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Dr. Nagy Bálint

A magyar agrár- és vidékfejlesztés
konzervatív értékrendű fejlesztési stratégiájának koncepciója

Bevezető

A mezőgazdasági termelés számos – az ember által végrehajtott technikai beavatkozásoknál sokkal erősebb hatású – tényező  találkozása mentén végbemenő folyamat. Még pontosabban, egyben ezoterikusabban, a szónak majdnem pontos értelmében: teremtés.

A megtermelt (a lét fennmaradásához nélkülözhetetlen) terméktömeg nagysága az átlag ember elől elfedi, hogy a termelés alapfolyamata egy olyan mikroenergia alapú  szintézis, amely a Nap meghatározhatatlan (mert felmérhetetlen spektrumú és változó intenzitású), földet érő sugarainak csak egy elenyészően szűk sávját képes hasznosítani. Miközben az elsődleges élő komplex lépcső NADPH egy kvantumpár (fénysugár-energia „egységcsomag”) anyagiasulása eredményeként jön létre, nagyon soktényezős, ezért roppant labilis folyamat. Olyan valódi minőségi változás, amely a holt anyagokból a szemünk láttára élőt teremt..

Hihetetlen labilitásának oka, hogy e csoda légritkaságú anyagsűrűségű közegben, három „természeti nagyrendszer” határán, azok együtthatásától (konstellációjától) függően történik.

Ezek a nagyrendszerek a következők: 

  - a klíma – mint a tájegység geográfiai és geológiai tényezőnek kölcsönhatásai szerint változó, de alakulásának döntő részében a kozmoszba vesző, különösen a Nap folyamataitól függő rendszer;
   - a talaj mint geo-biológiai nagyrendszer;
   - a termesztett növényfaj mint évmilliók természetes evolúciós folyamatában, évezredes emberi szelekcióval módosított, bioautomatikus programú nagyrendszer. Amely egyébként a termelés tényleges folyamatának szoftver-hordozója. Ezért a természetes biotópban (élettérben) az ember általi mikrokörnyezeti deformálása miatt már képtelen megélni. Vagyis módosított kifejeződésű (deformált bio-automatikus irányú) rendszerről beszélhetünk.

Mitől függ a folyamat eredményessége a mi geográfiai körülményeink között? Elsősorban: a vegetáció folyamán rendelkezésre álló víz (csapadék, öntözés, páratartalom) mennyiségétől és eloszlásától. (A hatás 250 mm csapadéktól 600-700 mm-ig, talajminőségtől függő varianciával emelkedik.) 

A keletkező élet a saját létének fenntartására mint legfőbb feladatra szerveződött: elemi részekből, öntanításra – tehát autonóm alkalmazkodásra – képes, szerves (élő), kétpólusú (szabályos) nagyrendszer-fajokat épít. Minden más élő, amely a föld felszínén létezik, már csak e létrehozott (elsődleges) szerves anyagot képes önmagává transzformálni, erre a csodára vár. Létezésében – valamilyen tápláléklépcsőben – erre támaszkodik. 
A fotoszintézis ugyanis – lévén mikro-energetikai színtű elektronátvitel (enzim) – programokból, valódi autonóm rendszerré szerveződő folyamat, azonban összetettsége miatt is korlátozott sebességű.  

Ipari szokványhoz viszonyítva nagyon alacsony hatékonyságú szintézis. A tápanyag-felvétel pontos talaj- és növényfiziológiai összefüggéseit, a foto- és szerves szintézis önkormányzását nem ismerjük. Ezért teljesítményének növelése még ma is csak közvetett tapasztalati módon történik. Ennek következtében – technikai eszközeink és ipari anyagaink természetéből eredően – energetikailag aránytalanul nagyobb erejű beavatkozásokkal, relatíve óriási energiapazarlással, radikálisan csökkenő hozadékkal és beltartalmi deformálódással vagyunk képesek növényt termelni, azaz igen kis hatékonysággal, a folyamatosság követelményével és nagy területigénnyel. 

A területigényesség bemutatására villantsunk fel néhány modellszámot: A Kárpát-medence éghajlati és talajviszonyai között a termelésbe vont átlag talajviszonyok (18-24 Ak.) között, természetes anyagcsere folyamatok mellett (emberi beavatkozás nélkül) a biomassza szintézis időjárástól függően 1 és 4 tonna/ha/év között ingadozik. Ez azt jelenti, hogy egy hektáron naponta 2,7-8 kg biomassza szintetizálódik. Négyzetméterenként naponta 0,3-1,2 gramm szárazanyag jön lére. Egy vegetációs időszakba eső napon (150 ilyen  nappal számolhatunk)  ennek a valamivel több mint kétszerese.         

Az élővilág akkor egész, ha pontosan annyi és olyan élő faj létezik benne, amennyi és amilyen  e teremtő szintézis produktumát – szinte átláthatatlan bonyolultsággal rendeződő, biológiai átalakító rendszerként, csökkenő amplitúdójú hullámvonalat követve, működésének (fenntartásának) energiájaként hasznosítva – leépíti (degradálja, ill. oxidálja); ugyanakkor a    létrehozott szervesanyag más részét – saját felépítésére felhasználva – áthasonítja, (enzimatikus, katalizációs, vagyis elektrontranszfer folyamatok) beiktatásával transzformálja. Amíg a szerves energiaforrás nullapontjára nem ér. Ezt nevezzük nulla-pontú, vagy hulladék nélküli élőláncnak, másképpen: természetes biotópnak. 
 
A biológiai körforgása folytatólagosságának áthidalhatatlan megszakadása a biotóp egész rendszerének kiszámíthatatlan deformációját, a rendszer összeomlását, kaotikus részfolyamatokra való szétesését okozhatja. Ilyen következményekkel járhat az elsődleges (növényi) tápanyagformák nagy tömegének a körforgásból való kivonása, de különösen a hőenergiává történő közvetlen visszaalakítása. Még ennél is veszélyesebb a bio-idegen – a  biodiverzitás évmilliós evolúciója folyamán kialakult lebontóképesség (elektron transzfer variancia) határait meghaladó – környezetszennyezés. (Ld. BogárLászló: Hálózatok világuralma, avagy globális háborúk dimenziói, a XXI. század első évtizedeiben. Bp. 2007, valamint Nagy Bálint: Élelmiszerbiztonság mint egészségmegőrzési és nemzetvédelmi kérdés. 2008 KAPU májusi és AGRÁRUNIÓ áprilisi szám.) 

A Föld bioszférája, és benne az ember mint annak szerves része ma már ebben a stádiumban van: a maximális profitra törekvő globális piacnak a spekulatív befektetői tőke által meghatározott folyamatainak következményeként.  
   	
I. A vidéki népesség eredendő világlátása
 
A belső Én-t ért tükröződések kölcsönhatásából a történelmi tapasztalatok alapján alakult ki e népesség világszemlélete. A környezet mozgásához való erős viszonyulás jellemzi, s ennek fundamentális elve Nagyváthy szerint: a világ dolgaihoz való olyan hozzáállás, amelynek a  tett a kiindulópontja: itt „a tapasztalásnak kell elől menni” (Nagyváthy János: Magyar Practicus Termesztő. Pesten. 1821) 

A világlátás alapformája: a hit.

A falusi köznép hite a természethez való közelségében és attól való függőségében gyökerezett, vagyis a világ szakadatlanul folyó teremtésének (evolúció irányú változásának) a számára legfontosabb – mert élelmet (életet) adó – folyamatában, az ebben való részvételében. Közvetlen közreműködése és e folyamattól való teljes függősége miatt a paraszt hite és Isten mint teremtő felfogása  elsődlegesen ebben a viszonyban fejeződött ki. Sok generáció kegyetlen tapasztalatai alapján vált örökletes ösztönévé, hogy maga is a természet – de különösen a biotóp (a saját, egyedi élettér) része: ehhez pedig csak alkalmazkodni lehet, hisz mindannyiszor ő marad alul, ha meg akarja erőszakolni, vagy elmulasztja a jelenségeihez és törvényeihez való alkalmazkodáshoz igényelt feladatok végrehajtását. Vallási megnyilatkozásai, ünnepei és az ünneplés ceremóniái is ehhez kötődtek. Ahhoz a számára örök csodához, hogy keze nyomán, közvetlen segítségével, a szeme láttára valósul meg az úrfelmutatás igazi csodája: a holt anyagból, a teremtő fény (számára: „világosság”) anyaggá válásával élő születik. Új, soha többé meg nem ismételhető posztulátum, azaz teljességében soha meg nem ismerhető egység.  

A paraszt lelke tehát abból a szakadatlan kapcsolatból és felelősségből eredően sajátos, és természeténél fogva azért konzervatív, mert közel érzi magát a teremtőhöz. A teremtés folyamatával jutalmazóhoz és büntetőhöz. 

Mindaddig ilyen volt a lelke, amíg a világháború hatvan millió halottjának élete árán határtalanul felduzzadt fegyvergyártó tőke – a maximális profit elérését minden társdalom-gazdasági érdek elé helyezve, a liberalizmus eszmerendszerének paravánja mögött – e terület felé nem fordította pusztító hernyótalpait.

A mezőgazdasági termelés rendszerének egyoldalú technikai erőforrás-túlsúlya megszüntette a falusi ember természeti élővilághoz való közvetlen kapcsolatát, szétrombolta a falu- és vidékközösség történelmi szükségszerűség alapján kialakult és bevált munkamegosztását. Vele együtt a közösség szervezetét, faluközösségi rendszerét. A helyén kolhoz, vagy – az eszköztömeg nagysága és tőkeigénye miatt szakosodásra, társadalom- és gazdaságellenes koncentrációra kényszerített – óriásfarm, illetve az 50-70% állami támogatással fenntartható Nyugat-európai családi gazdaság lett a fejlett világ mezőgazdaságának modellje. 

A tisztes falusi megélhetést mint célt nálunk a mennyiségi mutatók bármi áron való elérése, nyugaton – a növekvő input (ráfordítás) állandó növelése, amortizációjának törvényszerűen emelkedő terhe miatt – a fajlagos bruttó bevétel hajszolása vált a fejlesztés mozgatójává. Ennek eredményeként a termelési érték egyre növekvő aránya – a vidéki élőmunka eltartása helyett – a globális eszközgyártók kasszájába vándorolt (néhány esetben 85-90%-ban). Ezzel a falut mint ősi társadalmi-gazdasági alapközösséget lerombolták, és a gépek által kiszorított munkaerő „munkássá” történő, feketevonatos „társadalmi előléptetésével” a családot mint alapközösséget is szétdarabolták.

A mai magyar vidék e fél évszázadnyi erőszaknak és hazugságnak minden jelét, minden következményét egyértelműen, vitathatatlanul magán viseli. 


II. A vidék mint rendszer természete

Mindez egyértelművé teszi, hogy a mezőgazdasági termelés (és vele a falu mint maga is a földi élővilág (biotóp) evolúciójának egyre meghatározóbb része) jellegénél fogva rendszerelvű, konzervatív gondolkodást és ilyen szemléletű, felelős beavatkozást követelő tevékenység. Egyben a nemzet – sőt, az ember mint faj – fennmaradását meghatározó társadalmi tényező. Vagyis természeténél fogva olyan tere a teremtés (evolúció) folyamatába való beavatkozásnak, amelyet behatárol a konzervatív, rendszerelvű szemlélet és a folyamatosság igénye. 

Ennek megfelelően a termőföld hasznosítására berendezkedett munkaközösségként eredeti (természetes) helyzetében – az un. vidéki társadalom-gazdasági és kulturális rendszerek és az ezek alapját képező hagyományok hordozójaként – konzervatív. (Családközösség, tanyaközösség, faluközösség, nemzeti közösség.)
 
Ez a rendszer – a liberális elvre épülő, hazárd piacközpontú rendszerrel ellentétben – nem olyan értékrenden alapszik, amelynek fő elemei: az egyén; a tőke; a profit; a hazárd verseny; hanem olyanra, amelynek elemei: a család; a település- (falu-) közösség; a társadalom-gazdaság (haza); együttműködés (kaláka stb.); közös emberi megélhetés; egyházi (hitbéli, erkölcsi) gyülekezet. Eredendő (természetes) állapotában, törvényi keménységgel elfogadott közösségi együttélési szabályaiként a kereszténység által hordozott és bibliába foglalt, zsidó-keresztény erkölcsi értékrend fundamentális tételei, parancsolatai határozták meg tevékenységét.

A vidék-gazdaság meghatározó, folytatólagos erőforrás sorrendje és jellege: 

	emberi: a család-, falu- és egyházközösség által hordozott hagyományok és szerzett ismeretek, ezek intenzitása és korszerűsége;

természeti: termőföld-terület, állati vonóerő, tájegységi ökopotenciál;  
biológiai: termesztésre szelektált és nemesített, vagy begyűjtött, de termesztésbe vont fajok, fajták stb.;           
technikai: kézi és művelő eszközeinek technikai színvonala.

Termelési rendszerének mai erőforrás-sorrendje és jellege: 

	emberi:  mindenek előtt szellemi (informatizált biológia);

természeti: víz, termőföld (minőség és terület), szél;
biológiai: genetika, biotechnológia, biotrónika, biofizika (nanotechnika), kozmológia;
technikai erőforrások.

