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Hogyan lobbyzzunk az Alföldért?
Kunságiak karcagi kerekasztala

Június végén a Nagykunság fővárosá-
ban, Karcagon, hat ember ült egy asztalhoz,
hogy kicserélje gondolatait az Alföld múlt-
járól, jelenéről és jövőjéről. Dr. Tóth Albert
országgyűlési képviselő; dr. Bellon Tibor
kandidátus, a karcagi múzeum igazgatója;
Blaskó Lajos, a karcagi mezőgazdasági ku-
tatóintézet tudományos osztályvezetője;
Farkas János, a üszaigari mezőgazdasági
kft. ügyvezető igazgatója és Németh Pál
karcagi magánvállalkozó, egy szolgáltató
és kereskedő iroda ügyvezetője a Jászkun-
ság meghívásának eleget téve vett részt
ezen a kerekasztal-beszélgetésen. Az or-
szággyűlés tiszántúli képviselőinek csoportja
még tavaly egy Alföld-törvény megalkotásá-
nak gondolatával állt elő, s mintegy ennek
felülbírálataként dr. Tóth Albert, kisújszállási
MDF-es országgyűlési képviselő önálló in-
dítványának elfogadásával a parlament ez év
áprilisában határozatot hozott az Alföld egyes
időszerű környezetvédelmi, tájvédelmi és táj-
hasznosítási kérdéseiről, kötelezve a kor-
mányt egy hosszú távú koncepció kidolgozá-
sára. Az azonban továbbra is vita tárgya, hogy
e lépések nyomán mennyiben javulhatnak a
tájegység esélyei a jobb jövőre. Ugyanakkor
az önálló Alföld-törvény továbbra sem nél-
külöz minden ésszerűséget és indokoltságot,
miként ez az itt következő polémiából is
kiviláglik.

- Mi indokolja egy önálló Alföld-tör-
vény megalkotását? Amit hosszú évtizedek
nem voltak képesek megoldani, azon most
egy törvény egy csapásra változtathat?
Avagy csak arról lenne szó, hogy a regio-
nális érdekekért folyó lobbyzás ezzel elő-
léphet a „föld alól"7

Blaskó L.: Ha csak a termé-
szetföldrajzi adottságok felől közelí-
tünk, elégséges érvet nem sorakoztat-
hatunk fel egy ilyen törvény mellett az
Alföld egészét illetően, hiszen az álta-
lában nem mondható el az Alföldről,
ami a Nagykunságról, hogy tudniillik
szikesedésre hajlamos földekkel, nyári
aszályokkal, télvégi belvizekkel verte
meg a teremtő. Mert az Alföld más
vidékein meg, ahogy mondani szokták,
ha nem felejtenek el vetni, gazdagon
aratnak. Más kérdés, hogy a „készen
kapott" rossz adottságokon éppúgy
változtatni kell és lehet, mint ahogy a
kedvező feltételek megőrzése, éssze-
rűbb hasznosítása is nagy munkával,
jelentős befektetésekkel járó feladat. A
két program közül azonban az Alföld
önerőből egyiket sem képes megolda-

ni, nemhogy mind a kettőt. Egy ilyen
törvényben mindezeket rögzíteni kel-
lene.

Farkas J.: Sokan mondhatnák és
mondják is, hogy ilyen alapon lehetne
külön Dunántúl-törvény, Északi-kö-
zéphegység törvény, de én ezt inkább
csak a lényeget elfedni akaró tréfának
tartom. Tagadhatatlan tény ugyanis,
hogy a Római Birodalom határa a Du-
na vonala volt, s ettől keletre a történe-
lemben végig más, kevésbé kedvező
lehetőségek adódtak, mint nyugatra. A
Dunántúl hamarabb és jobban iparoso-
dott, így eleve több tőke áramlott arra a
vidékre, míg az Alföldön mindössze
néhány nagyüzem jelent meg - gyar-
matosítani. Vagyis a hagyományos
mezőgazdasági tájak életszínvonala
végzetesen elmaradt az ipari régióké-
tól. Ennek keserű következménye az
is, hogy ma is könnyebb a fejlettebb
struktúrájú Dunántúlt az új, a korszerű
követelményekhez hozzáidomítani -
legyen szó akár az idegenforgalom,
akár az ipar továbbfejlesztéséről -,
mint azt a mezőgazdaságot „fölemel-
ni", amely a maga termelési, túlterme-
lési válságával szinte púppá vált a je-
lenlegi kormányzat hátán. Ez viszont
könnyen odavezet, hogy még az Al-
föld legkedvezőbb adottságú tájain is
rablógazdálkodásra kényszerülnek, az
első és másodlagos szikesedés fokozó-
dásával a hozamok csökkennek, a jö-
vedelemszerzés lehetősége tovább szű-
kül, ez fokozza az emberek menekülé-
sét innen, elvész a még meglévő szel-
lemi erő, s ezzel az országrész sorsa
végképp megpecsételődik!

Tóth A.: Meggyőződésem, hogy
az Alföld lényegével, valós tájértékei-
vel nem vagyunk tisztában. Alulbe-
csült része ez a hazának. Ennek okát
abban látom, hogy a köztudatban, de
még a szakmai körök felfogásában sem
gyökeresedett meg annak ismerete: „A
Tiszavölgyben tömérdek a lappangó
kincs". Igen, az előbb idézett Szé-
chenyi gondolat is „lappangó
kincs"-ről beszél. Ami ugyan jelen
van, de rejtőzködik. Csak a látó szem-
nek, de még inkább az értő szándéknak
és akaratnak adja fel magát. Hiányos
ismeretünk a tekintetben is, hogy Al-
földünk Európa, sőt a világ egyik leg-

jobban átalakított régiója. Alig száz-
százötven éve még ez a ligetes-mocsa-
ras táj lényegében alig különbözött at-
tól az állapottól, ahogyan honfoglaló
őseink is találhatták. Talán csak a fát-
lanság - ami az ember erdőirtó tevé-
kenységének a következménye - volt
már szembeötlő.

