ 20.; 1909./ 5.; 1910./ 55.; 1911./ 105.; 1912./ 160.; 1913./ 78.; 
1914./ 160.; 1915./ 69.; Jelentése Szentiványi Miklós Háromszékvármegye alispánjának a vármegye 1900. évi közigazgatási 
állapotáról és Háromszékvármegye árva- és gyámügyi kezeléséről. Kézdivásárhely, 1901.

82. sz. ábra

Háromszéki vasútállomások forgalmának részesedése a Magyarországról 
Ausztriába áramló vágómarha exportból (1896-1814)

Forrás: RNL KMO F 9. 34. á. 1896./ X./ 4.; 1897./ X./ 12.; 1898./ X./ 10.; 1899./ X./ 11.; 1901./ X./ 10.; 1902./ X./ 10.; 
1903./ 95.; 1904./ 175; 1905./ 65.; 1906./ 40.; 1907./ 8.; 1908./ 20.; 1909./ 5.; 1910./ 55.; 1911./ 105.; 1912./ 160.; 1913./ 78.; 
1914./ 160.; 1915./ 69.; Jelentése Szentiványi Miklós Háromszékvármegye alispánjának a vármegye 1900. évi közigazgatási 
állapotáról és Háromszékvármegye árva- és gyámügyi kezeléséről. Kézdivásárhely, 1901.; Magyar Statisztikai Közlemények. 
Új folyam. XVII, XX, XXIII, XXVI, XXIX. (Áruforgalom/Külkereskedelmi forgalom); Új sorozat. 3, 6, 8, 13, 17, 23, 25, 
28, 33, 37, 43, 47, 57. (Külkereskedelmi forgalom)
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83. sz. ábra

A kézdivásárhelyi vasútállom áson fe la d o tt szarvasm arhák re n d e lte té s i 
helyei darabszám  alapján (1 8 9 6 -1 9 1 5 )

Ausztria — ■— Magyarország — a -  Erdély

Forrás: RNL KMO F 9. 34. á. 1896./ X./ 4.; 1897./ X./ 12.; 1898./ X./ 10.; 1899./ X./ 11.; 1901./ X./ 10.; 1902./ X./ 10.; 
1903./ 95.; 1904./ 175; 1905./ 65.; 1906./ 40.; 1907./ 8.; 1908./ 20.; 1909./ 5.; 1910./ 55.; 1911./ 105.; 1912./ 160.; 1913./ 78.; 
1914./ 160.; 1915./ 69.

84. sz. ábra

Forrás: RNL KMO F 9. 34. á. 1896./ X./ 4.; 1897./ X./ 12.; 1898./ X./ 10.; 1899./ X./ 11.; 1901./ X./ 10.; 1902./ X./ 10.;
1903./ 95.; 1904./ 175; 1905./ 65.; 1906./ 40.; 1907./ 8.; 1908./ 20.; 1909./ 5.; 1910./ 55.; 1911./ 105.; 1912./ 160.; 1913./ 78.;
1914./ 160.; 1915./ 69.
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85. sz. ábra

Forrás: RNL KMO F 9. 34. á. 1896./ X./ 4.; 1897./ X./ 12.; 1898./ X./ 10.; 1899./ X./ 11.; 1901./ X./ 10.; 1902./ X./ 10.; 
1903./ 95.; 1904./ 175; 1905./ 65.; 1906./ 40.; 1907./ 8.; 1908./ 20.; 1909./ 5.; 1910./ 55.; 1911./ 105.; 1912./ 160.; 1913./ 78.; 
1914./ 160.; 1915./ 69.

86. sz. ábra

Forrás: RNL KMO F 9. 34. á. 1896./ X./ 4.; 1897./ X./ 12.; 1898./ X./ 10.; 1899./ X./ 11.; 1901./ X./ 10.; 1902./ X./ 10.;
1903./ 95.; 1904./ 175; 1905./ 65.; 1906./ 40.; 1907./ 8.; 1908./ 20.; 1909./ 5.; 1910./ 55.; 1911./ 105.; 1912./ 160.; 1913./ 78.;
1914./ 160.; 1915./ 69.

450



87. sz. ábra

Forrás: RNL KMO F 9. 34. á. 1896./ X./ 4.; 1897./ X./ 12.; 1898./ X./ 10.; 1899./ X./ 11.; 1901./ X./ 10.; 1902./ X./ 10.; 
1903./ 95.; 1904./ 175; 1905./ 65.; 1906./ 40.; 1907./ 8.; 1908./ 20.; 1909./ 5.; 1910./ 55.; 1911./ 105.; 1912./ 160.; 1913./ 78.; 
1914./ 160.; 1915./ 69.

