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Kutatási feladatok 

 

 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 gazdaság témaköre 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 a legtöbb esetben a központi kormányzatot 

tették felelőssé a szerzők. Az a kormányzat, amely végül a rászorultság elvét alkalmazva, 

elindítja célzott támogatásait a térség gazdasági felzárkóztatására. 

A korabeli napisajtóban, illetve a borsúrairodalomban megfogalmazott tételeknek a 

székelyföldi gazdasági fejlődésének vizsgálatánál kiindulópontként való alkalmazása, 

meglátásunk szerint, alapvetően a fogalomhasználati különbségek miatt problematikus. Az 

említett források a legtöbb esetben ugyanis nem a gazdaság növekedését vagy fejlődését 

vizsgálják, hanem a progressziót keresik, annak hiányát teszik szóvá, vagy követelik. Ez 

utóbbi fogalomhoz tartozó, leginkább hangoztatott követelések például a közvagyon 

méltányosabb elosztása, a károsnak tartott idegen tőke kiváltása helyivel, vagy a 

kivándorlás megszüntetése. Azért tartjuk fontosnak mindezt kihangsúlyozni, mert a 

megközelítés rendkívül szubjektív, csupán a progresszió központi kérdésére koncentrál, és 

figyelmen kívül hagyja azokat a jelenségeket, amelyek pozitívan járultak hozza a 

felhalmozáshoz, illetve a gazdasági struktúra változásához, bármennyire is szerények ezek. 

A kutatás három különböző szintje – a makroszintet jelentő országos gazdaságpolitikák, a 

középső szinten a metszéspontban lévő határrégió forgalma, illetve a mikró szinten a 

törvényhatóság termelési tényezői, ezek alkalmazásai – közül az utóbbit tartjuk a 

legfontosabb helyszínnek. A struktúrabéli változást ezen a bázison négy ipari ágazat 
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alakulásán keresztül igyekszünk tetten érni, aminek megértéséhez elengedhetetlen a 

földrajzi elhelyezkedés és a jogrendszerbéli átalakulás hatásainak az ismerete. 

 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 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 – arányaiban többet, mint a 

másik három székely megyében – Csík, Maros-Torda (Marosvásárhely város kivételével) 

és Udvarhely – 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 székelyföldi kézműipar képviselői – a 

Romániával kirobbant vámháború miatt – a közbeszerzésekből nagyobb részesedést 

szerzett, mint az ország más területein élők, amit részben már célzott támogatásnak is 

értékelhetünk. A közbeszerzések útján történő támogatás végül nem mutatkozott hosszabb 

távon hatékonynak, meglátásunk szerint azért, mert nem a szabadpiaci szereplést 

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

pozíciójukat. 

 A kutatás kiterjedt a gazdaságot befolyásoló tényezők olyan sajátosságainak a 

vizsgálatára, amelyek az általános országos környezettől jelentősen eltértek, és amit a 

historiográfia korábban szintén a korabeli publicisztikára támaszkodva tárgyalt. Az egyik 

ilyen jogi természetű: Székelyföldön a polgári viszonyok meghonosodásával az teljes 

lakosságra kiterjedt közteherviselés. Korábban a lakosság döntő többsége adómentességet 

élvezett, a fiskális fordulat elsősorban ugyan az agrárszektor terheit emelte, de az 

kommercializálódás előmozdította, például a pálinkafőzés megtartóztatásával piac 

teremtődött a szeszes italok számára. 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 
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pontosításával jelentős erdőbirtokok estek azon túlra, 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, a 

megélhetéshez elégtelen 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 román fejedelemségekben 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 is növekvő keresletet. Az erdélyi iparosokat szívesen 

látták. Míg ez a kirajzás kevésbé látványos, a vámháború miatt egy nagyobb hullámban 

telepedtek ki székelyföldi iparosok, akik korábban oda csak exportálták termékeiket – 

amely jelenség az ipartársulatok, a kamarák és a sajtó tájékoztatásai miatt szélesebb körű 

ismertségre tett szert, a politikai döntéshozókat is cselekvésre késztette. 
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 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. 

