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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 
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õk olcsó alapanyaghoz juthatnak, de a hozzáadott értéket, 
ami a piacképességet és a profitot jelenti, õk fölözhetik 
le. Tehát ez az elsõ elem, a nagybirtokrendszer, amely-
nek messzenyúló következményei vannak a közvetlen 
agráriumon túl is. Rögtön újabb félmillió ember lehet 
földönfutó nálunk is. Ez a forgatókönyv már 1989 elõtt 
elkészült, de csak fokozatosan adagolták a kelet-európai 
térségnek a következményeket. 1988 és 1993 között az 1 
080 000 magyar mezõgazdasági fõfoglalkozású emberbõl 
730 000 kényszerült a mezõgazdaság elhagyására, ami 
azt jelentette, hogy 10 év alatt a korábban a földdel fog-
lalkozóknak csak 15 %-a maradt meg az agráriumban, 
aztán még tovább csökkent a számuk. Arról van szó, hogy 
még az ott foglalkoztatottak sem élhetnek meg majd a 
mezõgazdaságból, legfeljebb bérrabszolgák lehetnek. Ez 
súlyos társadalmi konfliktusokat jelent; meg lehet nézni 
bármelyik országot, amelyik a modern nagybirtokrendszer 
útjára lépett. 

A második elem: a földpiac nyitási kényszer. A közös-
ségi jog korábban, amikor az Uniót alapították, azt garan-
tálta, hogy a közösség nem szólhat bele a tulajdonviszony-
okba, többek között a földhasználat szabályozásába sem, 
mert nem vonhatja el a tagállamok szuverenitását. Ezt 
akkor a Római Szerzõdés 222. cikkelye szabályozta, amely 
szó szerint kimondja, hogy a Római Szerzõdés nem érinti 
a tagállamokban fennálló tulajdonrendszert. Az megma-
rad nemzeti hatáskörben. Erre teljesen rosszhiszemûen 
hivatkozott mindvégig a Világbank, ami ugyancsak doku-
mentálható, hogy még 1999-ben is, amikor már folytak a 
konkrét csatlakozási tárgyalások, tekintélyes nemzetközi 
jogászok és a Világbank szakemberei is hangsúlyozták, 
hogy nem kell mást teljesíteni, csak a nemzeti elbánást. 
Ezzel eleget teszünk az aquis comunautaire-nek, átvesszük 
a közösségi jogot, és egyébként a tagállam rendelkezhet 
teljesen szabadon, hogy kinek, milyen feltételek mellett 
ad földtulajdont. 

Most ennek az ellenkezõje derült ki, pontosabban az, 
hogy megváltozott a jogalap, miután az Európai Bizottság 
a tárgyalások során már eleve kivette a mezõgazdasági 
csomagból a földet, és a Római Szerzõdés 4. fejezetének 
56. cikke (2) bekezdése szerint – tehát ugyanabban a 
körben, ahol a devizaliberalizáció vagy bankrendszer 
átalakításának szabályozása történik –, jogilag tõkének 
minõsítette. Az a lényeg, hogy a föld innen kezdve a tõke 
jogi sorsát osztja. Márpedig miután a tõke a négy szaba-
don mobilizálható tényezõ egyike, és a szabad mozgása 
alapvetõ vívmány; szabad áramlásának bármely korláto-
zása tilos mind a tagállamok, mind pedig a tagállamok és 
harmadik országok viszonylatában, ennek megfelelõen 
egy külön értelmezés hozzáteszi, hogy nem elég a nem-
zeti elbánás biztosítása, mert még annak a megadása is 
a Római Szerzõdésbe ütközik, hogy ha nem tesz eleget a 
szabad tõkemozgás igényeinek. 

Borzasztóan fontos, amit most mondok, és szinte 
senki nem foglalkozik vele, pedig ebbõl meg lehet ítélni, 
hogy mit jelent az Unió egész alkotmányos jogrendszere. 
Tudniillik az államfõk tanácsának, amikor eljár a tõke sza-
bad áramlásának a lehetõ legnagyobb körû kiterjesztése 
körében, akkor a Római Szerzõdés egyéb fejezeteiben 
foglaltakat nem lehet figyelembe vennie. Ez azt jelenti, 
mind alkotmányos, mind gyakorlati értelemben, hogy 
ha arról van szó, hogy a tõkemozgásnak milyen igényei 
vannak, akkor annak mindenféle más igény: környezet-
védelem, agrárpolitika stb., alá van rendelve. Például a 
környezetjogban ez úgy csapódik le, hogy a környezet-

védelem szempontjait a tõkeigényekkel kell egyeztetni. 
Ez csak arányos lehet, azaz ha a tõkével elfogadtatható, 
akkor van környezetvédelem, ha nem, akkor nincsen. Te-
hát el lehet felejteni, hogy a Római Szerzõdés valamikor 
szavatolta az állami önrendelkezést, mert azt nem kell 
többé figyelembe venni. 

Ugyanígy azt is el lehet felejteni, hogy a közös agrár-
politika milyen fékeket épített be a földtulajdon szerzé-
sébe. Ott csak a vállalkozás és a letelepedés szabadsága 
körében rendelkezik a földrõl a Római Szerzõdés második 
fejezetének 43. és 44. cikkelye, amelyek kimondják, hogy 
minden uniós állampolgárt és vállalkozást megillet az a 
jog, hogy ha bármely tagállamban letelepedik és vállal-
kozásba fog, ahhoz építményeket és földeket szerezzen 
annak az országnak a jogrendje szerint; és amely jogokat 
a tagállam a saját állampolgárainak biztosít a nemzeti elbá-
nás szerint, az õt is megillesse. Ezt most el lehet felejteni, 
mert a nemzetközi elbánás ezeken túlmenõ nemzetközi 
kiváltságokat követel a tõkének. 

