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Magyarország mezőgazdasági nagyhatalom. 
Van már egy-két évtizede, hogy jó hírekben nem fukar a napi tömegkommunikáció, s e szerint a fej-

lődés üteme és az 1980-as évek teljesítménye alapján a magyar mezőgazdaság Európa — a világ! — él-
vonalában van. A mezőgazdaság a nemzetgazdaság meghatározó tényezője és gyógyír a lázgyötörte nem-
zettudatra is. Mi erről a véleménye a nagytekintélyű agrártudósnak, dr. Márton Jánosnak, az Agrárgazda-
sági Kutató Intézet nyugdíjas főigazgatójának1 

Kétségtelen, napjainkban alig van olyan ember Magyarországon, aki legalább annyit ne tudna, hogy a 
mi mezőgazdaságunk nem egy elmaradott mezőgazdaság. Azt hiszem, azzal is tisztában van mindenki, 
hogy az elismerő szavakat nem az öndicséret szándéka, nem a beképzeltség, vagy a hiúság mondatja ve-
lünk. Tény, menjen a magyar ember bárhová a világon, azt tapasztalja, hogy Magyarországot nem utolsó-
sorban a mezőgazdaságáról ismerik. Miként Svájcot a doxaóráról, Japánt a zsebrádióról, hazánkat a jó 
gabonáról, a jó borról, a jó gyümölcsről. Ez nyilván azokat is elégedettséggel, jogos büszkeséggel tölti el, 
akiknek semmilyen közvetlen kapcsolatuk nincs a mezőgazdasággal, mert kimondva-kimondatlanul azt 
látják bizonyítottnak, hogy a magyar a termelőmunkában is fel tud zárkózni a világ élvonalához. Nem 
csak a zenében és nem csak a sportban. Én komoly veszélyt látok abban, hogy egy időben már itthon is 
kezdett elterjedni az a nézet, miszerint a magyar tud szalmaláng-természetéhez híven muzsikálni, táncol-
ni, mulatni; másrészt sportolni, virtuskodni, a bajvívásban jeleskedni, a munkában, a termelésben azon-
ban valahol hátul van a helye. Ezt a vélekedést foszlányokra tépte a magyar mezőgazdaság huszonötéves 
fejlődése. 

• Amely fejlődésnek a gyökerei — szabadjon utalnom rá — a távolabbi múltból erednek . . . A köz-
köztudatban ugyanis él a magyar mezőgazdálkodásnak egyfajta mítosza; a két világháború közötti idő-
szak ,,acélos magyar búzáját' például, úgy érzem, még ma is bizonyos nosztalgia övezi • • • 

Való igaz, miként rendkívül gazdag a magyar nép történelme, az a magyar mezőgazdaság történelem-
könyve is, de kérdés, hogy indokoltan kapcsolódnak-e egy-egy korhoz mítoszok, míg másokat — holott 
büszkék igazán ezekre lehetnénk — a homály fedi. Azt hiszem, kevéssé ismert, vagy egyáltalán nem is-
mert például, hogy mezőgazdaságunk a XV. században. Mátyás király uralkodása idején is Európa élvo-
nalában volt, termelékenysége pedig messze meghaladta az európai átlagot. Ugyancsak említésre méltó, 
hogy míg a középkori Európát rendre éhínségek sújtották, Magyarország ez alól kivétel volt. Az agrártör-
ténet feljegyezte; 1000 és 1900 között harminc éhínséges esztendőt vészelt át Európa népe, azaz e 
földrész különböző részein tízezerszámra haltak éhen emberek; ugyanakkor az éhezést ugyan igen, de az 
éhínséget nem ismerte Magyarország. 

• Milyen okokra vezethető vissza ez a viszonylag tartósan magas fejlettségi színt? 
Részben adódott az ország természeti viszonyaiból. A folyók, tavak, erdők gazdagon kínálták a halat, 

vadat. Részben adódott az ország ritkánlakottságából, bár a XV. századi Európa többi országa sem volt 
sokkal sűrűbben lakott Anglia népsűrűsége például gyakorlatilag azonos volt Magyarországéval. Aztán: 
adódott abból a kormányzati szemléletből, amelyik nagyon szerencsésen, komolyan vette a gazdaságot; ez 
a szemlélet már az Árpád-házi királyokat is jellemezte, felerősödött az Anjou-királyok és még inkább a 
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Hunyadiak idején. A XV. századi „fénykorban" bizonyosan része volt a mezőgazdaságtörténeti folytonos-
ságnak is. A honfoglaló magyarok főleg állattenyésztési, pásztorkodási ismereteket hoztak magukkal, de 
nem volt már idegen tőlük a növénytermesztés sem. Mindez összegződött az itt talált népek földművelési 
ismereteivel, hagyományaival. Azt mondhatjuk: jó volt a magyar mezőgazdaság indulása a Kárpát-meden-
cében s ezt csak átmenetileg tudta megtörni a tatárjárás. IV. Bélától egészen Mátyás királyig folyamatos 
és fokozatos fejlődést regisztrál a történelem. Ez a fejlődés Mátyás korában jutott el arra a szintre, hogy 
az ország lakosságának a táplálásán kívül a mezőgazdaság exportra is képessé vált, elsősorban szarvasmar-
hát, állati termékeket, bort és kisebb mennyiségben szemes terményt adott el a határon túlra. E magas 
színvonal mögött tehát az okok, az eredők egész sora húzódik meg, de egyvalamit még meg kell említeni: 
a XV. század földművelője, állattenyésztője ismerte a kor legfejlettebb mezőgazdasági technológiáját, fő-
leg a szerzetesrendek révén, ő k hozták be azt nyugatról, s az ő közreműködésük nyomán az akkori Ma-
gyarországon ugyanolyan agrárkultúra kezdett kialakulni, mint amilyen Franciaország, a német területek, 
vagy Észak-Olaszország mezőgazdaságát jellemezte. 