 Vizsgálatunk tárgyává tettük, a kifele irányuló vándorlás mellett, azt a jelenséget, 

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 a mezei munkának szezonja volt. A 

folyamatos tevékenység biztosítása érdekében az üzemvezetés gyorsan reagált: megyén, 

régión kívüli munkaerőt vettek igénybe, konjunktúratelepüléseik lakosai az ország 

legkülönfélébb régióiból származtak. Ezzel szemben a megyeközpont gyáripartelepeink 

vonzásköre elsősorban Háromszék megyére terjedt ki. 

 A disszertációban tárgyalva van régiónak a kontinentális áruforgalomba való 

bekapcsolódása. Háromszék a kelet felé irányuló kereskedelem főütőerének közvetlen 

szomszédságában helyezkedett el. A vasút előtti időszakban jelentékeny számban 

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 közúti 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 embercsempészetet elsősorban a fiatal lányok esetében sikerült 

beazonosítani. Árucsempészet szórványosan a vizsgált időszak alatt mindig zajlott. 

Általában nem kereskedelmi mennyiségű, főleg fogyasztási cikkek szabálytalan 
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importjáért állítottak elő egyéneket. A csempészet szervezett formában akkor bukkant fel, 

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 véltük, hogy a disszertációt egy olyan fejezettel vezessük 

fel, ami az Osztrák-Magyar Monarchia és a Román Királyság közötti kereskedelmi 

egyezményeknek, a vámterhek és az áruforgalom volumene alakulásának jár utána. Az 

egyezményeket kronologikus sorrendbe ismertetjük, kezdve az 1875-ben, befejezve az 

1909-ben kötöttel. Az eseménytörténet a nemzetközi egyezmények aktiválásának 

kulcsmozzanatait követi végig: tárgyalás, aláírás és ratifikáció. 

 

 

 

Módszerek, források 

 

 Mivel az országos határvonal érintkezett Székelyföld jelentős részével, beleértve 

Háromszéket, kiemelt figyelmet kell fordítanunk, a sajátos jogállású régiónak a polgári 

jogi keretek közé történő átmenetének vizsgálata mellett, a szomszédos Romániában 

történt változásokra is. A historiográfiai áttekintést tartalmazó fejezet ezért külön kitér a 

román és a magyar történetírás sajátos megközelítési módjára az olyan alapvető kérdések 

körül, mint szabad kereskedelem és protekcionizmus; kereskedelmi egyezmények és 

áruforgalom; Erdély gazdasági érdekei és az ókirálysággal való kapcsolata; Kivándorlás; 

Székelyföld gazdasága. 

 Az Osztrák-Magyar Monarchia és Románia közötti kereskedelmi egyezményeket 

tárgyaló rész elsősorban Magyarország és Románia sajátos érdekeinek a bemutatására 

koncentrál, ennek forrásbázisa pedig a Földművelés-, Ipar- és Kereskedelemügyi 

Minisztérium (átszervezése után a Kereskedelemügyi Minisztérium), a magyar 

Pénzügyminisztérium vonatkozó iratai, valamint a magyar Minisztertanács jegyzőkönyvei. 

A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárában őrzött fondokból az 1875-ös, 1886-os 

(meg nem valósult), 1893-as és 1909-es egyezményekre vonatkozóan a tárcák közti 

(beleértve a közös külügyet) egyeztetések, levelezéseket, belső használatra szánt 

referátumokat és számításokat, valamint a tárgyalások menetéről tett jelentéseket 

hasznosítottuk. A román fél tevékenységére vonatkozóan a Külügyminisztérium 

Levéltárának (Arhiva Ministerului Afacerilor Externe) nemzetközi egyezményeket 
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tartalmazó fondjából azokat a levelezést dolgoztuk fel, amelyet a tárca a diplomáciai 

képviseletekkel és a meghatalmazott tárgyalódelegációval folytatott. A ratifikációkra 

vonatkozó rész teljes egészében a magyar és a román parlament irományaiból (bizottsági 

jelentések), illetve a naplókból (vita) építkezett. A vámterhek alakulásának vizsgálatánál az 

egyezményben rögzített-, illetve az autonóm vámtarifában szereplő árucsoportokat és 

tételeket hasonlítottuk össze. Magyarország esetében mindig az törvénycikkek 

mellékletében szereplő tarifákat használtuk fel, Románia esetében pedig a külön 

kiadványban megjelentetteteket. Az áruforgalom alakulását mindannyiszor a magyar 

hivatalos statisztikában szereplő adatokból rekonstruáltunk. 

