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nek. Tehát hogy a cselédsorral együtt jár az emberek 
erkölcsi létének elvesztése is. Vajon van-e valamiféle 
fegyver ezzel szemben, hogyan lehet erre felkészülni, 
hogy az emberek belsõ tartása, önbizalma, az emberek 
hagyományos kapcsolatai megmaradjanak, mert a ha-
gyományok, úgy tûnik, elveszítik a jelentõségüket az 
egyéni élet számára. 

Makovecz Imre: Ez nagyon fontos kérdés. Nagyon 
nehéz rá válaszolni. Én csak a magam életébõl tudom 
venni a példát, hogy mindent megtettem azért, hogy 
az utánunk jövõ generáció tudjon arról, hogy egy épí-
tésznek mûveltnek kell lennie; hogy az építészet nem 
kizárólag szerkezetbõl vagy antiszerkezetbõl áll, tehát 
hogy vagy konstruktív vagy dekonstruktív; nem abból áll, 
hogy a hatalommal éppen milyen az alkalmazotti viszo-
nya, és ahhoz képest igazodik különféle elméletekhez, 
amelyeket nyugatról, mint provinciális elme ide behoz 
és azt viszont hozzáigazítja ahhoz a trendhez, amit tõle 
a kommunista diktatúra megkövetel, hanem egy önálló 
alternatívát dolgoz ki, amely nemcsak keleten állja meg 
a helyét, hanem nyugaton is. 

A jelenlegi súlyos és általános probléma a dolgok 
hamis vagy hamisított megítélése, amelybõl az igazi 
mûveltség hiányzik, amin én azt értem, hogy a felvett 
és átélt mûveltségi elemek, a megtanult mûveltségi ele-
mek nem állnak össze valakiben egy történelmi ember 
belsõ képévé, hanem az az egzisztenciáját nem is érinti, 
hogy engedményeket tesz a külsõ hatalomnak szemben 
a titokzatos belsõ hatalommal, amelyben meg tud jelenni 
a szellemi élet ereje. Csak azt az utat látom járhatónak 
– és ez nem mennyiségi kérdés –, ha továbbra is gondot 
fordítunk – most már nemcsak én, hanem az utánam 
jövõ, megöregedett volt növendékek –, hogy a fiatalok 
valami módon, a neveltetésük ellenére megszerezzék 
ezt a titokzatos képességet, amelyet mûveltségnek lehet 
nevezni. Olyan értelemben, ahogy én ezt az elõbb hasz-
náltam. Nincs más lehetõség. Ad abszurdum Bradbury 
képletét látom megvalósíthatónak, hogy egy pusztuló 
világban, egy apokliptikus, tehát ítélet alatt álló világban 
tizenkét ember elhúzódik egy erdõbe, az egyik kívülrõl 
tudja a Bibliát, a másik a Koránt, a harmadik a harma-
dik kultúrkör legszentebb szövegeit, és fenntartanak egy 
szubsztanciát, mert ez a szubsztancia, ez a láthatatlan 
szellemiség az, ami minket alkot, és ami nélkül csak 
zsákutca, tragédia lehet a sorsa az emberiségnek. 

A jelenlegi világ igyekszik fölszámolni a történelmi 
mûveltséget. Az úgynevezett trend ezt célozza. Mester-
ségesen hozza létre a szegények világát, mesterségesen 
hozza létre a szemem elõtt Magyarországon a homeless-
ek közegét, mesterségesen támogatva hozza létre a falfir-
kák világát, amelyben a magántulajdonban vagy közös-
ségi tulajdonban lévõ nagyértékû épületekkel szembeni 
pszichológiai kompenzációs játékokat lehet eljátszani 
és így tovább, mondhatnám sorra. Rombolás folyik egy 
valóban új világ megalkotása céljából, ahol azt a bizo-
nyos embert, akirõl én beszéltem, szeretnék fölváltani 
egy másikkal. Hogy ez a másik milyen, azt nem tudom, 
egyelõre csak a hiányokat látom rajta, mert én annyira 
benne vagyok a fehér ember európai mentalitásában, 
hogy nem látom ennek az új típusú embernek a karak-
terét, állandóan csak a hiányain keresztül ítélem meg, 
holott kell lennie valami új konstrukciónak, amelyet ez 
az új háló, amellyel beborítják az embereket, önmagában 
kell hogy tartalmazzon, de ezt nem tudom felismerni. 