• A magyar paraszt máig legendás földszeretetének semmi része nem volt az eredményekbeni 
A világon minden nép minden termelési kultúra megismerésére és fejlesztésére alkalmas! A leghatáro-

zottabban tagadom, hogy bármelyik népnek bármely termelési kultúrához kiemelkedő, vagy éppen hátrá-
nyos kapcsolódása volna. Órákon át sorolhatnám ehhez a bizonyítékaimat. Hogy mást ne mondjak: Kína. 
Egy ország, amely évezredeken át a magas termelési kultúrát is birtokolta, ugyancsak évezredeken át a 
sorozatos éhínségeknek és százezrek pusztulásának az országa volt, s ezt a hullámzást a közelmúlt törté-
nelmében is megismételte. S a japán ember: aki kitűnően tudott a maga kis, picinyke földjén rizst termel- -
ni, vagy a tengerből halat fogni, kitűnően megtanulta az elektronikát, az acélgyártást, vagy a vegyészetet. 
Róla aztán nem mondható el többszáz éves, „hagyományos" iparszeretete s mégis, lám, mit produkál! Az 
elmondottakhoz hozzáteszem: pillanatig sem szeretném kétségbevonni az emberi tevékenység és a nemes 
emberi érzelmek kapcsolatát, de talán én más oldalról közelíteném meg a kérdést. Úgy gondolom: az em-
ber és a saját tevékenysége rokonok s az emberek túlnyomó többsége érzelmileg is kötődik a tevékenysé-
géhez. Az örömet és hasznot, vagy hasznot és örömet adó tevékenységéhez. 

• Ezt az öröm- és haszonszerző — mezőgazdasági — tevékenységet az előnyös természeti környezet 
minden bizonnyal később, Mátyás után is kedvezően befolyásolta, de miként hatott a történelmi, a tár-
sadalmi környezet? 

A török megjelenésével bekövetkező állapotok miatt züllésnek indult a hazai mezőgazdaság, s nemcsak 
a török hódoltság alá tartozó területeken, hanem Nyugat-Magyarországon, Észak-Magyarországon és Er-
délyben is. Ez érthető és törvényszerű volt, hiszen a háborúk elsődlegesen a gazdaságot pusztítják el. El-
pusztítják oly módon, hogy megtizedelik vagy legalábbis katonáskodásra kényszerítik ez ereje teljében lé-
vő férfinépet; hogy bizonytalanná teszik a termelés eredményét; mi több, fizikailag is megsemmisítik 
azt, felégetik a földeket. A török megszállás százötven éve alatt tulajdonképpen csak Erdélyben sikerült, 
egy idő után, megoldani a mezőgazdaság fejlődését, s ennek Bethlen Gábor vetette meg az alapját Rövid 
uralkodása alatt nagyon sok hasznos intézkedést hozott a gazdaság fellendítésére. A Bethlen Gábor i élet-
mű egyik legnagyobb, napjainkig érvényes értéke az a felismerés, hogy erős állam nem lehet meg erős gaz-
daság nélkül. Amikor Európának ezen a részén szinte minden főúr, akinek aspirációja volt arra, hogy ve-
zető is legyen egy államalakulatban, abból indult ki: katona kell, fegyver kell, hadsereg kell; Bethlen 
Gábor felismerte: erős állam csak erős gazdasági talajon épülhet fel! Másik nagy érdeme az a felismerés, 
hogy egy állam nem feltétlenül attól erős, ha mindenben egyforma: ha minden polgára egyformán gondol-
kodik, ugyanúgy öltözködik, ugyanazt a nyelvet beszéli, azonos módon viselkedik A túlzott egyformaság 
révén ugyanis az állam kiszolgáltatott lesz az élet alapvető törvényszerűségével, a \ okozással szemben . . 
De ez a gondolatsor megint távolabb visz témánktól, illetve nem közvetlenül kapcsolt 'ik ahhoz. 

• Témánk pedig a nemzetgazdaságot meghatározó és a nemzettudatot be/olyásolo magyat mezőgaz-
daság . . . 