88. sz. ábra

Forrás: RNL KMO F 9. 34. á. 1896./ X./ 4.; 1897./ X./ 12.; 1898./ X./ 10.; 1899./ X./ 11.; 1901./ X./ 10.; 1902./ X./ 10.;
1903./ 95.; 1904./ 175; 1905./ 65.; 1906./ 40.; 1907./ 8.; 1908./ 20.; 1909./ 5.; 1910./ 55.; 1911./ 105.; 1912./ 160.; 1913./ 78.;
1914./ 160.; 1915./ 69.
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89. sz. ábra

Szarvasmarha-árak havonkénti alakulása Bécsben (1909-1910, egyszerű
átlag)
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január február március április május június július augusztus szeptember október november december 

♦ magyar hízott ökör vágott súlya (100 Kg/Korona) M urasági ökör élősúlyban (100 kg/Korona)]

Forrás: Magyar Statisztikai Közlemények. Új sorozat. 44. köt. (Árstatisztika)

90. sz. ábra

Kereskedők aránya szárm azási hely szerint Kézdivásárhelyen (1896-1915)

100%

90%

80%

70 %

60%

50 %
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30 %

20 %

10 %

0 %

^ nTV kJ) ̂  ̂  ̂ ^
H háromszékiek □  erdélyiek □  Királyhágón túliak □  Lajtán túliak

Forrás: RNL KMO F 9. 34. á. 1896./ X./ 4.; 1897./ X./ 12.; 1898./ X./ 10.; 1899./ X./ 11.; 1901./ X./ 10.; 1902./ X./ 10.;
1903./ 95.; 1904./ 175; 1905./ 65.; 1906./ 40.; 1907./ 8.; 1908./ 20.; 1909./ 5.; 1910./ 55.; 1911./ 105.; 1912./ 160.; 1913./ 78.;
1914./ 160.; 1915./ 69.
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91. sz. ábra

Kereskedők aránya származási hely szerint Nagyborosnyón (1896-1915)

Forrás: RNL KMO F 9. 34. á. 1896./ X./ 4.; 1897./ X./ 12.; 1898./ X./ 10.; 1899./ X./ 11.; 1901./ X./ 10.; 1902./ X./ 10.; 
1903./ 95.; 1904./ 175; 1905./ 65.; 1906./ 40.; 1907./ 8.; 1908./ 20.; 1909./ 5.; 1910./ 55.; 1911./ 105.; 1912./ 160.; 1913./ 78.; 
1914./ 160.; 1915./ 69.

92. sz. ábra

Három gócpont kereskedőinek részesedési aránya százalékban (1896-1915)

Forrás: RNL KMO F 9. 34. á. 1896./ X./ 4.; 1897./ X./ 12.; 1898./ X./ 10.; 1899./ X./ 11.; 1901./ X./ 10.; 1902./ X./ 10.;
1903./ 95.; 1904./ 175; 1905./ 65.; 1906./ 40.; 1907./ 8.; 1908./ 20.; 1909./ 5.; 1910./ 55.; 1911./ 105.; 1912./ 160.; 1913./ 78.;
1914./ 160.; 1915./ 69.
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93. sz. ábra

Kereskedők aránya származási hely szerint Uzonban (1896-1915)

100%

80%

60%

40%

20 %

0 %

□  háromszékiek □  erdélyiek □  Királyhágón túliak □  Lajtán túliak

Forrás: RNL KMO F 9. 34. á. 1896./ X./ 4.; 1897./ X./ 12.; 1898./ X./ 10.; 1899./ X./ 11.; 1901./ X./ 10.; 1902./ X./ 10.; 
1903./ 95.; 1904./ 175; 1905./ 65.; 1906./ 40.; 1907./ 8.; 1908./ 20.; 1909./ 5.; 1910./ 55.; 1911./ 105.; 1912./ 160.; 1913./ 78.; 
1914./ 160.; 1915./ 69.

94. sz. ábra

Kereskedők aránya származási hely szerint Sepsiszentgyörgyön (1896
1915)

100% ni---------- ----------  ---------- ----------  ----------  ----------  ----------  ---------- ----------  ----------  ---------- ----------  ---------- 1 = = !  ----------  ----------  ----------  ---------- ----------

80%

□  háromszékiek □  erdélyiek □  Királyhágón túliak □  Lajtán túliak

Forrás: RNL KMO F 9. 34. á. 1896./ X./ 4.; 1897./ X./ 12.; 1898./ X./ 10.; 1899./ X./ 11.; 1901./ X./ 10.; 1902./ X./ 10.;
1903./ 95.; 1904./ 175; 1905./ 65.; 1906./ 40.; 1907./ 8.; 1908./ 20.; 1909./ 5.; 1910./ 55.; 1911./ 105.; 1912./ 160.; 1913./ 78.;
1914./ 160.; 1915./ 69.
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95. sz. táblázat

erdők tulajdonlási formájának változásai Háromszék vármegyében
tulajdonlási forma 1890 1912

