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a kapcaronggyal. Most megteheti, de abban a percben, 
mihelyt uniós tagok leszünk, már nem, mert egyenjogúak 
leszünk. Más kérdés, hogy milyen koloncokat akasztot-
tak a nyakunkba a futóversenyen, ahol egyeseknek rakéta 
van a fenekükben, de legalább ott leszünk, ugyanazon a 
versenypályán. 

Gerle János: Ha ez a tíz ország a legteljesebb egység-
ben összefog, akkor is többségi döntések érvényesülnek 
az Unióban. 

Miklóssy Endre: A többségi elv az Unióban nagyon 
árnyalt és komplex módon jött létre. A probléma lé-
nyege az, hogy az Unió országai nagyon egyenlõtlenek, 
vegyük Luxemburgot és Németországot. Ha abból 
indulunk ki, hogy darab-darab, hogy Luxemburgnak 
ugyanannyi szava van, mint Németországnak, akkor a 
többségi elv sérül meg, Luxemburgnak félmillió lakosa 
van, Németországnak hetvenmillió. Ez nyilván lehe-
tetlen. Abból sem indulhatunk ki, hogy Németország 
szava száznegyvenszer annyi érjen, mint Luxemburgé, 
mert akkor hol van Luxemburg rendelkezési joga. A 
szervezõk kialakítottak egy rafinált számítást, ahol a 
nagyság számít ugyan, de degresszív módon. A szava-
zati arányokat súlyozzák az ország népessége szerint, a 
német képviselõ szavazatánál figyelembe veszik, hogy 
õ hetvenmillió embert képvisel, de nem ér annyival 
többet a szava, mint egy pici ország vezetõjéé. Ez azt 
jelenti, hogy a kicsik együttes fellépése nagyon komoly 
befolyási lehetõséget biztosít. Az az érzésem, hogy az 
Unió kis államainak, függetlenül attól, hogy gazdagok 
vagy szegények, léteznek bizonyos közös érdekeik a 
nagyokkal szemben, és együttes fellépésnél ezeket az 
érdekeket érvényesíteni tudják. 

A gazdag tagországok valóban gyarmatosítani akarnak 
bennünket, de ezzel kapcsolatban van egy meglepõ fel-
vetésem, amin már sokan megütköztek. India egészen a 
rettenetes emberveszteséggel járó sepoy-lázadásig a Kelet-
Indiai Társaság magánbirtoka volt. Akkor került törvényes 
gyarmati függõségbe és kapott brit gyarmati közigazgatást. 
Ez teremtette meg az ország fejlõdésének lehetõségét, és 
végül önálló köztársasággá válhatott. A gyarmati helyzet 
óriási elõrelépés volt India számára a XIX. század elejének 
helyzetéhez képest… Ki merem jelenteni, hogy Magyar-
ország számára is elõrelépés, hogy az Európai Unió gyar-
matává válhat. Ebben az országban e pillanatban minden 
kontroll nélkül bármi megtörténhet. A mi számunkra az, 
hogy kapunk egy jogrendet – még ha gyarmati jogrendet is 
–, elõrelépés lesz. És hogy ilyen helyzetbe kerültünk, azért 
kizárólag magunkat hibáztathatjuk. Nem az EU csinálta 
ezt velünk, mi csináltuk magunknak. Ahhoz a helyzethez 
képest, ahová leküzdöttük magunkat, elõrelépés, hogy 
az Unió gyarmatává válunk. 

Persze kétségtelen, hogy a kelet-európai országok 
gazdasági-társadalmi válságában vastagon benne van a 
nyugatiak indolenciája, nemtörõdömsége is, de most 
nem errõl beszélünk, csak az utolsó tíz évrõl. Kaptunk 
egy hatalmas történelmi esélyt, amit eljátszottunk. Ezt 
egészen másképp kellett és lehetett volna csinálni, most 
már magunkra vessünk. 

Gerle János: Számomra kérdéses, hogy milyen mér-
tékben voltunk ezalatt is kiszolgáltatva a hálózat ügykö-
désének, amely most gyarmati sorba taszítana.

Miklóssy Endre: Ezeknek az erõknek kisebb a 
puvoárja, mint azt a babonás félelem mutatja. Nálunk 
kisebb és gyengébb országok ki tudták védeni. Nem aka-
rok belemenni az elmúlt tíz év katasztrófapolitikájának 

elemzésébe, hosszú volna, csak leszögezem, hogy ezért a 
szarért, amibe belekeveredtünk, igen nagy részben saját 
magunk vagyunk felelõsek. 