Én változatlanul semmi másban nem bízhatok, mint 

hogy az embereken keresztül, amikor megszületnek, és 
újabb és újabb generációk születnek, a teremtõ Isten 
akarata nyilvánul meg, bennük olyan értékek kell, hogy 
megszülessenek, amelyek majd helyettem fognak vála-
szolni.

BÖRÖCZ JÓZSEF
szociológus, a Rutgers Egyetem tanára

Gerle János: Kérem, foglalja össze az EU keleti bõvítésének 
jellemzõit, az miben tér el a körábbi bõvítésektõl, miben 
érhetõ tetten a kolonialista felfogás. Mik ennek az ismér-
vei, mit jelent az EU összefüggésében a birodalomépítés 
fogalma?

Böröcz József: Kutatásunk során mi a „birodalom”, 
a „birodalmiság” és a „kolonialitás” fogalmait nem napi 
politikai, hanem szaktudományos értelemben használtuk. 
Birodalom igencsak sokféle volt az emberiség történetében, 
a majáktól a cári orosz birodalomig vagy a Habsburgoktól 
a Harmadik Birodalomig: ezek némelyike jóval élhetõbb, 
elfogadhatóbb volt, mint mások. Az állami szuverenitás 
ideáljából nézvést alkalmasak persze a „birodalom” és a 
„kolonialitás” fogalmai arra, hogy bizonyos negatív értékelõ 
mozzanatokat is hordozzanak, de nem valamiféle közvet-
len, nyersen a pártpolitikára fordítható értelemben, hiszen 
ennek az elemzési módszernek éppenséggel az egyik leg-
érdekesebb összefüggése, hogy általa felvethetõ: mi volna 
akkor, mi következne abból, ha az EU például valami újfaj-
ta, korábban nem látott birodalmi szerkezet volna. 

A birodalmiság általunk használt fogalma olyan 
szupranacionális uralmi rendszerek leírására szolgál, ame-
lyekben négy ismérv együttes jelenléte figyelhetõ meg. 
Ezek:
 •    Az egyenlõtlen csere, azaz a gazdasági értékek nettó 

centripetális áramlása. Az a folyamat, melynek so-
rán az egyenlõtlen viszonyok következtében a javak 
nagyjában-egészében a gyengébb (marginalizáltabb 
helyzetû), rosszabb erõforrásbázissal rendelkezõ 
területekrõl, röviden: a perifériákról a centrumba 
áramlanak.

 •    A kolonialitás, vagyis az a tudásszociológiai folyamat, 
melynek során az alávetett helyzetû régiók lakossá-
gát a centrumok társadalmainál adottságai folytán 
kisebb teljesítményre képes, lekicsinyelt, saját magá-
ért szót emelni, magát helyesen képviselni képtelen, 
egyszerûbb kulturális minták által leírható, röviden: 
alacsonyabbrendû populációként képzelik el. (A rassz-
logika, az állítólagos fizikai jegyeken alapuló megkü-
lönböztetés, lekezelés illetve kirekesztés ennek csak 
egyik, bár kétségkívül leggyakoribb változata.) Az ide 
vágó történeti tudásszociológiai kutatások jóvoltából 
atekintetben ma már semmi kétség, hogy Kelet-Európa 
a nyugat-európai nyilvánosság kollektív képzeletvilágá-
ban ilyen, hátrányosan megkülönböztetett helyet foglal 
el, legalább is a Felvilágosodás óta. (Az a tény, hogy 
ennek hatására a kelet-európai kulturális és politikai 
elitek szinte mást sem tesznek, mint saját európaisá-
gukat a lehetõ legemeltebb hangon bizonygatják, nem 
sokban segít e képzet eloszlatásában.)

 •    A kormányzatiság exportja, azaz a nyilvános hatalom 
struktúráinak a centrum igényei és elvárása szerinti 
átalakítása.  

 •    Végül pedig az a tény, hogy a fenti három kritérium 
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egyetlen átfogó, globális geopolitikai logikába illesz-
kedik, melynek lényege a centrumterületek érdekeinek 
védelme és szüntelen kiterjesztése.
A „keleti bõvítés” folyamatát áttekintve, megítélésem sze-

rint mindez pontosan alkalmazható az Európai Unióra. 
Mindebbõl következik azonban, hogy az EU-val nem az a 
legnagyobb baj, hogy Magyarországot vagy akár az egész 
régiót, amelyben Magyarország elhelyezkedik, nem veszi 
egyenrangú emberszámba, hogy a nyugat-európai társadal-
mak kollektív tudata nem ismeri, s emiatt nem ismeri el Ma-
gyarország (a régió, stb.) mély, esszenciális nyugatiságát, s 
emiatt minket nem tekint egyenrangú félnek. Tényszerûen 
ez mind igaz persze, de nem ez a fõbaj. 