A múlt század derekán kezdődött
árvízmentesítési munkálatok eredmé-
nyeként a századfordulóra már végleg
összeroppant az ősi ártéri gazdálkodás,
gyökeresen átalakul a táj, r vele együtt
a lakosság életmódja is.

Ekkor érte az Alföldet az első,
mindmáig a legnagyobb ökológiai krí-
zis. Ez vitathatatlan tény. Amiért in-
kább vitatott - s napjainkban mind
gyakrabban szóbajövő kérdés -, volt-e
értelme e hatalmas munkálatot akkor
elvégezni? Nem lett volna-e helyesebb
az eredeti állapotot fenntartva fejlesz-
teni a tájat?

Úgy hiszem, ez egy meddő okosko-
dás. Nekünk már e vízjárta, de ember-
formálta tájon kell továbbra is élnünk.
Ezt kaptunk örökségül. Az Alföld
visszamocsarasítása lázálom. (A Ti-
sza-tó esetében ez ugyan megtörtént.)
Aki csak érzelmi alapon, egyfajta téve-
sen értelmezett vulgáris termé-
szetbarátsággal közelít a dolgokhoz, az
azt sem veszi figyelembe, hogy több
mint 4 millió kaL hold termőföld vált az
Alföldön alkalmassá az intenzív mező-
gazdasági művelésre. Méghozzá a nagy
termőképességű réti csemozjom talajok.
Itt koncentrálódik az ország felbecsülhe-
tetlen értékű humuszvagyona.

No, és a védtöltésekről nem is be-
szélve, amik sokmilliárdos nemzeti va-
gyont oltalmaznak az egykori rend-
szeres árvizektől.

Bellon T.: Én ott kezdeném, hogy itt
a Duna völgyében a magyarok beren-
dezkedése után, az Árpád-házi kirá-
lyokkal kezdődően kialakult egy na-
gyon egészséges, virágzó gazdasági
szerkezet, amely az egész térséget
meghatározta. A török korig a mező-
gazdasági termelés két nagy ágának, a
gabonatermesztésnek és a bortermelés-
nek a hazája a Délvidék lett. A törökök
miatt tolódott csak azután északabbra
ez az övezet, így és ekkor jutott centrá-
lis szerephez a Közép-Alföld. Másfe-



GONDOLKODÓ

löl pedig megindul egy másik folya-
mat: a fejlett városhálózattal és céhes
iparral egyre inkább élretörő Nyugat-
Európa importálóként jelenik meg itt.
Tudniillik a sűrű alföldi településháló-
zat helyén a török pusztítás alatt és
után elindul a külső pusztásodás, ami a
szarvasmarhatartás felvirágzásával jár
együtt. A magyar szürkemarha jelentős
exportcikké válik. A múlt század köze-
péig ez a gazdasági rendszer él és
működik kiválóan. A máshoz nem ha-
sonlítható alföldi mezőváros - olyan
falu, amelyik város - nem más, mint az
árutermelő állattartásra, tehát egyfajta
mezőgazdasági specializációra alapo-
zott településforma. Ez tartja fenn, ez
élteti, ez határozza meg szemtermelő
önellátását is. Nos, ez bomlik meg a
múlt század közepén az Alpok-kör-
nyéki fejlett szarvasmarhatenyésztés és
tejtermelés, valamint az argentin mar-
hatartás piaci jelentkezésével. A ma-
gyar marha kiszorul, de az sem elha-
nyagolható, hogy közben az Alföldön
is végbemegy a legelőfeltörésekkel és
a folyószabályozásokkal egy olyan
nagymérvű tájátalakítás, amely meg-
kondítja a harangot a legeltetéses állat-
tartás felett, teret nyitva az intenzív
mezőgazdasági kultúrának. Szerencsé-
re a tájat a változtatni képes erők, így a
zöldség-, gyümölcs-, szőlő- és fűszer-
növény-termesztők itt megjelenő hada
képes túllendíteni a sokkon, és gyorsan
terjedni kezd az istállózó állattartás is.
A baj csak az, hogy az Alföld nagy
részén ezek a változások meghatározó
mértékben nem mennek végbe, s volta-
képpen ezzel kezdődik meg a hátrá-
nyok halmozódása, amit az elmúlt
negyven év legfeljebb fokozott, de
nem előidézett! Az a vidék tragédiája,
hogy mezőgazdaságával úgy került át
egy másik formába, a kollektív gazdál-
kodásba, hogy gyakorlatilag alig vál-
toztatott szerkezetet, és még ezek a
minimális változások sem érintették,
hanem szinte konzerválták a falu társa-
dalmát, amely érintetlenségével eleve
a lemaradásra volt kárhoztatva. Erre
már csak ráadás, hogy a hatvanas évek
gyarmatosító iparpolitikája sem kezdi
ki a megrögzült belső szerkezeteket, és
tájidegen voltával nem képes megmoz-
gatni a továbbra is archaikum-őrző
Alföldet. Mindezekért én az Alföld-
törvényt modernizációs törvénynek
gondolom, amely persze nem teszi le-
hetetlenné, sőt segíti az igazi értékek
átmentését.