Ez volt tehát a második szerkezeti elem. Zárójelben azt 
kell még elmondani, hogy miért volt ez lopakodó, rejtett 
és alattomos dolog. Azért, mert az Európai Unió az elsõ 
perctõl kezdve nem akart családi gazdaságot a volt szovjet 
térségnek, mégis ez volt a politikai mézesmadzag, hogy 
a csatlakozás óriási haladást hoz, polgári modernizációt. 
Hát valóban azt hozna, ha olyan irányban mozdulhatna 
el a társadalom. De el kellett rejteni, hogy nem ez a va-
lós szándék, és amikor elõször nyilvánosan felbukkant 
egy, a korábbi szavakkal ellentétes törekvés 1995-ben, az 
Európai Bizottságnak a madridi csúcsra készíttetett mezõ-
gazdasági stratégiai tanulmányában, ott már az a javaslat 
szerepelt, hogy ha a földprivatizáció befejezõdik, akkor 
földtulajdonjogot kell biztosítani a jogi személyeknek és 
a külföldi beruházásokat, befektetéseket jogilag szavatolni 
kell. Tehát még burkoltan jelenik meg az igény, még nem 
mondják ki, hogy tessék tulajdonjogot adni a külföldi 
tõkének, de a beruházók számára ezt már biztosítják. 

És amikor 1999-ben a Világbank készített egy forga-
tókönyvet az ECA Region (Eastern Europe and Central 
Asia), magyarán az egész volt szovjet tömb részére, eb-
ben például Magyarországnak azt írják elõ az uniós tag-
ság feltételeként, hogy földtulajdonjogot kell biztosítani 
a gazdasági társaságoknak és a szövetkezeteknek; hogy el 
kell törölni a birtokszerzésnek bármilyen maximumát és 
földtulajdonjogot kell biztosítani a külföldieknek. Tehát 
ez már kifejezetten elõírja azt is, hogy a meglévõ állami 
tulajdont fel kell számolni. 

Tényleg ez is történt. Ha megnézzük az ezt követõ, a 
2000-es évvégi költségvetési törvényt, ott már az Orbán 
kabinet rendelkezik arról, hogy a maradék állami föld-
tulajdont – ami a teljes földtulajdon 17 %-át jelentette 
–, tehát a volt állami gazdaságok jogutódjait privatizálni 
kell. Ez a folyamat is megtörtént. A második elem tehát 
a közösségi jog ilyen fordulatáról szólt. Miután a Római 
Szerzõdés korábban garantálta, hogy egy tagállam a saját 
területét alkotó föld felett – ami a szuverenitásának egy 
tárgyi eleme –, gazdasági, politikai önrendelkezést gya-
korolhat; most azt garantálja a Római Szerzõdés, hogy 
egy tagállam a saját területét alkotó föld felett nem gya-
korolhat politikai és gazdasági önrendelkezést, mert ez 
a tõke szabad áramlását, mint a legfontosabb közösségi 
vívmányt akadályozná, és ezen a címen elsõbbséget kell 
adni a tõkehasznosítás érdekeinek. 

A rendszer harmadik eleme az egyenlõ elbánás, az 
esélyegyenlõség durva és cinikus intézményi megsértése: 
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a diszkrimináció. Miközben az egész rendszer – szavakban, 
elméletben – arra épül, hogy azért van egységes piac, 
hogy az abban résztvevõk egyenlõ feltételekkel és egyenlõ 
elbánás szerint vegyenek részt. Ez nagyon fontos kérdés, 
mert az erõforrások felett való rendelkezésre és az egész 
termelési folyamat piaci érvényesítésére vonatkozik, hogy 
hogyan tudom a saját termelõimet támogatni. Csakhogy 
a megállapodás az uniós agrártámogatásnak mindösssze 
egynegyedét nyújtja a most csatlakozó tizeknek. A vidék-
fejlesztési, regionális támogatásoknak pedig 50 %-át, és 
csak tíz év alatt érhetik el az EU jelenlegi tizenöt tagjának a 
támogatottsági szintjét. Az agrártámogatás területén 2013-
ig, az újabb költségvetési ciklusig a berlini csúcs döntése 
befagyasztotta az EU költségvetését. Ez azt jelenti, hogy 
infláció címén is legfeljebb évi 1 %-kal lehet azt növelni, 
többet az EU nem adhat, és nem is lehet tõle kikénysze-
ríteni. Ugyanebbe az idõszakba esik a WTO kötelezett-
ségek teljesítése, és körülbelül 20 %-kal csökkenni fog 
az EU tizentötök saját agrártámogatása is, de a jelenlegi 
támogatási szint 80 %-át garantálja saját haszonélvezõinek 
2013-ig. Ezzel újabb biztosítékot nyújt arra, hogy a kelet-
európai térség nem lehet versenytárs az agrárpiacon, mert 
ilyen szintû támogatást semmiképpen nem kaphat. 