állami/kincstári 0,00% 3,73%
községi 59,44% 22,97%
egyházi 1,66% 2,87%
közalapítványi 0,00% 0,00%
magán alapítványi 0,00% 0,04%
hitbizományi 0,48% 0,00%
közbirtokossági 9,81% 22,34%
részvénytársulati 0,00% 0,04%
magán 28,58% 47,97%
Forrás: Magyar Statisztikai Közlemények 1890.; RNL KMO F 9. 34. á. 1913./ 2864.
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96. sz. ábra

Forrás: RNL KMO F 9. 34. á. 1886./ X./ 12.
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97. sz. táblázat

Állategészségügyi őrházak elhelyezkedése Háromszék vármegyében
káros/község őrház helye

Kézdivásárhely Kecskés
Nagysándor

Nyujtód Kishavas
Sósmező Hidegbérc

Kalabucs
Bereck Paltin
Ozsdola Jávorospuszta
Gelence Hertán

Szélkapu
Zabola Feketehalom
Papolc Magyaróbokor

Nagycsihányos
Zágon Hosszúhavas
Forrás: RNL KM0. F 9. 34. Á. 1885./ X./ 11.
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98. sz. ábra

Forrás: RNL KMO F 120. 1, 2. ie. (Magyarország és Románia közötti országhatár térképszelvényei 1: 40 000 lépték)
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99. sz. táblázat

Háromszék vármegyében érvényes erdei érték- és  árszabályzat

1 m3

Sepsiszentgyörgy 
város, Sepsi- és 

Miklósvári 
járások 

községeiben

Kézdivásárhely 
és a Kézdi járás 

községeiben
Orbai járás 

községeiben
1885

I. oszt. szálfa n. a. 2,20 frt 2,00 frt
II. oszt. szálfa n. a. 2,00 frt 1,80 frt
I. oszt. fűrészrönk n. a. 4,40 frt 4,00 frt
II. oszt. fűrészrönk n. a. 2,20 frt 2,00 frt

1905
I. oszt. szálfa n. a. 4,40 K 4,00 K
II. oszt. szálfa n. a. 4,00 K 3,60 K
I. oszt. fűrészrönk n. a. 8,80 K 8,00 K
II. oszt. fűrészrönk n. a. 4,40 K 4,00 K
Forrás: RNL KMO Fond 9. 34. é. 1888./ V./ 59.; 1903./ 622. asz.

100. sz. táblázat

Nagy Küküllő vármegyében érvényes erdei érték- és  árszabályzat

1 m3

Nagyküküllő 
megye községei 

számára, 
(kivéve: 

Ágostonfalva, 
Alsórákos, 
Kőhalom, 

Homoród, Kaca, 
Héjjasfalva, 

Dános, 
Kiskapus, 
Nagyselyk 

községeket)

Nagyküküllő 
megye: 

Ágostonfalva, 
Alsórákos, 
Kőhalom, 

Homoród, Kaca, 
Héjjasfalva, 

Dános, 
Kiskapus, 
Nagyselyk 
községek 
számára

Nagyküküllő 
megye: 

Segesvár és 
Medgyes 
városok 
számára

1885
I. oszt. szálfa 6,00 frt 7,20 frt 7,20 frt
II. oszt. szálfa 4,50 frt 5,40 frt 5,40 frt
I. oszt. fűrészrönk 8,00 frt 9,60 frt 9,60 frt
II. oszt. fűrészrönk 6,00 frt 7,20 frt 7,20 frt
Forrás: RNL KMO Fond 9. 34. á. 1888. / V./ 59.
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101. sz. táblázat

_________ Az Erdélyi Erdőipari Rt haszonbérbe vett területei_________  
Háromszék területén 40 372 kh 
Románia területén háromszéki birtokos 2 765 kh 
Románia területén romániai birtokos_____________________ 22 000 kh

Összesen 65 000 kh 
Forrás: Sümegh Ignác: Az Erdélyi Erdőipar Részvénytársaság keletkezéséről és 
jelen üzemének berendezéséről. Kézdivásárhely, 1898.

102. sz. ábra

Forrás: Sümegh Ignác: Az Erdélyi Erdőipar Részvénytársaság keletkezéséről és jelen üzemének 
berendezéséről. Kézdivásárhely, 1898.
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103. sz. táblázat

A Háromszék vármegyében működő faipari részvénytársaságok üzemeinek elhelyezkedése
alapítási

év székhely részvénytársaság neve profil vágási
terület

1905 Kézdivásárhely Magyar Erdőipar Rt puhafa Kézdi járás; 
Románia

1905 Budapest Gróf Mikes Zabolai Erdőgazdasága és 
Fűrésztelepei Rt puhafa Orbai járás; 

Románia

1892 Budapest Erdélyi Erdőipar Rt puhafa/
keményfa

Orbai járás; 
Románia

1907 Nagyvárad Papolc-Barátosi Faipar Rt puhafa Orbai járás

1911 Prázsmár Magyarbodzai Bükkipar Rt keményfa Sepsi járás

Forrás: Magyar Compass

104. sz. táblázat

A faipari üzemekkel kapcsolatban lévő vasútállomásokról elszállított teheráru 
volumene (tonna)

vasútállomás

Barátos Kézdivásárhely Kovászna Zabola

Papolc-Barátosi 
Faipar Rt. (1907-től)

Magyar Erdőipar 
Rt. (1905-től) Erdélyi Erdőipar Rt.