Gerle János: Persze, csak ugyanezzel az önveszé-
lyes politikával ugrunk fejest az Unióba. Ugyanezek a 
vezetõk állapodnak meg a feltételekrõl, nincs semmi ok 
azt feltételeznünk, hogy brüsszeli bürokrataként fognak 
hazafiakká válni. 

Miklóssy Endre: Sajnos ebben tökéletesen igazad 
van, ezért mondtam, hogy az Unió egyvalamit jelenthet 
nekünk, nem vagyok biztos benne, hogy gazdaságilag 
bármiféle elõnyt is hozhat, de egyvalamit azért biz-
tos: jogrendet. Olyan valamit, ami Magyarországon 
elveszõfélben van. Keserû lesz a dolog, nagyon keserû, 
mert az Unió kemény. Ezek azt hiszik, hogy ez a kupleráj, 
ami itt kialakult, ez folytatható. Hát nem folytatható, és 
nagyon komolyan rá fogunk faragni arra, pénzügyileg is, 
hogy annyira felkészületlenek vagyunk. Ez egyszerûen 
hihetetlen, sírnivaló. Jövõre uniós tagok leszünk és most 
áll minden. Az egész államigazgatás leállt, szinte senki 
nem csinál semmit. Most, amikor lázasan kellene dol-
gozni… Õrült káosz lesz itt! Az én fölvetésem az, hogy 
jó, lesz egy átmeneti év, de 2005-tõl irtózatos csöröm-
pölés lesz ebben az országban. Nem tudom, hogy mi 
lesz a dolog vége, de ezt a falmelléki stílust bizonyára 
nem lehet tovább folytatni. Lehet, hogy pont erre volt 
szükség; lehet, hogy már 15 évvel ezelõtt is ezt kellett 
volna csinálni. Emlékszel: Tetszettek volna forradalmat 
csinálni! – mondta Antall József miniszterelnökünk. Én 
pedig tavaly, tehát 2002-ben beszéltem olyan emberrel 
Magyarországon, akinek nem volt tudomása arról, hogy 
itt rendszerváltozás történt. 

Gerle János: Ez nem is teljesen irreális.
Miklóssy Endre: Hát most lesz változás! Lehet, hogy 

arról koldulunk, de változás az lesz.

DR. CSOMA ZSIGMOND
agrártörténész, etnográfus,

a Károli Gáspár Református Egyetem tanára

Gerle János: Mi az, hogy hungarikum, mitõl válik vala-
mi azzá? És mi a hungarikumok jövõje az Unióban, ha 
– ahogy sokan tartanak tõle – Magyarország csak döm-
pingárut fog tudni termelni?

Csoma Zsigmond: Elõször a fogalmat kell tisztázni, 
hogy mit tekintünk hungarikumnak. Ez egyrészt ér-
zelmi, másrészt történelmi kategória. Mindent, ami a 
magyarsággal, Magyarországgal, annak történelmével, 
gyûjteményeivel kapcsolatos, hungarikának szoktak 
nevezni. Ez elsõsorban a tárasadalomtudományok, a 
mûvészetek területén elõforduló fogalom. A gazdaság 
területén elõször a polgári kormány Földmûvelésügyi és 
Vidékfejlesztési Minisztériuma fogalmazott így. Eszerint 
a hungarikum a magyar agrártermékeknek egy olyan 
speciális csoportja, amelyek történeti hagyományokkal 
rendelkeznek és amelyekhez egyfajta magyarságtudat 
kapcsolódik, amelyeket a fogyasztó Magyarország fogal-
mával társít. Hungarikumnak vehetõk azok a különbözõ 
agrártermékek, amelyeket Magyarországon fejlesztettek 
ki száz éve, százötven éve, vagy korábban, így például az 
édesipari termékek példatárából a dobostorta, a rigójan-
csi vagy a zserbószelet, amely a XIX. század végén indult 
el a Gerbeaud cukrászdából. A lényeg az, hogy a vele ta-
lálkozó személy képzetében a magyarsággal kötõdik össze 
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a termék, a termény. Hungarikumnak tekintjük ezeket a 
termékeket akkor is, ha nem magyar termékként, hanem 
külföldi gyártótól kerülnek a világpiacra. A szlovák tokaji 
aszú is a hungarikumok körébe tartozik. 

