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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 
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országként léphetnénk be az Unióba. 
Én ott voltam 1993-ban egy várbeli fogadáson, ami-

kor Antall Józseftõl megkérdezte, azt hiszem a Frankfurter 
Allgemeine Zeitung újságírónõje, hogy mikor leszünk túl 
a válságon. Antall kissé szarkasztikusan visszakérdezett: 
milyen válságra gondol? Az újságírónõ zavartan válaszolta, 
hogy gazdasági, politikai meg erkölcsi válságra. Antall azt 
felelte, hogy a gazdasági válságból való kilábaláshoz hét 
szerencsés esztendõre lenne szükségünk – itt megszakítom, 
mert milyen jól látta: ha 1990-tõl számolunk, az 1990-es 
GDP szintet éppen hét év alatt, 1997-ben értük el, pedig 
nem is volt szerencsés az az idõszak gazdasági értelemben. 
De 1993-94 tájékán voltunk a mélyponton. Az erkölcsi, 
morális válságból kikerülni – folytatta Antall –, ahhoz vi-
szont két generációnak ki kell halnia. Úgy mondta, hogy az 
enyémnek és a fiaiménak. Én egyidõs vagyok nagyjából az 
õ fiaival, tehát az én generációmnak is ki kell halnia, és ez 
ugyanazt jelenti, mint ahogy Mózes is negyven évig gyalo-
goltatta az övéit Egyiptomból vissza a Kánaán földjére, hogy 
a rabszolga mentalitást, ami bennük volt, az új földre már 
ne vigyék be magukkal. Azért húztam ezt a párhuzamot, 
mert a kommunisztikus idõszak alatt – akár azonosult vele 
az ember, akár nem –, a gondolkodásmódba óhatatlanul 
beleépültek reflexek. Ez a baja a mostani kormánynak is 
egyébként. Hogy a korábbi reflexek elõjönnek, és azokat 
alkalmazzák. Ami szokatlan Európában. 

Tehát túl hamar történtek változások, a NATO csatla-
kozást is túl gyorsnak tartom, ahhoz képest hogy éppen 
kimentek az orosz csizmák, már jöttek is be az amerikaiak 
– ahogy mondotta volt éppen egy rádióhallgató a napok-
ban. Tehát még nem tisztultak le a folyamatok, még nem 
alakult át a gondolkodásmód, és máris teljesen másképp 
kell a dolgokat csinálni. Ha csak a saját szakterületemet 
nézem, a mezõgazdaságot: a kárpótlás nem rendezõdött le, 
nem alakultak ki a termelési struktúrák, hiszen párhuzamo-
san három-négy féle termelési mód fut egyszerre, egymás 
mellett, és egyikük sem stabilizálódott. Megmaradtak  a 
téeszmaradványok, tehát a nagyüzemi gazdálkodás; azt 
mondhatjuk, hogy magántulajdonban, mert ugye azok a 
vezetõk azért elég okosan, idõben léptek és szereztek olyan 
nagy léptékben földet, hogy õk ma már nagybirtokosok. 
A kisbirtokosok viszont nem tudtak megerõsödni, hiszen 
egyik kormánynak sem volt olyan hatékony politikája, 
ami stabilizálta volna a kistermelõi réteget. Nincs tõkeerõ, 
bankszolgáltatás az országban. Fõleg a vidéki kis- és közép-
vállalkozások esetében. 

És akkor belépünk az EU-ba, az EU összes jogszabálya, 
összes direktívája rendelkezik fölöttünk, és nem is tudjuk, 
hogy minek kell megfelelnünk. Nagyon kevés információ 
jutott el a lakossághoz, itt-ott egy-egy elhullajtott morzsa, 
amit a politika a saját szempontjából érdekesnek tart, de 
a tartalmat tekintve az emberek nincsenek kellõképpen 
felvilágosítva. Mondok egy példát, én az Info Rádióban 
hallottam tegnap, hogy az állategészségügyi jogszabály-
ok átvétele lesz az egyik legnagyobb gond, mert ott igen 
szigorú rendelkezések vannak, amelyeket be kell tartani, 
egyébként nagyon kemény következményekkel kell szá-
molnunk.