 A határmenti régiónak a külkereskedelembe való bekapcsolódását 

általánosságaiban ismertetjük, a Csík, Háromszék és Brassó megyékre vonatkozó adatok 

egy részét a magyar minisztériumok (PM, BM, és FIKM) fondjaiból merítettük, ezen kívül 

Háromszék és Brassó megyék alispáni iratait vettük igénybe, amelyeket a Román Nemzeti 

Levéltár megyei fiókintézményeiben őriznek. Az árucsempészetre vonatkozó adatok 

azokból a tényleírásokból vagy vizsgálati iratcsomókból származnak, amelyeket a 

csendőrség, vagy pénzügyőrség állított össze, és vagy a felettes szerveknél kerültek 

irattárazásra, vagy a helyi közigazgatás apparátusában. Számadatokért elsősorban a 

Pénzügyminisztérium hivatalos, nyomtatott kiadványaihoz folyamodtunk. 

 A személyforgalom sajátosságainak ismertetése ennél jóval összetettebb 

forrásbázisra épül. A kivándorlás kérdéséhez nagy mennyiségben alkalmaztunk hivatalos 

levelezést, amit az alispáni hivatal az alárendelt, vagy alsóbb szintű intézményekkel 

folytatott: községek elöljáróságai, városi tanácsok, körjegyzőségek, szolgabíróságok. Ebbe 

a kategóriába sorolhatóak be a különböző, magánszemélyek által írt feljelentések, illetve 

sikerült beazonosítani olyan kérelmeket is, amelyeket romániai munkásközvetítők, 

uradalmi intézők, vagy gyári üzemigazgatók intéztek a vármegyei adminisztráció fejéhez. 

Ugyanebbe a kategóriába helyezhető el a hivatalos kivándorlási statisztikához szűkségek 

adatok gyűjtése körül zajló levelezés, aminek elemzése után jutottunk arra a 

következtetésre, hogy – legalábbis Háromszék megye esetében – a Románia irányába 

történő népmozgásokról nem nyújt megfelelő adatokat a kérdéses mű. A migráció 

mértékének megbecsüléséhez az alispáni jelentésekben szereplő, útlevélkérelmekre 

vonatkozó számokból alkottunk adatsort. A szezonalitás nyers meghatározását 

(agrárszektor elszívó ereje) a féléves és negyedéves adatok összehasonlításával sikerült 

részben elérni. A földművesek és iparűzők összetételére vonatkozóan már jóval 

pontosabban mérésre nyílt lehetőség a 15 napig érvényes úti okmányok iktatójából, sajnos 



9 

csak egy szűkebb időintervallumra. Az illegális határátlépés jelenségét a határátlépő 

állomások által összeállított kimutatások és a csendőrségi tényleírások alapján sikerült 

rekonstruálni. Ezek a forrástípusok minden esetben Háromszék vármegye alispáni iratai 

közül kerültek napvilágra. A kivándorlás bemutatása egy olyan résszel zárul, amikor a 

helyi hatalmi struktúra képviselőinek a fenti kérdéssel kapcsolatos, különböző fórumokon 

megfogalmazott véleményeit és megnyilvánulásait foglalja össze. 

 A Háromszék vármegyébe történő bevándorlást a nagyobb birtokosok és a faipari 

vállalatok munkaerőigényének szempontjából közelítettük meg, erre vonatkozóan pedig 

szintén a hivatalos levelezés állt a rendelkezésünkre. A betelepedők származási helyének 

megállapításához az iskolai matrikulák és az egyházi anyakönyvek szolgáltak forrásként, a 

hiányos adatok miatt azonban nem állt módunkban nagypontosságú képet alkotni a 

jelenségről. 

