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A kormány beleegyezett az európai uni
ós tárgyalásokon, hogy három év múlva 
a hazánkban élő külföldiek, hét év múl
tán pedig minden EU-állampolgár vásá
rolhasson nálunk termőföldet. Nem tud
ják, mit tettek. Ha tudják, akkor a követ
kező kormánynak állítanak csapdát. Vá
laszthat, vagy az EU-tárgyalásokon ke
rül lehetetlen helyzetbe, vagy nevéhez 
fűződik az ország földjeinek jóvátehe
tetlen kiárusítása.

A nyugat-európai mezőgazdaságban 
nagy ütemben folyik az üzem-, vagyis a 
földkoncentráció. Dániában tíz év alatt 
20 hektárról 31-re nőtt a farmok átlagos 
területe, a franciáknál a farmok 72 szá
zaléka már 30 hektárnál nagyobb. 
Ausztriában a gazdaságok 250 ha feletti
2,5 százalékához tartozik a földek fele. 
Az EU-reform egyik célja a mezőgazda
ság támogatásának csökkentése, ami el
lehetetleníti a kisebb gazdaságokat. Aki 
nem bírja a versenyt, alkalmazott lesz, 
vagy megy az iparba, szolgáltatásba. 
Akik máshoz nem értenek, önálló far
merként leélt évtizedek után menekülni 
akarnak a nehéz sors elől. A földjükért 
kaphatnak hektáronként 4-12 millió fo
rintot, 30-50 hektárért 120-300 milliót. 
Ezért a hektáronként 100 ezer vagy jó 
esetben 200-300 ezer forintos magyar 
földből legalább 600-1000 hektárt ve
hetnek, és még felszerelésre is marad.

Nekünk összesen négymillió-ötszáz
ezer hektár szántónk van, ez öt-hatezer 
telepesnek elég, de a földek egy része 
gyenge, más részük apró parcellákban 
van, két-háromezer telepes is elég a 
szántóink felvásárlására. Elsősorban a 
szövetkezetek bérletében lévő táblás te
rületeket veszik majd meg, vagy -  leg
alábbis formálisan -  bérletbe az első há
rom évre. Ezt elősegíti a szövetkezetel
lenes agrárpolitika is. Ne csapjuk be ma
gunkat, nem néhány telepes jön majd, 
aki nem zavarna senkit. Két-háromezer, 
de akár tíz-húszezer telepes is összejön 
rövid idő alatt Hollandiából, Németor
szágból, Ausztriából.

Olvashatjuk, hogy a bejövő külföldi 
tőke és szakértelem korszerűsíti mező- 
gazdaságunkat, ahogy az ipart. Miért 
baj ez? Lehet, hogy bejön ugyan a 
rendszerváltás óta a mezőgazdaságból 
kivont ezermilliárd forintnyi tőke egy 
része, meg a földek ára -  ami nem ma
rad a mezőgazdaságban - ,  de ennek a
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Dr. Del Medico Imre (Budapest): Rogán 
Antal a Szabadi-üggyel kapcsolatban azt 
nyilatkozta, hogy képviselőtársa előzetes 
letartóztatását fenn kell tartani mindad
dig, amíg esetleges ártatlansága be nem 
bizonyosodik. Miután többen kifogásol
ták, hogy kijelentésével szembekerül az 
ártatlanság vélelmének alapelvével, kö
zölte: rosszul fogalmazott, véletlen elszó
lásról van szó. A Magyar Értelmező Ké
ziszótár 308. oldalán, az „elszól” címszó
nál az alábbi olvasható: véletlenül szót ejt 
valamiről, amiről hallgatnia kellett volna. 
Nem lett volna okosabb dolog hallgatni?