Vannak olyan hungarikumok is, amelyek ugyan 
Magyarországon futottak ki és váltak híressé, de nem a 
magyar termelõkultúra hagyományait hordozzák. Ilyen 
például a Pick szalámi, amely a Szegedre betelepült Pick 
és az oda telepített olasz vendégmunkások és olasz 
technológia révén vált híressé. A híres cukrász Dobos J. 
József Franciaországból hazatérve alkotta meg és indítot-
ta útjára a találmányát, tehát nem kimondottan a helyi 
hagyományokra építve. De a termék végeredményben 
Magyarországhoz kötõdik, a köztudatban magyar ter-
mékként terjedt el.

Vannak olyanok, amelyeket már a középkor óta ter-
melnek vagy tenyésztenek, mint a szürke marha vagy a 
racka juh, de ilyen a mangalica is, amelyet ugyan csak a 
XIX. században hoztak létre többféle sertésfajta kereszte-
zésével, de leginkább a Kárpát-medencében terjedt el és 
itt vált belõle egyeduralkodó fajta. A mangalica tokasza-
lonnája abszolút koleszterinmentes, a szürke marha húsa 
is különleges, korunkban ismét felértékelõdõ értékekkel 
rendelkeznek, ami miatt a velük való foglalkozásnak egy-
re nagyobb gazdasági jelentõsége is van. A Kreuzfeld-
Jakobs kór miatt Nyugat-Európában megtizedelõdött a 
szarvasmarha-állomány, viszont a szürke magyar marha, 
mivel mindig természetes körülmények között tartották, 
nagyon ellenállóvá vált; a szélsõséges idõjárást jól tûrõ, 
rendkívül egészséges, táplálkozási szempontból nagyon 
jó paraméterekkel rendelkezõ állat, ami iránt jelentõsen 
meg is nõtt az érdeklõdés, miközben mint hungarikum 
tartják számon egész Európában.

Az osztrákoknál például a Mozart golyó az 
egyik jellemzõ ausztriakum, de ugyanígy vannak 
britannikumok, frannikumok is, a különbözõ uniós 
országok egyaránt becsben tartják saját termékeiket, 
amelyeket úgy tartanak számon, hogy õk azzal gazda-
gították az európai élemiszerkincset. Nálunk viszonylag 
késõn kezdtek el foglalkozni a számba vételükkel, holott 
a hungarikumok különleges ízeik, nagy történeti múltjuk 
révén a homogenizálódó ízvilágban sajátos piaci értéket 
képviselhetnek. 

A nagy probléma viszont az, hogy az európai piacon 
való jelenléthez állandó minõséget kell nagy mennyiség-
ben szállítani, vagyis egy meghatározott árukészlettel kell 
folymatosan rendelkezni. A hungarikumok között sok 
olyan érték van, amelyek termelése nehezen egyeztethetõ 
ezzel a feltétellel. 

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 
Európai Integrációs Fõcsoportfõnöksége – nagyon he-
lyesen – tavaly összállított egy Hagyományok, Ízek, Ré-
giók címû kétkötetes munkát, amely tájegységek szerint 
tartalamazza valamennyi hungarikumnak minõsíthetõ 
termékünket. Ebben megtalálható a termékek részletes 
ismertetése, sajátos jellemzõi, története, készítési módja. 
Ezen kívül azok az adatok is, amelyekbõl egy érdeklõdõ 
kereskedõ megtudhatja, hogy abból a termékbõl kitõl, 
hol és mennyit rendelhet, és hogy milyen mennyiségben 
készül egyáltalán. 

A jelenlegi agrárkormányzat is fontosnak tartja a 
hungarikumok kérdését, most ennek a könyvnek az 
idegennyelvû változatán dolgozik a minisztérium, illetve 
az FVM Agrármarketing Centrum. Magyarul CD formá-
jában is hozzáférhetõ: Magyarország hagyományos és 

tájjellegû mezõgazdasági és élelmiszeripari termékei-
nek gyûjteménye. Ehhez hasonló kötet megjelent már 
Angliában, Németországban, Portugáliában, Spanyolor-
szágban, Olaszországban és Franciaországban is, ezeknek 
a gyûjteményeknek a kiadása francia kezdeményezésre 
indult el.

