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Lantos Tamás 

A magyar vidék viszontagságai 
Bevezetés 

Egy vidéki nem tudja a vidék gondjait érzelmek nélkül, semlegesen, hűvös racionalitással 
elemezni. Nem lehet tárgyilagosan írni akkor, amikor szemünk láttára tűnnek el otthonunkban 
az értelmes és örömteli élet feltételei. Mi marad a gyerekeinknek, ha ez így folytatódik? Mi 
lesz az országgal és a magyar nemzettel? 

Az is kétségbeejtő, hogy mindezt közömbösen szemléli a magyar társadalom, nemcsak a 
városokban, de vidéken is. Mintha magától értetődő folyamat lenne tájaink, közösségeink 
pusztulása, amely magával rántja a helyi embereket, az országot, a magyar népet.  

A baj nagyon nagy, mégis nehéz érzékeltetni, mert nehéz racionálisan elemezni és értelmezni 
a vidék mai helyzetét. Tájaink leromlása nagyon összetett folyamat. Nagyon szerteágazó, 
különböző történelemi időszakokra, a globális erőtérben a gazdasági kényszerpályákhoz 
igazodó magyar vidékpolitikára vezethető vissza. A vidék helyzete nem is érthető meg tiszta 
gondolkodással, mert azt át- meg átszövik hangulatok, érzelmek, esztétikai élmények. A 
szavak jelentése sem egyértelmű. Mást és mást értünk olyan kulcsfogalmak alatt, mint pl. élet, 
táj, munka, termőföld, gazdálkodás, erdő, idő, biztonság, egészség, család, közösség, 
önellátás, fejlesztés, fönntartható fejlődés stb. Mást és mást tartunk szépnek, hiszen vannak, 
akiket lenyűgöz a hullámzó gabonatáblák szabályossága, és vannak, akiknek a zegzugos, 
változatos természetszerű ökológiai rend a szép. 

Ha egy idős falusi embert hallgatunk meg a tsz-ek időszaka előtti falu életéről, a falusi élet 
olyan képe rajzolódik ki előttünk, amelyet ma nemcsak nem ismernek az emberek, de nem is 
képesek azt átélni – már a falusi emberek sem. Ha már nem vagyunk képesek a lelket 
gyönyörködtető falusi életérzés megélésére, elképzelésére, akkor hogy is 
vágyakozhatnánk arra! Hogyan is tűzhetnénk célként ki azt, hogy a falu maradjon falu, a 
falusi pedig úgy gondoskodjon a táj rábízott darabjáról, hogy annak javai őt magát és az egész 
országot egyszerre gazdagítsák? Ez a gazdagítás csak gyengén kapcsolódik a gazdasági 
növekedéshez, annál több szálon kötődik az ország biztonságához, a kultúra gazdagodásához, 
őseink és örökségeink tiszteletéhez, a lakosság egészségéhez, az emberek közötti jó 
kapcsolatokhoz, az élet rendjéhez. 

A választás a miénk! Úgy oldjuk meg vidéki tájaink problémáit, hogy még nagyobb 
problémákat idézünk elő vele, vagy olyan megoldásokat választunk, amely visszasegíti a 
vidék helyi társadalmát a számára járhatóútra? Olyan helyi rendszert építünk, amely csak 
gazdasági, csak pillanatnyi előnyökkel jár és csak kevesek érdekét szolgálja, vagy olyat, 
amely tartós, és egyszerre nyújt megoldást a helyi és a globális problémákra? A jó választás 
feltétele az, hogy vidéki tájainkat olyannak lássuk, amilyen; hogy a vidék a maga 
teljességében jelenjen meg tudatunkban. Ehhez a hozzáálláshoz szükséges, de korántsem 
elégséges a tudományos, statisztikai, és tényszerű megközelítés; és a politikai áramlatokhoz 
simuló véleményalkotás mellőzése. 

Az alábbiakban sorra veszem a vidéki problémák néhány olyan értelmezését, amely miatt – 
megítélésem szerint – a mai vidékpolitika mellékvágányon jár, és tájaink gyorsuló mozgással 
lejtőn lefelé haladnak. Talán ha nem kerülnék el döntéshozóink figyelmét ezek a szempontok, 
a tájaink épülését szolgáló döntések születnének. A vidéki problémák ilyetén értelmezése 
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persze vitatható – de nem jobban, mint azok a meggondolások, amelyek alapján hozott 
döntések tájainkat végveszélybe sodorják. 

Tudományos igényességgel vagy életvitelszerű részvétellel tárjuk föl a 
vidék összefüggéseit? 