El

Hobor Péter (Budapest): Július 27-i szá
mukban foglalkoztak a politikusok inter
netes megjelenésével, a webes kampány
nyal (.Politikusok oldalai az interneten -  
Index), amelyből megtudhatjuk, hogy „a 
Fidesz vezető politikusai közül eddig csak 
Orbán Viktornak, Rogán Antalnak és Sur
ján Lászlónak van saját oldala”. Az infor
máció nem egészen pontos, mivel Orbán 
Viktornak nincs saját honlapja, ugyanis az 
orban.hu domain tulajdonosa nem Orbán 
Viktor, még csak nem is a Fidesz, hanem 
a Miniszterelnöki Hivatal. Ez persze nem 
lóg ki abból a sorból, amelyben az 
oszágimázs építésének álcázott kampányt 
kapunk a saját pénzünkön. Érdekes lesz, 
ha Orbánnak el kell hagynia a Miniszter- 
elnöki Hivatalt, és az új apparátus valami 
vicces anyaggal tölti fel a tulajdonában lé
vő www.orban.hu oldalt, ami ellen Obán 
Viktor nem sokat tehet majd.

E

Pach Zsigmond Pál (Budapest): Törté
nészként rövid szakmai megjegyzést sze
retnék fűzni Orbán Viktor miniszterelnök 
úr augusztus 20-i beszédének egyik kité
teléhez: „Eddig úgy volt, hogy a történe
lem formálta jellemünket, most úgy lesz, 
hogy jellemünk formálja történelmün
ket.” 1. Ez az állítás egy vulgáris materi
alista szemléletből átvált egy nem kevés
bé vulgáris szubjektivista szemléletbe. 2. 
A minőségváltást a jelenhez köti, kellő 
empirikus alap nélkül. 3. A magyar törté
nelem folyamata egy évezred óta nemzet
közi hatalmi erőtérben zajlott, és nincs 
okunk feltételezni, hogy másképp lesz a 
globalizáció korában.

A kiszorulók földje
busás kamatát a tízszeresére megemel
kedett élelmiszerárakban fogják raj
tunk behajtani!

A tét a falu és -  attól félek -  az ország 
sorsa. Az ipar korlátlanul kiterjeszthető, 
a külföldieknek privatizált cégek mellett 
létrejöhetnek velük versenyző hazaiak 
is. A falu sorsa azonban megpecsételő
dött, ha ezer-háromezer hektáros határát 
két-három telepes felvásárolja. A falu
siaknak ez esetben menniük kell, hisz 
nincs miből megélniük. Egy részük szol
gálhatja iparosként, cselédként a falu új 
urait, mint régen a földbirtokosokat, de 
akkor legalább a földek fele paraszti bir
tok volt. A kormány azzal nyugtatja a 
közvéleményt, hogy a helybelieknek és 
a földalapnak elővételi joguk lesz. Nos, 
az elővételi jog azért a vételárért gyako
rolható, amit a holland telepes ajánl. 
Kinek lenne annyi? Az államtól is leg
feljebb néhány „közelállónak” jut 
majd.

A falusiak nagy többsége, jó egymil
lió család már ma is egy vagy néhány 
hektár földből él, jó esetben alkalmi ke
reset, nyugdíj, segély mellett, vagy be
járó munkásként, rossz esetben munka- 
nélküliként. A családi gazdaságok és a 
termelőszövetkezetek a bruttó jövede
lemben (munkabér+nyereség) érdekel
tek, hiszen a család, illetve a tagság el
tartása a cél. A kapitalista nagygazda
ságnak a profit tőkearányos maximálá
sa az érdeke, hiszen célja tőkéjének 
hasznosítása. Ezt a jelenlegi ár- és tőke
szükségleti viszonyok között nem bel
terjes gazdálkodással (intenzív növény- 
kultúrákkal, kerttel, gyümölcsössel, ál
lattenyésztéssel) tudják elérni. A határ 
nagy részét, két-háromezer hektárt — 
ahol most, ha szegényen is, 300-500 
család él -  korszerű gépesítéssel, né
hány munkással művelnek majd meg. A 
következmény: munkanélküliség, nyo
mor, segély.