Németh P.: Hetven képviselő fogott

össze, hogy indítványt tegyen az Al-
föld-törvényre. Időközben meg is tör-
tént a kapcsolatfelvétel neves külföldi
ökológiai kutatócsoportokkal, amelyek
érdeklődnek a térség iránt, és előzete-
sen már meg is állapították, hogy az
alföldi térségek közül a miénk sérült a
legjobban, és sérül továbbra is. Az
lenne a törvény nagy jelentősége, hogy
a mezőgazdaságra alapozott élettér tu-
domásulvételével és elismerésével ala-
kítaná a politikát, és fordítana végre az
eddigi rossz gyakorlaton. Ha a dán
vagy a holland politikusok leülnek bár-
hol tárgyalni, mindig az az alapállásuk,
hogy mindenekelőtt a mezőgazdasá-
guk érdekeit kell képviselniük és véde-
niök, mivelhogy országuk mezőgazda-
sági ország. A miénk is az, ennek
ellenére a mi politikusaink mindig
másról tárgyalnak, és nem egy esetben
egyenesen feláldozzák valami másért,
nem is tudni miért, a mezőgazdaságun-
kat. Ha már így van, ez a törvény
legalább arra adhatna lehetőséget,
hogy az Alföld, a régió magát mene-
dzselje. Hetven képviselő már komoly
dolgokat képes együtt elemi, ha kezde-
ményezéseiket alulról egy önszervező-
dés is segíti, és ez így együtt már egy jó
„lobbyzás" lehetne. Azt a megcsonto-
sodott, befelé fordult alföldi társadal-
mat kell megmozdítani, melynek törté-
nelmi kialakulását Bellon Tibor olyan
érzékletesen bemutatta. A mezőgazda-
sági termékben benne van az előállító-
jának jelleme, de a jellege is, és ez az
utóbbi lehet keresett piaci áru, mint
annak idején a szürkemarha. Rá kell
ébrednünk, hogy a svéd piacra mi svéd
típusú termékkel aligha juthatunk be,
mert azt úgyis ők maguk csinálják
jobban. Nekünk magyar nemzeti ter-
mékekkel, minőséggel kell jelentkez-
nünk. Ha valahol döntő szerepe van a
népnemzeti jellegnek, hát ez az a szfé-
ra. Az élelmiszergazdaságot, annak jel-
legét a kultúrája határozza meg. A
kunsági gabona egykoron etalon volt a
gabonatőzsdén. A magyar termék 1,4
százalék a világ agrártermelésében, te-
hát mi nem a mennyiséggel, hanem a
minőséggel lehetünk igazán jelen. Mi
színesíthetjük a piacot, de hol van eh-
hez itthon a minőség? A szovjet piac
elrontotta sajnos a magyar termelőt,
ráadásnak kialakult az a munka-
megosztás, hogy az Alföld termel, Bu-
dapest meg lefölöz. Még most is, a
nagy túltermelés kellős közepén elviszi
innen az állatot kis pénzért, nagy ha-
szonnal. Ennek kell véget vetni, meg-
szervezve a saját csatornás értékesítést.

Ehhez kell az önmenedzselést lehetővé
tevő törvény.

- Arról van tehát szó, hogy az ország
éléstára megelégelte eddigi szerepét és má-
sodrendüségbe szorítottságát, most pedig
ahhoz szeretne „szabad kezet" kapni, hogy
a maga erejéből és tehetségéből is fordít-
son a sorsán?

Blaskó L.: Nem várható, hogy az
Alföld rövid vagy hosszú távon ipari
centrummá válhat. Ha tetszik, ha nem,
a mezőgazdasági szerep marad itt a
meghatározó, és ez az ésszerű is egye-
lőre, a hagyományokról már nem is
beszélve. Ezen belül azonban további
specializációnak van helye. A Közép-
Tisza vidékén gabonatermesztés és er-
re alapozott állattenyésztés, a Jászság-
ban a mezőgazdaság mellett egy foko-
zottabb iparosodás és az intenzív kul-
túrák jelenléte, a Kiskunságban szin-
tén. Nekünk a meglévő szerves folya-
matokat kell ezen felismerés szerint
erősítenünk, mert badarság lenne ettől
egy merőben eltérő szerkezetet erőltet-
ni. Igaz, az intenzifikálásra annak elle-
nére mindenütt törekedni szükséges,
hogy - mint látszik is - az Alföldet
nem lehet egy kalap alá venni. Legne-
hezebb éppen itt, a Közép-Tisza vidé-
kén lesz lépni. Azt hiszem, ez a régió
egy külön paragrafust is megkíván.