Ezzel párhuzamosan nyílik meg az államtalanított, 
korlátlanul szabad földpiac. Ehhez ismerni kellene a 
mezõgazdasági üzemszabályozást, amivel az EU tagálla-
mai a tõkeerõ ellen sikeresen védekeznek. Ez a módszer 
lehetõvé teszi, hogy ha a termelést a túltermelési válság 
címén kénytelenek visszafogni és kvótarendszert bevezet-
ni, akkor a termelési mennyiség leosztását ne a tõkeerõ 
alapján szabják meg. A mezõgazdasági üzemszabályozás 
azt jelenti, hogy a tõkeerõtõl függetlenül egyetlen cégnek 
csak egy üzeme lehet, és ezt ez egy üzemet is korlátozza a 
birtoknagyság. Nyolc ilyen ország van az EU tagok között, 
például a franciák vagy a dánok. A gabonatermesztésnél 
a minimális üzemterület 40 hektár, a maximum 150 
hektár. Az ezt a mértéket meghaladó birtokrészt egy, a 
Nemzeti Földalaphoz hasonló közhasznú társaság elveszi 
és odaadja egy magángazdának. Nálunk viszont korlátlan 
a mezõgazdasági üzemméret, és a többi laekeni országgal 
összehasonlítva a családi gazdaság kialakulását a támoga-
tás hiánya is akadályozza. Éppen az derült ki a prágai kon-
ferencián, hogy a társult országok a csatlakozást követõen 
egyfelõl a földjüket kénytelenek átengedni a tõkeerõnek, 
másfelõl nem lehetnek képesek a saját nemzeti termelõik 
támogatására, akik versenytársak lehetnének, vagy egyál-
talán sikeresen bekapcsolódhatnának az agrártermelés-
be. Tehát a mezõgazdaság csak másodrendû, alávetett és 
nyersanyagtermelõ ágazat lehet.

A negyedik elem azért különösen jelentõs, mert ez 
szabja meg a jövõbeli lehtõségeket. Ez nem más, mint 
a Genti Alkotmányhozó Konvent által most megalko-
tott alkotmánytervezet, amelyet már majdnem egy éve 
elkezdtek összeállítani. A konvent ez év elsõ félévéig ezt 
az új alkotmányt a közösségi döntéshozatali szervek, a 
Tanács, a Parlament és egyéb intézmények elé terjeszti. 
Ez az új alkotmány szabja meg a kibõvített Európai Unió 
népeinek együttmûködési rendjét. Szerepel benne az 
agrárpolitika és a földkérdés is. Annyi már a köztudatba 
is átkerült belõle, hogy az elfogadott változat szerint fö-
deratív szövetségi államról, tehát egy Európai Egyesült 
Államokról van szó. 

Döntõ kérdés azonban, hogy ki hozza létre az Európai 
Uniót. Tudniillik a tervezet szerint a szövetségi államot 
egyrészt a tagállamok, másrészt az Európai Unió állampol-

gárai hozzák létre. Tehát nem a tagországok állampolgárai, 
hanem az Európai Unió állampolgárai. Miért fontos ez a 
megkülönböztetés? 

A szakirodalom hangsúlyozza, hogy az EU állampol-
gárainak olyan önazonossági tudattal kell rendelkezniük, 
ami egy európai uniós értékrenden alapul; magyarán, 
hogy elszakadjon a saját nemzeti önazonosság-tudatától. 
Ez még csak ideológia, az intézményesített gyakorlat ott 
jelenik meg, hogy miután az EU állampolgárai hozzák 
létre a szövetséget, az Unió állampolgárainak jogait és 
kötelezettségeit maga az Unió és annak alkotmánya 
mondja ki, és nem a tagállamok! A másik kulcsprobléma, 
hogy a tagállamok jogilag feltétlenül alávetik magukat az 
uniós közösségi jognak, vagyis azzal szemben a nemzeti 
jog semmiképpen nem érvényesülhet. Tehát lehet itt 
mindenfélét ígérni, a tagállamok alkothatnak nagyon 
szép alkotmányokat, bármit megfogalmazhatnak benne 
kívánságuk szerint, csak éppen nem érvényesíthetik az EU 
alkotmánya ellenében, mert az fölötte áll. Tulajdonképpen 
még az állampolgári jogokat sem a tagállam mondja meg 
a saját polgárainak, hanem az Unió. 

A tervezet egyik szakasza, amely ugyanezt a alá-föléren-
deltséget szabályozza, azt tartalmazza, hogy a tagországok 
kötelezik magukat, hogy az uniós alkotmánnyal szemben 
soha semmilyen fórum elõtt semmilyen jogértelmezést 
vagy vitát nem kezdeményeznek. Vagyis örökre lemonda-
nak errõl a jogukról. Kizárólag az Európai Bíróság hivatott 
az Unió alkotmányát és a közösségi jogot értelmezni, én, 
mint tagállam viszont kötelezem magam, hogy ennek 
feltétlen alávetem magam. Mit jelent ez? Nincs többé 
Alkotmánybíróság, mert annak az a feladata, hogy értel-
mezze a hazai jogot. Ezt nem teheti meg, mert ahhoz, hogy 
értelmezze azt a magyar jogszabályt, amelyik végrehajtja 
az uniós közösségi jogot, ahhoz neki az EU jogát is értel-
meznie kellene. Azt pedig már nem teheti meg. A tagálla-
mok szuverenitása nem jut el abba a szerepkörbe, hogy 
a közösségi jogot bármilyen vonatkozásban értelmezze. 
Még a végrehajtás szempontjából sem értelmezheti, mert 
erre egyedül az Európai Bíróság jogosult. 

Ráadásul van egy olyan alkotmányi kitétel a 71. 
cikkelyben, ez az úgynevezett rugalmassági záradék 
(Flexibility Clause), ami arról szól, hogy mi a teendõ, ha 
az alkotmány nem szabályoz valamit, amire az EU részérõl 
szükség lenne. Ha tehát felmerül egy kérdés, amelyre az 
alkotmány hatásköre nem terjed ki, de mégis intézkedni 
kell, mert az EU érdeke így kívánja, akkor az Európai 
Bizottság javaslatára a Parlament és a Tanács közös dön-
tést hoznak a megfelelõ intézkedésrõl. Magyarán õk az 
alkotmány fölé helyezik magukat. Tehát ha kifelejtettünk 
valamit, akkor azt csinálunk, amit akarunk. Ehhez már 
nem kell semmiféle jóváhagyás, hanem itt vagyunk mi, 
közösségi döntéshozatali szervek. 