. . amelynek a fejlődése a XVIII . és a XIX. században fokozatosan elmaradt az európai, elsősorban 
a nyugat-európai színvonaltól és ez az elmaradottság jellemezte gyakorlatilag a II. világháború végéig. 
Nem szeretnék a történészek dolgába belekontárkodni, de talán nem tévedek nagyot, ha az elmaradást a 
társadalmi kerettel, a feudalizmusnak egy alacsonyabb fokával, majd egv nehezen kibontakozó polgároso-
dási folyamattal hozom kapcsolatba. Nem alakult ki az országban a nyugat-európaihoz hasonló ipar, vá-
rosiasodás, a mezőgazdasági termékek iránti kereslet és mezőgazdasági eszközkinálat. A klasszikus őster-
melés szintjén rekedt meg a magyar mezőgazdaság és sajnos nemcsak izében, hangulatában, hanem tartal-
mában is igaz volt ez a kifejezés, még a XX. század elején is. Pontosan jelezte, hogy itt ősi alapokon fo-
lyik a termelés, elsősorban az ember és az állat közreműködésével. Hozzájárult persze ehhez a megreke-
déshez, különösen a XIX. század második felében, a tőkeszegénység, amelyet Széchenyi olyan szépen 
megirt a műveiben, s amelyet nekem itt nem szükséges részleteznem 

• A kiegyezést követő magyarországi iparosodás hogyan hatott a mezőgazdaságra! 
Segítette a fejlődést, az iparosítás mertéke azonban elmaradt a nyugati országokétól Másrészt amazok 

a gyarmattartásból olyan gazdasagi előnyökhez jutottak, amelyekkel Magyarország képtelen volt verse-
nyezni, márcsak azért sem, mert Magvarország nemhogy nem volt gyarmattartó hatalom, hanem inkább 
maga is gyarmat volt. 

• A politika a mezőgazdaság fejlődésében is 1945-öt tartja fordulópontnak. Mennyiben igazolja, vagy 
esetleg menny iben kérdőjelezi meg ezt az állítást az agrártörténet-tudomány ( 
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Teljes mértékben igazolja. Magam a leghatározottabban meg vagyok arról győződve, hogy egészen 
1945-ig egy kicsinyke fellendülésekkel tarkított, de alapjaiban degresszív folyamat ment végbe a magyar 
mezőgazdaságban. 

• Ismét kérdezem: 1945 lenne a határvonal, ugyanis a nagyüzemi gazdálkodást az 1950-es évektől s 
méginkább az 1960-as évek elejétől számíthatjuk . . . 

Én nem a nagyüzemekkel hoznám kapcsolatba a folyamatot, hanem a földreformmal. Nagyot téved-
nénk, ha azt hinnénk, hogy a változásnak az első lépcsőfoka a nagyüzemi gazdálkodás volt. Ez nem igaz. 
Magyarország 1945 előtti mezőgazdaságáról ugyanis bátran elmondhatjuk, hogy jórészt nagyüzemi mező-
gazdaság volt, csak éppen feudálkapitalista nagyüzemi mezőgazdaság. Sajátos ellentmondások jellemezték 
ezt az időszakot. Egyik oldalon ott voltak a hatalmas nagybirtokok, zömmel elmaradott technikával, 
hangsúlyozom: zömmel elmaradott technikával, ami tehát azt jelenti, hogy nem mindegyik volt elmara-
dott, a másik oldalon pedig ott voltak a szétaprózott parcellák, a törpegazdaságok, amelyek között ugyan-
csak volt olyan, amely a kor színvonalán gazdálkodott. Ezek a „szigetek" megközelítették az európai 
átlagot és némely ágazatok el is érték azt. Egy korábbi kérdésére is válaszolva hadd emlékeztessek a ma-
kói hagymatermesztésre, a kecskeméti kajsziültetvényekre, a kalocsai vagy a szegedi paprikatermesztésre, 
a különböző hegyvidéki szőlőkre, a bácskai gabonára. De beszélhetnénk a nyugat-magyarországi hússer-
téstenyésztésről, vagy a tejtermelésről. Az európai színvonal tehát nyomokban jelen volt bizonyos ágaza-
tokban és némely nagy- és törpebirtokokon, de nem az volt a jellemző. Volt itt azután egy másik ellent-
mondás is: nevezetesen az, hogy a magyar gazdálkodók, parasztemberek termelési ismeretei sokszorosan 
meghaladták termelési lehetőségeiket. Én döntő mértékben ezzel magyarázom földéhségüket. Tudták: 
mennyivel többet lennének képesek termelni, közönséges kézimunkával is, ha lenne elegendő földjük. A 
gépre ez idő tájt, a mezőgazdasági túlnépesedés időszakában, nem mint megváltóra, hanem mint verseny-
társra tekintettek. Az aratógép azt jelentette volna, hogy százezrek maradnak kenyér nélkül: másrészt; 
olyan olcsó volt a kézi munkaerő, hogy a nagy uradalmaknak — még ha lett volna is pénzük — nem volt 
érdekük beruházni. Meglehetősen kilátástalan volt tehát a mezőgazdaság helyzete s ebből az egyetlen kiút 
a földreform lehetett. A két világháború között sokan felismerték ezt, de elsősorban a dán, a német, a 
holland minta lebegett a szemük előtt. Kisgazdaságokból felépülő, döntően kézimunkán és tudáson ala-
puló fejlett mezőgazdaságot képzeltek el. 

• Végül is, a földreform megfelelt-e a parasztság és a gazdasági szakemberek várakozásának (nem szólva 
most annak politikai jelentőségéről)? 