Tóth A.: Az Alföld soha nem volt
egyhangú táj. Ezt csak a felületesen
ítélkező állíthatja. Nemcsak azért, mert
minden látszathasonlóság ellenére egy-
mástól markánsan elütő kistájak rend-
szere, hanem sokkal inkább azért, mert
egy viszonylag kis területen is rendkí-
vül sokféle tájadottság jelentkezik. Az
Alföld egyik legsajátosabb jellemzője
i rendkívüli változatosság, a mozai-
kosság. Elég, ha csak egy régi kézira-
tos térképre pillantunk. Egy-egy tele-
pülés határában ötven-hatvan, olykor
akár száz-százhúsz - főleg a hajdani
vízivilág emlékét őrző - felszíni for-
mát, egyben ugyanennyi egymástól el-
térő élőhelyi-termőhelyi adottságú te-
rületet találunk. Laponyagok, tavak,
erek, mocsarak, fertők, laposok, rétek,
rónák tárta sokaságát. A lecsapolt,
majd egybeszántott határban enyhül-
tek, de valójában soha nem tűntek el
ezek a felszín-alaktani különbségek.
Ez az állapot már eleve meghatározza a
sokszínű természetes gazdálkodás lét-
jogosultságát. A végeláthatatlan kul-
túrsivatag benyomását keltő monokul-
turális táblák felváltását a természeti
adottságokhoz jobban igazodó tábla-
méretekkel. Ha ezeket jobban figye-
lembe vette volna (venné még most is!)
a gazdálkodó ember, akkor eleve más
szerepet szánt volna megannyi terület-
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nek. Nem törte volna fel a szikes
birkajárásokat, a gabonaprogram ürü-
gyén nem meliorálta volna a víznyom-
ta fertőaljakat. De meggondolná azt is,
hogy érdemes-e rizsföldeknek felál-
dozni jó minőségű réti talajainkat, ez-
zel is növelve a szikesedő határaink
nagyságát Sajnos - az utóbbi eszten-
dőkben különösen - megerőszakoltuk
ezt a tájat. A mennyiségre törekedtünk
a minőség helyett, tömegre az érték
ellenében. Szomorú következménye
mindennek: agyonra vegyszereztük ta-
lajunkat, termékeinket, elnitrátosítot-
tuk a felső vízadó rétegünket, aranyko-
rona értékkel csökkentettük a termőké-
pességet, lecsapoltuk utolsó víziélőhe-
lyeink legjavát (a Kakát kiszárítása!),
felszámoltuk a tanyavilágot, rövidlátó
kapzsisággal irtottuk erdeinket, ne is
soroljam tovább vétkeinket, ahogy
veszni hagytuk értékes tájfajtáinkat.
Ezekért a tetteinkért kár lenne tájátfor-
máló nagy eleinket kárhoztatni. A jö-
vőben sokkal inkább arra kell töreked-
nünk, hogy a félbehagyott művet befe-
jezzük, a további károsításokat mérsé-
keljük vagy megállítsuk, az okozott
bajokat lehetőség szerint mihamarabb
orvosoljuk.

Farkas J.: Én azért megvizsgálan-
dónak tartanám, hogy ad-e igazi kitö-
rési lehetőséget a múltra alapozás ön-
magában. Én azzal értenék egyet, hogy
mindenki azt csinálja, amihez a legjob-
ban ért, és amihez az adott helyen a
legtöbb kedvező feltétel megtalálható.
Kiváló búzát termeszt nagyüzemileg?
Akkor csinálja továbbra is úgy, és azt
Másutt a zöldségtermesztésben, a mál-
na-, a cseresznyetermesztésben hal-
mozódott föl tudás, tapasztalat, gya-
korlat, ott csinálják azt. Mindez egyéb-
ként egyfajta kedvező munka-
megosztásként már régről kialakult.
Azt azonban látni kell, hogy búzában,
tejben, húsban a piacon ma nem kapjuk
vissza a munkánk ellenértékét sem, és
ez megint csak halmozza a hátrányt
Tehát az olyan új áruk termelését, mint
a biotermékeké, meg kell honosíta-
nunk, mert ez új kitörési lehetőséget
ad.

Bellon T.: Van egy monopolisztikus
értékünk: tájaink termelési tapasz-
talata. Erre kell építeni. Évszázadokon
keresztül a legeltető állattartás olyan
mezővárosokat tartott fenn, amelyek
az ország neves iskoláit hozták létre
Debrecentől Sárospatakon át Mezőtú-
rig. Mi akkor már Európához tartoz-
tunk, diákjaink Nyugat-Európában ta-
nultak, és bejárták a Monarchiát meste-
reink is, majd hazajöttek, és terjesztet-

ték itthon az európai szellemet. Még
egyszer mondom, mi a minőségi mar-
haexportunk révén kapcsolódtunk Eu-
rópához, és itt a minőségen van a
hangsúly. Ki kell lépnünk a mennyiség
bűvöletéből, ami termékeinket tönkre-
tette. Hogy mást ne mondjak, a szabol-
csi jonatán eltarthatóságával valamikor
a bécsi piac egyik legkedveltebb és
keresett terméke volt. Mi lett belőle,
amióta a mennyiség igézetében művi
úton felpumpálták?! Rengeteget be-
széltünk róla negyven évig, de a termé-
keink továbbra is alacsony feldolgo-
zottsági fokon hagyják el termővidékü-
ket Ez is segíti a régió kizsákmányolá-
sát. Hol van a korszerű és logikailag is
idekívánkozó feldolgozóipar? Száz
meg száz olyan árunknak kellene len-
nie, mint a szegedi szalámi vagy a
csabai kolbász! Hozzátenném: azzal
együtt is, hogy a hagyományok köré
sem kell valamiféle szent glóriát fonni,
ám érdemes régi-újakat föleleveníteni.
Egyet kérdeznék csak: a paraszti kis-
kertekben hányféle fűszernövény dísz-
lett egykoron? Mennyivel változato-
sabban étkeztek ők csak ezáltal is, mint
a maiak? Ma legfeljebb összeszedjük a
kamillát, ennyiből áll a tudományunk!