A nagyobb bökkenõ az, hogy az EU a jelenleg létezõ 
tõkés világgazdaság egyik olyan globális intézménye, amely-
nek fõ (halkan mondom: talán egyetlen) feladata, hogy 
biztosítsa a világ gazdasági értékeinek folyamatos, szünte-
len, hosszú távon eltéríthetetlen áramlását a centrumok 
– az EU esetében Nyugat-Európa – felé, hogy a világot csak 
olyan kulturális tükörben láttassa, melyben az „európainak” 
nevezett nyugat-európai társadalmak (illetve esetenként 
ezek észak-amerikai unokaöccse) magasabbrendûnek tûnik 
föl, illetve hogy rákényszerítse a világ centrumországokon 
kívüli jó kilencven százalékára a közhatalom gyakorlásának 
saját, különös hagyományaiból kialakult, nagyon speciális 
és más kulturális alapokon jószerével megismételhetet-
len, mert értelmetlen módozatait. Az EU-val tehát akkor 
is nagyon komoly baj volna, ha hazánkat az elsõ adandó 
alkalommal, mondjuk 1989. október 24-én, a Magyar 
Köztársaság kikiáltásának másnapján, közfelkiáltással el-
fogadták volna minden szempontból egyenlõ társként. 
Hogy nem így történt, az csak annyiban „érdekes”, hogy a 
keleti bõvítés tíz-tizenkét éves tapasztalatai alkalmasak arra, 
hogy megmutassák az EU lényegét a magyar (lengyel, stb.) 
közvélemény elõtt. 

Gerle János: Az Ön és tanítványai által készített tanul-
mányok 2001. novemberében jelentek meg a Repliká-ban, 
azóta kidolgozták az EU alkotmánytervezetét, konkrét 
megállapodások születtek a társult országokkal a belépés 
feltételeirõl, kiélezõdött a konfliktus Amerika és Irak között, 
ami az EU vezetõibõl igen különféle magatartást váltott 
ki. Ezek az események hogyan illeszkednek a korábban 
megrajzolt képbe, mennyiben tartja szükségesnek az Ön 
által akkor leírt jellemzés pontosítását?

Böröcz József: A lényeget tekintve nem tartom szük-
ségesnek. Ami a „keleti bõvítés” politikai történéseinek 
releváns elemeit illeti, hajszálpontosan az folytatódott, 
amit két évvel ezelõtt leírtunk, semmi érdemi változás 
nem állt be. 

Ha minden zökkenõmentesen halad, akkor jó tíz év 
múlva esetleg Magyarország is nagyjából egyenrangú tagja 
lehet majd az akkori Európai Uniónak, valahogy úgy, ahogy 
most Görögország vagy Portugália. Szegényebb és kulturá-
lisan lesajnált, de „európaiságában” nem megkérdõjelezett 
társadalom.  Ahhoz, hogy akár csak ez a nem túl ambiciózus 
vízió is megvalósuljon, nemcsak arra van szükség, hogy az 
EU mai tagállamainak társadalmai valami különös varázs-
ütésre feladják a régiónkra vonatkozó elõítéleteiket (ezzel 
kapcsolatban fölöttébb szkeptikus vagyok), hanem arra is, 
hogy a magyar gazdaság kisebbfajta gazdasági csodát való-
sítson meg, és közben eleget tegyen legalább a leglényege-
sebb Brüsszelbõl érkezõ politikai kívánalmaknak. Végezetül 
arra is szükség lesz, hogy a magyar társadalom, a magyar 
tõke, magyar politikai és kulturális élet, a tárgyi és szellemi 
kultúra, az oktatás, a mindennapok világa mind-mind gyö-

keres átalakuláson menjen keresztül. Finom eufemizmussal 
„eurocentrikussá” kell válnia, ugyanis ezt a kirekesztõ, a 
világ többi részével szemben elõítéletes mentalitást fogják 
elvárni tõle. A schengeni bevándorlási szabályok betartatása 
például azt igényli majd, hogy hamarosan nem az osztrák, 
olasz vagy német, hanem a szlovén, magyar, szlovák, len-
gyel, litván, lett és észt hatóságok fogják általános emberi 
jogaikban korlátozni a „harmadik világ” Nyugat-Európában 
szerencsét próbálni kívánó tízezreit.  A magyarországi köz-
vélemény és hivatalosság szegény külföldiekkel kapcsolatos 
magatartásából ítélve alaposan megvan erre a hajlandóság az 
államapparátusban.