Alább bemutatjuk, hogy a jelen korszakváltás és fenntarthatóság követelményeinek éppen ez felel meg.             
.
III. A mezőgazdasági termelés iparszerűsítésének indítékai és következményei

 Az ipari felfogás – technikai erőforrás-központú természetéből és túlsúlyából eredően – gyártási folyamattá akarja erőszakolni a teremtést. Lázasan számol, hogy mennyiből mennyinek kell létrejönni. A megszokott felfogásába: a folyamatnak szigorúan általa irányítottnak és ellenőrzöttnek kell lenni – nehezen illeszthető be ez a kvantum (mikroenergetikai) szintről induló, élő és holt határát összekötő, ezért iparos szemmel nagyon alacsony hatásfokú, nagyon tér és idő igényes – az iparban elképzelhetetlen labilitású – bio-automatikus folyamat. 
 
A bio-atomatizmus ipari nézőpontból azt jelenti, hogy munkája valóságos tárgya – a bioszintézis – elsődlegesen sohasem a mi célunknak, hanem a faj mint élő rendszer fennmaradásának akar megfelelni.
 
Ez a rendszer ilyen: az önfenntartás irányában szüntelen optimalizációra „törekvő” autonóm kategória. Amely megengedi, hogy az élőlényt az életterében (biotópban) való életképessége számlájára, genetikai kombinációjával és szűrésével, filogenetikailag kialakult tolerancia határáig deformálhassuk. Számára nem fennmaradási képesség igényéből fakadó, hamis (pl. hormon-) információval számára hamis irányba mozgathatjuk. A fő célját azonban a pusztulása vagy a ráépülő rendszerlépcsők folyamatosságának megszakadása nélkül nem változtathatjuk meg. Ezért bármennyire „iparosítjuk” ezt az élő, önmegvalósító folyamatot, ez állandó önfenntartási reflexszel (szándékkal) mindig eltérő, önérdekű reakciót produkál. Amíg élő rendszer. Képletesen szólva: olyan „termelés” ez, amelyben a kétszer kettő – a technikai folyamatoktól eltérően – a legritkábban négy. Legtöbbször vagy „öt”, vagy „három”.

A iparszerűsítés törekvése a mezőgazdasági termelés minden labilitási, bizonytalansági tényezőjét igyekszik így vagy úgy kiiktatni, (a természetes rendszeren kívülről bevitt) energiaformákkal ellensúlyozni, ezért szorgalmazza a technikai fejlesztést, növeli az eszközintenzitást, akárcsak a – döntően fosszilis (természet által konzervált) – energia- és nyersanyag-felhasználást; a termelési folyamatra (tehát a három „természeti nagyrendszer” összhatásától függő, bioautomatikus komplexumra) az ipargazdaság futószalag-szemléletét törekszik rákényszeríteni. 

Amint később bemutatjuk, az ilyen, ipari irányú erőfeszítések hatására a termelés élőmunka hatékonysági szintje radikálisan nő, a terület népességeltartó képessége pedig elviselhetetlenül csökken; a területi fajlagos terméktömeg alsó pontja (termelési szintje) megemelkedik, de mozgásának „mennyiségi bizonytalansága” (kockázati szintje) is – méghozzá exponenciálisan – növekszik.

III/1. A holtmunka-intenzív termelési rendszer

E rendszer fő jellemzőit az alábbiakban foglalom össze: 
1. Technikai erőforrás túlsúlyossá deformálta, és a csökkenő hozadék törvényének arányosan növekvő hatálya alá kormányozta az ágazatot. Ezzel együtt az egyik leginkább fosszilis energia-függő termelési rendszerré, vele a globális tőke érdekszférájává, az erőfölénnyel előidézett agrárolló kiszolgáltatottjává változtatta a valódi termelési folyamatában biológiai, illetve természeti erőforrás-központú mezőgazdasági ágazatot.
2. Az iparszerű rendszer az állami (közösségi) protekcionizmus szülötte, vagyis a társadalom-gazdaság kasszájából fenntartott, nem természetes, piacgazdasági formáció. 
3. A rendszeren belül – egyértelmű, társadalmilag elfogadott stratégia nélkül, az üzemi érdeket a társadalmi érdek fölé helyezve – elmossa a protekcionizmus társadalom-gazdasági céljainak megfogalmazását, elősegíti ezek érvényesítését, egyúttal megakadályozza   elszámoltathatóságát. 

Az üzemek és vertikumok viszonyában a profitért folyó hazárd verseny uralkodik, nem pedig az együttműködés. Az ágazati struktúrát és a tőle elszakított vertikumot az „eszköz-fejlesztés” eredetű élőmunka-termelékenység és a környezetszennyezés növekedése  jellemzi, másfelől azonban a támogatási lehetőségek kihasználásának és növelésének érdeke a tömegtermelést a  termékfelesleg-termelés irányába deformálja.

A társadalom-gazdasági veszteség nélküli értékesítés határát – az igazságtalan támogatáselosztás következtében – a nemzetcsoport határokig szorítja. A birodalmi határon belül támogatást cserélünk, rajta kívül minden exporttal támogatást ajándékozunk. Ezt a ma fanatikus neoliberális agrárgazdászok az elszegődésük előtt még felismerték.  (Lásd: Varga Gyula: lektori vélemény 1988)

Egy másik álláspont szerint (s én ezt vallom, szemben az iméntiekkel) a támogatás – benne az exporttámogatás – Magyarország számára valójában teher; és már ma is alig elviselhető. Pillanatnyilag ugyan el kell tűrnünk, de mielőbb szabadulni kell tőle. Sem tartóssá válni nem szabad engedni, sem a mostani nagyságát nem szabad szükségszerűen elfogadnunk. Egyszerűen azért nem, mert a magyar agrártermelés a jelentős hányadát külpiacra szánja.

Szemben a konkurenseinkkel, mi nem marginális fölöslegeket, 5–10% os termelési többletek exportját támogatjuk, hanem esetenként 30-60%-át egy-egy ágazat teljes kibocsátásának. Helyzetünk minőségileg más, és emiatt az analógia is helytelen. (Megjegyzem, hogy normális, vagy az egész gazdaságra nézve egységes mércerendszer esetén talán nem lenne ilyen „támogatásigényes” az élelmiszergazdaság. De ez egy másik kérdés...)

Az egész problémakör – az ösztönzési rendszer, illetve az ennek alapját képező gazdaságossági mércerendszer – nem alakítható ki megfelelő árfolyam-politika, valamint egy maitól gyökeresen különböző külkereskedelmi export- és importliberalizálási rendszer nélkül. Ahol mennyiségi exportkvóták és egyre szigorodó importkorlátozások érvényesülnek, ott a gazdaságosságnak, a hatékonyságnak, a struktúra ésszerű fejlődésének nincs táptalaja. Ugyancsak nem választható el ettől a kérdéskörtől a devizagazdálkodás rendszere, ahol még ma is a tervutasításos gazdaságirányításnak megfelelő felfogás érvényesül: a piac helyett az elosztási rendszer, illetve az elosztó hatóság szabja meg, mi a (nép)gazdasági érdek.

Ezt helyesen ismerik fel a szóban forgó szerzők, és írják le tanulmányuk 39-40. oldalán.  Végkövetkeztetésükkel viszont – amely szerint ez a rendszer „kétségtelenül jó szándékú és igazolható – egyáltalán nem tudok egyetérteni. Már csak azért sem, mert teljesen jogosnak tartom azt a szerzői álláspontot, amely szerint „nincs biztosíték arra sem, hogy a közpénzeket, de egyáltalán a centralizált pénzösszegeket, jól költik el.” (40. old.). Ilyen jogos aggály mellett tehát nem igazolható a mai gyakorlat, hiszen nem a szándék kérdése a jó és rossz döntés, hanem attól függ, jól érzékeljük-e a gazdasági folyamatokat, alkalmazkodunk-e ezekhez.  (Varga Gyula 1988, Szennai dolgozat lektori jelentése) 

     4.  A globális piac hatását, közösségi támogatás, illetve piacvédelem arányosan gyöngíti ugyan, ám megerősíti a korrupciós törekvéseit, érthetetlen és indokolhatatlan gazdasági és politikai következményeket gerjesztve.
5.  Mindezek alapján a globális piac – a spekulatív manipuláltságán túl is –  értelmezhetetlenné, hatástalanná teszi a szabad piaci versennyel kapcsolatos, gazdaság-szabályozási liberális deklarációkat, tehát ezek szerepe nem több, mint a népbutítás.
6.  Lobbi érdekeltségek martalékává változtatja a tagállamok nemzeti agrárprogramját, vele agrárpolitikáját.   
Mindezen tényezők hatása az eltelt 20 év gyüremlő következményeinek összegződése, és ezek klímaváltozással és fosszilis energia- és árválsággal való hatványozódása elviselhetetlen következményeket szült.

A vidéktársadalom szempontjából tűrhetetlenül csökkent az ágazat élőmunka igénye, vidékfenntartó képessége;
a társadalmi-gazdasági támogatásokkal fordított arányban romlott az ökológiai fenntarthatóság trendje és szegényedett a biodiverzitás;
elviselhetetlenné nőtt a környezetszennyezés és társadalmi terhet képező externális hulladék aránya és tömege;
	az eszközök árának a fosszilis energiaárral azonos irányú mozgása és a csökkenő hozadék törvénye alapján történő megtérülésüknek  állandósuló többtermelési kényszert kiváltó szorítása tömegtermék-felesleget eredményezett a támogatott ágazatokban; 

ez a támogatások vertikális differenciálódásához, egyben elvékonyodásához vezetett,  ráadásul alkotmánysértés jellegű ágazati és üzem egyenlőtlenségi hatásokat gerjesztett.
erősödtek e folyamatok ökológiai és ökonómiai fenntarthatóságot megsemmisítő hatásai és velük a támogatások harmadik fél számára történő átmanipulálása miatti társadalmi-gazdasági következmények.

A kilencvenes évek közepére e következmények nálunk különösen, de az EU egész területén is olyan hatást mutattak, amelyek az EU létének (alkotmányának) újrafogalmazását, de ezen belül és mindenek előtt:  az EU agrárpolitikájának  megváltoztatását kényszerítették ki. 
Az EU-kamarilla közöspiaci elkötelezettségét és növekvő globális érdekviszonyait legyőzve, 1993 ban az EU Tanács agrárstratégiát, vagyis elsődleges stratégiai célt, elsődleges agrárpolitikai paradigmát váltott. A főirány súlypontját az üzemről a vidékre s vele a gazdaságfejlesztést a konzervatív stratégia rendszertényezőinek irányába helyezte át. Igaz, még nem a rendszeralgoritmus  tényeződominanciájának megfelelő rendben. 
Vagyis – és ezt nagyon fontos megérteni – új célnak rendelte alá és irányította át az agrárműszaki fejlesztés  azelőtt bármi áron többtermelésre irányuló stratégiáját. 

Végső soron a vidékiség mint életforma kornak megfelelő restaurációját  állították hosszú távú célként a vidékfejlesztés elé. Mindenekelőtt az ökológiailag fenntartható eredményeit – tehát nem a többet-termelésen, hanem a minőségen, az élőmunka-eltartó képességen, a harmadlagos (szolgáltatás) irányú ágazati diverzifikáció gazdasági sikerén és harmadlagos ágazati diverzifikációjának ütemén mérendő eredményeit. Magyarán:  a népjólét növelése lett a fő cél.  Egyértelműen és világosan. 

Mindezt a nálunk éppen az ellenkező irányba törekvő – újra hatalomra jutott, helytartónak,  elosztónak és támogatottnak szegődött magyar agrártechnokrácia éppen az ellenkező irányba manipulálja.  
 Céljai érdekében több irányú ideológiai és médiamanővert kellett megvalósítania. 
Legelébb is az ijesztően nagy választási (szavazat-) potenciállal rendelkező vidéki és gazdatömeget kellett minél jobban megossza. Ennek érdekében egyrészt a jelentős erőket képviselő Kisgazdapártot zúzta pozdorjává – kihasználva a hirhedt agrárminiszter elképesztőnél is alávalóbb humán politikáját és szakmai hiányait elfedő bohóckodását. 

Közben annyiféle gazda- és önkormányzati csoportosulást, szövetséget, szövetségek  szövetségét szervezte meg, amennyit csak lehetetett.
 
Mivel többszöri próbálkozás után belátta, hogy az egyéni gazdákat nem lehet többé sem a társas, sem a szövetkezeti, sem a közös vállalati (rt. gt. kft.) vonzáskörébe vonni, ezeket meghagyta a még Politikai Bizottság-i szervezéssel felvagyonosított MOSZ vezérkörében.  

A korábban ugyancsak a MOSZ holdudvarában létrehozott gazdaszervezet felturbózásával, minden egyéni tulajdonban lévő gazdaság (1-től 40000 hektárig terjedő tulajdonnal) „aklosításával”, a „családi gazdaságok” képviseletének zászlajával, létrehozta a MAGOSZT. Döntően nagybirtokos elnökség irányításával. A „mi gazdák, fogjunk össze” jelszóval elhitette a gida és a farkas összetartozásának megbonthatatlanságát. Jellemző, hogy a szervezeten belül még csak fel sem merült legalább a valódi családi gazdaságok (300 ha alatti), vagy a törpe, kis és kisegítő gazdaságok szekciójának – az osztrákokéhoz hasonló – megszervezése.  

Ehhez már csak az kellett, hogy a MOSZ megyei szervezeteinek csontvázára –  döntően azok  személyi állományával – létrehozzák az un Mezőgazdasági Kamarát. Meg a minisztérium vezető állományát. Ezzel az EU-15ök, de különösen az osztrák modell adaptálásának még a lehetőségét is kizárták!

Ettől kezdve azonban a maguk nevében nem hirdethettek kisbirtok-ellenes deklarációkat.      Ezért – ellentétben az EU-15-ök belső (valódi) támogatási és fejlesztési irányzatával – jött az EU mint mindenható szellemének, akaratának, kinyilatkoztatásának, útmutatásának, határozatának „átértelmezett” tolmácsolása. Ugyanakkor az ezzel kapcsolatban az EU vezetőivel folytatott belső viták és figyelmeztetések eltussolása. 