Arra is érdemes kitérni, hogy az EU döntéshozatali 
rendszerében egyedül a Parlament választott, az összes 
többi testület tagja kinevezett, vagyis nem ellenõrizhetõ, 
felelõsségre nem vonható, vissza nem hívható. Erre még a 
legliberálisabb alkotmányjogászok is azt mondják, hogy ez 
egy demokratikus deficit. Tehát ez egy igen sajátos intéz-
ményrendszer, ami folyamatosan fejlõdik, és nem tudunk 
mit csinálni, csak remélni, hogy majd jobb lesz. Egyébként 
azt tapasztaljuk, hogy egyelõre sokkal rosszabb lesz, mert a 
tíz új tagállammal még annyira demokratikusan sem lehet 
lejátszani a döntéshozatali játékot, mint eddig. Semmi 
érdemi beleszólásra nincsen lehetõség. A rugalmassági 
záradék szerint csak a Tanácsnak kell egyhangú döntéssel 
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hozzájárulnia egy rendelkezés meghozatalához, egyéb-
ként errõl egyszerû többséggel szavaznak a Bizottságban 
és a Parlamentben. 

Természetesen a földkérdés liberalizálása a tõke 
szabad áramlásáról szóló fejezetben úgy szerepel, mint 
közösségi vívmány, a közös politika része. Egy gondo-
latot még az egész rendszerhez hozzá kell tenni, ami az 
egész piacszabályzáson túl is mutat. Arról van szó, hogy 
ez a piacszabályozás egy neo-liberális modell, amely a 
fenntartható fejlõdés indokával, tulajdonképpen a fenn-
tartható profit mellett hoz létre intézményrendszert. Ha 
a túltermelési válságot meg kell oldania – mert az Unió 
már a nyolcvanas években elérte az alapítási célt –, hogy az 
önellátást megteremtse. Nem akarok kitérni arra, hogy az 
európai agrármodell miben tér el az amerikai és tengeren 
túli országok versenyképes modelljétõl. Tudniillik ez egy 
ökoszociális modell és ez most is értéket jelent. Nemcsak 
a gazdasági haszonelvûséget, a gazdasági teljesítményt 
kéri számon, hanem társadalmi igényeket is kell, hogy ér-
vényesítsen, mint a foglalkoztatottság, kulturális értékek, 
településszerkezet. Ide tartozik a környezet fenntartása és 
megóvása is. Ez az értékalapú birtokpolitika érvényesül 
a tagállamokban. 

A gond csak az, hogy Kelet-Európának nem ezt a 
modellt szánják. Az egész piacgazdaság a túltermelés 
visszafogására épül. Tulajdonképpen teljes értékrombo-
lást jelent ez befele is és kifele is. A termelési kapacitást 
egy központi diktatúra segítségével fogja vissza, hogy 
az Euro megtartsa a saját értékét, ne legyen infláció, és 
legyen egy olyan réteg, amelyet ebbõl fenn tud tartani. 
A mezõgazdaságról beszélek. Arról van szó, hogy az EU 
visszafogja, töredékére csökkenti a termelési támogatást, 
és így csak a leginkább versenyképes termelõknek tudja 
garantálni, hogy piacra juttatja õket. 

Mit jelent ez befelé egy tagállamnál, például Magyar-
országon? A termelési kapacitását mesterségesen annyira 
visszafogják, hogy nagyon sok területen még az önellátá-
sát sem tudja megoldani. Annak ellenére, hogy az ország 
agráriuma nem 10, hanem 30 millió ember eltartására képes, 
mert ez az ököpotenciálja; a természetföldrajzi, ökológiai, 
mezõgazdasági és egyéb adottságai ezt teszik lehetõvé. Így a 
szántóföldi növénytermesztésünk (vagyis a gabona, az olaj- és 
fehérjenövények) kvótája alapján a támogatott bázisterület 
a kötelezõ 10 % ugaroltatással együtt 1 millió 360 ezer 
hektár kivonását jelenti a világviszonylatban is kiemelkedõ 
minõségû, jelenleg mûvelés alatt álló szántóföldjeinkbõl, 
azaz a legértékesebb mûvelési ágat 30 %-kal csökkenti. 

Hogy mennyire durva a beavatkozás a tagállamok, de 
fõleg a kelet-európaiak életébe, arra egy másik konkrét 
példát is mondanék. Prágában azzal érvelt az egyik cseh 
szakember, hogy õk úgy fejlesztették a tejipart, hogy ter-
melésük 97 %-a világpiaci színvonalon áll. Ennek ellenére 
az EU olyan alacsonyan szabta meg a termelési kvótájukat, 
hogy az önellátásukat sem biztosíthatják, és arra szorul-
nak, hogy hozzanak be francia tejport, és abból csinálják 
a kotyvalékot. Tehát ez súlyosan visszaveti a tagállamot, 
a fogyasztókat, az egész társadalmat. 

De gondoljuk végig, hogy ez az egész világ sorsára 
hogyan hat! Tudnék erre is adatokat mondani. Meg kell 
nézni, hány millióan halnak éhen alultápláltság miatt. 
Tudniillik ez a fajta fenntartható fejlõdés csak egy szûk 
réteg profitját szolgálja. Tehát nem életet teremt a föld, ha-
nem csak pénzt! Ezzel válik mélységesen emberellenessé, 
hogy nem képes olyan piacszabályozást kicsikarni a multi 
tõkeerõvel szemben, amely lehetõvé tenné, hogy kihasz-

nálja saját erõforrásait, és megszüntesse a szegénységet, 
a pusztulást, a világélelmezési válságot. Sajnos az Európai 
Unió ebbe az embertelen csatornába ment be. 