Gróf Mikes Zabolai 
Erdőgazdasága és 
Fűrésztelepei 
Rt.(1905-től)

1903 4 213 5 533 109 903

1904 9 685 12 115 111 120

el
sz

ál
lít

ot
t 

te
he

rá
ru

 
vo

lu
m

en
e 1905 13 513 17 655 100 574 6 311

1906 13 463 17 045 103 039 29 139

1907 30 737 21 436 75 331 40 564

1908 34 110 16 248 93 003 46 768

1909 34 520 17 274 125 273 49 572

1910 35 652 13 449 128 658 53 301

1911 31 572 20 292 100 151 38 197

1912 34 804 17 090 106 820 36 355

1913 32 166 16 670 96 942 32 433

1914 25 177 17 637 69 378 18 762

1915 19 033 30 423 35 223 17 558

1916 12 112 13 267 23 438 12 632

Forrás: Brassó-Háromszéki Helyi Érdekű. Vasutak Részvénytársaság rendes közgyűléshez szóló jelentései **** 
üzletévről. Budapest
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105. sz. ábra
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106. sz. ábra

Faragott és fűrészelt fenyő külkereskedelmi forgalmának értéke Magyarországon (korona)

^ ^ im p o r t  n export

Forrás: Magyar Statisztikai Közlemények, Új folyam. IV, VII, X, XIV, XVII, XX, XXIII, XXVI, XXIX. 
(Áruforgalom/Külkereskedelmi forgalom); Új sorozat. 3, 6, 8, 13, 17, 23, 25, 28, 33, 37, 43, 47, 57. (Külkereskedelmi 
forgalom)

107. sz. ábra

Forrás: Magyar Statisztikai Közlemények. Új folyam. IV, VII, X, XIV, XVII, XX, XXIII, XXVI, XXIX.
(Áruforgalom/Külkereskedelmi forgalom); Új sorozat. 3, 6, 8, 13, 17, 23, 25, 28, 33, 37, 43, 47, 57. (Külkereskedelmi
forgalom)
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108. sz. ábra

Nyers (szálfa, rönk) fenyő Magyarország és Románia közötti forgalmának volumene (m. mázsa)

o?̂ dP dv3 cfP oS ofc <$ cv̂ *v̂ n.̂A P  StP StiP -W5 .Qy> .Qy> .Qy> .Qv> .Qv> .Qv> .<?y> .dp .dp .dp .dp .dp .dp  .dp .dP .dp .dP .c v  .c v  .c v  ,cnn  .cvnX) kX) kX) kX) kX) kX) k^Ó kJ) k Ö̂ ^b* kX) nXT ^ 0  ^ 0  ^ 0  ^ 0  ^ 0  ^ 0  ^^  c*> c*> o,' . q>' . q>' o,' o>'

~imp. R. D exp. R

Forrás: Magyar Statisztikai Közlemények. Új folyam. IV, VII, X, XIV, XVII, XX, XXIII, XXVI, XXIX. 
(Áruforgalom/Külkereskedelmi forgalom); Új sorozat. 3, 6, 8, 13, 17, 23, 25, 28, 33, 37, 43, 47, 57. (Külkereskedelmi 
forgalom)

1 800 000

1 600 000

1 400 000

1 200 000

1 000 000

0

109. sz. ábra

Feldolgozott (fűrészelt, ácsolt) fenyő Magyarország és Románia közötti forgalmának volumene (m.
mázsa)

1 800 000 

1 600 000 

1 400 000 

1 200 000 

1 000 000 

800 000 

600 000 

400 000 

200 000 

0

q?5 Óv* df  ̂ d >  óP dy3 dP oS op c& c ?  cO'' Cv5 c í3 C?5 C?5 c?> ^  N0 ' V 5^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  Nĉ  ^  ^  Nĉ  nqn nQn „0)N nQN

■imp. R. a exp. R

Forrás: Magyar Statisztikai Közlemények. Új folyam. IV, VII, X, XIV, XVII, XX, XXIII, XXVI, XXIX.
(Áruforgalom/Külkereskedelmi forgalom); Új sorozat. 3, 6, 8, 13, 17, 23, 25, 28, 33, 37, 43, 47, 57. (Külkereskedelmi
forgalom)
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110. sz. táblázat