A disszertáció utolsó fejezetét a mélyfurásoknak szenteltük. Módszereket tekintve 

több elemet a vállalattörténettől kölcsönöztünk, bár nem kizárólag ezt a megközelítési 

módot alkalmaztuk, ami abban is megmutatkozik, hogy jelentős mértékű a feldolgozott 

kvantitatív adat. Mindezen túl, a szerző kifejezi reményét, hogy az általa a disszertáció erős 

pontjának ítélt fejezet nem a „különös vállalattörténet” kategóriát gazdagítja. 

A négy esettanulmányt magába foglaló fejezet öt ipari ágazatot ragadott ki, 

amelyek közül egyik hanyatló (kézművesség) a további négy pedig növekvő (szeszipar, 

faipar, textilipar, dohányipar). Forrástípus 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. 

Az első alfejezet a szeszfőzdék növekedését tárgyalja. A kézműiparosok számára a 

céhes keretből való kiszakadásnak és kereskedelmi szeszfőzési irányába történő 

orientációjának folyamatát a két város, Kézdivásárhely és Sepsiszentgyörgy, iratanyagában 

szereplő iratok – fajtájukat tekintve a pénzügyőrség számára összeállított, pálinkafőzők 

kimutatások és a brassói kereskedelmi- és iparkamara számára készült iparos névjegyzékek 

– segítségével sikerült megragadni. A piac kialakulására vonatkozóan a törvényhatósági 

bizottság közgyűléseinek jegyzőkönyveit vettük igénybe, ezen a fórumon tárgyalták a 

községek és közbirtokosságok italmérési jogának a haszonbérbe adásának jogszerűségét. A 
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főzdék technológiai átmenetére vonatkozóan a gőzkazánok periodikus felülvizsgálatainak 

eredményeit tartalmazó, a M. Kir. Államépítészeti Hivatal által kiállított jegyzőkönyvek, 

illetve az állami kedvezménynek az  elnyeréséért a szaktárcához felterjesztett iratcsomók 

voltak irányadóak. A kézműiparosok és szeszgyárosok urbanisztikai háborúskodása 

Kézdivásárhelyen az építési engedélyek körüli viták és pereskedések iratanyagán alapszik. 

Az alfejezet utolsó része a komplementer tevékenységnek számító szarvasmarha-hízlalás 

egyes aspektusaira vet fényt. A távolsági kereskedelembe való bekapcsolódás 

sajátosságainak a megismerése a vasúti állomásokon lebonyolított állategészségügyi 

vizsgálatok jegyzőkönyvei alapján vált lehetővé, amely iratfajta egy év kivételével 

hiánytalanul fellelhető a sepsiszentgyörgyi levéltárban. Területi lefedettség szempontjából 

azonban hiányosak az adataink, Háromszék megyéből származó szarvasmarhát nagy 

volumenben szállítottak el a brassói és barcaföldvári (Brassó vm.), illetve az ágostonfalvi 

(Nagy Küküllő vm.) vasúti állomásról. Sajnálatunkra a Brassó-, illetve a Maros megyei 

levéltárban – valószínűleg selejtezés miatt – nem sikerült beazonosítani ezt az iratfajtát. 

A második, faipari vállalatokat elemző alfejezet bevezetőjében a határ kérdésével 

foglalkozunk, ennek forrásai a különböző határincidensek kivizsgálásáról készült 

jelentések, határleírások és térképek. Az erdők haszonbérbe adásának gyakorlatát két 

irányból vizsgáltuk meg, különböző forrástípusok alapján. A közösségi tulajdonlású erdők 

haszonbérletének jogszerűségét a vármegyei közigazgatási bizottság erdészeti albizottsága 

állapította meg, így az oda benyújtott iratcsomók voltak az irányadóak ebben az esetben. A 

természetes személyek esetében az eladás/haszonbérbe adás egyszerű magánjogi aktust 

jelentett, itt a közjegyző előtt megkötött szerződések szolgáltak adatokkal. A faipari 

vállalatok vágási területének növekedését és annak irányát az iparvasúti vágányok építését 

nyomon követve állt módunkban rekonstruálni. Ennek forrása a M. Kir Államépítészeti 

Hivatal által felvett jegyzőkönyvek, amelyek az engedélyezéshez szükséges helyszíni 

szemléken keletkeztek. 