A magyar falu számára ennek egyik legérzékenyebb 
pontja a házi disznóvágás tilalma. Nemcsak arról van szó, 
hogy a háztartásban keletkezõ hulladékot tudják a hizla-
lással jól felhasználni és olcsóbb húst elõállítani, hanem ez 
egy ünnepi alkalom. Képzeld el, hogy egy falusi paraszt-
embernek megtiltják, hogy disznót vágjon, s a családban, 
baráti, ismeretségi körben kóstolót ajándékozzon. Nem 

az értékesítésre gondolok. Káosz lesz. Mert ha rajtakapják, 
lefoglalják a húst, mert az állathigiénés feltételeket nem 
tartotta be. 

De aki baromfitartással foglalkozik, és van neki egy 
KGST-szabvány szerint felépített bábolnai rendszere, hogy 
kis ketrecekbe teszik be a tyúkokat, hogy minél kevesebbet 
mozogjanak, és minél több tojást tojjanak, annak gyakorlati-
lag le kell cserélnie az egészet, mert az állatvédelmi törvény 
az EU-ban nem engedélyezi ezt a szûkített mozgásteret. Ezt 
nem merik elmondani, mert akkor óhatatlanul kockára 
teszik a népszavazás eredményét. És ilyen aprónak látszó 
ügy számtalan van. 

Amikor Ausztria csatlakozott, valószínûleg ott is elhallgattak 
dolgokat, mert nem lehet mindent elmondani. Van egy cél, a 
csatlakozás, és ennek érdekében a politika nem mindent úgy tá-
lal, ahogy az a valóságnak megfelel. A fenntartásaim inkább az 
idõre vonatkoznak; ez a tizenkét év arra sem volt elég, hogy 
a társadalom megnyugodjék. A társadalom épp azért van 
megosztott állapotban – fele-fele, a választási eredmények 
ezt mutatták –, mert a társadalom egyik fele még nem állt át. 
Ez a fele szavazta meg – gondolom – a mostani kormányko-
alíciót. Azért nem állt át, mert még mindig a megszokottság, 
a múltban átélt élmények a jobbak a számára. Ez a tizenkét 
év egyeseknek szenvedés volt és nem úgy élték meg, hogy 
azért kell a szenvedés, hogy utána megtisztulva ki tudjunk 
mászni abból a világból, ami zsákutcának bizonyult. Azok, 
akik a zsákutcába vezettek, most átalakulva ragyogóan 
tudják, hogy mit nem szabad megismételni. 

Gerle János: Részletezd tovább, hogy miért vagyunk 
más helyzetben, mint a korábbi csatlakozók. 

Lánszki Imre: A közép-kelet-európai országok 
erõforrás-rendszere lényegesen különbözik a fejlett nyu-
gat-európai országokétól. Nyugat-Európában nagyon sok 
olyan erõforrást feléltek már, ami nálunk még ragyogó 
kondícióban van. Pontosan azért, mert az elõzõ rendszer-
ben nem figyeltek rá, hogy az is érték, egészen mást tekin-
tettek értéknek, mint a nyugatiak, ezért volt a gazdasági 
különbség is. 

Megint a saját szakterületemhez nyúlok vissza. Gon-
dolj bele, hogy a természetvédelmi területek és a védett 
természeti értékek aránya milyen egyes országokban! Egy 
nagyon szép országot mondok: az Egyesült Királyságban 
az összterületnek alig több, mint egy százaléka van termé-
szetvédelmi oltalom alatt, mert már nincs olyan terület, 
ami védhetõ volna! Az erdõmûvelés, az agrárium és az 
ipar biodiverzitás szempontjából a szigetállamot teljesen 
leszegényítették. Ezt zöld sivatagosodásnak lehet nevezni, 
mert a biodiverzitás adja az élet fejlõdési lehetõségét. Ha 
szûkül a fajszám, nincs versengés, monopolhelyzetek ala-
kulnak ki, és jön a leromlás. A családon belüli házasságok 
egy darabig hozzák az elõnyöket; a növénytermesztésben, 
az állattenyésztésben ez a hibridhatás, utána a leromlás 
tendenciája törvényszerûen sokkal erõsebb. 

Nálunk a természetvédelmi területek aránya tíz száza-
lék. Még talán két százalékot hozzá lehet tenni, ilyen po-
tenciális értékek még vannak. Ezen a leszûkített, kis magyar 
területen. Tízszer annyi, mint az Egyesült Királyságban. A 
német adatok se sokkal jobbak, ott ez három százalék körül 
van, pedig Németország tájesztétikai szempontból nagyon 
gazdag. Ugyanakkor biodiverzitás szempontjából rendkívül 
sok gonddal küszködik. Itt vannak az olasz madárvadászok. 
Olaszországban madárfüty-työt alig hallasz, pontosan ami-
att, mert szó szerint felélték a madárállományukat. Bennem 
az a félelem van, hogy taggá válva ez a megmaradt érték 
szabad prédává válik. 
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Gerle János: Milyen a jogi helyzetük a természetvédelmi 
területeknek? Hogy fognak alakulni a tulajdonviszonyok?