Jöttek tehát az effélék: „az EU ban 500 hektár alatt nincs élet”; „az EU csak a versenyképeseket támogatja”; az EU-pályázatok iparszerű irányban értelmezett változatai. Lehetőleg előre megbeszélt és kiadott pályázati feltételekkel. A pályázatírók korrupt sokaságának kiképzése és parazita rétegének megszervezése és kézbentartása. Az örök értékű földért néhány évi, nyomor szintű járadék marketinghipnózisa.  Ausztria helyett Dél- Amerika jövőképének egyre világosabb horizontjával.

Az eszközként használt MAGOSZ mindent elkövetett annak érdekében, hogy az tudatosuljon a gazdák tömegében:  az EU új paradigmája nem a mezőgazdaság fejlesztésének irányváltását, az iparszerűség stratégiájának megszüntetését jelenti. Ezért az agrár-jövőképben nem a  holland, a német, a francia, a portugál és főleg nem az osztrák agrárium stratégiai vidékfejlesztési célkitűzéseire hivatkozik, hanem a jelen már  elévült, a céllal éppen ellentétes adataira, mutatóira. Úgy tünteti fel, hogy a vidékfejlesztés mint olyan nem az agrárium egységes stratégiája, hanem csak az ökológiailag érzékeny területek és a táj védelmére szánt fillérek feladata. Hogy a termelésnek mennie kell a maga – „versenyképes”, élőmunkaerő-, természet-, hagyomány-, biodiverzítás-ellenes – költség- és támogatási igényt növelő – útján.  A vidék helyzetének javulását pedig – a mezőgazdaság helyett –, a környezetvédelmi, a gyenge adottságú területek hasznosításának kiegészítő (ökológiai termelés), valamint a védett területek ugyancsak támogatásból eredő kereteinek filléreivel oldja meg, továbbá az ímmel-ámmal támogatott vidéki és falusi turizmussal. Tehát újabb támogatási és szociális terhekkel ismét a társadalom nyakára rakva. 

A magyar falu és vidék problémája éppen az, hogy – a magyar technokrácia uralma és érdeke miatt – az EU-15-ökkel ellentétben, a szám szerint uralkodó kisbirtokforma és a vidék égető társadalmi-gazdasági igényei ellenére nálunk az elmúlt évtized NEM a falusi térségek népességének megtartásáról, a mezőgazdasági alapon diverzifikált fejlesztéséről, a vidéki értékek megőrzéséről, a vidéki nép megélhetőségéről szólt, és még ma sem arról szól. 
 
Az EU-csatlakozás óta pedig politikai sikkasztásról. Ezt látva dobálták vissza vagy tizenhatszor (korábbi AVOP-formáiban), aztán vagy kétszer (mai MVSP formájában) az agrártechnokrata mesterkedéseinket elfedni hivatott előterjesztés-torzszülötteinket. Hazudozásainkat.

Az EU-nak semmiféle előírása nem kötelezte a magyar agrárpolitikát az egyirányú, iparszerű fejlesztés forszírozására. (Lásd: Lengyelország, Ausztria, Portugália, Franciaország, Anglia  – és mások –  példáját!)   

A hazai agrárpolitika tehát a pénzzel együtt  a mezőgazdaság vidékirányú doktrína- (stratégia-) váltásának végrehajtását is elsikkasztotta.


 IV. A mezőgazdaság mint kétdimenziós rendszer fejlesztésének követelményei

Az agrárágazat a fejlett társadalmakban kétdimenziós (horizontális és vertikális) nagyrendszerré alakult. Ahogy agráriumunk, de méginkább a magyar falu jelen helyzete bizonyítja, ennek bármely irányú szétrombolása vagy a rendszer összhangjának megbontása  az egész kezelhetetlenné válásával ,társadalmi hatékonyságának megbomlásával jár.  

Az agrárium mint kettős rendszer tőkeigényes főágazat, nagyon lassú megtérüléssel. Ezért a befektetői tőkét nem a tőkeforgás gyorsasága, hanem a profit állami támogatással történő kockázatcsökkentése és a termék elsődleges társadalmi szükségessége, igényének kielégítetlensége, piacmanipulatív képessége vonzza. Kiemelendő azonban, hogy bármilyen átalakításához – a tervek vagy koncepciók elfogadásától számított – amortizációs idő szükséges. Ezért itt minden voluntarista manipulációnak, a mai EU-agrárpolitika kapkodásainak kiszámíthatatlan romboló hatása van. Az egy-két év alatt ígért politikusi „talpra állítási” csodáknak itt nincs létalapja.

A rendszerváltásnál teljesen és tudatosan figyelmen kívül hagyták, ezért ma többszörös gondként jelentkezik a korszakváltás halaszthatatlan végrehajtásának követelménye. Ezzel kapcsolatos döntéseinknél azonban abból a sajátos és szinte reménytelennek tűnő helyzetből kell kiindulnunk, amelyet éppen a rendszerváltozáskor hoztunk létre: a világgazdasági rendszer (globalizáció) nyomására véghez vitt  un. „kártalanítással”. Ráadásul a kizárólagosan politikai indítékú és felelősségű őrület következményeként döntő tömeggé váló (a két milliót elérő) törpebirtok érdekviszonyaival homlokegyenest ellentétes irányú, iparszerű,  óriásüzemű agrárpolitikát erőszakoltak ki. (Lásd Tanka E.)

Ma már megszámlálhatatlan vidékgazdasági, szociológiai kutatás és publikáció bizonyítja, , hogy a jövő építésekor nekünk nem egy hagyományos történelmi fejlődés eredményeként kialakult  társadalmi alakulatból lehet és kell kiindulnunk. Az elmúlt ötven év folyamán két természetellenes, a folytatólagosság igényét lábbaltipró, nemzetpusztító, történelmi őrület tornádója után maradt társadalom-gazdasági romból kell egy új – ma még csak kontúrjában kirajzolódó és csak tendenciájában ismert – technikai korszak fogadására alkalmas nemzeti társadalmat kialakítani. 

Ezt az utat előttünk még senki sem járta be. Ezért azt meghatározni, hogy a társadalmi és politikai törmelékek tömegében, egy korszak határán bukdácsolva, melyik az új korszakhoz vezető legrövidebb út, nagyon nehéz feladat.  

Milyen értékek bázisán érünk oda legkisebb nemzethalál-veszéllyel, ez itt a kérdés.

Az egymillió körüli, meztelenül (eszköz és tőke nélkül) utcára dobott törpebirtok mint természetellenes, tisztán politikai célú gazdasági alakulat kierőszakolása, önmagában végzetes döntés volt. Eme óriási számú (két millió körüli) földtulajdon társadalmi-gazdasági hatékonyságának megteremtéséhez az EU-15-ök közül senki sem ad számunkra megfelelő kétdimenziós modellt, a sokat emlegetett Dánia különösen nem. Tán még Ausztria bizonyos vidék-stratégiai és a „hegyi gazdasági kisbirtok”-ra vonatkozó  politikai elvei adnak némi útmutatást. 

Ha ugyanis azt tekintjük példának, amit ők tesznek, a társadalmi – de különösen az üzemi – hatékonyság biztosításához ugyanolyan támogatást és állami piacvédelmi rendszert kell mellérendelni, mint amilyen az övék, immár 20 éve. Ha erre nem vagyunk képesek, a hatékonyságbeli különbséget ellensúlyoznunk kell. Méghozzá technológiai hatékonysági, valamint tájegységi ökopotenciál-különbözőségnek megfelelő ágazati és technológiai differenciálással elérhető hatékonyság- növekménnyekkel . Sőt, ezeken túl,  ágazat-politikai  váltással; eszköz- és energiabeli korszakváltással; a belső piac megszervezésével; más természeti erőforrások integrált hasznosításának bevonásával (ásvány-, gyógy- és termálvíz); agrártevékenységre épülő harmadlagos ágazat (szolgáltatás) irányú diverzifikációval; minőségvédett tájegységi és hungarikum termékek vertikumainak megteremtésével; szóval mindezekkel kell a társadalmi versenyképességet növelni.     

A magyar mezőgazdaság számára ma nincs „versenyképességet” biztosító nemzetközi modell. Erre – különösen egy világméretű energetikai válság és klímakatasztrófák által mozgatott technikai korszakváltás idején – sem a múlt kisparaszti üzemforma, sem a mai európai farm nem lehet példa.   

Ezért  a mezőgazdaság és vidék horizontális dimenziójának megalapozását és kiépítését  az irányítás és támogatás (EU csatlakozáskor oly hangosan hirdetett) szubszidiáris decentralizálásával kell végrehajtani. Jelesül:  
	Az élelmiszer önrendelkezés regionális és helyi feltételeinek és szabályozásának megteremtésével;

 földbirtok és üzemrendezéssel;  
közbirtokossági legelők és erdők, valamint faluközösségi szociális gazdaságok létrehozásával;  
a faluközösség folytatólagosságának és természetes társadalom-gazdasági súlypontjának visszaadásával;    
az ágazatok, vertikumok, erőforrások hazai termőtájaknak megfelelő  átrendezésével, méghozzá...
...az emberi, természeti és biológiai erőforrások arányának növelésével (vízrendezés, öntözés, bioipar), belterjes termelési rendszerek bevezetésével;  
a társadalom-gazdasági súlypontnak – közös gazdaság helyett – a faluközösségre történő áthelyezésével;  
áru-cserekeskedelemig (bartellig) elérő, Hangya Szövetkezet-i rendszerű, faluközösségi, őstermelő-közösségi, kisvállalkozó-közösségi és regionális együttműködési formákra épülő, jelentős, közvetlen termelő-fogyasztó kapcsolaton alapuló, belsőpiaci alapszervezéssel, érdekvédelemmel, képviseleti joggal, és rajtuk keresztül bonyolított közösségi támogatással; 
 a marginális jövedelemszintre orientált területi termésoptimumok megállapításával;  
szociális falugazdasággal; 
 a helyi vállalkozók, egyházak és értelmiségiek széles körének bevonásával. 

Magunknak kell ezt elvégeznünk, mégpedig tájegységenként.

IV/I. A rendszerépítés algoritmusa

Minden technikai korszakváltás lényege: az erőforrások, eszközök és célok rendszerelvű átrendezése. 

A jelenlegi korszakváltást az ipari forradalmat megalapozó és folytatását biztosító ún. fosszilis (természet által konzervált) szénhidrogén energiaformák kitermelésének és igényének spekulatív tőke által manipulált – a pénzpiac válságával arányos hullámzással  felnagyított – hiánya mozgatja. Illetve árának növekvő trendű hullámzással történő emelkedése, amely egyik okozója a világgazdasági fejlődés erősödő bizonytalanságának. 
 
A mezőgazdaság mint pótolhatatlan társadalom-fenntartó ágazat, a hetvenes évek végétől –  lényegében a fejlett világ agráriparosításának kezdete óta – kétszeres befolyásoltság, illetve manipuláció hatásainak, bizonytalanságának ellensúlyozásával bajlódik.

Az egyik: különösen, ha a vertikális ágazati dimenzió elemei (feldolgozás, raktározás, forgalmazás) spekulatív kézben vannak, a piacon uralkodó maximális profit törvényének hatókörébe, „integrációjába” kerül. Tömegáruinak árát nem a valóságos termelési érték határozza meg, hanem – az eszközárak radikálisan növekvő indexén túl – a profitmaximum elérését szolgáló (készletekkel, hitelekkel, szélességi foktól és tájegységtől függő érési időkből származó árumanipulációval alátámasztott) spekulatív, kockázatelvű manipuláció eredményessége, vagyis a spekulatív ötlet, a blöff sikeressége vagy bukása.
 
Miközben önmaga – a vertikum alsó, horizontális szintjének természete, megosztott és megalkuvó érdekképviselete miatt – csak értékelv alapján képes gondolkodni és tevékenykedni. 
 
A másik: a ma már – éppen a fentiek miatt – az élet fennmaradását veszélyeztető, környezet- és élővilág-pusztító termelési technológiák hatásával felnagyított klímaválság a jövedelmezőség bizonytalanságát (kockázatát) a biztosíthatóság határai fölé növeli. Minél szakosítottabb az üzem, annál inkább.

Emiatt az üzem – és ez kiemelendő – a mai globális-gazdasági helyzetben (az uralkodó spekulatív tőke ellenében) a vertikális dimenziójától megfosztott, belterjes, de akár környezeti, akár ökonómiai tekintetben egyébként is fenntarthatatlan mezőgazdasági termelési jövedelméből még állami protekcionizmus mellett sem képes a saját vertikális dimenziójának kiépítésére, (Amilyet pedig az EU-15 országok a múlt század hetvenes, nyolcvanas éveiben kiépíthettek maguknak.)
 
Hogy ez milyen meddő erőlködés lenne, azt a magyar mezőgazdaság – benne az iparszerű nagyüzemek jövedelmi helyzete (ha nem épp valamely kiváltságos befektető tulajdonában vannak) – vitán felül igazolja. Ha azonban  a gazda mégis belekerül a vertikális összefonódásba (integrációba), biztos lehet benne, hogy – éppen úgy, mint ma – a tőke maximális profitja lesz az elsődleges, és ő a horizontális dimenzióban, értékalapú bizonytalansággal, a maradványjövedelem alapján fog működni –  és ebből a hintából csak a birtoka nélkül fog tudni kiszállni.

A fenti tézis igazságát a globális tőke által mozgatott lobbik közreműködésével, óriás üzemek által elsíbolt 70%-nyi támogatás bizonyítja. De a megmaradó 30% támogatás nagyobb része is lobbik kasszájába:  az eszközgyártókéba és a forgalmazókéba került.