A népfelkelők számára szállítandó bőráruk listája
termék ár (forint)

bakancs 5,14
nadrágszíj 0,22
szurony hüvely táska 0,27
puskaszíj 0,45
derékszíj egyedül 0,68
köpenyszíj 0,11
kardkötő 1,10
kardmarkolatszíj 0,41
tölténytáska 0,90
derékszíj 1,18
nyeregtakaró bőrből 8,44
felső heveder 2,18
alsó heveder 2,00
kengyelszíj 1,77
szügyszerszám 1,87
kantár csikófékkel 1,93
kötőfék bőrből (szár nélkül) 1,70
kötőfékszár bőrből (egyedül) 0,79
patkótáska 1,01
málhaszíj 1,00
főzőedény szíj____________________________________ 0,74
Forrás: RNL KMO F 20. 7. á. 1887./ 441.
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111. sz. táblázat

Kézdivásárhelyi csizmadia- és  cipészmesterek 15 napig 
érvényes úti okmányok iránti kérések időpontjai

1882 1883 1884 1885 1886

Megyaszai Máté _ _ VIII.18
X.6;
X.26;
XI.13

_

Pánczél Noé II.9

Sáska Antal _ VII.15 VIII.17 IX.16;
X.21 _

Tordai Domokos VIII.16

T uzson György X.22 XI.11 XII.26

I.11;
II.4;
III.6;
III.26;
IV.17; 
V 5;
V.27;
VII.6;
VIII.16;
IX.17;
X.23;
XI.6; 
XI.24

XI.24

Zsigmond
Balázs VIII.17

I27;
III.20;
IV.15

VIII.17 _
II.19;
III.20; 
V.21

Forrás: KML F 20. 7. á. 1889./ 107.

112. sz. ábra

Sáska Antal csizmadiamester és Pánczél Nőé cipészmester befizetett adóösszege {Frt)

■  Sáska Antal ■  Pánczél Nóé

Forrás: RNL KMO F. 9. 34. á. 1881./ I./ 1.; 1883./ I./ 1.; 1884./ I./ 1.; 1885./ I./ 6.; 1887./ I./ 3.; 1887./ I./ 3. 1891./ 
I./ 8.; 1892./ I./ 6.
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113. sz. ábra

114. sz. ábra

Forrás: RNL KMO F 20. 7. á. 1889./ 107.

115. sz. táblázat

Útlevélkérelmek és kiadások időpontjai

1 B B 6 1BB 7 IB S a 1BB 9 1 B 9 0 1 S 9 1 1 8 9 2 1 S 9 3 1 B 9 4 1 B 9 5 1 B 9 6

M e g y  a sz  ai m na na na l>75 VI1/33 VI11/34 na na X/12 na K/16 X/33 IX/3, X/21 Xl/t XII/L3 XI /17 XI1/17 XII/3 na na 1/13

S á s k a  A na xí/ j . na X/31 K/25 X /K na na DÍ/19 X/33 K/19 X/33 X/ll X /33 X/9 XII/L3 IX/11 X/3 XI/5 XII/1S na na

T u z so n  G y nk
-

na na na 1/11 DÍ/2J y/u
1/23.

X1/2S
na XI1/11 XI1/24 1 /0 na na na na na na na na

T u z so n  P nk
-

na na IX/4 >3/26 na na na
1/21

XI1/15
11/11 na 11/3 X l^ XI1/13 XI1/24 na na 1/39 na na

□ kérelm ezve □ k iá llttá v is z a u t a a t v a  |□ k c w e tk ső  w b m  k iad ja

Forrás: RNL KMO F 9. 34. á. 1886 -  1896/ IX. osztály (Háromszék vármegye alispáni hivatalához beterjesztett 
útlevélkérelmek)
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116. sz. ábra

Háziiparra l fog la lkozók aránya és rea lizá lt jövedelem  forin tban (1884)

12,00

10,00

8,00

6,00

-.00

2,00

0,00
III I i

□ házi iparral 
foglalkozók 
aránya

jövedelem/fő
(egyszerű
átlag)

117.

a ) Duna bal b.) Duna c.) Duna- d . ) T i s z a  e .)T isza  bal f.)T isza - g .) Erdély 
partja jobb partja T isza köze jobb partja partja Maros szöge (Királyhágón

i nnen)

Forrás: Jekelfalussy József: Magyarország háziipara az 1884. év elején. Budapest, 1885.

sz. ábra

Jövedelmezőség azokban a vármegyékben, ahol a 
háziipar a legelterjedtebb (1884)

Szilágy 

Árva 

Kis Küküllő 

Csík

Beszterce Naszód 

Torontál 

Udvarhely 

Hunyad 

Ugocsa 

Nagy Külüllő 

Fogaras 

Krassó-Szörény 

Zemplén 

Alsó Fehér 

Szeben 

Szepes 

Máramaros 

Sáros 

Zólyom 

Kolozs

Forrás: Jekelfalussy József: Magyarország háziipara az 1884. év elején. Budapest, 1885.
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118. sz. ábra

Háziipar elterjedtsége a legnagyobb jövedelmeket 
realizáló vármegyékben (1884)

Forrás: Jekelfalussy József: Magyarország háziipara az 1884. év elején. Budapest, 1885. 