Lánszki Imre: Vegyes a kép, mert korábban állami tu-
lajdonban, nagyrészt állami gazdaságok, erdõgazdaságok 
tulajdonában voltak. Az elmúlt években a nemzeti parkok 
körüli különbözõ csetepaték éppen amiatt alakultak ki, 
hogy felvásárolják a védett természeti értékeket a korábbi 
tulajdonosoktól. Téeszektõl, magánszemélyektõl. Aradi 
Csaba meghurcolása mögött is az van, hogy nem volt tel-
jesen tiszta a jogszabály, aminek az alapján vásároltak, és 
nem volt tiszta a tulajdon sem, ahonnan vettek. Sokszor be 
sem volt jegyezve a téesz tulajdonába a föld. Rendezetlenek 
az állapotok, jelen pillanatban sem tiszta még a kép, hiszen 
a jövõ természetvédelmi politikájának a vagyongazdálkodás 
az egyik sarkalatos pontja. A kormányzat most megint ko-
moly erõfesztéseket tesz, hogy a védett területek tulajdoni 
helyzetét tisztázza, és minél hamarabb normális állapotot 
hozzon létre. 

Gerle János: Tudomásom szerint az EU jogrendjébe 
nem illeszthetõ be a föld állami tulajdona. A nemzeti parkok 
védelme tulajdonjogilag hogy oldható meg?

Lánszki Imre: Nem igazán állami tulajdonról van szó, 
mert a nemzeti parkoknál nem az állam a tulajdonos, 
hanem a park maga, mint önálló jogi személy. A nemzeti 
park önálló jogi személyként gazdálkodik a területével, az 
anyagiakkal és az élõvilággal is. A világon mindenütt ez a 
rendszer mûködik. A Yellowstone Nemzeti Parknak is saját 
maga a tulajdonosa, és nem Montana állam. 

Gerle János: A védett értékeket, például a madarakat 
milyen hatékonyan tudjuk majd védeni? 

Lánszki Imre: Azt kell mondanom, hogy elvileg elég 
hatékonyan, de akkora létszáma nem lehet egy természetvé-
delmi területnek, hogy rendõri szintû védelmet biztosítson. 
Itt a mentális válság a probléma, a pénz felé orientálódott 
világban minden üzletté tehetõ – akár legálisan, akár 
illegálisan –, és erre rájöttek az emberek. Voltak madár-
lövöldözések korábban is, hiszen a pártállami vezetõk 
gátlástalanul lõtték a védett állatokat is, ez köztudott; én 
magam is voltam vadászni, és azért tettem le a fegyvert, 
mert hányingert kaptam attól, amit ott láttam. De ez egy 
nagyon szûk kör privilégiuma volt. 

Nem ismerem az EU jogszabályokat, csak remélem azt, 
hogy szigorúbbak, mint a mostani magyar rendszabályok, 
mert akkor van esély, hogy egy természetvédelmi szolgál-
tatási rendszerrel, hatósági jogkörrel jobb védelmet lehet 
biztosítani. 

Gerle János: A készülõben lévõ Vásárhelyi-terv, ami 
jelentõs területeken visszaállítana a hagyományos vízgaz-
dálkodási elemeket, belefér az uniós keretekbe?

Lánszki Imre: Ez a fajta fejlesztési terv tökéletesen 
beleillik az Unió elképzeléseibe. Ez nem politika-függõ, 
hanem szakmai munka, de hadd említsem meg, hogy a 
korábbi kultuszminiszternek, a néprajzkutató Andrásfalvy 
Bertalannak gyönyörû dolgozata van a foki gazdálkodás-
ról. Ez a természethez való viszonyulás kérdése, és itt a 
Kárpát-medencében más megoldás nincs. Nem magyar 
problémáról van szó, mert ez egyformán érinti a szétszab-
dalt Kárpát-medencében élõ népeket. A vízmozgást úgy kell 
átalakítani, hogy az árvíz ne a lehetõ leggyorsabban távoz-
zon, hanem vissza kell tartani minél szélesebb területen, 
ami az aszályosodás veszélye miatt is nagyon fontos. Ez az 
EU irányelvekkel összhangban van; én 1992-ben voltam 
kint elõször az Európai Közösségben, akkor már jelezték, 
hogy Magyarországon a 4,7 millió hektárnyi szántóföldi 
mûvelésbõl durván egymillió hektárt  ki kell vonni. Egyrészt 

a mezõgazdasági piacszabályozás miatt, hogy a termelési 
kvótarendszert biztosítani lehessen, másrészt ez a kényszer-
pálya kifejezetten jó lehetõséget kínál a rossz termõhelyi 
adottságú területek más irányú hasznosítására. 