Van-e megoldás, amely megfelel a 
nemzet érdekének, a falunak, és elfo
gadható az EU-nak is? Az Európai Unió 
általános alapelve, hogy ne legyen 
diszkrimináció, azonos megítélés alá es
senek hazaiak és külföldiek. A magyar 
kormány valamennyi évre derogációt, 
halasztást kért a földkérdésben, mert 
nem akart felvállalni olyan hazai szabá
lyozást, amely a külföldiekkel együtt a 
hazai spekulánsokat, köztük a kormány

Közel két éve jelent meg Millennium in 
Central Europe: A History of Hungary 
(Budapest, Atlantisz, 1999) című köny
vem, melynek cseh kiadásáról most E. 
Fehér Pál közöl kritikát (Prágai kiadó 
magyar történelme, augusztus 6.).

A prágai Lidové Noviny által elköve
tett szakmai vétségekről adott beszá
molója csak megerősítette a magyar ki
adó és a szerző azon gyanúját, melyet a 
cseh kiadó magatartása a szerződés alá
írása óta táplált. Az írott megállapodást 
és az íratlan, de a nemzetközi kiadói 
etika fundamentumához tartozó szabá
lyokat megszegve nemcsak a megjele
nés előtt mulasztotta el az Atlantisz 
rendelkezésére bocsátani a fordított 
szöveget, de máig sem küldött tisztelet
példányokat; a cseh kiadás megjelené
séről a szerző úgy értesült, hogy a Col- 
legium Budapestben vendégeskedő 
Richard Prazák brnói professzor felke
reste és megmutatta neki a kötetet -  
meghökkenve azon, hogy a szerzőnek 
ezen az úton kell értesülnie arról az 
egyébként igen örvendetes fejlemény
ről, hogy Prazákot felkérték egy utószó 
megírására.

Mindennek ismeretében talán már 
érthetőbb, „hogy a szerző miért az At
lantiszt halmozza el köszönettel, és mi
ért nem ejt egy szót sem a Lidové 
Novinyról”. E. Fehér Pál írását viszont 
éppen olyan kifogásolhatónak találom 
a kritika iránt támasztott szakmai és 
etikai követelményeket illetően,

Magasztos etikai követelményekről ok
tatna ki Kontler László, mert szerinte 
úgy kellett volna történelemkönyvének 
cseh kiadását recenzálnom, hogy ösz- 
szevetem a budapesti könyvesboltok
ban hozzáférhető eredetivel. Csak
hogy: a cseh kiadás (amelyet már lá
tott — mint írja tehát ő is tud erről a 
tényről) erről a budapesti kiadásról 
egyáltalán nem tájékoztat, tehát hon
nan kellett volna kitalálnom, hogy 
ilyen kiadás egyáltalán létezik? A cseh 
kiadás alapján az képzelhető el, hogy a 
szerző vagy az Atlantisz Kiadó angol 
nyelvű kéziratot bocsátott a prágai cég 
rendelkezésére. Am Kontlernak az is 
téves állítása, hogy én recenziót, kriti-

közelieket is korlátozná. Az EU- 
bürokraták meg kihasználták ezt, mert 
igyekeznek megoldást találni az ő fal
vaikból kiszoruló gazdák számára.

Van EU-konform megoldás. Például a 
dánoké. Annak szellemében elő lehet ír
ni, hogy csak hosszabb ideje helyben la
kók szerezhessenek földet, és egy-há- 
rom hektár felett csak mezőgazdasági 
főfoglalkozásúak. Szövetkezet, gazda
sági társaság esetén ezek az előírások a 
tagokra, a tulajdonosokra érvényesek. 
Akkor vásárolhatnak földet, ha a tagság, 
illetve a tőke 90 százalékának a tulajdo
nosai jogosultak a vásárlásra. Ezt a je
lenlegi helyzetben ki kellene terjeszteni 
a földbérlésre is, s e korlátozás alól in
dokolt esetben az önkormányzat adhatna

felmentést. Másképp a telepesek formá
lisan bérlőként jönnek, veszik a földet és 
kivárják a helyben lakási időt.

A kilencvenes évek elején a kárpótlás 
és még néhány elhibázott törvény és in
tézkedés rommezővé tette a mezőgaz
daságot és az azelőtt jómódú falut, me
lyeket most össztársadalmi áldozatok
kal kell újra életképessé tenni. A minél 
magasabb „európai földár” szükséges
sége lassan már közhely, e nélkül állító
lag nincs normális piacgazdaság, és ez a

amennyire a cseh kiadó eljárását a ma
ga területén.