Az így kialakult társadalom-gazdasági veszteségek következményeit a magyar vidék, de különösen a falu jelenlegi, tarthatatlan, robbanás előtt álló helyzete bizonyítja. És ennek tükröződéseként Ángyán József, Bódi Ferenc, Csatári Bálint, Kovács Katalin, Tanka Endre megjelent munkái (hogy a magaméit most ne említsem). 

 Ezért a horizontális, vagyis csonka rendszerben működő mezőgazdaság valódi, kétdimenziós  (vertikális és horizontális) termelési rendszerét nem a globális piac irányába kell erőltetni.

A fentebb javasolt megoldási lehetőségeknél viszont a globális tőke óriási árrésének (maximalizált profitjának) a termelő és fogyasztó közötti megosztására kell törekedni. 
 
V/2. A konzervatív, nemzeti agrár- és vidékfejlesztési rendszer felépítésének algoritmusa a közvetlen termelésben résztvevő erőforrásoknak, rendszereknek a folyamatokban játszott hatásviszonya sorrendjében

Bocsássuk előre, hogy a közvetlen termelés horizontális dimenziójában résztvevő erőforrásokat általában négy csoportba soroljuk:

	emberi, ezen belül a sajátos jelentőséggel bíró szellemi; 

biológiai (tenyésztett fajták, termőtáji és talajbiotópok stb.); 
természeti (talaj, csapadék, nap, szé,);
technikai (termelésben használt energiaformák, eszközök, tápanyagok stb.)  

Megjegyzendő, hogy ezek az erőforrások a megcélozott rendszer kimeneti igényétől (céljától)  függő optimalizáció érdekében, a rendszer rugalmasságának határáig, egymással helyettesíthetőek, a rendszer jellegének, eredmény-összetételének változásával. Ennek megfelelően, az ágazati struktúra igényeinek figyelembevételével, a mezőgazdaságnak a következő alapformáit illik megkülönböztetni:
- protekcionista, holtmunka-intenzív (iparszerű) termelési rendszerek (USA, Magyarország)
- iparszerű-belterjes (Nyugat-Európa, Izrael); 
- korszerű-extenzív (Brazília, Argentína, Ausztrália, Kanada, Texas, Oroszország, Ukrajna,); 
- belterjes (Japán); 
- munka-intenzív (Kína, Közép-Ázsia); 
- primitív munka-intenzív (India, Pakisztán); 
- primitív (Közép- és Dél-Afrika).

A liberális közgazdasági felfogás egyik társadalomellenes hibája, hogy a rendszerek hatását  még állami protekcionizmus esetén is kizárólag vállalat-gazdaságossági szempontból értékeli. Rögeszméje, hogy ami jó a vállalatnak, az  jó  az államnak is. 

Ezt a tőke államhatárokon belüli koncentrációjáig (állammonopólium), tehát az értéktörvény érvényességéig statisztikailag, kis módszertani manipulációval bizonyítani is lehetett.

Csakhogy a globális piacgazdaság világrendszerében – a tőke globális, tehát minden társadalmi ellenőrzés lehetőségét túllépő koncentrációja, de különösen a profitszerzés tekintetében túlsúlyba kerülő, spekulatív, globális pénzpiac hazárd működési mechanizmusa miatt – az iménti doktrínát elfogadhatatlannak, bizonyíthatatlannak és nemzetvesztőnek kell tekinteni.

Mindebből logikusan következik ugyanis, hogy a globális piacon megjelenő kereslet és kínálat nem az eladók és vevők tényleges igényeinek és szándékainak tolmácsolója, hanem a spekulatív tőke maximális profit elérését célzó hazárd megtévesztésének eszköze. És az, az ország, amely – világpolgár liberális elitjének árulása folytán – erre bízza gazdaságának szabályozását és „versenyképességének” elbírálását, pontosan olyan helyzetbe kerül, mint amilyenbe jutott Magyarország. 

Ezért egy konzervatív vezetésnek – különösen közteherviselési és protekcionista (társadalmi vagy állami támogatás) döntések meghozatalánál, K+F és innováció elbírálásánál –  keményen meg kell követelnie az előzetes társadalmi-gazdasági vizsgálatok elvégzését és a támogatás céljából következő társadalmi követelmények (feltételek) teljesülésének utólagos ellenőrzését. 

A „versenyképességet” pedig a társadalmi hozzájárulás leszámítolásával, illetve elérendő társadalom-gazdasági hatékonyságváltozás figyelembevételével, vállalati és társadalmi szemszögből kell meghatározni. (Ha egyáltalán maghatározható)           
 
IV/ 2.  Az informatikával „kollektivizált” emberi, ezen belül is a szellemi erőforrás, mint az új technikai korszak legfontosabb mozgatóereje

 Az új korszak irányába haladva minden hatalmi formáció annál nagyobb társadalmi-gazdasági megrázkódtatás és bukás elé néz, minél koncentráltabb a döntéshozatali rendszere. Akár totalitárius politikai, akár multinacionális gazdasági koncentráció miatt. Vagyis minél képtelenebb korszerű informatikával megtermékenyíteni, mozgósítani és kollektivizálni az adott ország, régió, faluközösségban rendelkezésre álló emberi kapacitás szellemi potenciálját. Vagyis itt a demokrácia annál nagyobb haladást hordoz, minél valódibb.

Habár az ún. eszköz- és energia-intenzív technikai korszak erőforrás-sorrendjét tekintve nem állunk elől, a korszakváltásban előttünk járó országok eredményeit elemezve arra a reményt keltő következtetésre jutunk, hogy az új „technetrónikus” vagy tudáskorszak irányába haladva, az erőforrások strukturális fontossági sorrendje átrendeződik.

Japán, Izrael, Új-Zéland, Dél-Korea, sőt, India – természeti erőforrásokban hozzánk hasonlóan szegény, vagy nálunk még szegényebb országok – világraszóló haladást tudtak elérni, pontosan igazodva ennek elsősorban humán erőforrás-hasznosítási igényeihez.

Az indulásnál azonban egyetlen, minket lebénító gondjuk hiányzott. Az egy főre jutó elviselhetetlen külföldi adósság. Ha az adósság felvétel rendjét nem tudjuk megváltoztatni, és az adósságszintet a GDP 2% alá csökkenteni, képtelenek leszünk a korszakváltás programját elindítani.

 Az eljövő technikai korszak s vele a társadalmi haladás fő iránya: a dinamikusan –  tehát folyamatukban –, csúcstechnológiai irányban optimalizált (integrált) termelési és technológiai rendszerek bevezetése.

Csúcstechnológiai irányzat a termelésben, az állandósuló törekvés, hogy az elektronikával kollektivizált szellemi erőforrással megokosított rendszerek folyamataiban minimalizálódjon a fosszilis energiák, nyersanyagok, vagyis nem megújuló erőforrások hányada. A megjelenő termékben minél nagyobb arányú szellemi, természeti, elektronikai, biológiai,  kvantummechanikai – és minél kisebb arányú technikai – erőforrás tárgyiasuljon. E korszak hatékonyságát tehát meghatározza a rendelkezésre álló és társadalmilag mozgósított, korszerű információval feltöltött emberi agy mennyisége.

 A korszakváltás első lépése az ehhez szükséges feltételek minél nagyobb arányú megteremtése. Mindez a jövő hatalmi formációnak döntő kérdéseket vet fel: 

 - Alkalmas-e az új korszak igényeinek, értékeinek felismerésére és befogadására; mennyire tekinti ezt elsődleges követelménynek a közalkalmazotti állomány megújításánál?
 - Mennyire kezeli elsődleges feladataként, a változás végrehajtásában döntő jelentőségű „tudás” (oktatás) korszak irányú átalakításának végrehajtását?

Aki ugyanis azt gondolja, hogy a jövő – mivel nem a technikára, hanem a természeti erőforrásokra, a biológiai szintézis folyamatára és a kvantumfizikára koncentrál, és a természeti rendhez alkalmazkodik – kevesebb műszeres mérést, tudományos kutatást és ismeretet követel, mint a mai – elsősorban technikai ismeretre épülő és annak uralma alá hajtott termelési folyamat közvetett reagálásának figyelésére épülő termelési rendszer –, az  alapvetően téved. Ezért ezerszer bánjuk még meg, amiért a hetvenes-nyolcvanas években az iparszerű termelés biztonságos üzemeléséhez szükséges, nemzetközileg is szinte páratlan  mezőgazdasági, laboratóriumi mérő és ellenőrző rendszerünket szétvertük, és az ellenőrző szerveket eszköztelen hatósági hivatallá nyomorítottuk. Ezt valakinek még újjá kell építenie.
 
Ami az oktatást illeti, húsz éve reformáljuk, s ha lehet, az alkalmatlanság legmélyebb pontján található. A vidéki oktatás még annál is lejjebb. Ezért a humán erőforrásnak a  korszakváltáshoz és a társadalmi hatékonyság növeléséhez való felkészítését az oktatás radikális átrendezésével kell kezdeni. Abból az alapelvből kell kiindulni, hogy kutatásunk is, korszakváltással kapcsolatos fogadókészségünk is alapvetően attól függ, hogy milyen minőségű a tanári karunk.

Sehol nem kellene nagyobb szakmai és emberi követelményeket szabni a felvételinél, sehol nem kellene intenzívebben tehetséget és hivatásérzetet, elhivatottság-érzetet vizsgálni, mint a jövő pedagógusi társadalmának kiválogatásánál. Ám sehol nem szükséges intenzívebb és korszerűbb továbbképzés meg több külföldi ösztöndíj sem, mint ezen a területen. E tekintetben Izrael és Svájc oktatása különösen tanulmányozandó. Nemcsak azért, mert mind a kettő kis faluközösségi oktatásból indul el, hanem azért is, mert Svájc volt képes a hagyományos népközösségi oktatás értékeit egyesíteni a korszakváltást szolgáló ismeretek fogadókészségével. Állandósult is azonban nála az az igényelt arány, amellyel a pedagógusok felkészítésére és megbecsülésére nagyobb összeget irányoznak elő, mint a képzés technikai fejlesztésére.

A hosszutávú történelmi tapasztalat azt bizonyítja, hogy akkor volt valódi hazafiúi közösség a nemzet, amikor a pedagógusok elkötelezettek, műveltek és megbecsültek voltak. 

Az oktatás reformjának a társadalmi és természettudomány teljes rendszerét át kell fognia.   Minden új technológiai korszakváltás új munkamegosztást, vagyis új társadalmat alakít. A maihoz viszonyítva új, ember- és természetközpontú világszemléletet igényel. Más erkölcsi normákat követel, más viszonyulást feltételez a technikához, gazdagsághoz, de főleg az emberi erőforráshoz.

Az oktatási módszereknek és technikai szintnek összhangban kell lenniük a korszakváltó társadalom és a termelési innováció folyamataival. Ezért a képzésben párosulnia kell a történelem rostáján fennmaradó igazi emberi, tudományos és módszertani értékeket hordozó hagyományos elveknek a legmodernebb oktatástechnikai, módszertani és elméleti tételekkel.

Egy dolgot minden lépésünknél szem előtt kell tartanunk: a rendelkezésünkre álló szellemi erőforrás csak potenciális energiaforma – igaz, a legprogresszívebb, a jövő társadalmában a legnagyobb hatékonysághordozó, Ám valóban ilyenné csak minél nagyobb részben korszerű, az új technikai korszakra irányúló ismerettel feltöltve és mozgósítva válik. Nincs nagyobb társadalmi veszély, mint ennek elmulasztása. A jövő nem azon múlik elsősorban, hogy nő-e a nemzet létszáma, hanem hogy milyen tudásszintű lesz a létező létszám. Vagyis a nemzet jövője olyan lesz, mint jövő polgárainak alkotó tudásszintje. Hiába nő a nemzet létszáma, ha a felnövő gyerekek 30%-a olvasni sem tanul meg. Kiket és hogyan tudhatnak ezek a jövőben eltartani?!   

Ez elv megvalósulásának előfeltételeként azonban meg kell keresni és találni azt a történelmi formációt, amely biztosítja a történelmi falu – mint ezer év nemzeti történései között létrejött társadalom-gazdasági és emberi közösség – funkcionális folytatólagosságát. Vagyis a faluközösségnek azt az utolsó hagyományos formáját, amelyben még a történelem tanította belső szervezeti szabályai szerint, természetes, önkéntes szerepében működött. Amikor, egyebek között erőforrás-fontossági és társadalom-közösségi értékrend szempontjából  közelebb állt a mai korszakváltás igényinek befogadásához, mint ma. Mert értékrendjének központjában az ember mint közösség (hitbéli, termelési, művelődési, hagyományőrzési, szociális és ön- és közigazgatási közösségi egység) boldogulásának és túlélésének biztosítása állt. A megélhetés biztosítása a társadalmi rétegeinek megfelelően. Nem a maximális profit  csatornáján keresztül az emberi társadalom minden javának hazárd elsajátítása – az alig  10%-át kitevő nyertesek által. 

A faluközösséget tehát történelmi folytatólagosságának vázáig újjá kell építeni. Közösségi, adóbevételi, közbirtokossági, szociális-gazdálkodási, iskola-fenntartási és egyházközösségi, valamint önigazgatási és kaláka rendszerével együtt, nem megfeledkezve hagyománytisztelő és -őrző bölcsességéről, szokásairól. 