119. sz. ábra

Háziiparban és iparban foglalkoztatott lakosság aránya Erdélyben (1884/1885)

15,00

10,00

5,00

□  háziipar M kézműipar/gyáripar

Forrás: Jekelfalussy József: Magyarország háziipara az 1884. év elején. Budapest, 1885.
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120. sz. ábra

Nemek aranya a haziiparban foglalkoztatottak Köreben (1884)

Forrás: Jekelfalussy József: Magyarország háziipara az 1884. év elején. Budapest, 1885.

121. sz. ábra

Háziiparral foglalkozók száma a székely vármegyékben (1884)

Csik Háromszék Maros-Torda Udvarhely

Forrás: Jekelfalussy József: Magyarország háziipara az 1884. év elején. Budapest, 1885.
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Egy főre jutó termelt éves érték (forint) a székely vármegyékben (1884)

122. sz. ábra

Csik Háromszék Maros-Torda Udvarhely

Forrás: Jekelfalussy József: Magyarország háziipara az 1884. év elején. Budapest, 1885.

123. sz. ábra

Az Első Székely Szövőgyár Részványtársaság tiszta nyeresége 
(Korona)

Forrás: RNL KMO F 104. 2. á. 1. ie. 22 -  48.

80,00

60,00

40,00

20,00
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124. sz. ábra

Forrás: Magyar Statisztikai Közlemények. Új folyam. IV, VII, X, XIV, XVII, XX, XXIII, XXVI, XXIX. 
(Áruforgalom/Külkereskedelmi forgalom); Új sorozat. 3, 6, 8, 13, 17, 23, 25, 28, 33, 37, 43, 47, 57. (Külkereskedelmi 
forgalom)

125. sz. ábra

Forrás: Magyar Statisztikai Közlemények. Új folyam. IV, VII, X, XIV, XVII, XX, XXIII, XXVI, XXIX.
(Áruforgalom/Külkereskedelmi forgalom); Új sorozat. 3, 6, 8, 13, 17, 23, 25, 28, 33, 37, 43, 47, 57. (Külkereskedelmi
forgalom)
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126. sz. ábra

Nyersdohány kivitel értéke Romániába (Korona)

700 000 -|

Forrás: Magyar Statisztikai Közlemények. Új folyam. IV, VII, X, XIV, XVII, XX, XXIII, XXVI, XXIX. 
(Áruforgalom/Külkereskedelmi forgalom); Új sorozat. 3, 6, 8, 13, 17, 23, 25, 28, 33, 37, 43, 47, 57. (Külkereskedelmi 
forgalom)

127. sz. ábra

Az importált nyers dohány volumenének alakulása

I B IM PORT KFI FTRŐI □ IMPORT NVIJGATRGI I

Forrás: Magyar Statisztikai Közlemények. Új folyam. IV, VII, X, XIV, XVII, XX, XXIII, XXVI, XXIX.
(Áruforgalom/Külkereskedelmi forgalom); Új sorozat. 3, 6, 8, 13, 17, 23, 25, 28, 33, 37, 43, 47, 57. (Külkereskedelmi
forgalom)
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128. sz. ábra

A keleti dohányim port szállítóeszközei

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
^  ^  ^  ^  Jp A ^  ^  ^  ^  ^

■ íengeren ■ szárazfölden |

Forrás: Magyar Statisztikai Közlemények. Új folyam. IV, VII, X, XIV, XVII, XX, XXIII, XXVI, XXIX. 
(Áruforgalom/Külkereskedelmi forgalom); Új sorozat. 3, 6, 8, 13, 17, 23, 25, 28, 33, 37, 43, 47, 57. (Külkereskedelmi 
forgalom)

129. sz. táblázat

__________ A Sepsiszentgyörgyi M. Kir. Dohánygyárban fe ldo lgozott dohány
év 1902 1905 1909 1910 1911

külföldi (kg) 44 946 39 342 23 169 27 882 36 674

belföldi (kg) 42 486 38 881 162 819 64 854 691 523
Forrás: RNL KMO F 9. 34. á. 1903/ 1537; 1906/ 1904; 1907/ 1430; 1910/ 1770; 1911/ 
1680;1912/2285.

