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S
okan jósolgatják, hogy 
egy-két hét és pánik 
lehet az élelmiszerpia-
con, ugyanis hatalmas 
mennyiségben vásáro-

lunk fel alapvető fogyasztási cik-
keket a járvány előtti időszakhoz 
képest. Vagyis hozzávetőleg öt-
ször annyit, mint normális eset-
ben és körülbelül kétszer annyit, 
mint a karácsonyi vagy a húsvéti 
ünnepek előtt. Utóbbi kereslet-
többletre tartalékolással és túl-
termeléssel fel lehet készülni. A 
mostani helyzetre viszont sem-
milyen forgatókönyv nem volt 
írva. Csakis a hétköznapi embe-
rek józan eszén múlik, hogy be-
következik-e az élelmiszerpiac 

összeomlása vagy sem. A terme-
lők többsége a felvásárlóknak 
adja el terményeit, a nagybani 
felvásárlók pedig a multikkal 
állnak szorosabb kapcsolatban, 
így pillanatokon belül üres üz-
letekkel találhatjuk magunkat 
szembe. És míg a nyugati álla-
mokban léteznek családi gaz-
daságok, nálunk az 1989 utáni 
időszak évtizedeinek tudatos 
vidékrombolásából fakadóan 
esélyünk sincs lábra állni egy-
hamar, ha vége lesz az embert 
próbáló időszaknak. 

A partiumi kisfalvakban élők 
– ahol egy vagy két vegyeskeres-
kedésnél több nem szolgálja ki a 
helybéli vevőkört – a járványügyi 
helyzet beállta óta az emberek 

naponta megütközéssel veszik 
tudomásul, hogy bár a kormány 
által beígért árakat nem emelhet-
ték volna magasabbra az elmúlt 
három hónap átlagához képest, 
mégis szinte duplájára nőttek. 
Hogy még bosszantóbb legyen a 
helyzet, a feketeárusok hada is 
ellepte a kistelepüléseket, főleg 
ahol a tulajdonosnak nehezebb a 
kiürült polcokat feltölteni.

A „kitakarított” árukészletet 
nem olyan egyszerű egyik napról 
a másikra pótolni. Ezt kihasz-
nálva egyesek mázsaszám vásá-
rolták fel a lisztet, cukrot, rizst, 
száraztésztát, konzervet és egyéb 
tartós élelmiszereket nemcsak 
saját éléskamrájuk feltöltése ér-
dekében, hanem inkább a rossz 
idők kínálta nyerészkedés miatt. 
Vannak szemfülesek, akik a leg-
szörnyűbb időkből is hasznot 
tudnak húzni, tőkét kovácsolnak 
mit sem törődve a helyzet terem-
tette nyomorúsággal és embertár-
saik kiszolgáltatottságával.

Mint tudjuk, a feketekeres-
kedelem a legális üzleti forgal-
mat teljesen vagy részben ki-
kerülő „gazdasági ágazat”. Az 
így szerzett pénz megkerüli az 
adóhatóságot, vagyis feketejö-
vedelmet hoz létre, könnyebb, 
kifi zetődőbb, sikeresebb bevétel 
formájában. 

Közülünk sokan még meg-
érték azokat a nyolcvanas évek-
beli időket, amikor nemcsak a 
partiumi magyar határ mentén, 
de a Bánság peremtelepülésein, 
sőt Temesvár belvárosában is a 
helybéliek szerb személygépko-
csik csomagtartóiból méregdrá-
gán vásárolták a kávét és egyéb 
hiánycikket. Természetesen a 
babkávénak már a hazai árát sem 

ismertük, csak sejtéseink voltak, 
hogy dupla árat fi zetünk a tízde-
kás csomagért. Egyes élelmisze-
reket még annál is drágábban 
kínáltak, de a szükség nagyúr, 
a román üzletek polcain pedig 
halkonzerveken (azokhoz akkor 
még banikért lehetett hozzájutni) 
és néhány dunsztos üvegbe ra-
kott céklán kívül alig volt egyéb 
fogyasztható élelmiszer.

A napokban megcsapott egy-
féle déjà-vu-féle érzés, amikor 
az egyik bevásárlóközpont előtt 
lisztet és egyéb árut láttam bepa-
kolni több személyautó és kiste-
herautó roskadástól terhes rak-
terébe, főleg hogy előtte való nap 
az egyik internetes oldalon horri-
bilis árakon kínálták a napok óta 
hiánycikknek számító élesztőt és 
lisztet, amelyet magyarországi 
lerakatokból töltöttek fel a hazai 
határ menti magyar és román 
kereskedők.