Ennek első feltétele, hogy a falu hajdani közbiztonságát – az 1930-as évek második felének modellje alapján – újra meg kell teremteni. A cigánykérdést – mivel nem csak és nem is elsősorban magyar, hanem birodalom léptékű probléma – egységes EU-programként kell kezelni Széles Gábor közismert javaslata, méghozzá a kulturális autonómia és a tradicionális etnikumi közösségi rendnek megfelelően, vajda vezette önkormányzati, önigazgatási rendszer legitimitásának megteremtésével, a római pápa karizmatikus szervezeti és enciklikus beavatkozásával, s az  EU közösségi, fejlesztési és oktatási támogatással.

A faluközösségnek – nem vállalati, hanem társadalom-hatékonysági elemzések alapján –  vissza kell építeni a háború előtti vázát. Ennek ismét három történelmi alappillérre kell támaszkodnia:

	A Tessedik Sámuel-felfogású népoktató, minimum alsó tagozatos, természetközeli nevelésre orientált óvodára, iskolára.

Ennek – a mai osztrák falusi iskola tapasztalataival megtermékenyítve, az új technikai kor irányába nyitva – a falu kulturális, informatikai, népoktatási, hagyományőrző, házi- és kézműipari központjaként kell működnie s az idevágó képzési feladatokat is el kell látnia. A múlt század harmincas éveihez hasonlóan, olyan iskola központú falut kell építeni, amelyben szülő és gyermek, egy közösségben, egymás mellett tanul. 

	Az ökomenikus templomra.

Ez a falusi erkölcs etnikai határokon túlérő központja lenne, a falu ilyen irányú közösségi megmozdulásainak szervezője és irányítója. Egyben a falu minden fejlesztési kérdésében résztvevő és véleményező tényező.
	A falubírónak megfelelő választott tisztségre. 

E tisztség betöltőjének – a harmincas évekhez hasonlóan – a körzeti vagy helyi közigazgatási szervezéstől (pl. körjegyzőségtől, kistérségi közigazgatástól) függetlenül minden faluban (községben) azonos faluképviseleti és döntési joggal kell rendelkeznie.

A falu működését és köztestületi érdekvédelmét ugyancsak a modellezett kor mintájának alapján kell megszervezni. A falunak társadalom-gazdasági és szociális, valamint egészségmegőrző központtá kell válnia – az állami földalapból és a bírtokrendezésből erre a célra hatáskörébe kerülő közbirtokossági legelőkkel, erdőkkel és faluközösségi szociális gazdasággal, iskolai és szociális menzával. A falusi törpegazdaságok, a helyi és házi kisipar  fő termeltetője, felvevője, ellátásának, árucseréjének és -forgalmazásának fő szervezője a Hangya – országos hálózatú, értékesítő és ellátó – szövetkezet lenne. Ez lenne egyszersmind  a falusi törpebirtokosság, kisegítő gazdaságok támogatásának képviselője is, a bíró (faluképviselet) felügyelete mellett. 

A falusi tanító (tanári, oktatói csoport) és a körzeti orvos minden olyan, falufejlesztéssel és problémamegoldással kapcsolatos előterjesztést véleményez, amely a falu vezető testülete (presbitériuma) elé kerül.

A falusi oktatás két kiemelt feladata: a minden irányú tehetségkutatás és -gondozás, valamint a kötelező ismétlőiskola rendszerű és önkéntes, szakosított, serdülő és felnőtt továbbképzés megszervezése és lebonyolítása. Ilyen szempontból külön és alaposan tanulmányozandó (s feltétlen adaptálandó) a Visnyeszéplakon folyó faluközösségi oktatás (bokor iskola) modellje. 

A falu programszerű restaurációját egyrészt elősegíti, hogy a jövő erőforrás-formáinak természeti és biológiai csoportja mindig hozzá volt legközelebb, a hozzájuk való hasznosítási viszony hagyományos történelmi gondolkodásának mindig középpontjában állt – kivéve az iparszerű fejlesztés időszakát. 

Előre kell látni, hogy az új technikai korszak új szakmákat, ágazatokat alakít. Új munkamegosztással új társadalmat épít. Ezért az oktatás tartalmát és struktúráját nem a mai, hanem a várható jövőbeli tudás igényeihez kell igazitani. Ezért az oktatásfejlesztés szakmai igényeit nem az adott terület politikusaira, hanem valós innovátoraira kell bízni. 

A tudományban a lobbiszolgálatból és -támogatottságból eredő, áltudományos, hazug marketingkutatás rendszerét ugyancsak üldözni kell, ha nem is tűzzel-vassal, de a következtetések és megállapítások következményeiért való felelősség, a rendszerelvű elszámoltatás, ellenőrzés bevezetésével.
 
Az új társadalom erőforrás-dominancia változtatása következtében a legfontosabb erőforrás nem lehet felesleges. A társadalmi termelésből, tevékenységből való kirekesztettség ugyanis – közösségi skizofréniát gerjesztve – demoralizáló. Tömeges szellemi meddőséget és magatartási devianciát előidéző állapot.

Ez nagyon régi felismerés. Aki kételkedik ebben, menjen el Kállósemjénbe, és kérdezze meg ott az embereket, hol van és mi az az Ínségdomb. El fogják mondani, hogy az ezernyolcszázas évek közepén bekövetkezett szörnyű aszály miatti nagy éhínség idején a Kállai grófok akkori elődje megmentette ugyan a hűbéreseit, ám nem munkavégzés nélkül. A falu apraja-nagyja, ha más munka nem akadt, a sapkájával kellett földet hordjon. Így keletkezet a domb. Kegyetlennek tűnő, de a maga nemében, helytálló felfogás.

Az embernek tudatában kell lennie, hogy az édenkertből való kiűzetése óta „véres verejtékkel kell megkeresni a kenyerét”. És jaj annak a nemzetnek, amelyikben az emberi erőforrás által hordozott tudás korszakának küszöbén, friss bizonyítvánnyal a zsebében, a végzett generáció jelentős része azt tanulja a falusi munkaerő akár már 40%-ától, hogy semmiért is lehet pénzt kapni! Sőt, hogy a munkanélküliség lehet tartós jövedelmi forrás!

Ezért már a gazdasági megújulás programjának tervezésénél olyan közfelfogást kell gerjeszteni, hogy a társadalom ne ismerjen mást, csak átképzést, továbbképzést, előkészítést, ideiglenes munkát és közmunkát – ám munkanélküliséget véletlenül sem! Ha a rendelkezésre álló keret annyit ér, foglalkoztassuk a munkaerőt fél napot vagy hat órát, de társadalmi hasznosítás nélkül munkaerő nem maradhat!

A mai közerkölcsök mellett azonban – társadalmi megrázkódtatás nélkül – mindezt csak úgy lehet megoldani, ha megvalósítását – a szubszidiaritás elve és a legszélesebb gazdasági demokrácia érvényesítésével – közvetlenül a faluközösségre bízzuk.  
     
    V. A víz mint a természeti erőforrások legfontosabbika

Nem tárgyalhatjuk e fejezetet a nélkül, hogy – kiemelten a vidék jövőjével összefüggésben – ne ejtsünk néhány szót a Kárpát-medence különleges vízforgalmának és talajalatti vízkészletének jelentőségéről. 
Olyan tömegű, minőségű, hőenergiát és ásványi anyagokat hordozó, köröskörül  teknőszerűen védett víztömeg ez, amelynek jelentősége Európa (különösen az észak-nyugati – melegház-hatás által legveszélyeztetettebb – területei) számára felbecsülhetetlen. Ez a nagy változékonyságú – pl. egészségügyi és rekreációs hasznosításra is alkalmas – természeti erőforrás-tömeg mindenképpen megérdemli, hogy a Kárpát-medence térségét a határokon túlérően, Kárlszbádtól Palicsig, Vereckétől a Csíki-havasokig terjedően (az egészet nagyrégiónak tekintve) az EU egészség-megőrzési,   hidroterapeutikus (balneológiai), természet- és homeopatikus gyógyászati, rekreációs és gerontológiai térségének nyilvánítsák. A spanyolországi EU-üdülőkörzethez hasonló, de annál – jelentőségének és sokirányúságának megfelelően – összetettebb régiónak, uniós, fejlesztési programmal. Egy ilyen – akkor még csak országos – vízgazdálkodási koncepciót (fejezetet) az Agrárszövetség mellett tevékenykedő, független szakértői csoport 1996 táján már kidolgozott, de a politikai osztály ezt figyelemre sem méltatta.


A klímaváltozás erősödésével, az édes- és ásványvíz-hiány növekedésével fel kell ébrednünk, és észre kell végre vennünk, hogy a jövő uralkodó erőforrásának olyan értéke van a kezünkben, amely semmivel nem pótolható. Ezért – a termőföld nemzetáruló elherdálásával kapcsolatos tapasztalatokból okulva – a teljes hazai vízkészlet-forrást  elidegeníthetetlen össznépi tulajdonná kell nyilvánítani, és elidegenítésének tilalmát (a termőföldével együtt) alkotmányban kell rögzíteni. Itt semmiféle EU-előírást nem szabad elismerni! Aki e hazában egyetlen vízforrást tulajdonilag elidegenít, életfogytiglan börtönbe kell csukni!  
 Vagyis e vízkészleteknek – nemzeti tulajdona és kezelése mellett – legfeljebb csak közös EU-hasznosításáról lehet szó.  Kontinentális jelentőségéből így sem veszít, de hasznának „élvezeti arányából” (a befektetői tőke nagy bosszúságára) igen. Örömmel látom a vízgazdaságunk fenti, EU-program keretében, vidékfejlesztésünkben várható szerepének Széles Gábor által képviselt és meghirdetett programját. Ezt fő irányában – többekkel együt – alkamasnak ítélem nemzeti vidék-felzárkóztatási programnak. 
 

V/ 1. A víz mint a legfontosabb erőforrás szerepe az agrár- és vidékfejlesztésben     

Évtizedes, rendszerelvű, tényező-dominancia vizsgálatok alapján megállapíthattuk, hogy a humán erőforrás után a mezőgazdasági termelés rendszerében a klíma, és ezen belül a csapadék a legnagyobb hatású (kockázati) tényező. A vízrendezettség és az öntözés, valamint a klímaváltozás jelen helyzetében, öt év átlagában a kockázat ebből származó szintje a fajlagos (hektáronkénti) termésátlaghoz viszonyítva:  + - 25%.   

A vízgazdálkodás megoldásának rendszerelméleti, egyben társadalmi-gazdasági elsődlegességére más, kapcsolódó tényezők elemzésénél még visszatérünk.
A fentek alapján azonban bizonyítottnak tekinthetjük, hogy a vízgazdálkodás megoldatlanságából származó klímahatás a magyar mezőgazdaság leginkább kockázatnövelő tényezője, ennek az eredményre gyakorolt hatása átüt a termelési elfogadhatóság határain belüli talajminőségi, műszaki szintkülönbségbeli és fajtaválasztékbeli szóródáson. Elsődleges szerepe van abban is, hogy a hazánkban folyamatosan növekvő ökonómiai követelményként ránk nehezedő, ágazati struktúraváltási és piackövetési feladat teljesítéséhez csak minimális mozgástérrel rendelkezünk. Vagyis  minden más fejlesztéssel és jövőképpel kapcsolatos erőfeszítés eredményességét biztosítási  határon kívülire bizonytalanítja.  Ezért agrárstratégiai tekintetben minden más feladatot megelőz. Annál is inkább, mivel a talaj degradációs (pusztító) folyamatainak döntő része is  vízháztartási anomáliákból ered. Rendezése nélkül az elsivatagosodás gyorsulása fékezhetetlen. 
	Mindezek tudatában, az édesvíz-birtoklás jövőbeli, birodalmi jelentősége miatt, a vízgazdálkodás teljes, Hollandiáéhoz hasonló rendezésének igénye, társadalom-stratégiai jövőkép szempontjából, pótolhatatlanná növekszik.  

Ezt felismerve, a vízügyi lobbi céljait szolgáló Vásárhelyi-tervet tárcaközi koordinációban, alapjaiban át kell rendezni. 
Az ún. időszakos tározók pl. csak arra jók, hogy a földterület állami megváltása, vagy közös vízbirtokos rendszer helyett, a mezőgazdaságot, „időszakos kártalanítással” állandó teherviselővé tegye. Ennek várható következménye, hogy a talajvízmozgást szabadon hagyó, „betárolom – kiszárítom” rendszer, a terület talajának menthetetlen elszikesedését, sőt szologyosodását, végleges terméketlenségét eredményezi. Ezt, a Vízügyi Hivatalból 1978-ban, a Hosszútávú Meliorációs Program kidolgozásánál már le akarták velünk nyeletni, de akkor sokkal felkészültebbek voltunk annál, hogy ezt megtehessék.
Az un. árterületi fokokon kívül létrehozott tározókat, állandó vízgazdasági (hal és hidrobiológiai) területté kell tenni. Ez, az öntözéssel együtt, már az építéstől kezdve, jelentős szerepet játszhat, az érintett területek munkahely teremtési és vidékfejlesztési lehetőségeinek javításában. Ezért nem szabad megengedni, hogy mivel a vízügy a természetvédelemmel egy hatalmi ponton van, ahol annyi víz összegyűl, amelyen három vadkacsa megtelepszik, azonnal védetté nyilvánítják. Ez klimatikus, ágazati struktúra, népesség megtartási, (foglalkoztatási) és nemzeti vízbirtoklási szempontból is, társadalom érdek ellenes felfogás. (Lásd: a Magyar Mezőgazdaság Hosszútávu Meliorációs Programja. 1978. 

VI. A termőtalaj mint természeti erőforrás

A társadalmi eredményességre gyakorolt hatás (faktor-dominancia) tekintetében a klíma után a talajviszonyok következnek. A földről mint hazáról, birtoklásának és hasznosításának nemzetgazdasági és közgazdasági stratégiájáról Dr. Tanka Endre professzor fogalmazott meg átfogó koncepciót. Az átfedés veszélyét elkerülendő, ez a most következő koncepciótervezet-rész, a termőtalajjal kizárólag mint természeti erőforrással foglalkozik. 
 