Esetünkben egy idegen nyelven 
megjelent hazai szellemi alkotás hazai 
recenzense az idegen nyelvű szövegnek 
egy másik idegen nyelvre átültetett vál
tozatából magyarra fordítva igyekszik 
megítélni annak (és egyáltalán nem 
csak a cseh fordításnak) az érdemeit -  
miközben sajnálkozik: „nem lehet tud
ni, hogy mikor tévedett a szerző és mi
kor a fordító”. Pedig tudhatná, ha bele
pillantana a budapesti könyvesboltok
ban hozzáférhető eredetibe. Ezzel a for
dításokról készülő recenzió alapszabá
lyát -  az eredetivel való összevetés kö
vetelményét -  veszi semmibe. Így né
miképp lekezelő az a kurta megállapí
tás, hogy „ez a mű az esetek többségé
ben korrekt előadása a magyar históriá
nak”. Érdemi bírálat híján üresen kon
ganak az elismerés szavai, az E. Fehér 
által gyakorolt kritika viszont kabátlo
pási ügybe keveri a szerzőt és budapes
ti kiadóját.

Bárdossy berlini követté való „kine
vezése” ugyanis az E. Fehér írásában 
felsorolt lapszusok közül az egyetlen, 
amelyet a szerző (szégyenszemre) 
kénytelen magára vállalni. A többi 
esetben el kell utasítanom a bűnrészes
séget.

Az angol szövegben nem szerepel 
„Hungárián Workers’ Party” 1948 előtt 
(hacsak nem az 1878-as alapítású); s 
bár Ferdinand Vix alezredest valóban

kát közöltettem volna művéről. Erről 
szó sincsen: én beszámoltam egy cse
hül megjelent, Magyarország történel
méről szóló kötet sete-sutaságairól. 
Amelyek árnyékot vethetnek arra a 
„valóban pozitív tényre” — írtam 
hogy a Lidové Noviny különben rangos 
országtörténelem-sorozatában a ma
gyar történelemről is megjelent egy 
600 oldalas kötet. Amelyről -  állítot
tam és állítom most is -  részben a szer
ző is tehet.

Ha kritikát írtam volna, biztosan 
élesebben tettem volna szóvá a mű né
hány koncepcionális zavarát. Például 
-  hogy ne hozzak fe l újabb példákat -  
ilyen az urbánusok „kozmopolita de-

feltétele a mezőgazdaság rendbetétel
ének. A valóságban a föld árát és a vele 
emelkedő bérleti díjat a gazdálkodók 
nem kapják, hanem fizetik belépti díj
ként, hogy termelhessenek. Nálunk a 
földtulajdon és a -használat Európában 
szokatlan módon szétvált, a föld 80 szá
zaléka bérletben hasznosul. A bérleti díj 
-  a föld árának mint tőkének a kamata -  
költségként beépül az élelmiszerek árá
ba, melyet a lakosság, illetve exporttá
mogatás formájában a költségvetés fi
zet. A magas földár nem érdeke tehát 
sem a gazdálkodóknak, sem az állam
nak, sem a lakosságnak. Csak a nem 
gazdálkodó földtulajdonosoknak -  
zömmel a kárpótlás spekulánsainak. 
Igaz, ez erős érdekérvényesítő lobbi.

A jelenlegi, nagyon alacsony földár 
persze emelkedni fog, de nem mindegy, 
hogy milyen mértékben. „Európai föld
ár” pedig többféle van. Egy hektár föld 
átlagára Hollandiában 12 millió, az 
NSZK-ban 6 millió, Norvégiában 2,9 
millió, Belgiumban 2,4 millió, Ausztriá
ban 2-4 millió forint. Ezekben az orszá
gokban szabadon lehet földet vásárolni. 
Finnországban 630 ezer, Franciaország
ban 600 ezer, Svédországban 550 ezer, 
Dániában 400 ezer forint. Ezekben az or

„general” gyanánt említem, itt az an
golszász szakirodalom azon hagyomá
nyát követem, mely minden főtisztet 
így aposztrofál, még ha az illető csak 
„colonel” is.