önmagáért beszél az a tény, hogy a háborús pusztítás folytán a termelőeszközeitől szinte teljesen meg-
fosztott magyar mezőgazdaság a földreformot követően Európa egyik leggyorsabban fejlődő mezőgazdasá-
gává vált. Egészen pontosan: 1945 és 1949 között a háború előtti szinthez képest Európában a magyar 
mezőgazdaság fejlődött a leggyorsabban. S mindez akkor, amikor a legmunkabiróbb férfiakból százezrek 
hiányoztak. A termelőeszköz-hiányból adódott, hogy a kézimunka-igényes termelési kultúrák terjedtek el 
rendkívül gyorsan, az előbbiből pedig, hogy a munka intenzitása hihetetlen mértékben megnőtt. Arról 
azonban ne feledkezzünk meg, hogy a földosztás Nyugat-Európához képest száz évet késett, és önmagá-
ban nem ellensúlyozhatta száz év mulasztását. Társította a földet és az emberi munkát, s e társítás elérhe-
tő legmagasabb szintjére juttatta el a mezőgazdaságot. Ez az eredményszint természetszerűleg kisebb a 
föld, az emberi munka és az eszköz — a gép, a műtrágya — társításának eredményszintjénél, annál a 
színvonalnál, amely az akkori Nyugat-Európát már eléggé általánosan jellemezte. Ezt a törpebirtokos ma-
gyar mezőgazdaság képtelen volt elérni. 

• Minden törpebirtokos mezőgazdaság minősítése ez! 
Nem, hiszen Japán például jellegzetesen törpebirtokos mezőgazdaságú ország és mégis képes kiemelke-

dő eredményekre. Az apró parcellákon azonban csak nagyon sok eszközzel lehet érdemleges termelési 
eredményt elérni, sokkal több eszközzel például, mint amennyit mi ma Magyarországon felhasználunk. 
Ma Dániában, vagy Hollandiában, vagy a Német Szövetségi Köztársaságban sokkal több termelőeszközt 
alkalmaznak, mint a nagyüzemű országokban. A II. világháború pusztításai után, az 1940-es évek végén 
elvileg a magyar mezőgazdaság is maradhatott volna kisüzemű, de szegény, kézimunkaerővel dolgozó me-
zőgazdaság. Korszerű, gépesített kisüzemhez ugyanis pénz, tőke egyáltalán nem állt rendelkezésre. Nem 
hogy mi nem kaptunk sehonnan sem pénzt, inkább mi adtunk másoknak, fizettük a jóvátételt. Emellett a 
magyar gazdaságban az ipar is csak szerény helyet foglalt el, azzal együtt, hogy a háborűt megelőző évek-
ben szépen fejlődött a mezőgazdasági gépgyártó ipar. Annak főleg a későbbi időszakban láttuk kárát, 
hogy a „vas és acél országa" jelszavának idején a központi irányítás elsorvasztotta a hazai gépiparnak ezt 
a nemzetközileg elismert ágát, ezt én rendkívül súlyos mulasztásnak tartom, és a magyar iparpolitika tör-
ténelmi bűnének ítélem. Ez azzal függhetett össze, hogy az ország akkori vezetése véleményem szerint — 
a mezőgazdaságot ellenszenvvel kezelte. A maradiság, a reakció bástyájának tekintette s oly módon kép-
zelte szétzúzni, hogy majd nem egyenként kapálja mindenki a maga kis földjét, hanem egy sorban. Egy 
sorban — sok ember! Az akkori politikai vezetőség azt gondolta, hogy az a nagyüzem, ha egy sorban sok 
ember kapál! Ez borzasztó nagy tévedés és hibás gondolkodás, ilyent csak az képzelhet el, aki sose kapált 
sorban húsz vagy ötven ember között, hajcsárral a háta mögött. Én kapáltam így, és ezért tudom, hogy az 
milyen megalázó és ellenszenves munka. Számomra ez az elképzelés nemcsak ellenszenves, hanem egye-
nesen gyűlöletes volt. Most már jó ideje boldog vagyok, mert Magyarországon a sorban kapálok helyett 
egy nagy gép kapál, nyergében értelmes, művelt traktorossal, vagy gépkezelővel! Igen ám, de ehhez tőke 
kellett, tőke kell. 
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• Az 1960-as évektől megkapta a mezőgazdaság, milliárdokban . . . 
Tudom, a köztudatban az él, hogy a mezőgazdaság vitte a pénzt! Ez nagy tévedés! A beáramló pénznél 

mindig több áramlott ki a magyar mezőgazdaságból! — ezt nagyon fontos hangsúlyozni. 1950 óta részben 
az agrárolló, részben az elvonás egyéb formái révén mindig több pénz ment ki, mint amennyi a támoga-
tások, a hitelek, egyebek révén visszakerült. Igaz, amit a mezőgazdaság az elvonásból visszakapott, azt ész-
szerű módon kapta, nagyon bölcs politikai és gazdasági irányítás rendelkezett ezek fölött az összegek fö-
lött — ennek még ma is élvezzük az eredményeit. Lehetett volna ezt az egész dolgot nagyon rosszul is 
csinálni. Lehetett volna például először az állattenyésztést megalapozni s csak azután a növénytermesztést! 
Súlyos hiba lett volna! Van olyan ország, amely ma is azt nyögi, hogy az állattenyésztéssel kezdte. Nálunk 
az első nagy szövetkezetek gyakorlatilag nagy növénytermesztő üzemek voltak és a szántóföldi növény-
termesztésben alakult ki a modern nagyüzemi, iparszerű termelés. A sokkal bonyolultabb állattenyésztés 
fokozatosan épült rá az alapra, fokozatosan fejlődött: még ma, az 1980-as évek közepén is azt lehet monda-
ni, hogy a növekedés állapotában van. A tőkeszegénység miatt — mert a szükségesnél mindig kevesebb 
volt a pénz — itt még nem értük el az iparszerű termelésnek a növénytermesztéshez hasonló szintjét, a 
kertészetben pedig jóformán még a kezdeteknél sem tartunk. 