Ez egyrészt nagyszerû eredmény. Így már teljeskörû 
áttekintésünk van róla, milyen hagyományos és tájjellegû 
sajátos termékeink vannak, tudjuk a történetüket, tud-
juk, hogy hol és mennyi áll rendelkezésre, és a sokéves 
gyûjtõmunka során felszínre kerültek olyan ismeretek is, 
amelyek már ismeretlenségbe merültek, amelyeket már 
nem tartottunk számon. Felfedeztünk olyan termékeket, 
amelyekrõl nem is tudtuk, hogy egyáltalán foglalkoznak 
még valahol az elõállításukkal. Az oktatói munkába is 
bekapcsoltuk ezeket a történeti-élemiszertörténeti is-
mereteket, például a Károli Gáspár Református Egyetem 
Gazdaság- és Mûvelõdéstörténeti tanszékén. Ugyanakkor 
most, az európai csatlakozással fölmerül az a reális féle-
lem, hogy egyfajta „gyarmatosítás” indul meg, vagyis a 
monokultúrás termesztés lesz az általános, és itt csak a 
különbözõ nagy világfajtákat fogják termeszteni, mint arra 
nagyon sok példa van sajnos a világban. Valószínû, hogy 
megismerve és kihasználva a magyar ökológiai adottságo-
kat, itt fognak termeltetni olyan világfajtákat, amelyek már 
amúgyis homogenizálták a világkereskedelmet és ebbõl 
kifolyólag az EU gasztronómiai kínálatát is. Valószínû, 
hogy ez tette idõszerûvé, hogy több EU tagországban 
összegyûjtsék a saját nemzeti élelmiszerkincsüket. 

Néhány éve írtam egy cikket arról, hogy a régi tájfaj-
tákat hogyan kellene megõriznünk, és akkor figyeltem föl 
arra, hogy a magyar vetõmag- és szaporítóanyag törvény, 
amelyet 1997-ben adtak ki, szinte állami szintre emelte 
a külföldi fajták meghonosítását. A régi tájfajtákat, ame-
lyek jól bírták a Kárpát-medence ökológiai adottságait, 
nagyrészt sztornírozták, alig maradt bent egy-két fajta. Ez 
különösen a gyümölcsökre és a zöldségekre vonatkozik, 
tehát miközben a külföldiek és a külföldi kereskedõk az 
ízes, zamatos magyar paradicsomot, zöldpaprikát keresik 
és nem a felfújt és biológiailag kevésbé értékes, kevésbé 
ízes termékeket, akkor a hagyományos magyar terméket, 
amivel ezt az igényt ki lehetne elégíteni, adminisztratív 
eszközökkel mi magunk háttérbe szorítjuk. 

Gerle János: Milyen lehetõségek vannak a 
hungarikumok védelmére, vegyük például az említett 
szlovákiai tokaji aszút.

Csoma Zsigmond: Hogy egy hungarikumot külföldön 
gyártsanak, ennek nincs jogi akadálya. A tokaji aszút nem 
mint hungarikumot lehet megvédeni, hanem földrajzi 
árujelzõ segítségével. Ez a borfajta csak Tokajhegyalján 
állítható elõ, és sem Észak-Olaszországban, sem Kínában 
– mert ott is készül tokaji –, mindenhol a világon, Dél-
Afrikában is használják ezt a nevet. A földrajzi jellemzõk 
alapján az Európai Unióban védelmet biztosító szabály-
zatra lehet támaszkodni. Az Unión belül 2007-tõl csak 
Magyarország használhatja a tokaji jelzõt, mert az csak 
Magyarországhoz tartozik – nem véletlen, hogy Hegyalja 
a Világörökség része. Egy másik dolog, hogy itt is vannak 
kibúvók, a trianoni határok meghúzásakor a történelmi 
hegyaljai borvidékbõl ugyanis két és fél település Szlová-
kiához került, és ezen az alapon a szlovákok irgalmatlan 
mennyiségû tokaji aszút készítenek és megpróbálják úgy 
eladni, mint magyar tokaji aszút. A két és fél település 
révén jogot formálnak arra, hogy õk ugyanolyan aszút 
árusíthassanak a világpiacon. Az EU megállapodás alapján 
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errõl a két félnek, Magyarországnak és Szlovákiának kell 
most már megegyeznie, ezt az Unió csak távolról figyeli, 
hogy ez hogy sikerül. A szlovákoknak nem érdekük az 
európai módon történõ megegyezés, ezek ma még nyitott 
kérdések, amelyek azonban már nem a hungarikumok 
tudományos témáját érintik…