Mondok egy példát. Az elsõ világháború után 
beszûkültek az erdõterületeink, kezdtük kitermelni a 
Szatmár-Beregi síkon a gyönyörû tölgyeseinket. Kevés 
maradt. Jött a természetellenes Rákosi-rendszer, amikor 
direkt az erdõk és gyepterületek szántóföldi mûvelésbe 
vonásával növelték a mennyiségi termelési mutatókat. 
Azért hozom példának a Felsõ-Tisza vidéket, mert 4-5 
pH-s talajon, 70-90-es kötöttségi számmal szántóföldi 
mûvelést végezni értelmetlen, csak agresszió az ottani 
ökológiai adottságokkal szemben. Ezeken a fölszabaduló 
területeken más irányú foglalkoztatást kell kezdeményez-
ni. Ha a ramsari egyezményt és az árvizek problémáját 
összekapcsolom, akkor nyilvánvaló, hogy a Tisza felsõ 
szakaszán azokon a mélyfekvésû helyeken, ahol szán-
tóföldi mûvelést nem lehet csinálni, olyan öblözeteket, 
olyan tározókat kell kialakítani, ahol árvíz idején a vizet 
vissza lehet tartani. Ez az alsóbb folyószakaszok terhelé-
sét csökkenti, ugyanakkor a vizes élõhelyek rehabilitáci-
ójával a ramsari egyezményt tudjuk kiszélesíteni. 

Ez az egyezmény a vizes élõhelyek védelmérõl szóló 
nemzetközi megállapodás. Ilyen terület Európában rend-
kívül kevés van a lecsapolások miatt. Lengyelországban 
vannak még jó vizes élõhelyek, a kis balti államokban és 
nálunk, a Kárpát-medencében. Ezek kiterjesztése nem-
zetközi támogatásra is számot tarthat. De a mocsaras vagy 
idõszakosan víz alatt álló területeken el lehet kezdeni 
a tölgyerdõk rehabilitációját, amelyeket az ötvenes-hat-
vanas években végleg eltüntettek. Kocsányos tölgyek és 
más fafajok telepítésében lehet gondolkodni. Ezzel pró-
báltam érzékeltetni, hogy a csatlakozás lehetõségeket is 
kínál a korlátozások mellett. Ha kezdetben költeni kell 
is rá és a haszon is csak jóval késõbb jelentkezik majd, 
hosszú távon nemcsak természetvédelmi, környezetvé-
delmi kérdéseket oldunk meg, hanem gazdasági-szociális 
gondokat is tudunk orvosolni. 

Gerle János: Ez nagyon pozitív gondolat, de feltéte-
lezi, hogy rendelkezésre állnak azok a források, amelyek 
szükségesek a környezet átalakításhoz, és azt, hogy ezek 
a helyes szándékok jogilag érvényesíthetõk. Azért vetem 
ezt fel, mert hallottam olyan véleményt is, hogy a csatla-
kozásra váró országok ökopotenciálját olyan termelési 
célokra kívánja az EU igénybe venni, amelyek nem ter-
mészeti paradicsomot fognak eredményezni, hanem a 
monokultúrák következtében kialakuló sivatagodást. 

Lánszki Imre: Erre utaltam a beszélgetés elején, 
az expanziós politikára. Az, hogy tíz tagot vesznek be 
egyszerre, az EU belsõ gyengeségét mutatja; gyakorla-
tilag felélték saját erõforrásaikat, és most ezeket a terü-
leteket próbálják kiaknázni. Ennek a kivédéséhez erõs 
kormányzatra van szükség, önálló politikai akaratra. Ez 
a kérdés, hogy az adott kormányzat mennyire akarja és 
tudja megvédeni a saját országa értékeit. 

Gerle János: Milyen mozgástere van ilyen szempont-
ból egy nemzeti kormánynak?

Lánszki Imre: Ebben nem vagyok elég tájéko-
zott, nem tudom, hogy ez részleteit tekintve hogyan 
mûködik. 