Most arról kellene még beszélnem, hogy történik a 
piacszabályozás Amerikában, hogy a WTO milyen harcok 
árán kényszeríti rá az egész világra ezt a termeléskorlátozó 
politikát, ami csak emberiség elleni bûntettnek nevezhetõ. 
Ez a gyökere annak, hogy ilyen mértékû egyensúlytalanság 
alakult ki a világban, a tömegek fokozódó elszegényese-
dése és egyes haszonélvezõ rétegek gyarapodása között. 
A fenntartható profit is csak ideig-óráig tartható fenn, 
azután felrobban. 

Befejezésül mondok egy pozitív dolgot, mert idáig 
csak negatív dolgokat tudtam mondani az Európai Uni-
óról. Az egyetlen önvédelmi eszköz, ami a belépõ orszá-
gok számára megoldást kínál, ha kiharcolja magának azt 
a modellt, amit történelmileg megteremtettek az EU leg-
fejlettebb agrártérségeiben, és jelenleg is fenntartanak, 
mert azt parancsuralommal nem lehet eltörölni. Ez a 
már említett mezõgazdasági üzemszabályozás. Az üzem-
szabályozási rendszer a tõkeuralomnak úgy állja útját, 
hogy állami beavatkozással leszûkíti a földhasznosítás és 
a földtulajdonszerzés nagybirtokot szolgáló lehetõségeit. 
Nem arról van szó, hogy megtiltja a tulajdonszerzést, de a 
mûködtetésénél belépnek olyan szabályok, hogy az állam 
maga mondja meg, hogy ki lehet termelõ, és milyen felté-
telek szerint. Tehát az alanyi és tárgyi feltételeket õ szabja 
meg, mint amilyen a letelepedettség, a mezõgazdasági 
szakképesítés, állandó ott lakás. 

A dánoknál például egy mezõgazdasági üzem 
mûködtetésének feltétele akkor is legalább 8 évi 
helybenlakás, ha nem a tulajdonos maga mûveli a földet, 
hanem bérlõvel mûvelteti. Ehhez tartozik, hogy nem adja 
át a termelési kvótaszabályozást a tõkeuralomnak, hanem 
azt mondja: ha már egyszer korlátozni kell a termelést, 
akkor korlátozzuk az üzemméretet is. Ezért tudja fenn-
tartani azt a magángazdaságot, a családgazdasági modellt, 
amihez kultúra, foglalkoztatottság és alkupozíció stb. já-
rul, ami mûködtethetõ tulajdont jelent a gazdának, és 
nem nagybirtokrendszert. Magyarországon ez csak elvi 
lehetõség, mert a politikai hatalom teljesen ezzel ellenté-
tesen alakult, hiszen a mai berendezkedés egyértelmûen 
a nagybirtokrendszert intézményesíti, ezt fejleszti tovább, 
ennek rendel alá mindent. Ezért ilyen feltételekkel az uni-
ós csatlakozás zsákutca.  

Gerle János: Milyen lehetõségei lennének Magyaror-
szágnak, ha nem lép be az Európai Unióba? 

Tanka Endre: Ezt az Unió nemegyszer felveti, Fischler 
is utalt arra, hogy ez nem kényszer, döntse el minden 
ország maga, hogy ez jó-e neki vagy nem. Azzal érvel, 
hogy aki belép, még mindig több támogatást kap, mint 
aki nem. De aki kívül marad, az a világpiacon sokkal 
kedvezõtlenebb helyzetbe kerül, mert a világkereske-
delmi szervezet nyomása, a teljes liberalizáció akkor is 
kényszerként hat rá, ezt viszont semmiféle támogatás nem 
ellensúlyozza – mondja Fischler úr. 

A kívülmaradáshoz teljesen más gazdasági stratégia 
kellene, ami a valódi fenntartható fejlõdést jelentené. De 
errõl már beszélni is csupán vágyálmok kergetése. Nin-
csen rá politikai fogadókészség. Ez az euro-atlanti csõlátás 
már annyira intézményesült, hogy 1992. január 1. óta, 
mikor a társulási szerzõdés hatályba lépett, Magyarország 
tulajdonképpen mást sem tesz, mint arra készül, hogy 
teljesítse az uniós csatlakozás feltételeit. Minden erre lett 
ráállítva, hogy ezeket teljesíteni kell, mert ez nekünk jó. 
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Ez nekünk egyáltalán nem jó. Csakhogy 1992-ben kellett 
volna megmondani, hogy arról van szó, hogy a szocialista 
nagyüzemet és a tulajdonnélküliséget felváltja egy kapita-
lista nagybirtokrendszer, amelyik ugyancsak a bérmunkát 
zsákmányolja ki és szûk haszonélvezõ réteget szolgál, és 
hogy ezért nem lehet földreform Magyarországon, ezért 
nem lehet, hogy a földtulajdon és a földhasználat végre 
egybeessék, hogy a gazda önmaga tulajdonos legyen és 
a gazdálkodásban érdekelt legyen. Vidékfejlesztésrõl és 
egyebekrõl nem is beszélve. 