Gerle János: Mi a helyzet a földrajzilag nem megha-
tározható termékek esetében? Éppen a szaloncukornál 
és a Tibi csokinál ütöttem fel ezt a kötetet. A szaloncu-
kornak nyilván van egy története, ami hungarikummá 
teszi, de az, amit ma Magyarországon szaloncukorként 
elõállítanak, annak ahhoz csak eszmei köze van. A cso-
magolás, a használat emlékeztet az eredetire, de a tar-
talom teljesen megváltozott, ahogy a Tibi csokit is egy 
bizonyos recept tette sajátossá, de most már csak a neve 
azonos: egy külföldi gyártó a saját receptje szerint készíti, 
vagy Magyarországon, vagy egészen másutt, miközben 
hungarikumként reklámozza. Ráadásul a tapasztalatom 
szerint ezek minõségileg erõsen lerontott termékek.

Csoma Zsigmond: Igen, ez sajnos sokszor elõfordul, 
de ez megint nem a hungarikum és a hungarikum vé-
delmének a kérdése. Itt a név és a kialakult fogalom a 
hungarikumhoz tartozik, és az, hogy azt aztán milyen 
beltartalommal töltik meg, az már a gyártmányfejlesz-
tésen, az új technológián, a mai gyártón múlik. Sokszor 
olyan gyártmányfejlesztést hajtanak végre, hogy végül 
egészen más anyagokból készül a termék, más ízesítéssel. 
Lehet, hogy egyszer eljutunk oda, hogy a hungarikumokat 
is jogilag deklarálva, összetétel, gyártástechnológia sze-
rint védeni lehet, mint egy szabadalmat. Pillanatnyilag 
még nem tartunk itt.

A hungarikum most kereskedelempolitikai reklámszlo-
genné vált, az a célja, hogy a figyelmet ráirányítsa más 
reklámozott termékek között egyes hazai gyártmányok-
ra, amelyekkel Magyarország többek közt a nemzetközi 
kiállításokon jelentkezik. 

Gerle János: Lehet-e egyáltalán védeni a 
hungarikumokat? A tokajinál a név levédhetõ, de má-
sutt…

Csoma Zsigmond: Ott sem ilyen egyszerû, mert 
Hegyalján már spanyol, francia, japán, német, osztrák 
cégeknek van szõlõjük és õk állítják elõ a magyar tokaji 
aszú egy részét is. Õk a saját üzleti szempontjaik alapján 
nem feltétlenül ragaszkodnak a hagyományos aszú-
készítési technológiához, nem tartják be azt a hosszú 
érlelési idõt, ami régen jellemzõ volt – általában ahány 
puttonyos volt az aszú, arra még két évet rászámoltak, 
és csak utána hozták forgalomba. A legújabb bortörvény 
most már beszorította a külföldi befektetõket, de még 
mindig megpróbálnak viszonylag rövid idõ alatt forgalomba 
hozható aszúkat készíteni. A közelmúltban ilyen botrányok a 
közvélemény elõtt is ismertté váltak. Ez azért nehéz ügy, mert 
most itt például egy francia cég gyártja a hungarikumot, ami 
lehet, hogy messze nem olyan ízû, zamatú, mint az eredeti; õ 
egy reduktív, fiatalos, a mai nyugat-európai ízlésnek megfelelõ 
tokaji aszút akar gyorsan piacra dobni. Kellett neki a földrajzi 
árujelzõ, hogy tokajhegyaljai, kellett a márkanév, hogy nem 
akármilyen, hanem éppen tokaji aszú, ez érdekelte õt, ezért 
hajtott végre a profit reményében nagy tõkebefektetést; de 
az a tokaji aszú, már nem olyan tokaji aszú, még ha a nevét 
hordozza is – és jogosan –, mint amilyen az régen volt. 

Gerle János: Van másutt példa arra Európában, 
hogy ezeket a nemzeti termékeket szigorúbban, 
szabadalomszerûen védik?

Csoma Zsigmond: Nem, errõl nem tudok.

Gerle János: Ha egy bordeaux-i hegyoldalt megven-
ne egy magyar gazda és ott elkezdene újfajta borokkal 
kísérletezni, mi történne?