Gerle János: Az Ön által leírt körülmények közötti tár-
sulás küszöbén mire irányítaná leginkább a véleményfor-
máló magyar értelmiség figyelmét? Melyek azok a nemzeti 
értékek, amelyeket különös figyelemmel kellene óvnunk, és 
van-e olyan impulzus, amelyet a saját szellemi missziójától 
elávolodott Európa számára használható formában vihetünk 
magunkkal, ami a globalizációs folyamatban kijózanító erõvel, 
gyógyító módon tud hatni?

Böröcz József: Jellemzõnek találom, hogy a „keleti 
bõvítés” utóbbi néhány hónapjában milyen különbözõ mó-
don reagáltak az érintettek: így például jól megfigyelhetõ 
volt a lengyel és magyar hivatalos reakciók közötti különb-
ség. Röviden és némileg leegyszerûsítve azt mondhatjuk: 
a birodalmi elnyomás és nyomásgyakorlás elszenvedése 
terén széles körû történelmi tapasztalatokkal rendelkezõ 
lengyel kollektív tudat különösen irritáltan reagált az EU 
szûkkeblû, helyenként kifejezetten megalázó lépéseire. 
Ezzel szemben a K und K birodalmi struktúrában végül is 
valamiféle közbülsõ helyet magának kikapart magyar törté-
nelmi identitás sokkal ellentmondásosabb, zavarodottabb 
– s így egyébként az EU számára jóval elfogadhatóbb – re-
akciókat termelt.

Ami a kérdés lényegét illeti, hadd válaszoljak egy anek-
dotával. Nemrég jó sorsom egy nagyon régi, az európait 
jópárezer évvel meghaladóan õsi kultúrájú, „harmadik 
világbeli” országba vetett.  Egy magasan képzett és joggal 
köztiszteletben álló, hivatalos kiküldetésben ott élõ magyar 
köztisztviselõ így foglalta össze, milyen koncepció révén 
próbálják ebben a közegben képviselni a magyar kultúrát: 
„Azt próbáljuk kihangsúlyozni, mennyire európai a magyar 
kultúra”, mondja, én pedig úgy érzem: ez a matthelyzet.

E képlet (a magyar kultúra, mint valamiféle idealizált 
európaiság megtestesítõje, hordozója, és semmi egyéb) 
egyfelõl pontosan képviseli a jelenlegi magyarországi 
nyilvánosság hibás helyzettudatból származó, leszûkített, 
félmûvelt, vagyis: téves magyarságképét, másfelõl kiáltóan 
érzéketlen aziránt a probléma iránt, hogy „Európa” fogal-
ma mennyire nem létezik a nemrég összeomlott gyarmati 
rendszer fogalmi keretein kívül, hogy „Európa”, különösen 
ez az idealizált „Európa” és a kolonialitás mily mértékben 
„jegyesek”. „Európaisággal” dicsekedni ott, ahol mindenki 
legnagyobb közösségi élménye az a megfakult filmfelvétel, 
melyen a brit (francia, belga, holland, spanyol, portugál, 
olasz, német) zászló végre lassan, de megállíthatatlanul le-
kúszik a zászlórúdon, hogy helyén megjelenjen a helybeliek 
különös, sokféle színbõl összeálmodott zászlaja, otromba-
ság és ostobaság egyszerre. Az „európaiság” nemcsak az 
indiai, dél-amerikai, maláj vagy elefántcsontparti értelmiség 
(hiszen ilyenek is vannak, kedves „mûvelt” európai kollé-
gák, méghozzá nem is akármilyenek!) nézõpontjából nem 
létezik a gyarmati múlttól függetlenül, hanem voltaképpen 
a nyugat-európai tudat számára sem létezik. Európa ilyen 
mértékû morális felértékelése, mindennemû, az „európai-
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ság” identitásfogalmával kapcsolatos kritika e hiánya, meg-
kockáztatom, csak a mi régiónkban tapasztalható. Mondom 
ezt annak ellenére, hogy meggyõzõdésem: a gyarmati múlt 
hiánya miatt e mentalitás jórészt import, történeti dimen-
zióban tökéletesen idegen a kelet-közép-európai kultúrák-
tól.  Különösen vicces, amikor az uráli-altáji nyelvcsaládba 
tartozó magyar kultúra (legközelebbi nyelvrokonok: a pár 
ezres nomád vogulok és osztjákok a nem kimondottan 
európai Szibériában) képviselõje terjeszti az „Európa: jóság, 
Magyarország: Európa” eszméjét, amely, mondanom sem 
kell ezek után: hibás mind morális, mind történelmi, mind 
pedig napi politikai szempontból.