Ha a regionális politikára gondolunk, az szétszabdalja 
a nemzeti önrendelkezésnek még azt a maradék foszlányát 
is, amibõl egy kevés megmaradt. A régióhatárokat és kap-
csolódási pontokat úgy állapítják meg, hogy nem veszik 
figyelembe a jelenlegi magyarországi hét régiót, hanem, 
mondjuk az északi hegyvidéket Szlovákiához kapcsolják 
úgy, hogy nehogy véletlenül a hazai lakosság igényeit 
lehessen érvényesíteni. Mindezt egy távoli központból, 
idegen érdekek szerint diktálják, amelynek semmi köze 
a mi érdekeinkhez. Errõl van szó. 

Gerle János: A mezõgazdasági üzemszabályozással 
kapcsolatban felvetett stratégia ellentmond annak a 
jogrendszernek, amit korábban vázolt. Akkor hogyan 
érvényesíthetõ? 

Tanka Endre: Ebben teljesen igaza van, olyan értelem-
ben ellentmond, hogy jogi szempontból egy szûk és alig 
járható út, de a módszereit ki lehet dolgozni, ezzel egy 
most belépõ tagállam is élhetne. Hogy ezt mikor söpörné 
el az a fajta jogrend, ami azt mondja, hogy ha valamit nem 
szabályoztunk, akkor azt teszünk, amit akarunk, az egy 
más dolog. Nyilván nincs igazi alkotmányos biztosíték és 
fogódzó. A fogódzó mégis az, hogy Nyugaton ez a szabá-
lyozási forma tényleg él, és ott nem tudják felszámolni 
egyik pillanatról a másikra. Ott megvan az a gazdasági stra-
tégia is, hogy a farmrendszert, ami igazi magántulajdonra 
és családi gazdaságra épül, meghagyják. Keleten ellenben 
kialakítják a nagybirtokrendszert. Ez az egyensúlytalanság 
biztosítja a gazdasági értékeknek a perifériáról a centrum 
felé áramlását. Amirõl Böröcz professzor beszél társadalmi 
képletében, azt itt az erõforrás piacon, mint amilyen a 
föld is, és az intézményekben lehet látni megvalósulni. 
Egyébként miféle rendszer az, ami teljesen más feltétele-
ket diktál az egyik térségnek, mint a másiknak? 

Gerle János: A nemzetközi találkozókon hogyan regált 
erre a többi társult ország?

Tanka Endre: A lengyelek, ahogy a második világhá-
borúban könnyûlovassággal támadták a német tankokat, 
most is elszántan harcoltak, megmondták nyíltan, hogy 
a tagoknak áldozatot kellene hozniuk a belépõk javára: 
ti megkaptátok a Marshall segélyt, mi meg megkaptuk 
Jaltát! És ez igaz. Az õ tárgyalási pozíciójuk sokkal erõsebb 
volt. Köztudott, hogy õk a költségvetéstõl függetlenül és 
nem pályázatra és nem utólag felhasználható módon 
olyan összegeket kaptak, ami két Bokros csomaggal fel-
ér. Õk legalább abban bízhatnak, hogy megpróbálják új 
beruházásokkal fejleszteni a családi gazdaságaikat, hogy 
valamilyen esélyük legyen ebben a rendszerben. Õk kihar-
colták, kizsarolták maguknak a lehetõ legtöbbet. Ennyiben 
persze megosztottak voltunk, mert más alkupozícióban 
van az, aki eleve úgy megy tárgyalni, hogy igazából nem is 
akar semmit, csak úgy tesz, mintha akarna, lásd a magyar 
kormányt.

Gerle János: Ez az elmúlt 10 évre egyformán vonat-
kozik?

Tanka Endre: Igen, ez független a kormánytól. Egyéb-

ként tudni kell, hogy az észteknél is nagyon kevés a tá-
mogatottsága a csatlakozásnak. A lengyelek azt mondják, 
hogy csak azt tudják mondani a saját parasztságuknak, 
hogy ilyen körülmények között nem lehet belépni az EU-
ba. Nagy az ellenállás. Evidencia, hogy az egyenlõtlenséget 
senki nem tudja lenyelni. Ezt úgy feltûntetni, mint de-
mokrácia, és azt állítani, hogy újabb szuverenitást kapunk, 
mert most majd Európa ügyeiben is döntünk… hát a sa-
ját ügyeinkben sem dönthetünk. Ott kezdõdne a dolog, 
hogy a saját önrendelkezésünket gyakorolhatnánk a mi 
kis szemétdombunkon. 

Eddig csak a gazdasági kérdésekrõl beszéltem. De 
éppen a földdel kapcsolatban belép az ökológia kérdés-
köre. Az a helyzet, hogy a tengerszint 15 éven belül fél 
méterrel emelkedik. A mexikói öbölben, Houston köze-
lében évente 70 centimétert emelkedik a víz, az ottani 
luxusvillákat már nem tudják megmenteni. A globális ég-
hajlatváltozás a kutatások szerint Európa népességének 
egyharmadát, mintegy 200 millió embert 15 éven belül 
elvándorlásra kényszerít. Kénytelen új életteret találni 
magának. Ez független a politikától, független a gazda-
ságtól. Az biztos, hogy a Kárpát-medence földkészlete és 
vízkészlete rendkívüli módon fölértékelõdik. Nem kell 
ötven év, ahogy Balogh János mondta, aki pedig teljesen 
tárgyilagos ember, hogy a víz nagyobb kincs legyen, mint 
az arany. Ilyen szempontból kedvezõ helyzetben vagyunk 
Ukrajnához hasonlóan. Ez a helyzet a mindenkori magyar 
kormányt óriási nemzetközi hatalmi nyomásnak teszi ki, 
hogy befogadja a betelepülõk milliós tömegeit. 