A termőtalajnak elsősorban minőségi oldalával, a mezőgazdasági termelés sikerességében és a vidék gazdasági felzárkózásában játszott lehetséges szerepével, feladataival és követelményeivel foglalkozunk.     
•	Sokéves összefüggés-vizsgálatok azt bizonyítják, hogy a talajminőségnek a termelési eredményre gyakorolt hatása átüt a műszaki színvonal szóródásának hatásán. Vagyis rendszereredmény szempontjából dominánsabb hatású annál.
•	Nem ez a helyzet a vertikális illetve diverzifkációs lépcsők (forgalmazás, feldolgozás, szolgáltatás) hatásával, amelyek az eredményképzésben képesek elfedni a talajminőség ökonómiai hatását. Ezt különösen azok számára tartjuk szükségesnek kiemelni, akik csak azért, mert egy bársonyszéktől hallják, hajlamosak elhinni, hogy az agrártermelésből „kivonásra ítélt”, egymillió hektárnyi, gyenge talajú területen mi majd energianövény-termeléssel megoldjuk az EU energiaellátási bizonytalanságának gondját, és fényes jövőképet teremtünk a szegény magyar vidéknek. Az érdek diktálta hazug érvelésnek nincs határa. Mivel ezt többen megcáfolták (így magam is), jött a következő: „a magyar mezőgazdaság kitűnő adottságai abban rejlenek, hogy az ország területének 80%-a mezőgazdasági terület.” Később még bizonyítani próbáljuk hogy a jelenkor társadalom hatékonysági értékrendje szerint ez nem előny, sőt.
Az EU-ban az egy lakosra jutó mezőgazdasági terület tekintetében – 50-56 hektárral – a hetedikek vagyunk. Az egy mezőgazdasági dolgozóra jutó földterület 21,1 hektárjával viszont negyedikek. Ennyit előlegben a földhasználat vagy az üzemi koncentráció „Európáéhoz viszonyítva alacsony” szintjéről.
Na és mi a helyzet a magyar talaj „páratlan termőképességével”?  Nézzünk szembe a ténnyel, hogy a 18 aranykorona fölötti minőségű talajok aránya nem éri el a 40%-ot. Ennek az ágazatstratégia szempontjából jelentős következményei vannak. Ha ugyanis  a jövedelemráta és a jövedelemtömeg alakulását átlagos talajszinten, a gyakorlati termelés átlagszintjén (20-22 Ak.) számolunk, a közvetlen költségráfordítás növelésének vonalán  nyugtalanítóan csökkenő trendet állapíthatunk meg. Íme, a csökkenő hozadék törvényének érvényesülése.
Mezőgazdasági adottságainkat nagyon is sajátosnak tehát minősíthetjük, de kiválónak egyáltalán nem. 

•	Termelési rendszerünk második erősségű faktora a talajok minősége. Ám a minden irányból jelzett talajromlási folyamatok visszafordításának és a talajok tartós javításának lehetősége is  a vízgazdálkodás függvénye. 
•	Az egyoldalú iparszerű felfogással ellentétben a talajjal kapcsolatban vissza kell állítani azt az ősi fel fogást, hogy a mezőgazdaság – a termelt és tenyésztett fajok sokféle igénye alapján – ezerigényű ágazat. Annyira, hogy még a sivatagon is van élet és tenyésztés. Mivel a talaj mint természeti erőforrás az adott klímakörnyezetben adott diverzitású autobiotópot képes produkálni, eme lehetőségének a hasznosításból való kirekesztéssel történő semlegesítése társadalomellenesnek ítélendő. A gyógynövénytermesztéstől kezdve, a kecske, a liba, a strucc tenyésztésén át a bodza, a gomba termeléséig, óriási a talajigény-skála. Ennek társadalmi megszervezésével hány, most segélyből élő embernek lehetne, megélhetést nyújtani!? Különösen kisebb, legalább elsődleges feldolgozásra alkalmas, egyszeri támogatással létrehozható vertikumokkal. 
•	Amint látható, minden híresztelés ellenére az új korszak felismeréséhez és fogadásához szükséges szakértelem terén sem állunk nagyon jól.

VII. A biológiai erőforrások jelentősége az agrárium rendszerében a korszakváltás idején

A fosszilis energiák által alátámasztott eszközintenzív technológiai korszakban „a termelés biológai erőforrása” kategória alatt lényegében a genetikai erőforrásokat értettük. Ez is elég fontos, hiszen a fajta vagy faj a tényleges termelési folyamat szoftverje, programja. Ma azonban a biológiai erőforrásokra másként tekintünk. A biológiának mint komplex tudomány- és technológiai ágnak a jövő korszakban beláthatatlan jelentősége lesz az ágazat egész vertikumában. Magában a szaporításban – akár a növénytermesztésben, akár az állattenyésztésben – már ma is technológia szintű megoldásokat kínál (sejt- és merisztéma- szaporítás, mesterséges megtermékenyítés stb.).

Éppen a biológiában rejlő óriási lehetőségek felismerése miatt ez a terület – a K+F-hez kapcsolódva – a globális befektetői tőke profitmaximalizálási vadászterületévé változott. Az emberi társadalom és nem kevésbé a biodiverzitás számára ez óriási veszélyeket hordoz. Itt ugyanis az evolúció által egész földi kataklizmákon keresztül vezető filogenezis túlélési megrázkódtatások lenyomatait hordozó, ezért pusztulással kiselejtezett genetikai programokról van szó. E tekintetben minden létező faj, az egysejtűtől az emberig, sok ezer éves kegyetlen „tesztelésen” kialakult, ezért megismételhetetlen program. 

A háziállataink tesztjébe (de az emberébe is) mesterséges, az emberi megismerés eredményeivel módosított körülmények által megteremtett, módosított mikrokörnyezethez való alkalmazkodási reakciókkal biológialag deformált, ezen belül is, a természetes biotópban való túlélés számlájára, az ember igényeinek megfelelő tulajdonságok irányában szélsőségesen deformált programú egyedeket szelektáltunk és szaporítottunk, sőt kereszteztünk. Vagyis a faj természetes igényétől és életképességétől a bioautomatizmus korrekciós határát elérő programokat indukáltunk. Ennek következményeként azonban messzire vittük e szervezeteket a természetes élettér viszonyai közötti megélhetés lehetőségeitől. Hálából ezek lehetnek majd az első élőlények, amelyek gondoskodásunkig élnének, vagyis egy katasztrófa esetén eltűnnének. 

A biodiverzitás jelenlegi sokirányú veszélyezettsége mellett, ez is óriási veszély. Ennél azonban minőségileg nagyobb az, hogy az éppen csak az evolúció titkainak pitvarába került – a befektetők alkalmazásában raboskodó – tudomány eredményeit máris a maximális profit megszerzése érdekében akarják „csatasorba” állítani. 

Vagyis az evolúció mint mindenható erők által konstellált kiválasztási folyamatának a  folytatólagosságát most tőkés hazárdőrök akarják széttaposni. Némi pénzmag ellenében. Méghozzá a gyógyszereknél legalább törvényesített és társadalmilag még valahogy kézbenntartott hatósági (társadalmi) szabályozottság és felügyelet nélkül.

A gondolatát is elhárítjuk annak a következtetésnek, hogy meg kell állítani a megismerés, tehát a kutatás folyamatát.  Ellenkezőleg: állami programmá kell tenni! 
Minden rendben van addig, amíg a megismerés gyógyászati diagnózist, életmód-korrekciót, farmakológiai megelőzést szolgál. 
Vagy az élővilágban, a biológiai megoldások igényeinek teljesítésére alkalmas fajok eddig felderítetlen sokaságának meghatározásához, kriminalisztikai azonosításhoz, generációk genetikai mozgásának felméréséből származó szaporodásbiológiai következtetések levonásához használják, nem utolsó sorban pedig technikai (pl. optikai, elektronikai, energetikai, kozmológiai környezetvédelmi) feladatok biológiai lehetősségeinek felderítésére és megoldására.     
A profit életértelmű kapzsi embernek azonban nincs türelme. Ha számára ismeretlent fedez fel, azonnal és minél kisebb fáradtsággal pénzzé akarja változtatni.        
Mondjuk ki végre: a fajhatár nélküli génsebészettel a gátlástalan teremtés megismerhetetlen –  mert határtalan – dimenziójába kerültünk. 
De még ez sem elég. Alig fedeztünk fel egy-két technikai trükköt a gének leválasztására, és alig néhánynak állapítottuk meg a kémiai összetételét is. Milyen etikai alapon merünk máris   új „preparatív” gének szintézisébe fogni? Hogy milyen programot hordoz, azt majd látni fogjuk. Csak a bravúr kedvéért. (Lásd: Craig Venter új „művírusa”, Magyar Tudomány 201-124 oldal, Index 2008 01. 25.) 
Hogy mit szól hozzá az élővilág, majd eldől. De ha már megtaláltuk, a profitmaximalizálás érdekében azonnal pénzzé akarjuk változtatni, fel sem fogva, vagy figyelmen kívül hagyva a következményeket.
Mit számít itt a mikrobiológiai génmódosítás eredményeként gyártott L-Triptofán által elpusztult fiatal anyák katasztrófája, amely egyértelművé tette a „lényegi azonosság” képtelen – csak bugyuta EU-kamarilla hivatalnokok által elfogadható – kategóriájának tartalmatlanságát?  Bizonyítva, hogy még a legkorszerűbb és legszélesebb műszeres vizsgálati lehetőségek sem elegendőek a fiziológiai következmények okának megállapítására.
Tudjuk de, nem vagyunk hajlandók figyelembe venni, hogy a Bactérium Tumefaciens baktérium toxinja nem fajspecifikus. Beviszik a kukoricába meg a repcébe, tudva, hogy ott minden sejt, a pollené is, külön-külön termelik, vagyis a fogyasztó rovarok a külsőleg toxinnal kezelt növény dózisának 70-szeresével találkoznak. Aztán a profitvadászok széttárják a karjukat, amikor a pollenhordó rovarok, köztük a méhek, tömegesen pusztulni kezdenek. Márpedig nélkülük az ember meg nem élhet.
A mezőgazdasági génsebészet a fent már említett iparszerű termelési rendszer biotechnológia irányú kiterjesztésének területe. Vagyis a globális tőke hasznára dolgozó iparszerű ágazat, amortizációval magához kapcsolt termelés-technológiai tömegtermelési rendszer folytatása. 
Termelési költsége egységnyi területen meghaladja a támogatás nélküli bevételt. Így, állami támogatási kényszert hoz létre. Az egyébként általa kiszorított élőmunka felesleg közösségi terhei ellenére, éppen az élőmunka termelékenység növekedésével operál.  Tudományos tényezők felhasználásával, hivatalos szakmai állásponttá nyilváníttatja, hogy ez a versenylépesség kizárólagos mutatója. Ennek mítoszával, jelentős mértékben megcsapolják a nemzeti költségvetéseket.
A technikai rendszer az amortizációjának 6-7 éves, legtöbbször banki hitellel behálózott terheivel olyan mókuskerék, amely ezen államok kutatás-fejlesztési beszűkülését okozva, távlati függőségét is megalapozza.
A licencdíjjal termelhető génmanipulált fajták elterjesztése e törekvés továbbfejlesztése, kiterjesztése. Íme a gátlástalan „nyomulás” indítéka.
Korábban ezt a szerepet genetikai törzsek vagy vonalak természetellenesen beltenyésztéssel leszűkített génállományának hasonlóan kezelt másik vonallal történő keresztezéssel, egy évre érvényesülő vigor hatás fellobbantásával” előállított, licencdíjjal használható, „hibrid” vetőmagvakkal játszatták el. Ezt azonban néhány ország, például hazánk vetőmag termelése, különösen helyi körülményekre nemesítve, már eredményesebben végzi, mint a cégek. Olyan eredményesen, hogy ma a vetőmag állományunk legnagyobb részének termőképességi kihasználtsága 50% körül mozog.
Ezért a hazai mezőgazdaságnak e téren nincs szüksége semmi nemű beláthatatlan hatású kalandorságra. Annál kevésbé, mert a feltételek nélküli, ismeretlen kimenetelű kockázat ijesztő figyelmeztetései máris megjelentek. A törvényszerűen erősödő társadalmi ellenállás miatt a GMO-mentes növények piacképessége garantáltan növekedni fog. Ez a kép az agrárgazdaságban. William T Engdahl „A pusztítás vetőmagvai: a genocídium geopolitikája” („Seeds of destruktion:The Geopolitics of Genocide” című könyve Carson „Csendes Tavasz” című könyvéhez hasonló, de még beláthatatlanabb következményekkel fenyegető veszedelmet jelez. Mivel a könyv tényeket és dokumentumokat ír le, következtetéseinek minősítése másodlagos jelentőségű.  Ettől kezdve, a történelmi felelősség vádja nélkül, a mai géntechnológiai kalandorkodás nem folytatódhat. Ez mostantól a szellemi és politikai elit alkalmasságának kérdése.
Haladéktalanul el kell kezdeni a biotechnológia és a molekuláris biológia fejlesztési feltételeinek megteremtését. Nemzetközi és nemzeti területeken egyaránt. Törvénykezési, hatósági, szakmai ellenőrzés és vizsgálati módszertan tárgyában, valamint szervezeti szinten.
A nemzet jövőjéért felelős elitnek hivatalos álláspontjává kell tennie, hogy a biotechnológiai és molekuláris biológiai kutatás minden klónozásra, fajhatárokat átlépő génmódosításra és biogenetikai szintézisre meg preparációra irányuló tevékenysége legalább olyan eredményes megelőzést biztosító rendszert követel, mint amilyet az  atomkutatás és –technológia, ám ennek még a hatás alattomosságával is számolnia kell.  Mindezzel kapcsolatban az intézkedéseket azonnal meg kell kezdeni, és nemzetvédelmet szolgáló feladatnak kell tekinteni. Ezt kell képviselnie és elsődleges feladatai közé sorolnia a külügyi, a gazdasági, az egészségügyi és az oktatáspolitikának.
Haladék nélkül vizsgálatot kell indítani annak megállapítására, ki és milyen ok vagy kapcsolat miatt intézkedett a fentiek alapján felbecsülhetetlen értéket képviselő génbankok felszámolására. Ezeket minden eszközzel védendő nemzeti genetikai kincsnek kell tekinteni, és hivatalosan azzá kell minősíteni. Ennek megfelelően, ki kell emelni a végrehajtó hatalom hatásköréből, és nemzeti védelem alá kell helyezni.
Már ma is rendelkezésre állnak a maximális profit érdekszférájában létrehozott és üzleti titokként kezelt, „genocídium” hatású genetikai programhordozók. Ezekkel az átlagember által észrevehetetlenül, valamilyen cél érdekében egész területek, törzsek, élelmezési régiók vagy országok népességének sorsát el lehet dönteni.
Az ország saját élelmiszertermelésének, piacának megszervezése és védelme ezért is  elsődleges nemzetpolitikai feladat. Az élelmiszer importot a külső beszállítókkal szembeni bizalmatlanság elvére kell építeni.
A génsebészet és molekuláris kémia elméleti kutatását, az atom- és a kvantummechanikai kutatáshoz hasonlóan, állami programmá kel tenni. Minden ezzel kapcsolatos K+F tevékenységet bejelentési kötelezettséggel, integrált szakmai ellenőrzéssel egybekötött hatósági engedély birtokában lehessen folytatni, Beleértve természetesen a génsebészeti bértevékenység minden módozatát.
A magyar mezőgazdaság GMO-mentességét minden eszközzel meg kell őrizni, és az EU kamarilla irányából jövő minden kényszerítést korrupció gyanújával kell kezelni.
A biológia azonban a veszélyek mellett óriási lehetőségeket is ígér.
Biztosak lehetünk abban, hogy a fosszilis energia árak áthullámzása ilyen innováció irányába szorítja az egész termelést, de a mi területünkön különösen a növény tápanyag-utánpótlását, a hulladék-feldolgozást és az üzemen belüli energia ellátást.
A minden technikáról szóló marketing információt kívülről fújó mezőgazdasági vállalkozó  sajnos semmit nem tud, mert nem tanul arról, hogy egy hektár termőföldjével – annak felszíne alatt – 20-30 tonnányi egységes, összefüggő, élő rendszer sorsát tartja a kezében. Amely a felszínen növő, általa létrehozott agrobiotóppal (növényállománnyal) egységes, fiziológiailag összefüggő, élő rendszert képvisel. Ennek növényi tápanyagforgalma – rendkívül gyors mikrobiológiai generációs forgással – naponta nagyobb, mint az egy négyzetméterre általa kiszórt molkoncentráció Anyagmennyiség-koncentráció leoldódásáig e biotópban kegyetlen pusztítást végző ipari tápelem mennyisége. 