A harmadik alfejezet hét kézdivásárhelyi kézműves mester életpályája azon 

szakaszának nyomon követésére helyezi a hangsúlyt, amikor azok a vámháború nyomán 

Romániába telepítették át műhelyeiket. A forrásbázis törzsét ez esetben azok a kihallgatási 

jegyzőkönyvek teszik ki, amelyeket a városi tanács, mint iparhatóság állított össze, minden 

olyan alkalommal, amikor egy-egy segéd saját kezdeményezésére hazatért, munkába 

szándékozott állni és vallomást tett, ismertetve távollétének fontosabb mozzanatait. 

Az utolsó alfejezet a háziipar és gyáripar sajátos viszonyát tárgyalja. Ennek 

bemutatásánál hagyatkoztunk a legnagyobb mértékben azokra a röplapokra, emlékiratokra 
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és egyéb természetű korabeli publicisztikára, amiből a történetírás is bőven inspirálódott. 

Ennek az esettanulmánynak az összeállításához használtunk fel első ízben iparvállalati 

fondokat: a sepsiszentgyörgyi M. Kir. Dohánygyárét illetve az Első Székely Szövőgyár 

Részvénytársaságét. Ezek elsősorban kvantitatív források: termelési adatok, bérköltségek 

könyvelése, illetve munkás törzskönyvek és munkásfelvételi napló 

 

 

 

Szerkezet 

 

A disszertáció struktúrája a tartalomjegyzék szerint a következő: 

Előszó 

Bevezetés 

1. Historiográfiai áttekintés 

1. 1. A román történetírás 

1. 2. A magyar történetírás 

2. Kereskedelmi egyezmények és vámtarifák az Osztrák-Magyar Monarchia és Románia 

között 

2. 1. Kereskedelmi kapcsolatok az újszülött nemzetállammal 

2. 2. A szabad kereskedelem jegyében kötött kereskedelmi egyezmény és vámtarifa 

2. 3. A nemzetközi védővámos politika árnyékában 

2. 4. Látszólagos visszatérés a szabad kereskedelemhez 

2. 5. A balkáni háborúk előszele 

2. 6. Ratifikációk 

2. 6. 1. Az 1875-ös egyezmény 

2. 6. 2. Az 1893-as egyezmény 

2. 6. 3. Az 1909-es egyezmény 

2. 7. Tarifák és az áruforgalom főbb jellemzői 

3. Határvidék és közvetítőszerep 

3. 1. Országhatár/vámhatár és az őrzők 

3. 2. A külkereskedelem szállítóeszközei 

3. 2. 1. A szárazföldi szállításban végbement struktúraváltás körülményei 

3. 2. 1. 1. Fuvaros és szállítóeszköze 

3. 2. 1. 2. Ló-kiviteli tilalom 
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3. 2. 1. 3. Marhavész elleni intézkedések 