E. Fehér jóindulatúan „valószínűsít
hetően fordítói bakinak” minősíti, 
hogy a kisgazda választási plakátot a 
cseh kiadásban a kommunistáknak tu
lajdonítják -  helyesen teszi, a budapes
ti kiadásban ez a plakát nem is szere
pel. Láttam-e valaha Szabó Zoltán Cif
ra nyomorúságát? Láttam, de arról fo
galmam sincs, hogy hogyan került bele 
a prágai kiadásba... mert a budapesti
ben -  talán érdemtelenül -  nem esik ró
la említés.

A recenzens ezenkívül „szerzői téve
désnek” minősít olyan eseteket, ame
lyekben helyesebb lenne véleménykü
lönbségről beszélni (bár megdöbbente
ne, ha a „kozmopolita demokrata” jel
zős szerkezet E. Fehér számára valóban 
ab ovo ellentmondást tételezne fel a ha- 
zafiság fogalmával), vagy ismét fordí
tói pontatlanságból adódnak (Grósz és 
Németh címkézése). Kérem az olvasót, 
kinek az efféle „szerzői tévedések” ne
tán megrendítették volna „bizalmát a 
mű megbízhatóságát illetően” [sic], 
dobja sutba a cseh kiadást, s forduljon 
ahhoz, amelyik az Atlantisz gondozásá
ban megjelent.

Kontler László
történész, Közép-európai Egyetem / ELTE
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mokratákként” való emlegetése, külö
nös tekintettel arra, hogy a kozmopoli
ta szónak Arany János ismert verse óta 
igenis van olyan jelentésárnyalata is, 
amely semmiképpen sem vonatkoztat
ható -  mondjuk -  Zsolt Bélára, aki Pá
rizsból jött haza, pedig tudhatta, hogy 
Horthyék a vesztére törnek, s valóban 
csaknem agyonverették Ukrajnában 
munkaszolgálatosként, vagy a Szép Szó 
régi magyarokról szóló számát szer
kesztő Fejtő Ferencre. Lehetséges, 
hogy angolul ez nem így hangzik, de 
magyarul és csehül biztosan nem fe l
tétlen pozitívumként hangzik ez a szó- 
összetétel.

E. Fehér Pál

szágokban a földtulajdont fenntartják a 
gazdálkodóknak. A földár történelmileg 
alakul ki és függ a mezőgazdasági hoza
moktól is, de mint a hasonló termelési 
színvonalú szomszédok közötti hatalmas 
eltérések mutatják, más-más tényezők 
határozzák meg. A föld árszintjét az ha
tározza meg, hogy szabad-e a tőke föld- 
vásárlása, vagy azt fönntartják a gazdál
kodóknak. Ez természetesen a föld árán 
keresztül a költségekre, az élelmiszer- 
árakra is kihat.

A parcellák felszámolása is általáno
san elterjedt és veszélyes nézet, ami a fa
lusi nyomorultak tömegét még nyomo
rultabbá tenné. A 960 ezer gazdálkodó
ból 677 ezernek egy hektárnál kisebb a 
földje, és csak a földterület 7,7 százaléka 
az övék. Még a 232 000 egy-tíz hektár 
közötti gazdával együtt is csak a föld
35,4 százalékát birtokolják, míg az öt
venegyezer tíz hektár feletti tulajdonos 
birtokolja a föld 64,6 százalékát. Ha 
tudjuk, hogy 1989 előtt a mezőgazdaság 
a termelésének közel 40 százalékát ex
portálta, és a rendszerváltás óta a hazai 
élelmiszer-fogyasztás 30 százalékkal 
csökkent, akkor egyértelmű, hogy a par
cellák földje az országnak nem hiány
zik. Másrészt a parcellától nem kell fél
ni, mert az „önellátó gazdaság” és így 
igazában nem gazdaságtalan, viszont a 
jelenlegi falusi tömegnyomor, tömeges 
munkanélküliség idején tulajdonosának 
némi többlet életlehetőséget biztosít. A 
családnak krumpli, zöldség terem rajta, 
kukorica a disznónak, tyúknak. Nem pi
aci kategória, piaci kapcsolata alig van, 
és az is kényszerből. A szájuktól vonják 
el, amit eladnak, mert kell a pénz. Ép
pen ezért nem probléma a gazdaságta- 
lanság, nem számít ugyanis a felhasz
nált munkaidő, mert ha nem lenne a 

föld, a parcellatulajdonos munka nélkül 
senyvedne a hideg szobában, ami ember- 
züllesztő és mindennél rosszabb.