Nem tartozom a tudományt művelők társadalmi csoportjába. Mindennapi teendőim nem 
teszik lehetővé, hogy átfogóan és naprakészen megismerhessem a vidékkel kapcsolatos 
tudományos ismereteket. Mégis szerénytelenül ajánlom írásomat a tudományos igényességgel 
megírt cikkek közé, hogy kiegészítsem azokat. Kár lenne kihagyni a „laikus elemzéseket”, a 
megélt jelenségekről alkotott véleményeket a tudományos elemzések közül. Ez a valóság 
azon része, amely a résztvevő biztonságával és szubjektivitásával, a tudományos kutató 
nézőpontjától eltérő módon is láttat(hat)ja a jelenségeket. Talán nem követi naprakészen a 
tudomány menetét, talán magától értetődő dolgokat említ, vagy erősen vitatható állításokat 
tesz, így tudományos értelemben „pongyolább” – de más nézőpontot képvisel és hiteles. 

Meglehet, hogy a tudományos közvélemény nem, vagy nehezen fogadja el azokat a 
gondolatokat, amelyek nem felelnek meg a tudományos világban elvárt feltételeknek: 
megfelelés az uralkodó paradigmának, tájékozottság, kitekintés az adott téma nemzetközi 
tudományos eredményeire és az ezekre való hivatkozások a forrás pontos megjelölésével. 

Ez a mellőzöttség az oka annak, hogy ezek a laikus írások meg sem születnek, vagy ha igen, 
nem jelennek meg sehol (így a tudás mások számára elvész). Én abban a hitben írok, hogy a 
tapasztalataimból, az „életvitelszerű részvételemből” sarjadó saját fölismeréseimre épülő 
tudás, az adott jelenség „laikus elemzése” nemcsak éppolyan hiteles és megbízható, mint 
azok, amelyek a „tudományos” elvárásoknak jobban megfelelnek, de nagyobb esélye van 
annak, hogy a gondolatok eredetibbek, szabadabbak és operatívabbak is. Operatívabbak abban 
az értelemben, hogy jobban levezethetők belőlük a konkrét teendők. 

 

Az életképes vidék a viszonylagos önállósággal rendelkező tájak laza 
hálózata. 

Az emberi faj csak természeti-táji környezetben teljesedhet ki és nyerheti el az emberi 
minőséget. Fejlett helyi kultúra ott alakul ki, ahol ember és táj rész-egész viszonyban van. Az 
ember a tájhoz fűződő kapcsolataiban létezik, ahol a tájba beleértendő annak része, a 
közösség is. Egy kölcsönös teremtési folyamatban az ember megteremti maga körül a tájat, a 
táj pedig létrehozza a Homo sapiensből az embert. Erre csak vidéki tájak nyújtanak 
lehetőséget, ahol ember és természet közvetlenül érintkezik, és hat egymásra.  
A vidéki táj nem egy zsák erőforrás, amelyből az emberek kedvük szerint válogatják ki és 
használják föl a gazdaságba integrálható darabokat. A vidék az önálló entitásként 
(rendszerként) létező, általában névvel ellátott tájak hálózata. (Göcsej, Zselic, Ormánság, 
Őrség, Gömör, Drávaszög, Mezőség, Mezőföld, Sárköz stb.) E tájakat féltő gondoskodással 
kell fönntartani, hogy biztosíthassa a benne élők (a helyi emberek) létfeltételeit, hogy a 
gazdasági erőforrásokat saját erőből tudja nyújtani számukra. A működő, élő táj által termelt 
gazdasági erőforrások és fogyasztási javak fajlagos hozama óriási. Ehhez éltetni kell a tájat 
úgy, hogy önállóságukat nem sértve, védjük meg a káros külső hatásoktól, amelybe sok 
esetben a jó szándékú szabályozó-fejlesztő külső beavatkozások is beleértendők.  
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A mai valóság azonban az, hogy szétesnek, haldokolnak tájaink, és azokban a helyi 
közösségek, a helyi kultúra és az emberek is. Táj és ember elidegenedik egymástól. Kikopik 
az emberből az „emberség”, elszegényedik a táj –és e folyamatok erősítik egymást. 
Tájaink nemcsak közvetlen beavatkozások által épülnek le. Elég erősíteni a tájtól idegen 
folyamatokat: termőföld és tőkekoncentráció, munkahelyteremtés, közmunka, vízelvezetés és 
árvízvédelem mai gyakorlata, iparszerű gazdálkodási technológia, cselekvések intézményes 
keretek közé gyömöszölése, nők munkába állítása, halászat tiltása a természetes vizekben stb. 
stb. Ez jellemzi a mai vidékpolitikát. Tájaink helyreállítása, autonóm működésük biztosítása 
olcsó és feltűnően eredményes lenne. Elég lenne helyre állítani a gazdaságok családi méretét 
és a család szervezeti keretei közötti művelését (ez nem azonos a „családi gazdaságokkal”), 
áttérni a vízvisszatartó vízgazdálkodásra, rekonstruálni a tájhoz alkalmazkodó művelési ág 
szerkezetet, áttérni az iparszerű gazdálkodásról a természetszerűre, visszaadni a helyi 
közösségek önrendelkezését, életre kelteni a helyi emberek tudatában a falusi élet szépségét és 
értékét stb. 