Blaskó L.: Igen, így van. Egyik
oldalról a tradíció, mint alap, de emel-
lett valóban keresni kell azt is, amit
továbbvezet. Ebben is többfélére kell
törekedni, s nem azzal az igénnyel
lépve föl, hogy gyümölcstermesztővé
változtatjuk az Alföldet. Viszont a
gyümölcs mellett jó kiegészítő, régi-
újdonság például az alkaloida-ter-
mesztés.

Farkas J.: Visszatérve a törvény
megalkotásának indokaihoz: a parla-
mentnek azt is figyelembe kellene ven-
nie adott esetben, hogy már az is az
államkincstár helyzetét javítja, ha vala-
mire egy korábbi időszakhoz képest
kevesebbet kell fordítani. Márpedig ha
az Alföldet nem emeljük ki szélrevetett
helyzetéből, ahogy említettem, növe-
kedni fog az elvándorlás, ami miatt
fokozódnak majd az iparosodottabb vi-
dékeken a lakásigények kielégítésének
terhei. Ezek voltaképp fölösleges költ-
ségek, ráadásul lassan elfogynak a ter-
mőföldek kultúrállapotát fenntartani
képes erők is egyúttal!

Németh P.: Ha az Alföld nem tud
megegyezni a magyar állammal, akkor
az államot elsepri az Alföld. Azt egyik
kormányzat sem tudja elviselni, ha rá-
zúdul a Tiszántúl. Mindemellett nekem
van némi vitám az előttem szólókkal.
A magyar mezőgazdaság ugyanis a
mai állapotában is világszínvonalú,

másrészt a biokultúra, nem hiszem,
hogy önmagában megoldás nekünk.
Finomításokkal az is „helyzetbe hoz-
ható", ami már megvan. Mást ne
mondjak, a francia mezőgazdasági vi-
lágkiállításon a mezőhegyesi kombinát
termékeinek külön díjat verettek. Ezt a
francia paraszt tudja, a magyar agrárér-
telmiség nem. És ekkor e helyütt be-
szélni kell arról is, hogy a magyar
mezőgazdaságban a privatizáció kap-
csán jelentős feszültségek támadtak,
miután van egy igen jelentős réteg,
amelyet az „osztozkodásban" nem
képvisel senki. Ez a tsz-tagság. Aki azt
mondja, hogy őket képviseli, az valójá-
ban mögéjük bújva önnön érdekeit
képviseli. Holott - ezt bizonyítja Me-
zőhegyes példája - a magyar nagy-
üzem is képes minőségi produktumra.
A fő bajt, a fő hiányosságot én nem
egyedül az üzemi méretekben és szer-
vezetben látom, hanem a gyenge mar-
keting munkában. Tarthatatlan, hogy
egy teljes mezőgazdasági ágazat ne
legyen képes fölvenni a versenyt
egyetlen olyan céggel ebben, mint
mondjuk a Nestlé. Nekünk most erre
kellene leginkább összpontosítanunk,
és megosztani egymás közt a teendő-
ket Megtalálni a belső egyensúlyt és a
megfelelő szervezeti formákat. A le-
geltetési bizottság például egy nagyon
jó szervezeti kerete volt a különböző
érdekek - az önkormányzati, a cso-
port- és az egyéni szempontok - össze-
egyeztetésének. Csoportérdekek
ugyanis továbbra is fennmaradnak,
mert szövetkezetek, ha nem is orosz
típusúak, de lesznek, alakulnak ezután
is. Ez egyébként előrevetíti, hogy az
agrárértelmiség soraiban is nagy har-
cok indulnak nemsokára, legalább har-
minc százalékuknak kell majd külön is
megkínlódniuk azért, hogy megtalálják
új helyüket a változó mezőgazdaság-
ban, az új formációkban. Ez utóbbiak
közül több lesz a történelmileg már jól
bevált szerkezet, új életre keltve - csak
ezeket már telefaxszal kell elképzelni!
A legeltetési bizottságot csak azért
emeltem ki külön, mert minden telepü-
lésnek szüksége lesz egy olyan fórum-
ra, ahol minden érdek hangot kap, mert
egyelőre ilyen sehol nincs.

Tagadhatatlan, hogy az Alföld a föld-
kérdés megoldásán méri majd viszonyát a
rendszerváltáshoz, de létezik-e egyáltalán
olyan út, ami ebben a kérdésben a régió
történelmi elmaradottságának és gazdasá-
gi-társadalmi hátrányainak gyors felszá-
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molását elérhető közelségbe hozva kon-
szenzusra vezet?

Bellon T.: Napjaink földprivatizáci-
óját, különösen az ügyet körüllengő
téveszmék sokasodását és erősödését
látva, aggódással szemlélem magam is.
Tóth Tibor, kiváló pécsi közgazda ti-
zenévvel ezelőtt „Ellentét vagy köl-
csönösség?" című könyvében kimutat-
ta, hogy az európai mezőgazdaságban
a római kortól kezdve napjainkig mi-
lyen szervesen és egymásra utalva,
egymást kiegészítve működik a nagy-
üzem és a kisüzem. Ahhoz, hogy ter-
melési és piaci egyensúly legyen, erre
az együttműködésre elengedhetetlenül
szükség van. Nagy tömeget gazdasá-
gosan csak a nagyüzemben lehet előál-
lítani, a speciális minőség, a napi piaci
változásokból fakadó igények kielégí-
tője pedig a jóval mozgékonyabb kis-
üzem. Nálunk - és ezt is őszintén ki
kell mondani - az egészséges fejlődés-
nek nem az orosz típusú szövetkezet
tette be a kaput, hanem már jóval
korábban a hitbizomány intézménye,
amely megbénította a szükséges föld-
forgalmat. Voltaképpen ez utóbbi hibát
ismételte meg a szövetkezesítés túlhaj-
tása is. Egyértelmű tehát, hogy gazda-
ságilag a fő feladat a megbomlott
egyensúly helyreállítása a szabad föld-
forgalom feltételeinek megteremtésé-
vel. Egyben ez a lényege a rend-
szerváltásnak is a mezőgazdaságban, e
nélkül egy bármilyen előnyös Alföld-
törvény is holt betű marad.