Végül nem is igaz, hogy nincs jövője 
a parcellának. A fejlett európai piacgaz
daságokban is elterjedt a falusiak „önel
látó”, kiegészítő gazdasága. Ezért segít
séget kell adni a parcellát művelők szá
mára, lehetővé kell tenni, hogy saját 
gazdálkodásukat integráló társulást, szö
vetkezetét szervezzenek, vagy integráló 
szövetkezethez csatlakozzanak.

Dr. Mocsáry József 
agrármérnök, kandidátus

N e m  l e h e t  p é l d a k é p

Thürmer Gyula, a Munkáspárt elnöke az 
augusztus 14-i Nap-keltében ismételten 
hangsúlyozta: pártja ragaszkodik a Ká
dár-szobor felállításához, és ennek nyo- 
matékául aláírásgyűjtésbe kezd.

Elméleti-politikai műhelyünk tavaly 
októberben -  a Rubicon című folyóirat 
Kádár Jánosnak szentelt számai nyomán 
-  nyilvános vitaülést rendezett, amely
nek vitaindító előadásait Berecz János 
és én tartottam. Ott -  többi közt -  el
mondtam, hogy a ma már ismert tények 
alapján aligha kétséges, hogy Kádár Já
nost személyes erkölcs-politikai felelős
ség terheli az ’56-os eseményeket köve
tő, minden józan, reális határon túlmenő 
politikai megtorlások miatt, és minde
nekelőtt Nagy Imre és társai perbe fogá
sának és magának Nagy Imrének és több 
társának a kivégzésében. Ez a tragédia 
máig is érzékelhető, súlyos erkölcsi-po
litikai kárt okozott a szocializmus ügyé
nek és a magyar kommunista mozga
lomnak. Ezért -  minden tiszteletünk 
mellett -  egyetlen baloldali párt, szerve
zet számára sem lehet példakép, politi
kai lobogó. Úgy gondolom -  jóindu- 
latúlag - ,  hogy Thürmer Gyulát az té
veszti meg, hogy a társadalom jelentős 
részében valóban ma is él a nosztalgia, 
sőt az érzelmi kötődés a szocializmus, a 
„kádárizmus” ’60-as, ’70-es évei iránt. 
Ám ez a nosztalgia nem az egypártrend- 
szer negatívumaihoz, a diktatúra meg
nyilvánulásaihoz, hanem például a teljes 
foglalkoztatottsághoz, az egészségügy, 
az oktatás alapszolgáltatásainak ingye
nességéhez, az alacsony és többé-kevés- 
bé stabil élelmiszerárakhoz, az olcsó la
kásfenntartási, közlekedési, kulturális, 
üdülési stb. költségekhez és általában a 
felsoroltakból következő viszonylagos 
társadalmi egyenlőséghez kötődik.

Kétségtelenül mindez kapcsolódik 
Kádár Jánoshoz is, de ezt leszűkíteni az 
ő személyére -  véleményem szerint -  
politikai hiba. Arról nem is beszélve, 
hogy egy Kádár-szobor állítására javas
latot tenni akkor, amikor nyilvánvaló, 
hogy ez még sok ma is élő honfitársunk 
érzelmeit súlyosan sérti, józan ésszel ne
hezen felfogható ötlet.

Kemény Csaba
a Szövetség a Baloldal Megújulásáért 

soros elnöke

* A. A.  ̂ 1/
Kiszámolgattuk, hogy a meglevőhöz képest hányszor nagyobb földön tudna 
megélni a család -  aztán nyújtottunk rajta, amit lehetett... m a r a b u  r a j z a
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