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A 
válságok ideje sokféle leleményes-
ségre megtanítja az embert. A túl-
élési ösztön hihetetlen erőket 
szabadít fel, hogy megtaláljuk boldo-
gulásunk lehetőségeit. A jelenség 

a gazdák világában is tetten érhető, hiszen elég 
végigbogarászni a világhálót, ahol a vásárló sok 
online értékesítési felülettel fut össze. Az eső utá-
ni gomba növekedésének gyorsaságával született 
új közösségi és egyéb internetes oldalak helyi 
gazdaközösségek mezőgazdasági termékeit kí-
nálják Erdély-szerte. A több hónapos bezártság 
arra késztette a gazdaközösségeket, hogy ön-
szerveződő módon találjanak kiutat a fenyegető 
pénztelenségből, és próbáljanak kihasítani egy 
vékonyka szeletet abból az élelmiszerpiacból, 
amelyet szinte teljesen maguk alá gyúrtak az üz-
letláncokat működtető multinacionális cégek. A 
próbálkozás Nyugat-Európában már jóval régebb 
óta sikerrel jár, Romániában azonban még mindig 
ott tartunk, hogy az élelmiszerek döntő többségét 
nagyáruházakban vásárolják meg az emberek. És 
járvány idején éppen a nagyáruházak éreztek rá 
leghamarabb a házhoz szállításban rejlő üzletre, 
így a piacnak ezt a részét is hamar lenyúlták.

Valójában Dávid és Góliát harcának tűnik ez 
a bibliai Dávidnak megadatott győzelem katarzi-
sa nélkül. A szervezetlen és széthúzó gazdáknak 
ugyanis egyelőre minimális az esélyük arra, hogy 
megszerezzék az élelmiszerpiacnak azt a szeletét, 
amivel a kézműves termékek forgalmazása révén 
hosszabb távon biztos megélhetése lehet sok ezer 

A 
nyírábrányi határátkelő felé menet, 
amint elhagyjuk az érsemjéni bekö-
tőutat, a lapos földeken át egy pa-
takocska – valószínűleg a bujdosó 
Ér egyik szakasza – csordogál, ezt a 

környékbeliek csak Füzék pataknak emlegetik. 
Az erecskét az 1800-as években egy téglahíddal 
tették járhatóvá (a köznyelvben Füzék-híd) utat 
biztosítva a patak szeszélyes folyásának úgy, hogy 
a magyar határ felé tartó országutat is megtart-
hassa a hátán. E téglaépítmény patinás régiség 
volt. A négylyukú szalacsi híddal együtt ugyan-
arra a mintára épült, mint a hortobágyi. Csak ez 
a hajlott hátú szolga jóval kisebb területet kötött 
össze masszív kőlábaival, mint a nagy magyar al-
földi társa. Ez az egylyukú híd igazi látványosság 
volt Érsemjén határában. Sokan autóztak át rajta 
anélkül, hogy sejtették volna, milyen régiség állja 
alattuk az idő viszontagságait, és hány esemény-
nek volt szemtanúja, amikor a történelem vihara 
elsodorta Erdélyt az anyaországtól. 

Kilenc-tíz esztendővel ezelőtt, amikor a hatá-
rátkelő irányába a román oldalról megépítették a 
nemzetközi utat, ezt a mintegy kétszáz éves közúti 
alkalmatosságot napokig próbálták szétverni az 

gazdacsaládnak. Manapság kevés olyan erdélyi 
ember számára adatik meg a pénzügyi biztonság, 
aki gazdálkodásból akarja családját eltartani. 

A koronavírus-járvány válsága azonban for-
dulatot hozott Európában a helyben megtermelt 
zöldségek, gyümölcsök, húsok és tejek, vala-
mint az ezekből készülő termékek forgalmazása 
terén. Tucatnyi olyan reklámot lehet olvasni és 
hallani Franciaországtól Magyarországig, amely 
a kormányok és agrárminisztériumok támogatá-
sával biztatja arra a fogyasztót, hogy vásárláskor 
a helyi termékeket részesítse előnyben. A szokás 
hozzánk is beszűrődött, igaz, vérszegényebben, 
mint máshol. A hazai gazdák tanácstalansága és 
kiszolgáltatottsága nem véletlen jelenség. Sem a 
román nemzeti liberális kormányzattól, sem az 
agrárminisztérium illetékeseitől nem hallottam 
olyasmit, hogy a hazai gazdák termékeit kellene 
előnybe hozni. Állami stratégia nélkül a gazdap-
róbálkozások elvesznek a nagy üzletláncok min-
dent lehengerlő reklámtengerében. A pénztelen 
és kiszolgáltatott gazdaszervezeteknek esélyük 
sincs e ringben talpon maradni. 

A tavaly ősszel megbuktatott szociáldemok-
rata kormánynak több javaslata is volt a gazdák 
által előállított mezőgazdasági termékek forgal-
mazásának felkarolására, a kormányváltással 
azonban mindez elbukott. Kérdés, hogy ezt a PSD 
mennyire gondolta komolyan. Másrészt a PNL 
soraiban fel sem merült egy hasonló „gazdamen-
tő” csomag. Nem véletlen, hogy a bukaresti kor-
mánypalota új urai számára kellemetlenné vált a 
magyar kormány által támogatott erdélyi gazda-
ságfejlesztési program, amiből több ezer gazda 
jutott beruházásokhoz. A kormánylogika szerint: 
ha ők erre képtelenek, akkor lehetőleg más se te-
gye. A külföldről hatalmas tételekben behozott és 
agyonvegyszerezett török és egyéb mezőgazdasá-
gi termékek forgalmazóinak legnagyobb örömére. 