Németh P.: A rendszerváltás eddigi
menetében egy komoly hiba már e
nélkül is keletkezett. Az, hogy a külpo-
litika nem képviseli arcunkat. Nem
egyedül a Szovjetunióról van szó, csak
a többiről mélyen hallgatnak. Aztán a
külpolitikai hiba mellé társult egy bel-
politikai is: a politikai sikerek hajszolá-
sának lázában átgondolatlanul nekiug-
rottak a nagyüzemeknek. Ez egyébként
részben jogos, de a politikai alapok és
következmények teljes ismerete nélkül
ilyet tenni kész öngyilkosság. Ezt
mostmár az illetékesek be is látják,
elismerik, hogy egy ilyen betonbunker-
nek fejjel nekiszaladni nem vall mély
valóságismeretre. Ezt a kérdést egyéb-
ként is a piacra kell bízni, fölösleges
egymást fojtogatni. A gazdasági kör-
nyezetet kell rendbetenni, nem a tsz-
elnököket leváltani akkor, amikor a
mezőgazdaságot máris belekényszerí-
tettük egy vagyonfelélő magatartásba.
Ennek így csak összeomlás lehet a
vége. Kiváltképp úgy, hogy a szövet-

kezeti átalakulás lehetőségeit az embe-
rek nem is ismerik, ezért könnyűszerrel
manipulálhatók. Az eredmény: azon
kívül, hogy formailag nevesítik a föl-
deket, a lényeget érintően nem történik
semmi. Ez a következménye, ha az
átalakulást fölülről kényszerítjük eleve
elrendelt sémákba. Bízzuk ezt az em-
berekre meg a piacra.

Farkas J.: Teljes szabadpiaci struk-
túrát a mezőgazdaságban én nem tá-
mogatnék. Az iparosítás idején a jobb
képességű emberek elhagyták a mező-
gazdaságot. A teljes szabadpiacon csu-
pán annak a néhány képzettebb irányí-
tónak az érdekei érvényesülnének, aki
maradt Szükség van tehát bizonyos
korlátokra.

Blaskó L.: Ez nem mond ellent an-
nak, hogy az átalakulás véghezvitelé-
ben nem kellene a negyven évvel eze-
lőttihez hasonlóan most is kényszert
alkalmazni.

Németh P.: Elővenni a kuláklistát,
és addig verni őket, míg vissza nem
veszik a földet, ugye?

Blaskó L.: Egyébként az 1947-es
állapotokról is ki kell mondani végre:
egyáltalán nem voltak igazán optimáli-
sak, mert egy abszolút szétaprózódott
mezőgazdasági termelést eredményez-
tek. De azt helyeselni lehet, hogy végre
valóban a parasztokra illene bízni a
döntést, a piacra meg a szelektálást

Farkas J.: A jogos igényeket nem
lehet nem kielégíteni immár. A föld-
kérdést nem lehet megkerülni, de nem
is ez a baj, hanem az, hogy az ország
erejét jóval meghaladó teherként máris
kisgépekkel akarják felszerelni a kis-
gazdaságokat. Szerintem kezdetben -
addig, amíg a kisüzem annyira meg
nem erősödik, hogy önerőből felszerel-
je magát - a tsz gépeivel szolgáltatás-
ként lehetne az egyéni földeket bemű-
velni, s így ezek a nagy értékű gépek
sem enyésznének kihasználatlanul. Ha
feltételezzük, hogy minden ezer hek-
tárból legfeljebb 300 kerül magánkéz-
be vissza, akkor is szükség lesz a tsz-
ben felhalmozott anyagi és szellemi
tőkére, ezért sem lenne célszerű a
nagyüzemeket máris szétverni.

Bellon T.: Igaz, hogy elmentek az
emberek a földről, de paradox módon
éppen a földművelésben halmozódott
fel leginkább a szürkeállomány, amely
most is nagyot lendíthet az ágazaton,
mint ahogy tette ezt a hetvenes évek-
ben is. Ebből kiindulva kell még na-
gyobb figyelmet szentelni a mezőgaz-
dasági szakoktatás fejlesztésének is,
amiről az Alföld jövőjét taglalva
ugyancsak nem szabad elfeledkezni. S

ha már fejlesztésről van szó: én nagyon
körültekintően disztingválnék abban,
hogy mi az, amit átveszünk Nyugatról,
és mi az, amit magunk fejlesztünk.
Nem hiszem, hogy nekünk például ja-
pán mezőgazdasági kisgépeket kellene
vásárolnunk azok után, hogy volt már
egyszer egy világszínvonalon álló me-
zőgépgyártásunk.