Csoma Zsigmond: Én azt hiszem, hogy igen érdekes 
helyzet alakulna ki. Ha elég nagy területet és gazdasági 
hasznot hasítana ki (a bordeaux-i borvidék igen hatal-
mas, de játsszunk el a gondolattal, hogy számottevõ 
szõlõterületrõl van szó), akkor az óriási fölháboro-
dást keltene. Pedig ez volna a természetes, hogy ez 
is megtörténhessen, ha egyszer európaizálódásról és 
globalizációról beszélünk, ezek a folyamatok kölcsö-
nösek. Azt hiszem, nagyon nagy megdöbbenést váltana 
ki, ha egy magyar szõlõsgazda kezdene Bordeaux-ban a 
keleti ízlésvilág szerint újfajta bordóit elõállítani, nem 
tisztelve a helyi termelési-technológiai hagyományokat, 
és mondjuk Oroszországba szállítana nagy mennyiséget 
kedvezõbb áron, olcsóbb technológiával, mint amit a 
helyiek a bordeaux-i vörösbor értékének tartanak. A 
helyi bortermelõ érdekvédelmi szervezetek tiltakozná-
nak legelõször – természetesen jogosan –, mert ez az õ 
érdekeiket sértené.

Gerle János: A zöldség vetõmagokkal kapcsolatban 
említette az eltolódást a világfajták irányába. Ezzel pár-
huzamosan alakul át a gyümölcsök termékszerkezete 
is, a magyar fajtákat fokozatosan váltják fel az uniós 
elvárások szerint exportképes termékek. A kötetben 
számtalan hungarikumnak nevezett gyümölcsfajtát lá-
tok, amelyekkel a piacokon már soha nem találkozom. 
Vannak olyan programok, amelyek a hagyományosan 
sokféle gyümölcsfajta megõrzését szolgálják? Amelyek 
minõségi termények, csak éppen nem felelnek meg a 
jelenlegi exportelvárásoknak.

Csoma Zsigmond: Az a baj, hogy a hungarikumoknak 
vilászínvonalon kellene megjelenniük. De nagy részük 
nem tud, mert nem foglalkoztak velük. Adaptáltak he-
lyettük világfajtákat, amelyeket kisebb-nagyobb üzemben 
termesztenek, és ezek teljesen kiszorítják a régi fajtákat. 
Egy terméknél a külcsín nagyon fontos. Nagyon sok 
hungarikum külcsínben nem üti meg azt a mértéket, 
ami Nyugat-Európában vagy a világpiacon eladható, a 
többsége nem. Általában nem az íz alapján választanak a 
piacon, hanem az elsõ benyomás alapján, tehát itt megint 
háttérbe kerül a hungarikum, akkor is, ha kíváló az íze. 

A nagyon finom íz és zamat nemcsak a fajta tulajdon-
sága, hanem abból a mikrokörnyezetbõl, annak a tájnak 
a természeti adottságaiból is származik, ahol termesztik. 
Ez is veszély, hogy ezekbe a körzetekbe behozzák azokat a 
külföldi fajtákat, amelyek piacosabbak, nagyobbak, muta-
tósabbak, ellenállóbbak. Itt az a probléma, hogy holland 
vetõmagokat, fajtákat, ki tudja, milyen szaporítóanyago-
kat használnak, milyen gyümölcs- és szõlõfajtákat, virá-
gokat kezdenek termeszteni a gazdák, mert pillanatnyilag 
csak addig látnak, az orruk hegyéig, hogy egy valamilyen 
világfajtát sokkal hamarabb el tudnak adni, mert ismert 
a neve külföldön is, belföldön is. Viszont egy kisebb 
tájfajtát, amit ismerünk, de lassan már visszaszorul, alig 
termesztenek, azt sokkal nehezebben tudják értékesí-
teni. Nem véletlen, hogy egyes világfajtákkal szemben 
már olyan mozgalmak indultak el, hogy ne fogyasszuk 
az egyhangú, unalmas ízeket. 