Malomtulajdonos ismerőseim 
is jelezték: teherautószám hord-
ják tőlük a lisztet, ami eddig so-
sem fordult elő, vagy csak ritka 
esetekben. Akkor is a forgalma-
zott őrleményeknek csak a töre-
déke vándorolt más településekre 
a mostani gyanúsan furcsa forga-
lomhoz képest. Ugyanis egybe-

hangzóan megegyeztek abban, 
hogy a napi több száz kilónyi 
lisztmennyiséget nem a szemé-
lyes szükségletet kielégítendő fu-
varozzák el, de kilónként borsos 
áron cserél gazdát.

Kikerestem a közösségi ol-
dalakon a hasonló adok-veszek 
csoportokat és lám, az orvosi 
kékszesznek is igencsak meg-
nőtt a kereslete, no meg az ára 
is. Akárcsak a többi fertőtlenítő 
szernek. Nagyváradon egy kis 
üveg kézfertőtlenítő ára eléri a 
70 lejt is, amely hivatalosan 38 
lej lenne. Az élesztő majdnem 
többet kóstál, mint egy kiló liszt, 
hisz 3 lejért vesztegetik levélnyi 
csomagját, míg a liszt kilóját 4 
lejért. Természetesen a csomag-
tartóból, mint egykoron az átkos 
világban. 

Vannak tehát, akik azt látják 
a járványügyben, hogy jó üzlet a 
félelem, jó haszonnal meg lehet 
lovagolni. Mert vagy a kórtól fél 
az ember, vagy az éhhaláltól. A 
romániai ügyeskedőknek pedig 
azonnal van mindenre tervük, 
hiszen koronavírus ide vagy oda, 
a balkáni ember arról híres, hogy 
megél a jég hátán is. És sajnos ez 
a hajlam is ragályos. Legalábbis a 
Partiumban már felütötte a fejét.

Magyarországi Pártja megalakí-
tása előtt pár héttel elhunyt, és 
ő különben is anarcho-szindika-
lista volt. Nem hiszem, hogy a 
végeredményt tekintve ez olyan 
nagy különbség lenne. Azt se 
feledjük, hogy jelentős szerepe 
volt Marx és Engels egyes művei, 
például a Kommunista Kiáltvány 
hazai terjesztésében. Mintha ma 
valaki Saul Alinsky vagy Szrgya 
Popovics hírhedett programját 
terjesztené… Szerintem Szabó 
Ervin szélsőséges gondolkodású 
„intellektuális terrorista” volt, 
ezért a 21. század demokráciájá-
ban vállalhatatlan fi gura.

Hasonló vita alakult ki Ságvári 
Endréről, akit magyar csendőrök 
lőttek le Budapesten a 2. világ-
háború idején. Hős, áldozat vagy 
mai szóhasználattal élve terroris-
ta volt?

Ságvári Endrével kapcsolatban 
is le kell szögezni néhány tényt. 
Ő a második világháború alatt an-
nak az illegális Kommunisták Ma-
gyarországi Pártjának volt egyik 
vezető személyisége, amelyet – a 
Komintern nevű „világpárt” által 
– Moszkvából irányítottak. Ő is 
a sztálinista totalitarizmus híve 
volt. Fegyelmezett pártkatonaként 
szó nélkül elfogadta az 1939-es 
Molotov–Ribbentrop-paktumot. 
Akkor – akárcsak a Moszkvához 
hű sok millió többi kommunista 
– még nem volt „antifasiszta har-
cos”… Ami pedig a halálát illeti, 
le kell szögezni: véletlenül bukott 
le, nem is ő utána nyomoztak. 
Ha 1944. július 27-én nem kapja 
elő nagy kaliberű pisztolyát, és 
nem kezd el összevissza lövöl-
dözni – melynek következtében 
két csendőrt súlyosan megsebe-
sített, egy rendőr pedig belehalt 
a sérülésébe –, feltételezhetően 
élve úszta volna meg 1944–45-öt. 
Én azt is valószínűsítem, hogy 
az „antifasiszta ellenálló” múlt-
jára való tekintettel a hírhedt 
Péter Gábor helyett akár ő is le-
hetett volna 1945-ben a politikai 
rendőrség vezetője. Összefog-
lalva: Ságvári Endre nem tekint-
hető „antifasiszta mártírnak”, ő 
közönséges rendőrgyilkos volt.

Magyarországon ma is vita 
zajlik a kommunistákról elne-
vezett utca- és intézménynevek 
megváltoztatásáról. A létező tör-
vény ellenére nagy az ellenállás, 
az MTA sok régi „hőst” védel-
mez. Hogyan látja a továbblépés 
lehetőségét?