Németh P.: Az rendben van, hogy itt
egy igazságtalanságot fel kell számolni,
de ezt úgy kell megtenni, hogy működő-
képes maradjon az ágazat, vonuljon ki
végre a politika a mezőgazdaságból, és
valóban olyan kérdésekkel foglalkoz-
zunk most már, amit itt Bellon Tibor is
felvetett az előbb. Ideje végre feltörni azt
a blokkot, amely szerintem pártállástól
függetlenül áll a gazdasági átalakulás
útjában, egyszerűen a saját gazdasági
hatalmát biztosítandó, félelemben, s ez-
zel mozdulatlanságban tartva az embere-
ket, a tsz-ek tagságát Az agrárértelmi-
ség 40 százaléka olyan „földközeli" me-
nedzser, amely többnyire az átalakulás
oldalán áll, ezenkívül van egy fiatal,
vállalkozni is hajlandó réteg, de hiányzik
a marketinget végezni tudó csapat, és
nagyon nagy hiányosságok vannak az
információáramoltatásban is, ami oda
vezethet, hogy a szakmailag megkérdő-
jelezhető vezetőgárda fogja az informá-
ció-monopólium birtokában a privatizá-
ciót levezényelni. Ez végképp megen-
gedhetetlen! Aki nem ide való, annak
innen ki kell kerülnie, ezt én is fontosnak
tartom, de nem politikailag kell ítéletet
alkotni, hanem szakmailag az érintettek-
ről.

Mindezek után hogyan vázolható fel az
Alföldre vonatkozó jövőkép, feltételezve, hogy
minden érték - természeti és társadalmi -
visszanyeri a régióban jogos státusát?

Bellon T.: Tágítsuk a kört A Kár-
pát-medence keleti fele egy egység
volt Ezt az egységet is helyre keűene
állítani az Alföld újravirágoztatásához
úgy, hogy Nyugat-Európa a maga egy-
ségét a határok átjárhatóvá tételével
már megoldotta. És itt nemcsak az
Alföldről van szó, meg az őt körülvevő
hegyvidékkel való egységének a prob-
lematikájáról. Itt már a 13. században a
máramarosi sóbányákból a Tiszán jött
le a só, csakúgy, mint a Kárpátokban
kitermelt erdők rőnkfája. A tutajokon
hozták a malomkövet is, majd az építő-
követ a templomokhoz. A Tisza hátán
leúsztatott és Szolnokon kifogott fánál
olcsóbb nincs, de említhetném a kisebb
egységeket, például Nagyváradot, mint
piaci központot, és az őt körülvevő
bihari falvakat, amelyekből a zöldség
Nagyváradra került. Mindennek újjá-



élesztése úgyszintén a felemelkedés-
hez vezető egyik út a sok közül.

Németh P.: Végül is az itt élő embe-
rekben van az az erő, ami segíthet,
hogy az Alföld szinte a saját hajér\ál
fogva magát kirántsa ebből az ájult-
ságból, ötleteink vannak, mint többek
között az, hogy visszaállítani a kunma-
darasi legeltető állattartást a közbirto-
kosság rétjein, erre egy húsfeldolgozót
telepíteni, és a portékát a madarasi
reptérről a kívánt helyre szállítani. Ne-
künk csak önálló tárgyalási és üzletkö-
tési jog kell, törvényben elismerten, a
többit megszervezzük, hogy véget ves-
sünk az „orvlehalászásnak", ami itt
folyik, ahelyett, hogy a maga izzadtsá-
gán a Kunság maga gyarapodna. És
szükségünk volna arra a jogra is, hogy
a tisztességtelen üzletelőt mi magunk
kitilthassuk innen. Az olyat, aki a hely-
zettel visszaélve gazdagszik meg most
is a bárányainkon.

Blaskó L.: Valóban így lenne jó,
külső segítségre egyébként sem lehet
várni, az itt élőknek kell ezeket a fel-
adatokat megoldaniok, így az élelmi-
szeripar fejlesztését, a kereskedelem
talpraállítását. A régió szervezze meg
önmagát, és lépjen túl az alapanyagter-
melés elnyomorító gyarmati gyakorla-
tán. Ebbe természetesen én beleértem a
bejövetelre kész tőke előtti ajtónyitást
is, de ennek előkészítését nem szabad
idegen kupecekre bízni, vagy nekik
átengedni.

Farkas J.: Hamáraz Alföld jövőké-
pénél tartunk, én nem feledkeznék meg
a mezőgazdaság és az erre alapozott
feldolgozás mellett az idegenforgalom-
ról sem. A kunmadarasi reptérről
ugyanis a Tisza-tóhoz is le lehet vinni
a vendégeket, de itt vannak az Alföld
hőforrásai és kastélyai, amelyek a
gyógy-idegenforgalomban kapcsolha-
tók egy programba össze. A falusi tu-
rizmus lehetőségeinek kiaknázásában
is alig-alig tudunk egyelőre felmutatni
valamit, holott néhány évre a világkiál-
lítástól már ezen is javában kellene
dolgoznunk.

Bellon T.: Három évtizede élek e
tájon, de most először került sor arra,
hogy különböző szakterületek képvise-
lői így leüljünk egy asztalhoz. Rettene-
tesen hiányzik a természetes kapcsola-
toknak akár informális rendszere is.
Lám, a világkiállításra is ilyen módon
kellene együtt „szervezkednünk", mert
ha egymásról mit sem tudva, minden
településen fölállítanak vendégcsalo-
gatónak egy tájházat, azzal nem sokra
megyünk. Meg kell tanulnunk együtt
az Alföldben gondolkodnunk, akár

már most a legelső lépésben is: az
irántunk megnyilvánuló érdeklődés
közös felkeltésében. Termálvizeink és
egyéb értékeink hasznosítását semmi
esetre se engedjük át Pestről vezérelt
közvetítő cégeknelc!