A helyi ember „funkciótlanodása” 
 
Tájaink alrendszerei, az ökológiai rendszerek, a vízrendszer, a települések és települési 
közösségek, a porták és családok, a gazdálkodási egységek és ezek további részei egymással 
összhangban, egymással szorosan összekapcsolódva töltik be funkciójukat az egészben, a 
tájban. A táj stabilitásának és működőképességének feltétele a sokféle szerkezeti eleme 
(kompozíciós diverzitás) és az elemei közötti gazdag, sokrétű kapcsolatrendszer (funkcionális 
diverzitás). A kompozíciós diverzitás még csak-csak megvan, de az elemek közötti sokoldalú 
kapcsolatok meglazultak, vagy fölszívódtak, és egyúttal tájon kívüli rendszerek felé 
irányultak. Erős kapcsolatok alakultak ki például a munkahelyekkel, az emberekre 
kényszerített bürokráciával, a fogyasztói életmód színterét nyújtó üzletekkel, a bankokkal és 
ügynökségekkel, a szolgáltató szervezetekkel, a különböző állami intézményekkel és 
hatóságokkal. A belső kapcsolatok jelentős gyengülésével és a külsők erősödésével lezajlott a 
táj terében élő ember tájtól való elidegenedése. 
Ez a folyamat részben azért zajlott le, mert tájaink és falvaink egysége megbomlott, 
működőképessége végletesen meggyengült, részben pedig azért, mert hiányzik a falun élő 
ember fönntartó tevékenysége. Azokat a feladatokat, amelyeket a helyi embernek (a résznek) 
a táj fönnmaradásáért (az egészért) el kellene végeznie, részben elvonták piaci vagy állami 
szolgáltatók, részben ellátatlanok maradnak. Általában a tájtól idegen, a tájhoz részként nem 
kapcsolódó emberek, szervezetek végzik a táj fönntartását, elsődlegesen fizetett 
szolgáltatásként (tehát pénzért), jó esetben elkötelezettségből is. 
A vidék kizsákmányolásának egyik legsúlyosabb esete a helyi emberek funkciójának 
elvonása. A funkciójától megfosztott ember a táj számára haszontalanná, működését, 
fönnmaradását gátló tényezővé vált. Ember és táj megromlott kapcsolata mind a táji, mind az 
emberi minőség elsorvadását vonta maga után. 

A funkcióját vesztett helyi ember ritkább esetben vállalkozóvá, kis része jellemzően 
alkalmazottá (ezen belül közmunkássá), nagy része munkanélkülivé válik. Mindhárom 
életmenet kivonja a tájból az embert, aki már nem, vagy alig tölti be feladatát (funkcióját) a 
tájban. „Helyi”, teljes emberből a fogyasztói társadalom egydimenziós embere lesz. A 
vállalkozó és a munkavállaló feladata többé nem a táj fönntartása, hanem a gazdaság 
működtetése, miközben pénzt keres magának és adózik az államnak. Mi következik ebből? 

A falusi ember vagy mást tesz, mint ami a dolga lenne, vagy tétlenkedik. A 
foglalkoztatás elősegítését végző állami szolgáltatás azt az üzenetet közvetíti a falusi 
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ember felé, hogy a tájban elfoglalt pozíciójának fölfedezése, az állandó helykeresés, a táji 
feladatának fölismerése nem a falusi ember feladata, hanem intézményi hatáskör. A 
helyi ember ezen felelősségét – a könnyebbik utat választva – örömmel átengedi az 
intézményeknek. Ez egy halálos csapda, amelynek fogságában – látszólag önként – lemond 
arról, hogy a táj, a falu aktív, alkotó tagja legyen. Munkahelyteremtés ürügyével 
másfeladatokat keresnek a falusi embernek, amivel elvonják helyi feladataitól, táj idegenné 
teszik. Mivel tartósan nem látja el táji feladatait, elsorvadnak, kikopnak a falusi élethez 
szükséges képességei. Ezermesterből „helytelenné”, „ügyetlenné”, „ügyefogyottá” válik a 
vidéki ember. Mert már nincsen táj, amely feladatot, ügyet róna rá, vagy ha van is, a helyi 
ember már nem végzi el azokat. 