• Az anyagi támogatásban, a létrehozott termelési érték részbeni visszajuttatásában milyen szerepe volt a 
döntéshozók bölcsességének s milyen a kény szer-szülte, de mégis nagyon józan megfontolásnak, hogy a 
megszervezett termelőszövetkezeteket segítsük, ne hagyjuk tönkremenni őketi 

Nem lehet megkérdőjelezni a bölcsességet és nem lehet tagadni a gazdasági kényszer szerepét sem. A 
mezőgazdaság fejlesztése azonban a politikai megfontolásoknak csak az egyik összetevője volt: ettől elvá-
laszthatatlan volt, hogy a mezőgazdaság normálisan lássa el az ország lakosságát élelmiszerrel! Hogy milyen 
horderejű célkitűzés volt ez 1957-ben, azt érzékelteti: a KGST-országok többsége még ma is csak úgy 
tudja az élelmezési szintjét fenntartani, hogy hatalmas mennyiségű mezőgazdasági terméket importál. Ma-
gyarország pedig exportál. A magyar mezőgazdaság már 1967-ben jelentős fölöslegeket produkált, miköz-
ben a lakosság ellátása kellő színvonalú volt s nem kellett sem nyílt, sem burkolt jegyrendszert alkalmazni 
és a múlt homályába vesztek az 1950-es évekre jellemző végtelen sorállások. Az az agrárpolitika, amely 
1957-ben a hármas célt megjelölte — első cél a lakosság élelmezési szintjének a megjavítása, második 
cél a mezőgazdasági dolgozók életkörülményeinek emelése és közelítése az iparhoz, illetve azzal azonos 
szintre emelése, a harmadik cél hozzájárulás az ország, a költségvetés terheinek csökkentéséhez, a külke-
reskedelemhez — máig élő agrárpolitika. 1978-ban ennek a három célnak az egyenrangúsága megbomlott, 
s a harmadik lépett elő az első helyre, az ország eladósodása miatt, de ez kényszerhelyzet volt. Az adós-
ságot valahonnan vissza kell fizetni! Honnan fizessük vissza? Ahonnan lehet. Honnan lehet? Ahol több 
értéket tudnak látrehozni, mint amennyit elfogyasztanak, és ez — a mezőgazdaság. 

• Közismert: az ipar évek óta komoly gondokkal küzd és újabban a mezőgazdaság gondjairól is mind 
több hirt ad a napi sajtó. Milyen jövő vár a magyar mezőgazdaságra? 

Magam is találkoztam már azzal a féltő aggállyal, hogy vajon nemcsak egy történetileg rövid korszak-
nak volt-e a fénykora az 1960-as, 1970-es évek, az 1980-as évek első fele, amely aztán gyorsan elhomályo-
sul. Az aggodalom nem alaptalan, mert hiszen ahhoz, hogy ez az ágazat megőrizze a jelenlegi termelési 
szintjét, sőt azt továbbfejlessze, a mostaninál nagyobb befektetések szükségesek. Hangsúlyozni szeretném 
azonban, hogy egy-két évig a mezőgazdaság még képes a tartalékaiból élni. Nem tovább! És nem úgy, 
hogy minden megmarad a mostani szinten, hanem úgy, hogy néhány ágazata a mostani szintje alá süllyed. 
Ez a folyamat már el is indult, lásd az ültetvénykultúrát. Remélhetőleg ez a teher, amelyet a népgazdasá-
gi egyensúly megőrzésének kényszere tett a mezőgazdaság vállára, csökkeni fog, annak arányában, ahogy 
az ipar fejlődik. Pillanatnyilag nincs aki átvegye ezt a terhet, ezt viszont tartósan nem bírja a mezőgazda-
ság elviselni. A teherviselés megosztásával egyidejűleg pedig a mezőgazdaságnak új, a mostanitól részben 
eltérő feladatokat kell vállalnia, például területgondozást, településfejlesztést, környezetvédelmet. 

• Indokolt-e a jövőben szerkezetbeli megújulásról beszélmi 
A magyar mezőgazdaságot a természet sokágazatúságra ítélte és nagy szerencsénk, hogy nem akartunk 

valami sajátosan új arculatot kialakítani. Ebből biztos, hogy hatalmas kárunk lett volna. Nekünk az idő-
járás sokágazatúságot jelölt ki és ezzel kell a világban elhelyezkednünk. Mi szinte a teljes élelmiszervá-
lasztékot meg tudjuk termelni, a jelenleginél jobb minőségben is Növelnünk kell a feldolgozás színvona-
lát. Lehet tovább javítani a lakosság ellátását is, noha a külföldiek a mai szinvonalat is kedvezőbben íté-
lik meg, mint mi magunk. Mindenesetre én azt hiszem, hogy a nagyobb szerkezeti változtatás a magyar 
mezőgazdaságnak több kárt okozna, mint amennyi hasznot hozna 

• Végezetül egy személyes kérdés: milyen múltbéli kapcsolódása van a földhöz1 Emiitette, annak idején 
kapált . . . 