Amikor a Világbank olyan politikát hirdetett meg – ezt 
közzé is tette egy tanulmányban –, hogy 2050-ben 7 mil-
lió magyar lesz itt legfeljebb, de nem is kell több, mert 
szerinte az eltartóképesség éppen így kerül egyensúlyba; 
akkor éppen annak az országnak, amelyik már bizonyí-
totta az elmúlt száz év során, hogy nem képes megvédeni 
a saját területi integritását, olyan politikát kell folytatnia 
a földkérdésben, hogy noli me tangere!, tehát ne nyúlj 
hozzám! – engem már szétszakítottak, elvittek mindent, 
ami megmaradt, azt most már megvédem! Erre mit tesz? 
A tõke szabad áramlása az úr, vigye, aki akarja, akinek kell. 
Ezt nem lehet nemzeti érdeknek feltüntetni! Ennek súlyos 
geopolitikai, stratégiai következményei vannak, amelyek 
messze túlmutatnak azon, hogy itt mi készül. Persze 
hogy nem jó a nagybirtokrendszer, mert elsivárosodik 
minden. Korten példáiból nagyon jól tudjuk, aki leírja 
ezeket a modelleket, hogy milyen volt Costa Rica, ahol 
virágzó kisbirtokos rendszer volt, amelyet átalakítottak 
export vezérelte nagybirtoknak. Az emberek a városokba 
menekültek, öngyilkosságba, a rend felborult, meg kellett 
erõsíteni a rendõrséget. Mindezt azért csinálták, hogy az 
ország az adóságát vissza tudja fizetni; most kétszer annyi 
adóssága van. Szóval ez katasztrófa. 

Az a baj, hogy nem tudják az emberek, hogy milyen az 
Európai Unió. De a tudományos kutatás egy-egy területen 
belelát az intézményrendszerbe. A föld- és az agrárügyek 
szabályozása pont ilyen, és akkor kiderül az alattomosság, 
hogy udvariasan fogalmazzak, hogy nem is mondják meg, 
mi várható. A Világbank publikált anyagaiból tudom idézni 
(a közeljövõben megjelenõ könyvemben – Magyar birtok-
politika az Európai Unió kapujában – benne lesznek ezek 
az idézetek), hogy még 1999-ben is azt írták, hogy ezt a 
térséget nem fenyegeti sem a nagybirtok veszélye, sem a 
földspekuláció, és arra biztatják a világbanki tudósok ezt a 
térséget, hogy ugyanúgy legyen korlátlan a birtokszerzés, 
mint Kanadában meg az Egyesült Államokban. 
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Ugyanabban az évben tették közzé azt a jövõstratégiát, 
hogy itt nagybirtokrendszert kell kiépíteni. De már 1989 
elõtt az egész diktátum erre ment ki, hogy azért nem lehet 
egy polgári demokratikus földreform, ami visszaadta volna 
a parasztság személyi tulajdonába a földet. A szocializ-
musban egyedül Magyarország hozta létre a szövetkezeti 
földtulajdon jogát, mégpedig alkotmánytiprással hozta 
létre. A földet anélkül vette el a parasztoktól, hogy azt az 
alkotmány lehetõvé tette volna. Még a sztálini alkotmány, 
az 1949. évi XX. törvényünk is biztosítja a dolgozó pa-
rasztok földhöz való jogát, a munkával szerzett tulajdont 
és az öröklési jogot. Ha szövetkezeti használatba került a 
föld, márpedig oda került erõszakkal, akkor szövetkezeti 
tulajdonba is került. Aki nem lépett be tagként, annak a 
földje automatikusan a szövetkezeté lett. Ez a szövetkezeti 
földtulajdon a teljes földalap 70 %-át tette ki, ezt termé-
szetben vissza kellett volna adni az eredeti tulajdonosai-
nak. Az összes többi KGST tagtársunk ezt megtette, annak 
ellenére, hogy náluk csak földhasználati jog volt! 

Nálunk nem tették meg. Még azt a földet sem adták visz-
sza, amelyrõl teljesen egyértelmûen bizonyított, hogy magán-
tulajdon, csak mint részarány tulajdon áll a téesz haszná-
latában. Tehát akinek megmaradt a tulajdona jogilag is, és 
nem vitatható, hogy az övé, az sem kapta vissza, és ez maga 
2 860 000 hektár, óriási terület, nagyobb mint az egész 
kárpótlási földalap! A mai napig nem adták vissza, hanem 
befagyasztották. Miért? Hogy elvigye a hatalmi elit. Olyan 
adatok vannak, hogy Zalában 10 ezer hektárt volt kény-
telen bejegyezni a megyei földhivatal egy külföldi javára, 
holott tudják, hogy az szövetkezeti részarány volt, tehát 
teljesen jogellenes a mûvelet, de nem tudnak mit tenni, 
és bejegyzik. Itt földrablás van, eredeti tõkefelhalmozás 
folyik, és azért nem lehetett Magyarországon földreform, 
hogy ne a dolgozó magyar paraszté legyen a föld, hanem 
a tõke szabad áramlása vigye el. Itt tartunk. 