Gerle János: Pedig ezek fontos kérdések olyan kicsi-
nek tûnõ ügyhöz képest, mint a disznóvágás. Az például 
minden tagországban tilos?

Lánszki Imre: Igen, és azért hoztam fel példának, 
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mert a tilalma nem minden országban okoz gondot, de 
nálunk a hagyomány miatt konfliktushelyzetet fog okoz-
ni. Az ötvenes évek vágási tilalma és az, hogy a háztáji 
disznótartást még a téeszek mellett is megengedték a 
parasztoknak, ez különös súlyt ad a problémának. Aki 
nem vághat disznót, nem is számít parasztnak. A társadal-
mi zúgolódás mindig apró dolgokon szokott kipattanni. 
Nem olyan nagy dolog, hogy elviszik a disznót a községi 
vágóhídra és aztán visszaviszik a húst a házhoz, de a 
disznóvágás rituális esemény annak minden részletével 
együtt. A lényeg a népi kultúrában rejlõ gyökerek, az 
egész ügynek nem az élelmiszerfeldolgozás szempont-
jából van jelentõsége.  

Gerle János: Ez a már az amúgyis csökevényesen 
meglévõ hagyományos életmód része, és miért állítjuk 
vissza a vizes élõhelyeket, ha közben az életmód hagyo-
mányos elemeit megszüntetjük? Ha eltûnik az életmód-
ból az, amit a természetben helyreállítunk?

Lánszki Imre: Ez nagyon jó megfogalmazás, benne 
van az a kétely, ami bennem is megvan. Mit ér az a vizes 
élõhely, ha az ember lelke már nem lesz benne, mert 
az addig mûködött jól, amíg a hagyományos paraszti 
mentalitás tartotta fenn. A paraszt abszolut ökológikusan 
gondolkodott, a természetbõl csak annyit vett ki, ameny-
nyit a természet rendelkezésére bocsátott. Tudta, hogy 
létkérdés, hogy a következõ nemzedéknek lesz-e meg-
élhetése azon a földön, és nem rontottak a saját gazdál-
kodási feltételeiken. 

A téesz-idõszakban és most az EU-nál is a cél az em-
ber nélküli társadalom, vagyis az ember lelke nélküli 
társadalom. A felelõsség nélküli, falanszter-szerû világ 
felé tolódunk el; azt mondjuk, hogy vissza kell tartani a 
vizet, és közben az ember viszonya a természettel borzal-
mas módon eltorzult. Egy szörnyû virtuális világot hoztak 
létre és erõltettek ránk, és ebben a virtuális világban 
fölnevelkedett ember képtelen úgy cselekedni, hogy ne 
okozzon kárt a környezetében. Fogyasztóvá válik és attól 
kezdve nem is érdekli ez a szféra. 

Gerle János: Van valami elképzelésed arról, hogy mi-
lyen következményekkel járna, ha a csatlakozás valami 
miatt meghiúsulna?

Lánszki Imre: Csak azt mondhatom, hogy nyilván 
van élet az Unión kivül is. Nyilvánvaló, hogy kezdetben 
komoly nehézségek támadnának, hiszen a hosszú pro-
cedúra után mind a két fél elvárja, hogy áldás kerüljön 
a frigyre. De Norvégia az ellenpélda, bár sokkal nagyobb 
GDP-vel rendelkezõ ország, mint mi vagyunk. Magyar-
ország is lehet független, csak adminisztratív gondokkal 
kellene küszködni egy darabig. Nem hiszem, hogy abba 
belehal egy társadalom, ha nem az EU tagja. Egyébként 
tizenegynéhány éve még nem is álmodtunk róla, hogy 
ma az EU csatlakozásért fogunk küzdeni. Gondoljunk 
a NATO csatlakozásra, ugyanazok a politikai vezetõk, 
akik most regnálnak, gondoltak-e arra 1988-ban, hogy 
tíz éven belül NATO tagok leszünk? A történelmi táv-
latokban gondolkodva ezek az évek másodperceknek 
számítanak. 

Én nem esnék kétségbe, ha nem lépnénk be, tovább-
ra is azt tartom, hogy nem érett a gazdaság és a társada-
lom arra, hogy megfelelõen erõs feltételekkel kerüljünk 
be az EU-ba. Pedig nekünk az az érdekünk, hogy nagyon 
erõs kondíciók között vegyenek fel, stabilak legyünk; 
az EU-nak meg az az érdeke, hogy még ne legyünk túl 
erõsek, mert akkor könnyebben lehet a saját érdekeiket 
érvényesíteni.