A helyi értelmes létezéstől megfosztott falusi ember már nem önálló gazdálkodó paraszt, nem 
falusi mester, csak mások alkalmazottja, vagy az állam eltartottja. Elveszíti emberi tartását, 
önbecsülését, felelősségtudatát. 

Milyen feladatokat vontak el a helyi embertől? 
a) Kisüzemi, önellátáson alapuló, de árutermelést is végző (paraszti) gazdálkodás. 

Helyette létrejött a nagyüzem, amelyben csekély számú ember dolgozik 
bérmunkásként vagy napszámosként (általában „feketén”). A nagyüzem termékeit a 
falusi ember is bevásárló központokban vásárolhatja meg. 

b) Tartalékok képzése. 
Tartalékképzés pl. a háztartás raktárainak (kamra, pince, padlás, pajta) föltöltése, 
élelmiszerek tartósítása (lekvár, befőtt, aszalvány, kolbász, szárított fűszernövény …), 
erdőművelés (a faállomány a tartalék), az élő, gazdag talaj kialakítása. A tartalékok 
hiányával a falusi élet egyedülálló lehetősége tűnik el, az energetikai és élelmiszer 
biztonság. Tartalékokkal lehet a kiszámítható vagy kiszámíthatatlan környezeti 
szélsőségeket csillapítani: éghajlati szélsőségek (pl. aszály, árvíz, tavaszi fagy), 
kihagyó évek a termelésben (pl. gyümölcsfák alternanciája, rendszertelen 
terméshozama), pénzügyi válságok, helyi katasztrófák (pl. tűz, viharkár). A biztonság 
helyi feltételeinek föladásával a falusi ember a szinte folyamatosan nyitva tartó 
bevásárló központok, a rendszeresen megjelenő mozgó boltok, a különböző 
segélyszervezetek és intézmények, biztosító társaságok kiszolgáltatottságába kerül. 

c) Betegségek megelőzése, betegek gyógyítása. 
A népi gyógyászati ismeretek alkalmazását teljesen fölváltotta az intézményes 
egészségügyi rendszer, amelynek érdekviszonyai nem kedveznek a hatékony 
gyógyításnak, szemlélete, hatékonysága kérdéses, és megelőzéssel nem, csak 
gyógyítással foglalkozik. A családon belüli, és különösen a közösségi gyógyítást 
jogszabályok is korlátozzák (v.ö.: kuruzslás). 

d) Szabályalkotás. 
Ma már csak lényegtelen kérdésekben alkothat helyi rendeletet az 
önkormányzat, mert ami fontos, arra központi jogszabályokat alkotnak. A helyi 
közösség íratlan szabályai, a falu olajozott működését segítő intézményesült 
cselekvések sem jellemzőek már, hiszen már nincsenek is olyan egységes közösségek, 
amelyekben ez a rend megvalósulhatna. A helyi ügyek központi szabályokkal történő 
szabályozása az ésszerűtlenség és igazságtalanság melegágyai, sok esetben az 
értelmes cselekvések gátlói, a tájidegen cselekvések ösztönzői. 

e) Önvédelem, közösségi kontroll. 
Helyette a rendőrség és bíróság, az intézményes katasztrófavédelem tevékenykedik. A 
szabályok betartatását szolgáló helyi cselekvések általában büntetendő 
önbíráskodásnak minősülnek. 
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f) Fogyatékosok, betegek, öregek, gyerekek eltartása, gondozása, a közösségbe 
integrálása. 
A rokoni, szomszédsági, közösségi segítségnyújtás és együttműködés helyett, a 
szociális ellátó szolgáltatások és a szociális segélyek rendszere lépett működésbe. E 
feladat elvonásának hatására a szolidaritás, másokra figyelés, a másokért érzett 
felelősség tudata, a közösségek szociális, segítő funkciója rohamléptekkel indult 
sorvadásnak. Az emberek leszoktak mások segítéséről, hiszen már nem az ő 
felelősségük és feladatuk. Más okok mellett ez is a helyi társadalmi egyenlőtlenség 
növekedéséhez vezetett. 