Az a gondolat, ami most nagyon divatos, a 
biodiverzitás, a sokféleség fenntartása, ez az, ahová be 
lehetne a hungarikumokat csoportosítani, hogy fennma-
radjanak. De abban a pillanatban, ha már csak génrezer-
vátumokban maradnak fenn, teljesen elvész a gazdasági-
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kereskedelmi jelentõségük. Tudományos jelentõségük 
ugyan még lehet, de más nem. Az üzleti stratégia az 
lehetne, hogy kiválasztjuk azt a néhány hungarikumot, 
amelyek valóban jók, ezeket nagy mennyiségben el kelle-
ne szaporítani, és utána beindítani egy nagy marketing-
lobbit és reklámkampányt, hogy elõször a környezõ, aztán 
a távolabbi országokban is fölfigyeljenek rá, hogy ez a 
termék mennyivel gazdagabb beltartalmi értékû, ízlete-
sebb, szebb, olcsóbb, ellenállóbb, mennyivel jobban szál-
lítható, eltartható, feldolgozható stb. Ugyanis a fogyasztót 
mi érdekli? Az ár, és ha nincs a hungarikumból elég nagy 
mennyiség, akkor csak drágán lehet adni; a minõségnek 
pedig tényleg jobbnak kell lennie. Mindehhez sok gaz-
dálkodó családnak kell komoly rizikót vállalnia. 

Olyan lépéselõnyben vannak a világcégek, árleszo-
rítással, a szaporítóanyagok olcsó elterjesztésével stb., 
hogy nem véletlen, hogy igazán piacképes hungarikum 
legfeljebb 8-10 van, holott legalább ötven potenciálisan 
versenyképes termék lehetne az, csak ezek nincsenek 
azon a szinten, hogy velük meg lehessen jelenni a világ-
piacon. A hagyományos borok is kezdenek kiszorulni, 
mert a nyugati piacon nincs elég érdeklõdés az ízgazdag 
furmint vagy a hárslevelû iránt, mindig csak az éppen 
divatos fajták borai versenyképesek unalomig.

Egy szó mint száz, a hungarikumok akkor lesznek 
sikeresek, akkor fog velük mindenki foglalkozni, akkor 
lesznek köztudatban, ha azok valamiben a világszínvo-
nalat elérik, vagy verik a világfajtákat, amelyek pillanat-
nyilag hódítanak. Mondhatjuk persze, hogy a multicégek 
bejönnek, terjeszkednek, silányabb fajtákat termesztenek, 
ez így is igaz részben, de amíg mi magyarok, vagy mi 
európaiak, nem a valami miatt különlegesebbet, jobbat, 
hazait vesszük meg – és itt most nem arról a szûk kis 
rétegrõl van szó, amely jól tudja, hogy miért érdemes 
valami különlegeset megvenni –, addig a hungarikumok 
kuriózumok maradnak. Ennek a másik oldala, hogy ha 
bármelyik szupermarketbe bemegyek, ott csak a világ-
fajtákat találom meg, a kaliforniai paprikát és az ízetlen 
paradicsomot, a közönség egyszerûen nem is találkozik 
a magyar fajtákkal. Hiába szeretne mást, ki van szolgál-
tatva a kereskedelem kínálati egyoldalúságának. Persze 
a sznobéria nem is akar találkozni vele. 

A régi, hagyományos fajták különösen háttérbe szo-
rultak. Az õsi tájfajták érdekében próbáltam szervezkedni, 
de volt olyan kormányzati szintû vezetõ, aki leintett. Ezek-
nek a kipróbálása a világpiacon nem csak a gazdák saját 
kockázatával képzelhetõ el. Sõt. A jól szervezett közösségi 
agrármarketinggel, a piacra jutási támogatásokkal lehet-
ne ezen segíteni. De itt vannak például a híres magyar 
agrártájak egykor híres terményei is, amelyek valójában 
már lassan csak a nevüket õrzik. Makói hagyma – ilyen 
például a régi értelemben már nincs is, mert ott külföldi 
fajtákat termesztenek, Makón a közel háromszáz év alatt 
kiakult imázs már csak fedõnév, más terméket takar, mint 
ami ezen a néven híressé vált valamikor. 

A legtöbb agrárrégióban, tájtermesztési körzetben 
szabályozva van, hogy ott milyen fajtát lehet engedéllyel 
telepíteni. Hiába akar valaki például vörös aszút készíte-
ni Tokajban, azt nem lehet, mert tilos kékszõlõt ültetni. 
Márpedig a XVIII. században még volt Tokajban vörös 
aszúbor. Milyen nagy érdekesség és különlegesség volna 
pedig, ha csak néhány ezer palacknyit is lehetne kapni 
belõle. De emlékezzünk, húsz-huszonöt évvel ezelõtt a 
somlói juhfark nevû fajtát és bort sem lehetett kapni, ma 
pedig az ínyencek kedvelt itala…

VEKERDY TAMÁS
pszichológus, a Pedagógus-továbbképzõ és Módszer-

tani és Információs Központ alternatív továbbképzési 
igazgatója

Gerle János: Az alternatív iskolák és a szabad iskolaválasz-
tás hogyan mûködnek, milyen irányba haladnak Európá-
ban? Mi várható nálunk?