130. sz. ábra

A  K lín ge r Henrik cé g  Szé ke ly  S z ö v ö g y á ré s  H áziipar Válla lata  által termelt szövetek  
vo lum ene  (folyóméter)

600 000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

500 000,00 

400 000,00 

300 000,00 

200 000,00

100 000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0,00 -----------------------------------.----------------------------------- ■----------------------------------- ------------------------------------ ------------------------------------ ,---------------------
1902 1903___________________ 1904___________________ 1905_________________ 1906 1907

| ^  m a n u f a k t ú r a  |

Forrás: RNL KMO F 104. 2. á. 11, 14, 16, 18. ie.
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131. sz. ábra

A szövögyártermékeinek értékesítése

i.qnn isrw  i.qm isrfi

Forrás: RNL KMO F 104. 2. á. 11, 14, 16. ie.

132. sz. ábra

A manufaktúra termékeinek értekesítese

i.qm 1314 lm/s *srF

Forrás: RNL KMO F 104. 2. á. 11, 14, 16. ie.
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133. sz. ábra

A Klinger Henrik cég Első Székely Szövőgyár és Háziipari Vállalatának  
külkereskedelmi forgalom-indexe (1906=100%)

^ ^ im p o r t
érték

□ export 
érték

Forrás: RNL KMO F 104. 2. á. 16, 18, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30. ie.

134. sz. ábra

A gyári munkások létszámának alakulása Sepsiszentgyörgyön

■M. Kir Dohányqrvár Sepaszentqvörqvön ^ i^ K lin q e r  Henrik céq Székelv Szövőqyár és Háziipar Vállalata

Forrás: RNL KMO F 41. 1, 2, 3, 4, 5. ie.; F 104. 2. á. 15, 30. ie.; F 9. 34. á. 1903/ 1537, 1904/ 2419, 1906/ 1904, 1907/ 
1930, 1911/ 1680, 1912/ 2285. ie.
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135. sz. ábra

Forrás: RNL KMO F 104. 2. á. 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 29, 30. ie.
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136. sz. táblázat

Háziipari manufaktúra 1901
székek száma székek száma

település: 27 településenként: szövőtelep: 7 összesen.: 235
Bereck 16
Lemhény 14
Ojtoz 7
Martonos 4
Nyújtód 2 Bereck 43
Felcsernáton 42
Alcsernáton 8
Márkosfalva 9
Futásfalva 6
Ikafalva 3
Hatolyka 2 Csernáton 70
Kézdiszentlélek 21
Polyán 8
Kézdivásárhely 2
Kiskászon 1 Kézdiszentlélek 32
Barót 7
Nagyajta 10
Köpec 4 Bölön 21
Kőröspatak 6
Kálnok 7
Árkos 12
Zalán 0 Kőröspatak 21
Altorja 12
Feltorja 4
Volál 1 Torja 17
Sepsiszentgyörgy 27
Élőpatak 2
Szacsva 1 Sepsiszentgyörgy 31
Forrás: RNL KMO F 104. 2. á. 9. ie. 41-44.
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137. sz. táblázat

Háziipari manufaktúra 1909

település: 54
székek száma 

településenként: szövőtelep: 13
székek száma 
összesen: 487

Felcsernáton 61
Alcsernáton 43
Márkosfalva 17
Hatolyka 12
Ikafalva 2
Telek 2
Szörcse 1
Martonfalva 1
Mátisfalva 1 Csernáton (szt) 140
Dálnok 24
Albis 10
Maksa 2
Lécfalva 6 Dálnok (szmt) 42
Lemhény 18
Almás 11
Bereck 9
Kis Nyújtód 3 Bereck (szt) 41
Nyujtód 8
Szászfalu 1
Kézdimartonos 2
Ozsdola 7 Ozsdola (szmt) 18
Torja 17
Futásfalva 18
Volál 2
Ikafalva 2 Torja (szt) 39
Kézdiszentlélek 11
Esztelnek 4
Szárazpatak 2 Kézdiszentlélek
Kézdiszentkereszt 1 (szmt) 18
Sepsiszentgyörgy 30
Kálnok 6
Étfalva 2 Sepsiszentgyörgy
Árkos 1 (szt) 39
Kovászna 2
Csomakőrös 5
Vajnafalva 3
Páké 5
Szacsva 10 Kovászna (szt) 25
Nagyborosnyó 7
Vajnafalva 2 Nagyborosnyó (szt) 22
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Cófalva 1
Réty 6
Feldoboly 4
Csomakőrös 1
Barátos 1
Nagyajta 7
Középajta 18
Bölön 4
Miklósvár 1
Apáca 17 Nagyajta (szt) 47
Pürkerec 14
Tatrang 7 Pürkerec (szt) 21
Prázsmár 16 Prázsmár (szt) 16

Szászhermány 19
Szászhermány
(szmt) 19

szt=szövőtelep szmt=szövő-melléktelep
Forrás: RNL KMO F 104. 2. á. 11. ie. 133-134.