A talajban mint geo-biotópban a felszíni agrobiotópnál háromszor nagyobb tápanyag- forgalom folyik. Folyamatszerűen! Vagyis nem adagok hullámában, hanem folyamatosan. Élő – és nem holt – anyagban! 

A mi tudományunk azonban nem tanult meg aktív, önvédő rendszerben, hát még fiziológai nagyrendszerben gondolkodni. Abban, hogy a növény a tápanyagot nem fizikai adszorpcióval, hajszálcsövesség és diffúzió halott fizikai kapcsolatai útján, hanem aktív, energiát, életet igénylő fiziológiai tevékenység eredményeként veszi fel. Vagyis bonyolult, interaktív anyagcsere folyamán. Ezért tápanyagmérleg számításaink a hullán mért vérnyomás jelentőségével bírnak

Ennek tudatában a biológiai korszakváltás sikeréhez előfeltételként szükséges a kutatás feladat rendszerébe három fő témát kiemelt fontossággal és támogatással beiktatni:

	A talaj mint életközösség (edafon) egyedi és rendszerbeli fiziológiai folyamatainak  az elektronmozgás (enzimatikus) konkrétságáig történő megismerése, és egyes tápelemek forgalmának befolyásához szükséges csoportosítások kidolgozása, valamint fermentetív (erjesztésen, érlelésen alapuló) tenyésztésének módszertana.

A termesztett növény (faj) és a talaj mint kölcsönös függőségű,  bio-automatikus nagyrendszer anyagcsere folyamatainak összefüggései, kölcsönhatásai. A növényi tápanyag-felvétel (szerzés) fiziológiai folyamatai.
A állati őssejt szerepéhez hasonló növényi proplasztid fejlődési differenciálódásának genetikai és fitopatológiai hasznosíthatósága. 
 
A bioipar mai állása szerint semmi akadálya nincs annak, hogy – méghozzá szerves szénhidrát táptalajon – N-t (nitrogént) tömegesen megkötő baktérium-preparátumokat gyártsanak nagyipari méretekben. Azokat a termelés folyamatába illesztve, mennyiségüket az ipari N-sók – egyes talaj adottságok mellett – akár teljes helyettesítésének szintjéig növelhetjük az aktív N-tápanyag fiziológiai forgalmát. 

Az ipari lobbi óriási tiltakozásba kezd ennek a gondolatára is. És micsoda pénzek mozdulnak meg bértudományos cáfolatok megszülésére!

Tudomásul kell venni, hogy ebben az évben Karcagon, 800 hektáros kisszövetkezetben, öt éve ellenőrzött kémia műtrágya-mentesség ellenére 5,6 tonna búzatermést értek el, 42es sikértartalommal. Méghozzá egy hungarikum (Bánkúti) törzzsel. A bigottan technokrata tárca és kamara minden elutasító és támogatást megtagadó magatartása ellenére. Szintén emiatt nincs a biotermesztésnek sem kutatóintézete, sem intézményes iskolája, sem innovációs fejlesztési alapja, sem fajtafenntartási intézménye. Bezzeg az iparszerű óriásüzemi agrárlobbi  az egész szakmát és politikát uralja!

Ennek haladéktalanul véget kell vetni! A legfontosabb azonban a biológiai, de főleg a fiziológiai és mikrobiológiai, sejt-biológiai, enzimkémiai és molekuláris bio-fizikai oktatás kiszélesítése, és a szakoktatás technika-centrikusságának megszüntetése. Aki most a biológiai oktatást gyengíti, az korszerűtlennek és nemzetellenesnek nyilvánítandó.

VIII. A technikai erőforrások uralmának végjátéka
Az iparszerű termelés nem más, mint a fosszilis energiaformák, termelési rendszer, minden más (természetes) erőforrását – még az üzemi és ágazati szerkezetet is – a saját igényeihez kényszerítő, ágazati uralma. 
- Gerjesztője, ezért jelző „szinbiontája” az állami (közösségi) protekcionizmus. Ennek számlájára szünet nélküli kísérője a szélesre nyitott agrárolló (jelentősen eltérő eszköz és termékár diszparitás). 
- A „szocializmus felépítésével” analóg (rendszer azonos) cél ígérete: a versenyképesség elérése. Ez utóbbi mindenekelőtt a globális eszközgyártó tőkét szolgáló technokrata blöff. Társadalom-gazdasági eligazodási zavarban nyüzsgő értelmiségünk divatos, ámde amőba alakú álérve. Ezért szükséges hogy röviden foglalkozzunk vele.
A polgári vagy értéktörvény uralta, kapitalista rendszerben – állammonopol helyzet esetén  legfeljebb bizonyos mértékig deformálva – a termelést is, a piacot is az értéktörvény igazgatta. Ennek megfelelően az elosztást, vagyis a társadalmi rétegeződést is az érték (áru) előállításában elfoglalt hely határozta meg. 
 A globalizálódó pénzpiacon – mint fentebb rámutattam – az érték helyét az ötlet, az információ, a korszerűség lehetőségeit kihasználó manipulatív üzleti blöff foglalja el. A kapitalizmusnak egy pénz uralta, piac központú fázisába értünk. A nominális pénztömeg messze meghaladja már a hagyományos (értékteremtő) termelés értékét. Ez az őrült tömegű aktív pénzmennyiség – a maximális profit törvényének engedelmeskedve – mindent áruvá old. A társadalom-gazdaság minden elemével együtt. Bármilyen szörnyű leírni: beleértve a politikai és társadalmi rendszer minden tényezőjét.
Ha ugyanis egy póker játszmában alkalmazottakhoz hasonló, világméretű spekulatív blöff többet kínál, a pénz – amely eddig főleg értékmérő funkciót töltött be – hermafrodita módon, piacuralmi mennyiségekkel, saját ellentétévé, spekulatív áruvá változik. Közgazdasági törvényekkel leírhatatlan anomáliákat okozva a világ, de különösen az „adós” államok társadalmában, gazdaságában. Ennek következményeként – mint ekevas nyomán – születik egyik oldalról a vesztesek forgó, növekvő tömege, és az egyre csökkenő nyerteseknek a  barázda alján keletkező vékony rétege. Itt látszatra mindenki őrjöngve versenyez. Nincs azonban nyilvános társadalom-gazdasági kategória, amely meghatározná, ki lesz itt maximális profitot elérve versenyképes? Ez ma legfeljebb „tenyérjósolható”.

Vajon a legutóbbi 10 évben a társadalmi költségvetést több mint másfélezer milliárd forinttal megcsapoló agrártámogatás mennyivel vitte a versenyképesség felé mezőgazdasági üzemeinket?
Az összeg elosztását megvizsgálva, már az első lépésnél feltűnik, hogy csak valamivel több mint egyharmadát kapták a mezőgazdasági üzemek. A többi „valamiért” a „vertikumba” került. Biztos vagyok benne, hogy mindenki tudja, kik foglalják el nálunk a vertikum székeit.
 
A második lépésnél beleütközünk abba a ténybe, hogy az üzemeknek kifizetett támogatások kétharmadát viszont az üzemek 10%-a nyelte el. Ezek természetesen az óriásüzemek.
Nos, versenyképesebb lett-e ez úton haladva mezőgazdaságunk?
Sajnos nem. Termelési értéke csökkent, ágazati struktúrája romlott, fogyasztási exportmérlege romlott. Valódi, vagyis input-output exportmérlege még inkább. A társadalmi érdek szempontjából ez utóbbi a lényeges. 
A termékexport-mérleg az élelmiszerfogyasztás struktúráját mutatja, nem az agrárteljesítményt. 
Az eltelt 16 év agrártámogatása tehát annyit eredményezett, hogy még szegényebb – tehát még rosszabb – ágazati arányokban fenntartott egy társadalomellenes, kizárólag politikai célokat szolgáló agrárrendszert. Eközben a támogatás fő indokától, a versenyképességtől messzebb került, mint induláskor volt. (Az ökológiai fenntarthatóságról még szó esik.)   
De van-e jelentősége ennek egy olyan EU-ban, ahol a támogatások elérik a termelési érték 40-50%-át? Bármilyen piac ígér ennyi biztos jövedelmet? Nem! Ezért az ágazat struktúrájában is, ökonómiájában is hozzá (vagyis a támogatásokhoz) – és nem a piac igényeihez – fog igazodni. Ezt legfeljebb csak az EU-kamarilla és a globális tőke szolgálatába szegődött nemzeti hatalom szándékai, megegyezési kompromisszumai térítik el. (Lásd: EU-intervencióra számító GOFRL-termelés.) 
A gazdatámogatás pedig valójában nem más, mint a közös kasszák globális tőke irányába történő megcsapolási folyamatának  fedő kategóriája. Politikai kézi vezérléssel. Ehhez a megállapításhoz három apró megjegyzés kívánkozik:
a) Ez nálunk – a rohamos iparosítást a gabona, fehérhús és tej ágazatokra koncentrálva – 1969 óta olyan zárt rendszerű állami program keretében  alakult, amely együtt juttatott a rendszerbe lépő gazdaság számára  kedvezményes hitelt, 50-65%-os forgóalap-ártámogatást, 40-80%-os beruházási kedvezményt, valamint politikai előnyt.
b) Miközben a bruttó termelési érték rohamosan emelkedett, a nettó érték gyakorlatilag azonos maradt. Sőt a 18 ak. minőségű talajokon 78-tól rohamosan esni kezdett. Ezt az un. Ipari és szolgáltatási melléküzemágak engedélyezésével és beiktatásával pótolták. 
c) Miközben óriási társadalmi erőfeszítések számlájára mezőgazdaságunk az USA eszközgyártó globális tőkéjének referencia-gazdasága lett, még 10% termelési értéknövekmény alapú rendszerhasználati díjat is fizettünk. Az ágazati aránytalanságok hatásának csökkentésére, valamint a munkaigényes ágazatok műszaki fejlesztésének politikai okok miatti kisemmizésének elfedésére a vidéki életforma alapjául engedélyezték a háztáji gazdálkodást.