Miért is kell helyben termelt zöldség, gyümölcs, 
hús és tejtermék, amikor mindez egységes nagy-
ságban, színben és látszólag olcsóbban besze-
rezhető külföldről? A minőség meg soha nem 
számított Romániában. Sokkal nagyobb üzlet ez 
a nemzetközi cégeknek, mintha romániai gazdák-
kal bíbelődnének, és ezt a kormány jól tudja. Ezért 
sem tesz ellene semmit. 

Az erdélyi gazdatársadalom próbálkozása így 
sem esélytelen, hiszen rendre szaporodnak azok 
a kezdeményezések, amelyek ráébresztik az em-
bereket: inkább a környékbeli gazdáktól vásá-
rolják meg a zöldséget, sajtot, túrót, tojást vagy 
mézet, mint a nagyáruházakból. Ahhoz, hogy ez 
mozgalommá váljon, magyar politikusainknak is 
mellé kellene állniuk. Ha a francia mezőgazda-
sági miniszter ki tud állni több millió francia elé 
arra kérve őket, hogy fogyasszák a francia gazdák 
által termelt sajtokat, miért ne tudná ugyanezt el-
mondani egy közismert erdélyi magyar politikus, 
akinek fontos a gazdatársadalom ügye. Természe-
tes lenne megszólítani azt a vásárlóközönséget, 
amely legtöbbször elköteleződés nélkül, csupán 
megszokásból vásárolja a nagyáruházak kétes 
minőségű mezőgazdasági termékeit. A közelgő 
választási kampányok idején Erdélyben is meg-
érne egy próbát az, ami tőlünk kissé nyugatabbra 
magától értetődő, természetes jelenség.

útépítők nehézgépei. Csak úgy suttyomban, hogy 
ne nagyon fi gyeljenek fel a rombolásra a környező 
műemlékvédők, helytörténészek. Az elmúlt száz 
esztendő történéseinek e bizonyságtevőjét ma 
már egy porladó, bádoggal bélelt primitív közúti 
objektum helyettesíti, mivel a román hatóságok 
szerint a régi történelmi építménynek lejárt a „sza-
vatossági ideje”. 

S hogy a masszív patinás közúti alkalmatos-
ság eltűnt, tanúnak csak a templomtornyok ma-
radtak, amelyeknek a határsávok és demarkációs 
vonalak sem állhattak útjukba, ha át akartak néz-
ni, szólni, üzenni a határ túloldalára. 

Az egyik ilyen műemléktemplomban, amely-
nek legrégibb köveit az Árpád-korra datálják, 
keresztelték meg 1759-ben a magyar nyelv és iro-
dalom egyik legkiemelkedőbb alakját, Kazinczy 
Ferencet (1759–1831) is. A híres és különleges isten-
háza Érsemjén központjában magasodik. Körülöt-
te öreg fák őrzik az Úr eme földi felségterületét. A 
lombok közül égbenyúló torony alatt egymásra 
tevődnek a történelmi időkkel terhes századok, 
hiszen a jó öreg égbetekintő ellát az országútig is, 
ahol jöttek-mentek a határokkal kufárkodó hatal-

masságok. A viszontagságos 20. században csak 
az ide-oda csatolt kistelepülések templomtornyai 
maradtak igazán szabadok. Átnézhettek bármikor 
a demarkációs vonalakon túlra is…

Ehhez kapcsolódik az a gondolat is, hogy kö-
zel a Berettyó vidékhez, az Érmellék peremvidé-
kén, pontosabban egy Ottomány nevű kisfaluban 
élt Szabó István tanár (1934–2015), iskolaigazgató, 
helytörténész is. Többek között nevéhez fűződik 
a Komáromi-udvarház épületegyüttes műemlék-
épületté nyilvánításának kezdeményezése, a he-
lyi világháborús emlékmű, Szentjóbi Szabó László 
költő szobrának felállítása, Szentmihályiné Szabó 
Mária írónő emléktáblája, a falu monográfi ája és 
sok egyéb kezdeményezés, ami nevezetesség, és 
ami megszentelte a helyet. 

A Komáromi-udvarház (ma Ottományi Kiállí-
tóház) Várhegyén – így nevezik a helybéliek azt 
a dombot, ahol az Érmellék egyik legszebb mű-
emléképülete található – Szabó István elkísért 
egyszer arra a nevezetes helyre, ahol Kiss Gyula 
egykori ottományi bíró jó barátjával, Fráter Lo-
ránd nótaszerzővel sokat mulatott. A szintén ér-
semjéni születésű nótás kapitány ottományi for-
golódásának helyszínén emléktábla áll, szintén 
a néhai tanárnak köszönhetően. Ez a Várhegynek 
tán a legmagasabb pontja, ahonnan ha tiszta az 
idő, tizenöt környező település templomtornya is 
láthatóvá válik. A táblán igen meglepő felirat ol-
vasható, valószínűleg a nótaszerző egyik szöveg-
töredéke: „Daloljatok csak még egyet: bánatosat, 
keserveset, utolsót…”

Fogyasszunk helyi termékeket!

Utógondolatok az elmúlt száz esztendő margójára

Sütő Éva

Makkay József

→ Tucatnyi olyan reklámot lehet olvasni és hallani 
Franciaországtól Magyarországig, amely a kormá-
nyok és agrárminisztériumok támogatásával biztatja 
arra a fogyasztót, hogy vásárláskor a helyi terméke-
ket részesítse előnyben. A trend hozzánk is beszűrő-
dött, igaz, vérszegényebben, mint máshol.

→ A viszontagságos 20. században csak az 
ide-oda csatolt kistelepülések templomtornyai 
maradtak igazán szabadok. Átnézhettek bármikor 
a demarkációs vonalakon túlra is.