Sarkadon születtem, egyébként az elődeim részben a Székelyföldről, részben a Bánátból származnak. 
Sőt, a szálak egészen a Magyarországra menekült francia hugenottákig elvezetnek De közelebb tekintve 
a múltban: én abból a békési, bihari iparos és paraszti környezetből jöttem, amiből olyan sokan mások 
Földközelben nőttem fel és nem is távolodtam el a földtől soha. 

• Néha kimegy friss levegőt szívni, a határba? 
Nem néha, azt soha nem engedhettem meg magamnak, önbecsülésem miatt. Amennyire visszaemléke-

zem, évente legkevesebb száz gazdaságot megtekintettem, s nemcsak itthon, hanem a nagyvilágban is. 
amerre csak jártam, járok. Ami a „friss levegőt" illeti, van egy kis hétvégi kertem, ahol minden elképzel-
hető paraszti munkát magam végzek el Nem azért, mintha anyagilag rá lennék szorulva az ottani termé-
nyekre, hanem mert jólesik és az egészségnek sem árt. Meg talán valami belső igény is etre késztet. 
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Olvasásról, könyvekről, 
honismeretről . . . 
Fekete Gyulával beszélget Zika Klára 

Sok szó esik napjainkban gondjainkról, már-már a megmaradásunkat veszélyeztető súlyos bajokról. A 
felborult értékrend okozta visszásságok, a tragikus népesedési gondok, a közösségek felbomlása, az öregek 
helyzete — mind-mind gondja a jövőt féltő, a közösségért felelősséget érző embernek. Fekete Gyula hosz-
szú ideje Írja, mondja a magáét, hivatalokban veszekszik, szervez és járja az országot — nem tudom, hogy 
bírja erővel, energiával. De sokszor elhatározta már: csökkenti közéleti teendőit, hiszen íróasztalán egyre 
tornyosulnak a megírasíá váró témák. Ehelyett azonban tovább növekedtek a szellemi életmentő felada-
tok, amelyek alól nem tud és nem is akar kibújni. Mostani beszélgetésünket egy téma köré csoportosítot-
tuk, hiszen lehetetlen még csak felsorolni is, mi minden izgatja, foglalkoztatja. 

• A televízió A Hét című műsorában nemrégiben szakmunkástanulókat szólaltattak meg és kértek föl rö-
vid szövegek felolvasására. Az eredmény döbbenetes volt: 17 éves fiatalok, akik nem tudnak olvasni a sa-
ját anyanyelvükön! Tudjuk, hogy egyik ,,mániája éppen az olvasás, a könyv, beszélgessünk az olvasó 
népért mozgalomról. 

Ez a tendencia általános — sokan leszoktunk az olvasásról, s ebben nagy szerepet játszik a televízió és 
a különböző avantgard irányzatok. A közélet vonzatú irodalom háttérbe szorult, a közönség pedig elfor-
dul attól az irodalomtól, amely elfordult tőle. Ez a publikációra és a szépirodalomra egyaránt érvényes. A 
kultúra több évezredes olyan folyamat, amely az emberben a vad, nyers ösztönöket fegyelmezi, visszafog-
ja, nemesiti. A társas együttélésnek az a kialakult formája, amely nem sérti a másik egyéniségét és a vad 
ösztönöket emberi minőséggel nemesíti. És akkor jön egy olyan áramlat, amely „fel akarja szabadítani", 
az embert mindenféle gátlástól és ehhez minden eszközt felhasznál. Rombol minden kulturális és humán 
értéket, elroncsolja magát az embert is. Ezért vagyok ellensége az ilyen agressziónak. Sokszor elmondtam 
már: mutassanak nekem még egy olyan országot, ahol az ifjúságra ilyen mértékben, arányban zúdítanák a 
„dolce vita" reklámját — érzelmi, szellemi nyomoritás ez. 

9 Miben látja a kiutati Sürgős változtatásokra van szükség, ha nem akarjuk megvárni a teljes csődöt. 
Elsősorban olyan hetente vagy kéthetente megjelenő folyóiratra lenne szükség, amelyben ezekről a kér-