Oroszországban, Üzbegisztánban, és a majdnem 
Közép-Ázsiába esõ területeken is a családi gazdaság lét-
rehozására, az egyéni földtulajdon létrehozására tesznek 
lépéseket. Minden ország többet tett ezért, Bulgária, min-
denki. Egyedül Magyarországon van ilyen óriási arányú 
nagybirtok. Dobos Károly professzor, aki egy évvel ezelõtt 
hunyt el, kimutatta, hogy az 1947 elõtti birtokszerkezet-
hez képest is óriási arányú a nagybirtok és nemzetközi 
összehasonlításban is csak a gyarmati országokhoz ha-
sonlítható. Most ennek a jogi megerõsítése folyik, hogy 
az elit most már földtulajdonossá is válhasson. Hiszen 
arról szólt a luxemburgi megállapodásunk, a csatlakozási 
szerzõdésünk, amit 2001. június 12-én az Orbán kormány 
kötött meg – de minden kormány vitte ezt a vonalat –, 
hogy azon a címen, hogy a hátrányos megkülönböztetés 
tilalmába ütközik, ha a természetes és jogi személyek tu-
lajdonszerzési képességét megkülönböztetjük, ezt a tõke 
szabad áramlása nem tûri, tehát ezen a jogcímen akár 
külföldi, akár belföldi jogi személynek földtulajdonjogot 
kell biztosítanunk, ha letelik a 7 év átmeneti idõ. De ez 
semmiben nem zavarja a földbirtoklási monopóliumok 
a kialakulását, mert most ráadásul 20 évre fölemelték a 
haszonbérleti szerzõdés idõhatárát. Tehát legrosszabb 
esetben addig haszonbérletben tartja a multicég a földet, 
és a tulajdonjogot majd csak 7 év elteltével jegyzi be. De 
ha magánszemélyrõl van szó, akkor erre sem kell várnia, 
mert olyan jó megállapodásunk van, hogy 2004. május 
1-tõl a tulajdonjogot be kell részére jegyezni, ha a külföldi 
magánszemély bizonyítja, hogy itt három éve letelepedett 
és földmûveléssel foglalkozik. 

A természetvédelmi területeknél nincs átmeneti mentes-
ség, vagy kedvezmény. A csatlakozás idõpontjától kezdve a 
természetvédelem alá esõ terület tulajdonjogát akár belföldi, 
akár külföldi, akár magán- vagy jogi személy megszerezheti. 
Ez azt jelenti, hogy a magyar törvény szerint kizárólag a bar-
lang az, ami állami tulajdonban áll, az összes többit, nemzeti 
parkokat stb. megveheti az a multi, aki idejön, és azt mondja, 
hogy nekem kell a Hortobágy. Erre a magyar kormány azt 
mondja, hogy igen, meg tudnánk oldani, hogy ezt a kb. 350 
000 hektárnyi területet felvásároljuk és legyen állami tulaj-
donban, de most nincs annyi pénzünk. Errõl szól a történet. 
Nincs olyan jogállam, ahol ne közvagyon, ne köztulajdon 
lennének a nemzeti parkok, a leglényegesebb természet-
védelmi területek. Itt van az uniós jog, ami fölöttünk áll, 
ami elõírja, hogy attól a perctõl, hogy tagok vagytok, az 
viszi, akinek kell. 

Nagyon kevés az a terület, ahol tényleg a saját érdekein-
ket tudjuk érvényesíteni. Én csak az üzemszabályozást talál-
tam ilyennek, ami EU konform, amiben nem mondhatja az 
Unió, hogy üti a közösségi jogot, mert nem üti. Ráadásul az 
üzemszabályozás nem csak a családi gazdálkodók és a kö-
zépüzemek létérdeke, hanem a hazai nagyüzem is ennek 
a védelmére szorul. Uniós tagságunkkal ugyanis a föld- és 
agrárvagyon eredeti tõkefelhalmozása új minõségû sza-
kaszába lép. Az intézményi kényszermechanizmusokat 
kihasználva a nemzetközi tõkeerõ nagybirtokrendszerré 
szervezõdik, földtulajdoni monopóliumhoz jut, a terme-
lési és támogatási kvóták megszerzésével – mivel ezek 
az értékpapírhoz hasonló módon forgalomképesek 
– gazdálkodói kizárólagosságra tehet szert. Miután a 
versenybõl a hazai termelõket, sõt a nagyüzemi elitet is 
kiszorítja, elsajátítási uralmával a társadalom fölé nõhet. 
Ezért ennek a megelõzése valóban közügy, a nemzeti 
önvédelem intézményeinek kiépítésében minden ma-
gyar érdekelt. Az öszefogáshoz viszont szembe kell néz-
nünk a valósággal, mindenkiben tudatosítva az uniós 
integráció veszélyeit és a leküzdésük esélyeit, a föld- és 
agrárviszonyokban pedig az értékalapú birtokpolitika 
kiharcolásának az igényét.

LÁNSZKI IMRE
ökológus

Gerle János: Te hogyan ítéled meg az uniós csatlakozás 
kérdését?

Lánszki Imre: Nagyon komoly kifogásaim vannak, 
mert ez a csatlakozási periódus már nem olyan, mint a 
korábbi országok esetében volt. Ausztriának, a skandináv 
államoknak, Portugáliának, Spanyolországnak valóban 
jó lehetõségeket kínált az Unió. Úgy gondolom, hogy 
az, hogy most egyszerre tíz államot integrálnak, ez nem 
egyszerûen csatlakozás, hanem egyfajta annektálás. Tíz 
olyan ország, amelyek gazdaságilag még nem erõsödtek 
meg, a rendszerváltozás vagy rendszerváltoztatás eredmé-
nyeképpen éppen most kezdenek kilábalni a gazdasági 
hullámvölgybõl, hiszen az egész gazdasági struktúrájukat 
át kellett alakítaniuk. A mostani EU tagok nem élték át a 
kommunisztikus idõszakot, nem rombolták le az ipari, 
gazdasági, mezõgazdasági struktúrájukat és a kultúráju-
kat, ahogy az nálunk történt. Sokkal hoszabb nyugalmas 
idõre volna szükség, mint amilyet ez a tizenkét esztendõ 
nekünk nyújtott. Végtelenül érzékeny, sérülékeny életünk 
minden területe, sehol sem alakult ki az a rend, hogy stabil 