MIKLÓSSY ENDRE
építész, regionális tervezõ

Gerle János: A csatlakozás mezõgazdaságot érintõ 
következményeirõl szeretném hallani a véleményedet. 

Miklóssy Endre: Éppen itt van nálam a Magyar 
Földbirtokosok Országos Szövetsége uniós felzárkóztatási 
programja, amit oda is adok neked. Várhatólag elõbb-
utóbb a sajtóban is meg fog jelenni.

A válaszomban abból indulnék ki, hogy tegyük föl, az 
Európai Unió nem rablógyilkosok gyülekezete, amelyik 
tönkre akarja tenni a tagjait, hanem olyan szervezõdés, 
aminek a célja a tagok támogatása. Lehet, hogy pillanat-
nyilag nem így látszik, de azért nem, mert még kívül 
vagyunk.

Gerle János: Az uniós alkotmánytervezet és az egész 
megállapodás nem táplálja ezt az illúziót. 

Miklóssy Endre: Már a régi görögök megmondták, 
hogy nem lépünk kétszer ugyanabba az Unióba. Ez az Unió 
meglehetõsen messze távolodott az 1957-es közösségi el-
vek végrehajtásától, és számomra a legmeghökkentõbb és 
legmegrázóbb, hogy az Unió a tíz évvel ezelõtti állapothoz 
képest is sokat romlott. A kommunizmus összeomlása az 
EU-n belül negatív folyamatokat indított el, ez nem valami 
szívderítõ dolog, arról nem is beszélve, hogy az új csatla-
kozókkal hogyan bánnak, vagy hogy mi vár rájuk. Az Unió 
azonban még így is egy javítható struktúra – rontható is 
természetesen –, én abban bízom, hogy a folyamatokat 
jó irányba lehet terelni. 

Hogy milyen problémákra gondolok, hadd mondjak 
egy példát. Néhány éve részt vettem egy uniós fejtágítón, 
ahol az Unió mûködését, jogrendjét és ehhez hasonlókat 
magyaráztak. Az elõadó elmondta azt a történetet, hogy 
Írországban volt egy nagy kampány, hogy vásárolj ír árut, 
ezt rendesen reklámozták is, és emiatt a luxemburgi bíró-
ságtól nagyon kemény büntetést kaptak, mert az Unióban 
az esélyegyenlõséget nem szabad sérteni. Tûnõdtem egy 
kicsit a dolgon, aztán megkérdeztem az elõadótól, hogy 
az Opel gépkocsit lehet-e reklámozni? Hát már miért ne 
lehetne? –kérdezte vissza. Nem értem – mondtam –, én 
eddig úgy tudtam, hogy az EU az európai népek szövet-
sége, és nem az európai nagyvállalatoké, kicsit furcsa, 
hogy a multi reklámozhat, az ország pedig nem. Itt valami 
ellentmondás van. Az elõadó bánatosan vonogatta a vállát, 
azt mondta, hogy igazam van, de hát mit csináljunk. 

Csak azt akartam szemléltetni, hogy ilyen irányba 
tolódott el az EU, holott az együttmûködés lényege az, 
hogy erõsítsük az emberek és más szerepõk piacra lépé-
si lehetõségét. Hogy én piacra tudjak lépni, pénzre van 
szükségem; ahhoz hogy pénzem legyen, valamit áruba kell 
bocsátanom. Az erõforrás többféle lehet, mindenekelõtt a 
munkaerõ, vagy a földem, amin termelek és így tovább, a 
lényeg az, hogy ezeknek a dolgoknak az értéke úgy emel-
kedjék, hogy növekedjen az adott helyen a fizetõképes 
kereslet is, tudniillik az egy az egyben jó az Uniónak. De 
ha ezt az egész folyamatot kiszolgáltatjuk a multinacio-
nális monopóliumoknak, és ha az az eredménye, hogy 
a máshonnan érkezõk nagyobb vásárlóerejük révén fel 
tudják vásárolni az erõforrásokat, akkor a helybeliek pi-
acra lépési lehetõsége csökken. Ilyen egyszerû a dolog, 
és ez a legszikárabban vett gazdasági szempontból is 
diszfunkcionális. 

Nem tudom pontosan, hogy milyen fékek vannak ma 
még az Unióban, de a tagállamoknak bizonyos védeke-
zési lehetõségeik vannak, és csupán az illetõ kormány-