désekről dinamikus vitákat lehetne folytatni, éles pengeváltást, frissen reagálni az irodalmon túli jelensé-
gekre is. Érvényes ez az olvasó népért mozgalomra is. A rendszertelenül megjelenő Olvasó Nép című fo-
lyóirat ennek & célnak nem felel meg, mert a hosszú átfutás lehetetlenné teszi a visszajelzést. Az olvasó 
népért, mint minden mozgalomféle küzd a légszomjjal. Darvas József, Fábián Zoltán után kapcsolódtam 
be ebbe a munkába és ha a mozgalom éveit kezdettől végiggondolom, a minden látványosságot nélkülöző 
erőfeszítések azért mozgásba hozták az állóvizet. Ez bizonyítéka annak is, hány olvasó ember él ebben az 
országban, aki teljesen önzetlenül, társadalmi alapon teszi a dolgát. A „Nyelv és magatartáskultúra mun-
kacsoport (idáig a mi munkacsoportunk volt) most önálló munkabizottság lett, ők is sok mindent elindí-
tottak. Gondoljunk csak az országos nyelvvédő, nyelvművelő mozgalomra, a Kazinczy versmondó verse-
nyekre és sorolhatnám tovább; évente 20—30 ezer fiatalt mozgósítanak, ami igen komoly szám. Az olva-
sótáborokat fiatal írók indították el, évente 100—120 tábort szerveznek, ami az elmúlt 10—12 évben 
négy-öt ezer gyerek számára tette lehetővé a belekóstolást a közösségi életformába. A „Közösségi munka-
csoportunk a 30—35 éve szétzilált olvasóköröket próbálja meg újraéleszteni azzal, hogy a helyi közössé-
geket segíti: vegyék kezelésbe a faluházakat, közösségi házakat, a kocsmán kívül is legyen olyan találko-
zóhely, ahol a helyi közélet dolgait meg lehet vitatni, összejönni, előadásokat hallgatni. A „Gazdakörök -
nek valamikor óriási jelentőségük volt. Saját tapasztalatból tudom, mert Mezőkeresztesen is volt „Gazda-
kör". Ki-ki hozzájárult az építéséhez, úgy lépett oda be, hogy ez az enyém. Nem is lehetett a rendezvé-
nyeire másoknak elmenni, csak a tagok vihettek egy-egy vendéget; erősen védett volt. Ugyanígy műkö-
dött az iparos kör és az úri kaszinó, sőt egy kórusház is (a legrégibb parasztkórus a mezőkeresztesi), ahol 
még a szilvesztert is külön tartották. Az újonnan épített művelődési központokat sokszor csak körüljárják, 
de nem mennek be, a parasztember nem érzi magáénak, mert különböző hangadó csoportok veszik bir-
tokba és uralják a terepet. Ezért határoztuk el, hogy megpróbáljuk elősegíteni annak a közösségi formá-
nak a létrejöttét, amiben ők érzik jól magukat, vegyék kézbe ők maguk, építsenek, szervezzenek, alakít-
sák a programot saját kedvükre. 

• Soksz"r hallottam a magyar népbetegségről, a ,,totojáról". Tud/uk, hogy bőséges tapasztalatokkal ren-
delkezik ezzel kapcsolatban, elég ha egy hasznos kezdeményezésre: az országos könyvbarát kör létreho-
zására gondolunk, amely majdnem áldozatául esett ennek. 
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Hosszú-hosszú clőcsatározás után próbálunk végre valamit összehozni. Mindenki egyetértett azzal, hogy 
erre szükség van, más országokban is működik, de — és itt lép be a már említett „totoja". Azért lassan 
valami mégis elindult. Az ajánlólistára ötvenegynéhány könyvet választottunk ki, a szépirodalom mel-
lett honismereti jellegű könyveket is. Az a célunk, hogy ne csak a könyvvásárlókra támaszkodjunk, ha-
nem az alkalmanként vásárló vagy soha könyvet kézbe nem vevő embereket is rendszeres vásárlókká ne-
velve próbáljunk meg ellenállni a könyvkultúra beszűkülésének. Országos ifjúsági könyvklubot is terve-
zünk, hogy a gyerekek már 8—10 éves korukban találják természetesnek a megjelenő könyvek figyelem-
mel kísérését, tudjanak választani belőlük, vagyis kerüljenek kapcsolatba a könyvvel. Tulajdonképpen az 
egész olvasó népért mozgalommal azt szeretnénk elérni, hogy lefékezzük, leállítsuk azt a lemorzsolódást, 
amely az olvasási kultúrában az egész civilizált világban tapasztalható. Talán egyszer eljutunk oda is, 
hogy a televízió nem le, hanem rászoktatja az embereket az olvasásra, élve és nem visszaélve óriási lehe-
tőségeivel. » 

• Szorosan kapcsolódik a témánkhoz és a honismereti munkához a ,,tokaji irótábor" munkaprogramja. 
Erről szeretnénk néhány konkrét dolgot hallani. 

A „tokaji írótábor' is az olvasó népért mozgalom felvállalt ügye, 15 éves múltra tekint vissza. Elődje 
az a tiszaladányi találkozó, amelyen Móricz Zsigmond és az akkori népi irodalom fő képviselői egy nagy 
falunapot tartottak. Az eredmény egész Tiszaladányon meglátszott, elég csak azt megemlíteni, hogy rátér-
tek a Somogyi Imre által ajánlott hasura-gazdálkodásra (akkor még nem volt fólia) és a palántázásra. 
Hogy mennyire megmaradt ennek a szellemi ébresztésnek az emléke, bizonyítja, hogy ebből az indíttatás-
ból, a tiszaladányiak közül sokan kerültek azután felsőbb iskolákba. Ennek a falunapnak az emlékére 
kezdődött a tokaji írótábor. Minden évben 5—6 napot töltünk együtt, vitatkozunk, ismerkedünk a kör-
nyékkel. Sokszor okoztunk gondot a házigazdánknak, Borsod-Abaúj-Zemplén megyének, mert mi akkor 
is megtartottuk ezt a találkozót a közéleti irodalom fórumaként, amikor ezt a kulturális politika nem 
nézte jó szemmel. Napirendre tűztük az akut kérdéseket: településpolitika, lakótelepek építése, népesedési 
gondok, család, ifjúság, aprófalvak helyzete, sorra mindent. Hogy miért okoztunk mi fejtörést? Mert ezek 
a gondok legfeljebb szűk körű vitakérdések voltak az országos politikában, de még egyáltalán nem rajzo-
lódtak ki, amikor mi már vitára bocsátottuk, sőt állást foglaltunk és határozott állásfoglalásunk némelyek 
szemében ellenzékinek tűnt. Azóta sorozatosan igazolódtak az általunk égetőnek látott problémák, egye-
bek közt például a hibás településpolitika, de akkor még szentségtörésnek számított, hogy sorra vettük a 
rossz településpolitika károsításait. 