Vekerdy Tamás: Talán ott kellene kezdeni, hogy ami-
kor a 80-as évek elején Spanyolország és Portugália várt a 
belépésre, akkor az Európa Parlament elfogadta az egyik 
legélesebb hangú határozatát (1984. március 14-én) az-
zal a címmel, hogy Határozat az iskolázás szabadságáról 
az Európai Közösségben. Benne volt, hogy azért hozzák 
ezt a határozatot, mert két új ország áll belépés elõtt, és 
ezek csak akkor léphetnek be, ha az oktatás területén is 
követik az európai elveket. Mert ezek az államok, bár más 
színezettel, de ugyanúgy centralizált, monopolisztikus, 
ideologikus iskolarendszereket mozgattak, mint példá-
ul a kelet-európai „csatlós” államok. Ez a határozat a 
preambulumában 13 nemzetközi jogi megállapodásra 
hivatkozott – olyanokra, mint például az Emberi Jogok 
Egyetemes Nyilatkozata –, amely kimondja, hogy egyedül 
a szülõ joga megszabni, hogy milyen nevelést óhajt adni 
és adatni a gyermekének, nem az államé, nem az egyházé, 
senki másé. 

Ez a határozat azt mondja, hogy aki az Európai Közös-
ségbe belép – nevesíti is a belépés elõtt álló Portugáliát 
és Spanyolországot –, annak tudomásul kell vennie, hogy 
Európa közoktatási szempontból a kimunkált pluraliz-
mus hazája. Rendkívül fontos kitétel, azt jelenti – ezt ki 
is mondja a szöveg –, hogy a legkedvezõbb helyzet az, 
amikor állampolgárok maguk hoznak létre iskolákat, 
olyanokat, amilyeneket saját gyerekeiknek akarnak. És az 
államnak semmi beleszólása nincs, hogy ezek milyen elv 
szerint mûködnek. Oda kell adni egyformán a pénzt – ami 
nem az állam pénze, hanem az adófizetõktõl származik, 
ezt én teszem hozzá, – fenntartóra való tekintet nélkül. 
Tehát az állami, önkormányzati, egyházi, magán, alapítvá-
nyi, egyesületi iskola egyformán meg kell, hogy kapja ezt 
a támogatást. Az államnak kizárólag törvényes ellenõrzési 
joga van: megnézheti, hogy van-e elég vécé, nem végez-
tetnek-e gyerekmunkát, nem nevelnek-e gyûlöletre, mert 
ez az emberi jogokba ütközik. De hogy beleszóljon az 
oktatás tartalmába, azaz szakmai ellenõrzésre nincs jo-
gosultsága. 

Nagyon szép és fontos dokumentum, igyekeztek is 
eleget tenni ennek a belépõ államok. Tudni kell azt is, 
hogy az iskolarendszer az egyik legnehezebben mozduló 
társadalmi képlet. Mindig ugyanoda visszacsúszik, nagy a 
tehetetlenségi nyomatéka. 

Ezt láthattuk nálunk a rendszerváltáskor, amikor min-
denütt nagy volt a felszabadulás, aztán visszacsusszant az 
oktatás a centralizálásba megint, bár természetesen sok 
minden kedvezõen változott. Például nem csak az állam 
vagy önkormányzat indíthatott általános iskolát, hanem 
egyházak is és állampolgárok is. 

Meg kell jegyezni, hogy nálunk1990-tõl tulajdonképpen 
egészen 1996-ig az egyházi, alapítványi, egyesületi, magán- 
stb. iskolák egyformán diszkrimináltak voltak atekintetben, 
hogy csak a normatív támogatást kapták meg, ami körülbe-
lül 60 %-a az iskola fenntartási költségeinek, és a további 
40 %-ot, amit az önkormányzati iskolák megkaptak az 
önkormányzattól kiegészítõ támogatásként, azt õk nem 
kapták meg. Kuriózus módon a Horn-kormány megadta 