 

DR. TANKA ENDRE
a Károli Gáspár Református Egyetem tanára

Tanka Endre: Az alapkérdés az, hogy az Európai Unió 
értékközösség, vagy egy hatalmi szerkezet? És a legfõbb 
gond, hogy nincsenek hiteles információink. A nagykö-
zönség találgat, a politika pedig, miután érdekei kötik, a 
legitim erõszak érvényesítésének állami monopóliuma. 
Magyarán: politikai érdekkötöttségek diktálják, hogy a 
társadalom milyen képet alakít ki az Unióról. Én társa-
dalomkutatóként – pontosabban mint az agrárviszonyok 
kutatója –, az utóbbi tízegynéhány évben olyan intézmé-
nyeket tudtam megismerni, amelyeknek már több közük 
van a valósághoz. Az EU erõforrás piacán és ennek néhány 
összefüggésében végig tudtam követni, hogy milyen kö-
vetelményrendszer van a mostani leakeni tizekkel, a csat-
lakozásra váró társult országokkal kapcsolatban, tehát, 
hogy milyen tartalmú a megállapodás. Amit mondok, az 
annyiból hiteles, hogy nem napi politikai elkötelezettsé-
gen, hanem szervezet-, intézmény- és történetszociológiai 
kutatások eredményein alapul. 

Elõször azt kell leszögeznem, hogy az merõ politikai szó-
lam, hogy nemzetek Európája. Az egész hatalmi szerkezet 
lényege az, hogy a nemzetállamokat felszámolja. Ezt a 
folyamatot az intézményrendszer igazolja. A maastrichti 
egyezmény, tehát 1992 óta gyorsult fel ez a folyamat, 
miután a gazdasági integráció nagyon erõsen átalakult 
politikai szerkezetté. Ez pedig a nemzetállamokat maga 
alá gyûri. Most csak utalok azokra a tudományos alapos-
sággal végzett kutatásokra, amelyek ezt az egész hatalmi 
szerkezetet úgy tüntetik fel, mint ami a népek leigázására 
irányul. Tehát birodalom. Böröcz József, a kiváló szoci-
ológus, amerikai professzor ezt a hatalmi szerkezetet 
a birodalom fogalmából vezeti le. Azt állítja, hogy a bi-
rodalomra jellemzõ az erõforrások olyan kihasználása, 
hogy a gazdasági értékek a perifériák felõl a központ 
felé áramlanak. Ezért eleve megtévesztõ a tõke szabad 
áramlásáról beszélni, amelyrõl azt gondolja a laikus, hogy 
az teljes szektoregyenlõséget, versenysemlegességet, pi-
aci szabadságot jelent. Szó nincs errõl. Pontosan a piaci 
diszkrimináció, az egyenlõtlen feltételeknek a partnerek-
re történõ rákényszerítése az, amit a földpiacon teljesen 
egyértelmûen látunk, és ami mutatja, hogy kizsákmányoló 
szerkezetrõl van szó. 

Én nem ezzel foglalkozom, hanem azzal, hogy a földpi-
acon és az agrárviszonyokban ez a hatalmi szerkezet, amely 
mögött a tõkeerõ munkál, hogyan intézményesül. Errõl nem 
az EU tehet, hanem az elmúlt évtizedek globalizációja, amely 
a világgazdasági szerkezetet olyan mértékben átalakította: 

repülõ pénzpiac, turbókapitalizmus, transznacionalizáció, 
ezek a közhelyek jellemzik. A globalizáció feltörte 
az Unió közösségi döntéshozatali rendszerét is, és a 
tõkehasznosítás érdekérvényesítõjévé tette. 