138. sz. ábra

A manufaktúra munkások aránya ágazatonként

Forrás: RNL KMO F 104. 2. á. 9, 11. ie.
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139. sz. ábra

3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

500

A Klinger Henrik cég Székely Szövőgyár és Háziipar Vállalata (és annak jogelődje) fizetés- 
és béralapjának indexe (1901=100%)

CV5 0\^ bŷ  <#> oS Op <$> &  &  cy5 C$5 rfc rfc»# fP fP fP *$P *$P N°r &  &

Forrás: RNL KMO F 104. 2. á. 1, 8, 9, 11. ie.

"Gyári
szövészet
és
festészet

“ Háziipar
szövészet

-Konfekció 
(gyári- és 
háziipar)

140. sz. ábra

A sepsiszentgyörgyi M. Kir. Dohánygyárba felvételi kérelmek száma

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

Forrás: RNL KMO F 41. 1, 2, 3, 4, 5. ie.
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141. sz. ábra

Alkalmazásra jelentkezések száma a sepsiszentgyörgyi M. Kir. Dohánygyárnál

350

300

250

200

150

100

50

400

oS op Ov> c?5 ^ N\P&  N°> N°> n°> n°> N°> N°> n°>

Forrás: RNL KMO F 41. 1, 2, 3, 4, 5. ie.

142. sz. ábra

Munkás törzskönyvezések elutasításának okai

oS C)P Ov> Oŝ  cv5 cí> ĈP C?5 ^  '0' V5 ^4? 4? 4? & & & & & & & n9T n9T n9T n9T n9T n9T n9T

Forrás: RNL KMO F 41. 1, 2, 3, 4, 5. ie.

0
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143. sz. ábra

400

350

300

250

200

150

100

Munkás belépések és kilépések száma a sepsiszentgyörgyi M. Kir. 
Dohánygyárnál (törzskönyvezés alapján)

oS o?5 dv* c?5 c?* ^ ^n9? ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  Nc? ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^

Forrás: RNL KMO F 41. 1, 2, 3, 4, 5. ie.

144. sz. ábra

Munkás kilépési okok a sepsiszentgyörgyi M. Kir. Dohánygyárnál (1898. 
november-1909. június; 1912. július - 1916. augusztus)

nyugdíj,
végkielégítés

4%

i áthelyezés, 
előreléptetés 

1%

I elbocsájtás 
1%

önkéntes
kilépés
90%

elhalálozás
4%

Forrás: RNL KMO F 41. 1, 2, 3, 4, 5. ie.
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145. sz. ábra

Belépések szezonalitása (1898-1915, egyszerű átlag)

25 -|

Forrás: RNL KMO F 41. 1, 2, 3, 4, 5. ie.

146. sz. ábra

A belépések szezonalitása (1898-1912 között, ötéves ciklusokra bontva)

■  1898-1902 131903-1907 □  1908-1912

16

Forrás: RNL KMO F 41. 1, 2, 3, 4, 5. ie.
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147. sz. ábra

7.0

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1,0 

0,0

Kilépések szezonalitása (1898-1909, egyszerű átlag)

r

Forrás: RNL KMO F 41. 1, 2, 3, 4, 5. ie.

148. sz. ábra

A sepsiszentgyörgyi M. Kir Dohánygyárban alkalmazásnál regisztrált munkások
átlagéletkora

40 n

Forrás: RNL KMO F 41. 1, 2, 3, 4, 5. ie.
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149. sz. ábra

A sepsiszentgyörgyi M. Kir. Dohánygyárnál önkéntes kilépéseknél regisztrált életkor átlaga 
munkásnők körében, illetve életkoruk átlaga belépésük idején

25 n

p ^ á tla g é le tk o r belépéskor ^ ^ átlagéletkor kilépéskor 

Forrás: RNL KMO F 41. 1, 2, 3, 4, 5. ie.

150. sz. ábra

Ledolgozott évek száma a sepsiszentgyörgyi M. Kir Dohánygyárból önként kilépéseknél 
regisztrált munkásnők körében (1898. november-1909. június; 1912. július-1916. augusztus)

■  7 > év 

6-7 év 

5-6 év 

4-5 év 

3-4 év 

2-3 év

■  1-2 év

■  <1 év

Forrás: RNL KMO F 41. 1, 2, 3, 4, 5. ie.
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151. sz. ábra

A sepsiszentgyörgyi M. Kir Dohánygyárban 1898. november-1916. augusztus 
között alkalmazott munkások születési hely szerinti származása

C s ík  vm 
6 %

B rassó  vm 
2 %

H árom szék vm 
8 2 %

Forrás: RNL KMO F 41. 1, 2, 3, 4, 5. ie.

152. sz. ábra

A sepsiszentgyörgyi M. Kir Dohánygyárnál 1898. november-1916. augusztus 
között alkalmazott munkások születési hely szerinti származása

Forrás: RNL KMO F 41. 1, 2, 3, 4, 5. ie.

487