Felhívom a figyelmet a háztáji gazdaságok alacsony, (egykori becslések szerint) 42%-nyi ipari, de magas élőmunka-ráfordítással előállított nettó termelési értékére. Ez 1986-ban – a termőterület kb 8%-ának közvetett vagy közvetlen egyéni használata mellett – négyszerese volt az amerikai szintű ipari inputhányaddal dolgozó (USA-referencia) állami gazdaságokénak. Ez a potenciál a rendszerváltás után – a kirekesztő politika hatására – üresen áll.
Az iparszerű rendszer a csökkenő hozadék törvénye hatálya alatt működik – kiemelendő ez a rendszer társadalom-gazdasági hatékonyságának vizsgálatához. 
E törvény annál erőteljesebben hat, minél alacsonyabb a talajminőség szintje. A termelési ár és költség ütközésének (ökonómiai nullapont) szintje annál alacsonyabb, minél gyengébbek a termőtáj adott növénnyel kapcsolatos ökológiai adottságai, minél nagyobb az agrárolló nyílása, és minél nagyobb a ráfordítás növelésére, a termesztés iparszerű fejlesztésére irányuló erőfeszítés.
A termelés veszteségeit alacsony szerves összetételű ágazat beiktatásával vagy technológiai lépcsővel helyettesítjük (háztáji technológia), vagy az üzem tevékenységét másodlagos, illetve harmadlagos ágazat irányú diverzifikációval módosítjuk.
Biztosak lehetünk abban, hogy a fosszilis energiaválság utolsó 2-3 évtizedes végjátékában, az energiatulajdonos és eszközgyártó globális tőke – a profitmaximalizálás törvényének megfelelően – messzemenően ki fogja aknázni az agrárolló manipulációban rejlő lehetőségeket.
Gondolkodjunk el a fenti, a növénytermesztés 70%-át képviselő  GOFR-adatokon. Egyáltalán azon, hogy a mi filléreinkből kit is támogatnak itt? A gazdát, vagy a globális vállalatot? Automatikusan felvetődik a kérdés: a mezőgazdaság közvetlen termelésének döntő részét képviselő GOFR-termékek – ezeknél a felvásárlási, vagyis a szabadpiaci ár minden esetben alacsonyabb, mint a tényleges termelési költség (tehát a termelés fenntartása az adófizetők pénzéből elvett támogatástól függ) – lehetnek-e a társadalom felemelkedésének vagy megmaradásának stratégiai eszközei? Különösen a technikai korszakváltás szociális és gazdasági válsággal fenyegetett időszakában... Ha nem lehetnek, a nemzetnek szembe kell ezzel néznie, és beiktatnia,olyan paradigmákat, amelyek biztosítják a társadalom-gazdaságilag és környezetvédelmileg fenntartható termelést. 
Meg kell kérdezni, erre kell-e a mezőgazdasági támogatás lehetőségeit pazarolni, más vidékstratégiában valóban felemelkedést ígérő célok (oktatás, munkahelyteremtés, harmadlagos ágazatcsoport irányú átalakítás) helyett?
Az-e a megoldás, ha kivesszük a vidék alól a földet, és iszonyú koncentrációban termelünk 91% és annál nagyobb fosszilis ráfordítás-hányaddal a globális eszközgyártó tőke számára? Közben a termelő fennmaradásának hajszálvékony jövedelmét a zsebünkből fizetjük, és annak a kétharmadát is a tőke zsebeli be? 
Aztán pedig minél nagyobb erőfeszítést teszünk ebben az irányban, vidéken annál több ember számára kell munkahelyet teremteni. Vagy el kell tartani! Mindezt a GDP 4%-át kitevő és egyre kisebbedő arányú termelési értékért? 
Belemehet a társadalom abba, hogy a termelési értékénél magasabb eszköz-, mégpedig fosszilis eszközértékkel termelt termékből, ismételt állami vagy közösségi támogatással –  tehát óriási társadalmi veszteséggel – kevesebb energiát termeljünk, mint amennyivel előállítottuk? 
Kiszámította valaki eme eszköztömeg előállításával és felhasználásával okozott környezetszennyezést és hozzáadta azt a most használatos, csak a kukoricával, napraforgóval kezdődő mérleghez? Ki hiszi azt el, hogy ilyen ráfordítással a bioenergia főtermékként olcsóbb lehetne, mint az előállítására használt fosszilis energia?
A magyar nagyüzemi agrárlobbi által oly mindenhatónak minősített koncentráció nem társadalmi vagy minőségi követelmény, hanem a globális eszközgyártó tőke maximális profittörekvését szolgáló, egyes erre alkalmas ágazatok iparszerű fejlesztésének kényszerítő ökonómiai követelménye. 
E mozgás törvényszerű eredménye az ökonómiai és ökológiai fenntarthatóság törvényének teljesíthetetlensége.
A befektetők által eltartott agrárgazdaságtan semmibe veszi a kertészeti és legelő ágazatokat, és vele a legeltetéses és vegyes tartású állattenyésztést. Egyenesen tűrhetetlen, hogy a két,  szabadtartásos állattenyésztési hungarikum ágazat, a mangalica és magyarszürke marha nincs a kiemelt ágazatok között! Úgyszintén hiányzik az öntözött legelők Benelux-államokban elterjedt (azonban nem iparszerű) állattartási programja. Pedig a mangalica sertést élősúlyban megveszik ma is 1000Ft-ért, az iparilag előállítottnak a tenyésztése meg összeomlott, mert önköltség feletti áron a kutyának sem kellett. A kertészetben hasonló a helyzet. Tessék megvizsgálni, hogy a támogatás arányaihoz viszonyítva milyen az exportnak az összes növénytermesztéshez viszonyított aránya?
 Tűrhetetlen, hogy a magyar tudományban a bio-, az öko- és a hungarikum termékeknek nincs összehasonlítható ökonómiája! De kiemelt támogatása sincs. Államilag támogatott kutatása is hiányzik. Pedig a karcagi biogazdaságban az áruért sorban várnak a külföldi kamionok, az iparszerű tömegtermékek sok millió tonnája meg a külön e célra „befektetők által létesített” raktárakban vesztegel.
A mintegy 460000 házkörüli és kisegítő gazdaságot statisztikailag belemossák az egyéni gazdaság kategóriába, pedig a nemzeti, de főleg a vidék fogyasztásában – tehát társadalmilag –  óriási jelentőséggel bír. Az „önfogyasztás” miatt ez jelentősen rontja az egyéni gazdaságok társadalom-gazdasági mutatóit. 
Kivel akarunk és kivel kényszerülünk versenyezni? 

Az EU-hoz történt csatlakozásunk óta – a lényegében szabadpiaci szállítások miatt – napi versenyben állunk az EU országaival. Ezen belül is különösen az EU 15-ökkel, vagyis a „régi” vagy fejlett országcsoporttal. Hogy miért különösen? Azért, mert velük különösen nem valódi, hanem rögzítetten hátrányos árucserét folytatunk. 
 Egy becsületes liberális gazdaságpolitikusnak minden mondatához hozzá kellene tenni, hogy az EU társadalmilag, lényegét tekintve protekcionista – védővámokkal körülbástyázott és támogatásokkal teletűzdelt – piac. Ebben is differenciáltan. S ez már ökonómiai őrülettel ér fel: miközben ágazati techológiai területen konvergencia-elvet követünk (egyneműsítésre törekszünk), a támogatások és a piacvédelem terén a csökkenő mérték érvényesül. Csatlakozásunkig 75%-os volt, akkor 50%-ra és összegében is csökkent – a ránk vonatkozó a   belépésünkkor annak is csak a felét tette ki, ez évtől a háromnegyedét. Mivel ez a protekcionista állapot ott több évtizede fennáll, ez idő alatt az üzemeiket nem a piaci hatás, hanem a támogatás elosztásának ágazatra és témákra vonatkozó arányai határozták és határozzák meg. Most már felényi befolyással nálunk is. 
 Mindez azt jelenti, hogy az unión belül nem szabadpiaci, hanem politika által –  támogatáselosztással – közvetlen befolyásolt réskereskedelmet vagyunk képesek – és ezért kénytelenek – folytatni. Vagyis eredményesen csak klímakockázatból vagy a támogatások különbözőségéből keletkező áru- és árűrök képezte résekben tudunk mozogni. 
Olyan nagyságrendű társadalmi forrásból származó támogatási különbséget, ami köztünk van, szokvány körülmények között nem lehet leküzdeni. 
Ha az EU mezőgazdasága a mai mutatókkal, piacvédelmi és társadalmi támogatás nélkül a valóban szabad (protekcionizmus nélküli) globális piacra lépne, az lenne ám egy csuda világ! Addig is minden tömegterméknél – a támogatások ellenére is – eladhatatlan feleslegeket termel, mindenütt, ahová csak a lábát beteszi. Vagyis ahová  agrárirányításának rendszerét kiterjeszti. Ennek következményeként végső válságba lavírozta magát: védelmi, technológiai,  szociális, oktatási, általános költségvetési téren egyaránt 
Lám, most már paradigmát – stratégiai alapelvet (alaptételt) – vált és emiatt félelmetes bűvészmutatványra kényszerül: a támogatások céljait átrendezni, átprogramozni, illetve a vidéki népességre kiterjeszteni: a gazdálkodási területre (benne a márkavédett, különleges és egyedi minőségű termékek előállítására), a táj- és ökogazdálkodási, szolgáltatási, környezetgondozási,  tájtörténelem-védelmi stb. feladatokra. Úgy, hogy ezek akár egy gazdaságon, faluközösségen, vagy kistérségen belül megjelenve, a fosszilis energiaformák hatékonyságának növelése útján megtartsák, sőt növeljék – most már a vidék tevékenységére kiterjedően – az egy euró ráfordítással 1,76 euró nettótermelési érték, illetve bevétel arányát és tömegét. 
Íme: a multifunkcionális vidékfejlesztés ökonómiai alapelve, amelyet a terv készítői vagy nem értenek, vagy ha értik, erősen titkolják.    
Döntsük el végre: szabad versenyről kell-e itt beszélni, vagy újra kell gondolni a meghatározó kategóriák tartalmát és a rájuk adandó stratégiai válaszokat? Még ennél is nagyobb baj és veszedelem azonban, hogy éppen a legtámogatottabb, stratégiainak nevezett termékeinkkel egyes esetekben az EU-n belül, sőt néha a belső piacunkon is, de azon kívül minden esetben versenykényszerben vagyunk. Elsősorban a nagy természeti erőforrás-aránnyal és minimális, vagy egyáltalán nem támogatott termelő területek eszközhatékonyság elvű termelési rendszereinek termékeivel. Vagyis például a két és három tonna közötti termésátlag szintjén termelt texasi, indiánai, kanadai, ausztráliai stb. kalászos gabonával. Vagy a brazíliai és mexikói kukoricával és szójával, amelyek a szokványos nagyregionális ökológiai viszonyok között, nagy területi fajlagossal és magas eszközhatékonysággal (alacsony fosszilis ráfordítás-hányaddal) előállítva, még Európába szállítva is olcsóbbak, mint a mienk itthon a raktárban. (S amelyek még az USA kukoricatermelését is protekcionált belső feldolgozásra kényszerítik.) 
A klímaváltozás anomáliái azonban e termékeknél – az eszközhatékonysági törekvéseik miatt – a mieinkhez hasonló ingadozásokat okoznak. Ahogy 2008-ban pl. a magyar kukoricánál is – ennek exportjához – jelentős árhézagot idéztek elő. Hasonló a helyzet a Dél-Amerikában fólia alatt, szinte fűtés nélkül tenyészthető baromfival, valamint a néhány ázsiai országban nagy kézimunka-fajlagossal tenyésztett sertésekkel és baromfikkal; ezek tartási körülményeinél természetesen mellőzik az EU-ban oly nagy költségeket felemésztő, affektáló állatjóléti követelményeket.  

A magyar mezőgazdaság tehát versenyképesség szempontjából „se hús, se hal” helyzetben van. Akikkel naponta versenyeznie kell, azokhoz viszonyítva vertikálisan egysíkúan horizontális, strukturálisan – az aránytalan támogatás okán – egyoldalúan GOFR-túlsúlyú, és ami legfontosabb: meredeken aluldotált. Akikkel meg a valódi szabadpiacon versenyezni kényszerül, azokhoz viszonyítva túl eszköz-intenzív, kevésbé eszköz-hatékony. Vagyis közösségi támogatással túl nagy ráfordításssal, túl nagy fosszilis energia-felhasználással termel. Ehhez járul még, hogy tengeri közelség és rakpart hiányában tömegáru-terítése, az EU egyik legrosszabbika. Mindez – a speciális minőségű, védett termékféléken kívül – ide is, oda is ingadozó, bizonytalan réskereskedelemre kárhoztatja.
Mindezeket szem előtt tartva, összegezzük: A globális gazdaság társadalmi-gazdasági körülményei között nincs versenyképes termelés. A termelés csak piacképes lehet. Mint ahogy sztárt sem lehet szülni. Szülni csak képességet lehet. Ahhoz, hogy sztár legyen belőle, kell a „megcsinálásához” szükséges cél, tudás, információ és kitűnő ötlet. A minőségi termék csak piacképes. Ahhoz hogy a különleges minőségű mangalica sonka, vagy a Somlói Furmint versenyképes legyen, az egyikhez az a hír  kell, hogy Arnold Schwarzenegger csak mangalica sonkát fogyaszt, a somlóihoz meg hogy Claudia Schiffer az állandó fogyókúra okozta gyomorpanaszai miatt kizárólag – puffer savakat is tartalmazó – Somlói Furmint bort fogyaszthat.
 
A tömegáru viszont, sem ez, sem az nem lehet. Annak az árával kell bekönyökölni magát a piaci résekbe. Az előbbieknél az ötlet, a specialitás és minőség, az utóbbiaknál a tömeg biztosítja a maximális profitot. 
Jaj annak a népnek, aki ez utóbbival akar konvergálni az elől lévőkhöz! 