Azt se felejtsük el, hogy a klasszikus értelemben vett 
gyarmatosítási tendenciák nyomai is jelen vannak, hiszen a 
mai tagok közül kilenc az 1945 elõtti legnagyobb gyarmat-
tartók közé tartozik. Magyarán a terjeszkedési törekvések 
nem idegenek az ottani közvélemény számára. A föld- és 
az agrárviszonyok rendszerével – Ludvig von Bertalanffy 
klasszikus meghatározását követve – mint egymással 
kölcsönhatásban álló elemek együttesével érdemes fog-
lalkozni, amelyek új integratív minõséget tartalmaznak, 
tehát egy koherenciát jelenítenek meg. Hogy ez a rendszer 
milyen lényeges elemekbõl áll, és hogy mit vezényel, ezt jó 
tíz évnyi kutatás során lépésrõl lépésre megismertem. Öt 
ilyen tényezõt tudok meghatározni, amelyek megszabják 
a leakeni tizek helyzetét, tehát az egész keleti bõvítést. 

Az elsõ ilyen elem az EU mezõgazdasági jövõképe. 
Errõl senki nem beszél. Még a legszûkebb szakmai körök-
ben is elõfordul, hogy tabuként kezelik, holott megjelent 
már különféle publikációkban. A lényeg az, hogy az 1999-
ben szakértõi tanulmányként az Európai Bizottság által 
megrendelt és megvitatott hosszútávú EU program, egy 
mezõgazdasági jövõkép – amellyel aztán magyar kutatók 
is foglalkoztak, tehát dokumentálható dologról van szó –, 
Kelet-Európának nagybirtokrendszert szán. Ez a szándék 
egyértelmû, a különféle dokumentumok mozaikkockáit 
egymás mellé illesztve világossá válik a rejtett, lopakodó, 
alattomos terv, amellyel az erõforráspiacon már színt 
kell vallani; ott nem lehet ideológiákat gyártani és azt 
hajtogatni, hogy itt tényleg szabadság, demokrácia és 
egyenjogúság van. Volt ennek a gazdasági elõretekintési 
programnak egy szabályzata, amelybõl kiderült a lényeg, 
hogy észszerû szakosodás címén a kibõvített, tehát már 
25 tagból álló Uniót három jól elkülönített régióra kell 
felosztani, pontosabban így kell kezelni. 

Nyugat-Európa északi részén tájfenntartás, turizmus 
dominál, miután mezõgazdasági termesztésre alapvetõen 
alkalmatlan ez a térség, tehát ott nem kell törekedni az 
árutermelés fenntartására vagy fokozására. Persze ebben a 
régióban is vannak agrártérségek, de nem ez a jellemzõ. A 
mediterrán övezetekben (Spanyolország, Portugália, Gö-
rögország, Dél-Olaszország) fenntartják a hagyományos 
termesztési kultúrát. Kelet-Európában viszont az olcsó 
munkaerõvel elõállított alapanyag- és tömegárutermelést 
kell intézményesíteni. Ami azt jelenti – ez minden köz-
gazdásznak közhely –, hogy a hozzáadott értéket mások 
fölözik le. Magyarán így lehetett elfogadtatni a jelenlegi 
tagokkal a bõvítést, hogy a kelet-európai agrárpiac nem 
lehet versenytársa a nyugatnak. 

Novemberben részt vettem egy prágai konferencián, 
amelyet Franz Fischler úr, a mezõgazdasági fõbiztos hívott 
össze. Fischler is hangsúlyozta, hogy ezzel kellett leszerel-
ni a nyugati ellenállást, mert a tagok féltek attól, hogy a 
bõvítés után megjelennek az olcsó keleti agrártermékek. 
Köztudott, hogy a világpiaci árakhoz képest mi is jóval 
olcsóbban – és megfelelõ minõségben – vagyunk képesek 
elõállítani a keresett élelmiszereket. Ezt a félelmet szünteti 
meg a nagybirtokrendszer, amely Kelet-Európában a Nyu-
gat számára alapanyagot termel. Így járulhatunk hozzá az 
EU világpiaci versenyképességéhez, figyelemmel a WTO 
nyomására is, amely az exporttámogatást megszünteti, az 
importkorlátozást fölszámolja. 

Ez biztosítja a jelenlegi uniós agrártermelõket, hogy 