• Ez már nagyon közelit a honismereti törekvésekhez • • • 
Sok kapcsolatot látok a honismereti kezdeményezésekkel, hiszen majdnem ugyanazok az emberek csi-

nálják az olvasókört és a honismereti kört is. A honismeretnek több konkrét fogódzója van, mint például 
az olvasásnak: az olvasási kultúrában igen szegények a hagyományaink. Ritka eset, hogy középkorú pa-
rasztemberek „csak úgy" olvasással töltsék az időt, akár szépirodalommal, akár versekkel. Az olvasás 
megszerettetésének olvan formáját kell választanunk, amely valamiképpen kapcsolatban van az ő munká-
jukkal, életükkel. Ha például jó szakkönyveket adunk a kezükbe (kertészeti, állatgondozási stb.), azt szí-
vesen elolvassák és akkor már másra is felfigyelnek. A honismereti mozgalom helyzete azért más, mert az 
óriási hiányérzet miatt, egyszerűen funkcióba került. A parasztság körében ugyanis vannak még olyanok, 
akik ismerik a régi paraszti életet, de nincs kinek átadni ismereteiket, mert a gyerekek, unokák, jórészt 
a városi életet választották, nem érdekli őket a paraszti múlt. A múltiudat. amely a jövőtu^lattal egy test-
vér, nagyon beépült a paraszti világba, de a mai korban mindkettő elsatnul t . Kiöregszik az a réteg, ame-
lyik egy másfajta életmódot ismert még, az egész tárgyi világa, környezete más volt. Szeretnénk valamit 
átmenteni ebből, ezért szinte maguktól alakulnak a helyi múzeumok. Emellett talán az is ösztönző, hogy 
most kezd a sokáig visszaszorított történelmi tudat újra élni, felszabadulni és a fiatalokat is egyre jobban 
érdekli. Már 10—15 évvel ezelőtt is úgy éreztem: a honismeret az egyik legizmosabb mozgalom. Olyan a 
gerince is, amely minden egyébnek hitelt ad, mert az, aki őszintén érdeklődik a szűkebb hazája, a szülő-
földje múltja iránt, már eleve népfrontos ember, mert a jelen és a jövő is izgatja. Az itt és most programjá-
ban az itt a honismeret és ez már a program fele' 

• Milyen lehetőség van a közös munkára? 
Szeretnénk, ha a honismereti mozgalom és a Könvvbarát Kör közösen dolgozna. Ebben a betűren-

getegben, az érdekesség hajhászásban ez az értékes folyóirat, a Honismeret is háttérbe szorul — ezen 
változtatni kell. Mindkét mozgalom számára nagy lehetőséget látok a közös munkában. A Honismeret 
sok embert megszólaltat, megmutat azok közül, akikről egyébként soha sem szereznénk tudomást. Szinte 
minden trlepülésen találni csöndben, önzetlenül, elismerés nélkül dolgozó embereket, akik általában 
éppen közéletiségük miatt félreszorult emberek. Ezekkel az állandóan izgő-mozgó, „nem szeretem" em-
berekkel csak „probléma van", ezért sok helyen szeretnének megszabadulni tőlük, m.nt valami élő lelki-
ismerettől. A közösség viszont másként ítél, ezek köztiszteletben álló emberek, akikre híilgat a falu, 
tehát csak velük együtt lehet értelmes célt elérni. Ezért tartom a honismereti mozgalom t;ilán legnagyobb 
értékének, hogy elfoglaltságot, tennivalót nyújt ezeknek az embereknek, akik olyan kötődésben vannak 
a szülőföldjükkel, hogy természetesen tudnak kapcsolódni az ilyen mozgalomhoz. Ez is egy lépcső lehel 
ahhoz, hogy felfedeztessük a szülőföldet, a szűkebb pátriát, ami természetesen nem képzelhető cl olvasás 
nélkül és itt van az a bizonyos közös pont a Könyvbarát klubokkal. Talán hozzájárulhatunk némely 
szociológiai felmérés lehangoló eredményeinek megváltoztatásához, ne fordulhasson elő az. amit cg> 
legutóbbi interjúban olvastam, hogy a megkérdezett fiatalok túlnyomó többsége más országban szeretne 
élni és saját hazájával kapcsolatban nem talál semmi büszkélkedni valót. 
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A HAZAFIAS NÉPFRONT ÚJ, SZÍNES 
CSALÁDI MAGAZINJA 

+ RÁDIÓ ÉS TV ÚJSÁG 
+ HIRDETÉSI MELLÉKLET 

képeid 
Érdekes emberekről, esetekről 

szines képek, riportok, 
hasznos tudnivalók, ötletek, 

fogyasztói érdekvédelem, divatújdonságok, 
hobby, pop-rock hírek 

skandináv keresztrejtvény. 

Az új színes magazint keresse 
minden pénteken 

az újságárusoknál! 
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