Nem az MTA BTK Történet-
tudományi Intézetére kellett 
volna bízni azt, hogy milyen 
vállalhatatlan személyektől kell 
megszabadítani köztereinket. 
Szerintem az akadémia tagjai-
nak nagy része „balra húz”, el-
fogult a bukott kommunista re-
zsim „hőseivel” kapcsolatban. 
Ráadásul sok esetben a vidéki, 
helyi kommunistákat – akikről 
mint a „munkásmozgalom régi 
harcosai”, „mártírjai” neveztek 
el köztereket – nem ismerik, te-
hát nem is tették fel arra az omi-
nózus tiltólistára. Azt hiszem, 
szerencsésebb lett volna a vidé-
ki levéltárakra vagy a Nemzeti 
Emlékezet Bizottságára bízni 
a munkát. Annak azonban na-
gyon örülök, hogy a Magyar 

Patrióták Közösségének fiatal 
tagjai nem hagyják annyiban 
ezt a dolgot.

Sokat foglalkozik az erdélyi 
magyarság 20. századi történe-
tével. A negyvenes évek második 
felében valóban egyféle menedé-
ket látott az erdélyi magyarság a 
baloldali törekvésekben?

Az ismét kisebbségi sorba ke-
rülő észak-erdélyi magyarság 
egy kisebb részében élhettek 
illúziók. 1944–1945-ben ugyanis 
a két jobboldali történelmi párt, 
a Nemzeti Parasztpárt és a Nem-
zeti Liberális Párt politikusai 
azt hitték, tovább lehet folytat-
ni azt a magyarellenes politikát, 
amelyet a királydiktatúra beve-
zetése előtt végeztek. A Román 
Kommunista Párt (RKP) pedig 
taktikai okokból azt ígérte, hogy 
ha hatalomra kerül, megszűnik 
a romániai magyarság elnyomá-
sa, kisebbségi sorsban tartása 
és megvalósul a „nemzetiségi 
jogegyenlőség”. Persze az illú-
ziók a negyvenes évek végére 
szertefoszlottak… Az 1960-as 
évek végén Domokos Géza nem-
zedéke azonban ismét abban az 
illúzióba ringatta magát, hogy 
a Ceauşescu-rezsim lassú libe-
ralizálódása elhozza a tényle-
ges jogegyenlőséget a romániai 
magyarság számára. Mint közis-
mert, nem ez történt. Az a baj, 
hogy 1989 végén, 1990 elején a 
magyar kisebbség vezetőinek 
egy része ismét az illúziói foglya 
lett – de ez már egy másik, a kö-
zelmúlt története…

Hogyan ítéli meg az erdélyi 
magyar kommunista örökséggel 
való szembenézést?

Az elmúlt két évtizedben óri-
ási fejlődést tapasztaltam. Az 
1990-es években egy kezemen 
meg tudtam számlálni a ro-
mániai magyar kisebbség 1945 
utáni történelmével foglalkozó 
kutatókat. Szerencsére – azzal 
párhuzamosan, hogy megnyíl-
tak a kutatók számára a vidéki 
és központi levéltárak – sok fi-
atal, tehetséges erdélyi magyar 
történész kezdett el dolgozni. A 
CNSAS Archívumának létrejöt-
te egy újabb, jelentős mérföld-
kőnek bizonyult a kutatások 
szempontjából. Természetesen 
ez nemcsak a romániai ma-
gyarság, hanem az egész ország 
szempontjából így van. Szerin-
tem a folyamatok biztatóak.

Az elmúlt évtizedekben több-
ször elhangzott a kommunizmus 
perének szükségessége, amit 
egyre többen illúziónak tarta-
nak. Vajon le lehet zárni ezt a 
kort valamiféle közmegegyezés-
sel, ahogyan az a náci korszak-
kal történt?

Nem rendelkezek a jövőbe-
látás képességével – de nem 
vagyok optimista. Egy darabig 
nem lesz ezen a téren semmiféle 
közmegegyezés. A nemzeti-kon-
zervatív szemléletű történésznek 
az a feladata, hogy dolgozzon 
minél többet, majd tárja a nyil-
vánosság elé legfrissebb kutatá-
si eredményeit, és bízzon abban, 
hogy azok szép lassan „leszivá-
rognak” a „laikus társadalom” 
minél nagyobb részébe.

Virágzik a feketekereskedelem. Csomagtartóból kínált élelmiszerek
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→ A napokban meg-
csapott a déjà-vu-féle 
érzés, amikor az egyik 
bevásárlóközpont előtt 
lisztet és egyéb árut 
láttam bepakolni több 
személyautó roskadástól 
terhes rakterébe, főleg 
hogy előtte való nap az 
egyik internetes oldalon 
horribilis árakon kínálták 
a napok óta hiánycikk-
nek számító élesztőt és 
lisztet.

Már megjelentek a nyerészkedők
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