3. 2. 1. 4. A szállítmányozók többletterhei 

3. 2. 2. A vasúti csatlakozások első üteme 

3. 2. 2. 1. A gabonaforgalom útirányformáló funkciója 

3. 2. 2. 2. A magyar-román vasúti csatlakozások tárgyalásai 

3. 2. 2. 3. A vasúti csatlakozás kérdése helyi szinten 

3. 2. 3. Illegális áruforgalom, csempészet 

3. 3 „Székely kivándorlás” vagy határszéli munkaerő-migráció 

3. 3. 1. Útlevélügy 

3. 3. 2. Szabálytalan határátlépés 

3. 3. 3. Fiatal nők utazás-korlátozása 

3. 3. 4. Elszívó és felhajtóerők 

3. 3. 5. A munkaerőhiány problémája és az érkezők 

3. 3. 6. Székely kivándorlás és hivatalnoki magatartás 

4. Gazdasági környezet és üzleti modellek 

4. 1. Kisüstitől a szeszgyárig: a főzdék növekedése 

4. 1. 1. Helyi piacok kialakulása 

4. 1. 1. 1. A szeszfőzés szabad gyakorlata 

4. 1. 1. 2. Italmérési szabadalom és monopólium 

4. 1. 1. 3. Korcsma tartás szabad gyakorlata 

4. 1. 1. 4. Reform-törvénycsomag és pánik 

4. 1. 2. Alapítás, talpon maradás és terjeszkedés 

4. 1. 2. 1. Alapítások 

4. 1. 2. 2. Urbanisztikai következmények: helyi háborúskodás 

4. 1. 2. 3. Alkalmazkodás az állami intervencióhoz 

4. 1. 2. 4. Távolsági kereskedelem 

4. 2. Az erdővagyon újraelosztása és faipari nagyvállalatok megjelenése 

4. 2. 1. A revendikált havasok Háromszéken 

4. 2. 2. Arányosítás 

4. 2. 3. Az országos határ kérdése 

4. 2. 3. 1. Határincidensek 

4. 2. 3. 2. A kormány álláspontja 

4. 2. 4. Állegészségügyi intézkedések 

4. 2. 5. Erdővagyon elidegenítése közösségi tulajdonból 
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4. 2. 6. Erdővagyon elidegenítése magánszemélyek tulajdonából 

4. 2. 7. Vásárlói szempontok 

4. 2. 8. Az áruforgalom iránya 

4. 2. 9. A háromszéki fenyő helye az áruforgalmi statisztikákban 

4. 3. Megélhetési taktikák válság idején: kézdivásárhelyi csizmadia- és cipészmesterek a 

vámháború körülményei között 

4. 3. 1. Egy remélt, de váratlanul érkezett állami megrendelés 

4. 3. 2. Mesterek útjai konjunktúra idején 

4. 3. 3. Válságra networking 

4. 3. 4. Piacátrendeződés és a mesterek újabb orientációi 

4. 4. Háziipar és gyáripar különös tánca 

4. 4. 1. A háziipar állapota Háromszéken 1884-ben 

4. 4. 2. Az iparfejlesztés fórumai 

4. 4. 3. Iparfejlesztési elképzelések és megvalósítások 

4. 4. 3. 1. Első Székely Szövőgyár Részvénytársaság 

4. 4. 3. 2. A sepsiszentgyörgyi Magyar Királyi Dohánygyár 

4. 4. 1. A küldetés beteljesítése 

4. 4. 1. 1. Piaci pozíciók 

4. 4. 1. 1. Foglalkoztatás 

5. Zárszó 

Források és bibliográfia 

Függelék 

A függelékben 152 diagram és táblázat kapott helyet, amelyek nem csupán 

illusztrációként szolgálnak, hanem a kvantitatív adatok értelmezéséhez nyújtanak 

támpontot, a szerkesztett szöveg pontosabb megértéséhez feltétlenül szükséges elemek. 

 

 

 

Eredmények 

 

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 
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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 szerzői 

igyekeztek azt 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, vagy arra hajlamosak voltak, 

tevékenységükkel széles néptömegeket károsítottak meg. Vizsgálódásunkat ezért saját 

szempontrendszerünkre alapoztuk, aminek fontos eleme az üzleti élet szereplőivel való 

szorosabb 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, a szakmai ismereteknek egymás között történő 

átadása 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 tetteiket, cselekvési irányuk helyessége mellett érveltek, 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 maradt ebben a témakörben. 

Például: szerepe volt-e annak, hogy Háromszék megye kimagasló (szesztermeléssel 
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összefüggő) adóterheket teljesített, abban, hogy az államkincstár 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 „vízgyűjtő 

területét” 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 jegyzőkönyvei, 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 országosan integrált jogállású, de történeti hagyományai és földrajzi 

pozíciójából kifolyólag mégis sajátos jegyeket mutató régió helyzetéről. Végeredményben 

bízunk benne, hogy munkánk eredménye nem csupán kuriózumként könyvelhető el. 