-Ha finoman fogalmazok, azt mondom,
ebben a gondolatban nem más rejlik, mint
az Alföld öntudatra ébredésétől vezérelt
önkormányzat igénye, de valahol mélyen
nem bávik-e meg máris valamiféle elkülö-
nülés, tájegységi önállósodás? Hogy ne
mondjam - a volt szocialista országokban
másutt főleg nemzetiségi alapokon jelentke-
ző - szeparatizmus csírája az érdekvédelem
lepellevelében?

Bellon T.: Hadd folytassam. Egy
érdekvédelmi rendszerre nagyon nagy
szükség van. Egy-egy település pol-
gármesterét még csőbe húzhatják a
„ragadozók", de egy ilyen, az önkor-
mányzatok önállóságát tiszteletben tar-
tó szervezet ennek elejét veheti, kivált-
képp, ha az egy szakértői csoportot is
működtet, amely a régiót érintő üzletek
megkötésénél kiszűri a régió érdekeit
sértő passzusokat

Blaskó L.: Ez az együttes fellépés
lehetővé tenné azt is, hogy a vidék
kezdeményezője, s ne csak passzív be-
fogadója legyen a tőkemozgásoknak.

Németh P.: Olyan a helyzet ma, hogy
ha van egy épkézláb ötlet, azt keresztül is
kell vinni, lehet, hogy ez egy év múlva
már sokkal nehezebb lesz. Most fontos
igazán a célirányos és tisztességes kap-
csolatrendszer kiépítése, közösségek te-
remtése, és a tájhoz kötődd tudatra ala-
pozottan az emberek együttműködésé-
nek megszervezése.

Bellon T.: Valamiféle Alföld-tudat-
ban ugyan nem hiszek, de igenis van-
nak olyan tradíciói ennek a vidéknek,
amelyek az összetartozás érzését, a kö-
zös múltból táplálkozó kötődést erősí-
tik, és ez is termelőerővé válhat. Első
lépés a települési, a kisközösségi tudat
felébresztése, mert ez éltető erőként
kezdhet működni, másfelől az alulról
való építkezés is csak úgy képzelhető
el, ha még egy-egy településen belül is
mindenféle körök és egyesületek kez-
dik meg újra a tevékenységüket, a fel-
növekvő nemzedékeknek a haladó ha-
gyományokat átszármaztatandó, átplán-
tálandó. E nélkül az ifjúság jövőre való
felkészítése is veszélyeztetett marad.

- Elfogadható, hogy értelmiségi körök-
ben - az értelmiség rendszerváltó felelős-
ségének felvállalásából fakadóan - egyre
inkább körvonalazódnak a halaszthatatlan
változtatások, de vajon „találkoznak-e"
ezek az értelmiségi körökben kelt törekvé-
sek az önkormányzatok, s főként a polgárok
akaratával, elképzeléseivel?

Németh P.: Példaként említem a
nagykunsági városok polgármesterei-
nek rendszeres konzultációját, amely
lehetővé tette azt is, hogy legutóbb
együtt és egységesen lépjenek fel a régi
rendszer gazdasági vezetői, a tsz-elnö-
kök által indított hatalom- és vagyon-
átmentő földeladási akció ellen. A Bel-
lon Tibor által említett nagytérségi
együttműködésre pedig szintén szol-
gálhatunk illusztrációval: legjobb tu-
domásom szerint hat alföldi megye
vezetői éppen most szeptemberben ta-
lálkoznak Félixfürdőn négy, határon
túli, romániai megye vezetőivel, hogy
szándéknyilatkozatot szövegezzenek
meg és írjanak alá. De szervezkednek a
Jász-Nagykun-Szolnok megyei me-
gyegyűlésből kimaradt városok is,
hogy érdekeiket megvédhessek. Elkép-
zelhető, hogy e szervezetek szorosab-
ban vagy lazábban egymáshoz is kap-
csolódjanak.

Bellon T.: A hat alföldi megye - igaz,
speciálisan az Alföld-kutatásban - még
a pártállam idején megkezdte az együtt-
működést, de csak ezért azt, ami jó, ami
célirányos, kár lenne kidobni az ablakon.

Németh P.: Ez az alföldi véd- és
dacszövetség ugyanakkor a belső el-
lentétek feloldásának is fórumává vál-
hat Térségi menedzser-szervezet kel-
lene leghamarabb. Ennek szükségessé-
gét tulajdonképpen a politikai vonal
vetette fel, mert e nélkül a törekvések
nélkül légüres térbe kerülnek, széthul-
lanak a régiók is, mindenki magába
zárkózik. Információáramlás kell, és
szervezett kapcsolatrendszer. Termé-
szetesen legelőször is egy mozgékony
csapatot kell alakítani, amely a fővá-
rosban dolgozik, tárgyal, szerzi meg a
szükséges információkat, és élteti a
kapcsolatokat. Még az Alföld-tör-
vénynél is hamarabb kell egy Alföld-
iroda.

Bellon T.: Igaz, nem bízta rám senki
a zárszót, de én ezt a befejezhetetlen
témát azzal zárnám, hogy több lépcsős,
több csatornás érdekvédelmi rendszert
kell kiépíteni a településektől kezdve a
kisebb tájegységeken át a nagyobb ré-
giókig, mert csak ezek együttese te-
remtheti meg a civil társadalom építő-
köveiként az emberi kapcsolatok új
rendszerét. Ehhez a munkához azon-
ban itt az Alföldön a mozgástér mezs-
gyéinek törvényi kijelölése nélkül a
legvállalkozóbb szelleműek is csak
nagy-nagy bizonytalankodással láthat-
nak hozzá.