g) Nevelés, oktatás, gyerekek gondozása 
A bölcsődei, óvodai, iskolai szolgáltatások lehetőségével vagy jogszabályban 
rögzített kötelezettségével elvonták ezt a feladatot is a családoktól. A különböző 
generációkhoz tartozó családtagok közötti szoros kapcsolat a kapcsolat minden 
résztvevője számára elemi fontossággal bír. Megszűnt az öregek feladata, a 
gyerekekkel, fiatalabbakkal való foglalkozás, tudásuk, élettapasztalatuk átadása, 
„érzelmi erőtér”, szeretetteli légkör biztosítása. A gyerekeken meglátszanak az 
intézményes nevelés és oktatás korlátai, a nagyszülőkön eluralkodik a 
haszontalanság érzése. A szülők előtt pedig megnyílik a lehetőség arra, hogy 
eljárjanak dolgozni a munkahelyükre. És ezzel együtt megszűnik annak lehetősége, 
hogy a saját portán, otthon végzett munkát a gyerekekkel együtt végezzék, hogy a 
gyerekek sok hasznosat tanulva, érzelmileg megerősödve megtanulják az élet fontos 
dolgait, hogy a szüleik örömét okozzák. Ma már foglalkoztatási sikertörténeknek 
számít az, ha sikerül a falusi nőket munkahelyen foglalkoztatni, miközben a gyerekek 
intézményi környezetbe kerülnek (bölcsőde, óvoda, iskola, és iskolán kívül szervezett 
programok). Ez is hozzájárul a családi kötelékek lazulásához, a családok széteséséhez, 
a falu népességmegtartó képességének csökkenéséhez, sőt, valószínűleg a devianciák 
erősödéséhez, az idősek idő előtti elhalálozásához is. 

h) Települési vagy táji szintű közös munkák (közterületen a virágágyások gondozása, 
templom takarítása, út, híd, árok karbantartása stb.). A természetesen adódó sok-sok 
helyi munkát formális szervezetek és intézmények vonták el, vagy a közfoglalkoztatás 
vállalta magára. Mindegyik esetben az önkéntesen, örömmel és lelkesen végzett 
tevékenység fizetésért, „nemszívesen” végzett tevékenységgé vált. Ezzel a közösség 
felelősségtudata és a munkák elvégzéséhez szükséges képességei lassan elsorvadnak. 
A szolgáltató szervezetek szektorokra, ágazatokra estek szét, amelyek jellemzően 
egymás ellenében végzik munkájukat (pl. vízügy és természetvédelem). A gazdálkodó 
család a termék előállításon kívül pl. környezetvédelmi, természetvédelmi, 
vízgazdálkodási, földút karbantartási, talajjavítási stb. feladatokat is ellátott, 
amelyeket most külön szervezetek, állami intézmények végeznek. 

i) Otthoni munkák, háziasszonyi teendők: gyermeknevelés, a család összetartása, apró-
cseprő teendők sokasága, épület javítások és karbantartások, tűzifa csinálás, maga a 
jelenlét … Ezeket az igen változatos, a falusi létet és annak minőségét meghatározó 
tevékenységeket piaci és állami szolgáltatók sokasága vonta el. 

j) Az örömteli, szép falusi élet feltételeinek nyújtása. 
Falun élni jó. Elég bizonyíték erre az igen idős emberek visszaemlékezése azokra az 
időkre, amikor a falvak még működőképesek voltak. Örömforrások sokasága tette 
széppé az életet. Ma azonban másként éli meg a helyi ember a falusi létet. Csúnyább, 
elszennyezett és szemetes környezetben, kellemetlen munkát végezve, a társadalom 
megbecsülésének hiányában, mélységes kiszolgáltatottságban, szegénységben és 
társadalmi egyenlőtlenségben, kiszámíthatatlan feltételek között élve nem élvezetes az 
élet. 
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A példaként fölsorolt negatív tényezők pozitívba fordulhatnának, ha a funkciók 
visszajutnának a helyi emberekhez. Ezen valódi megoldás helyett azonban a hiányzó 
örömforrásokat is intézményes szolgáltatásként kínálják: üdültetés, szervezett kulturális és 
szórakoztató programok, falunapok, bevásárló turizmus a városokba, televízió, internet stb. 
Nem csak a megélhetésért, a táj fönntartásáért, de az örömökért sem kell mást tenni, mint 
pénzt keresni, és a szolgáltatásokat megvásárolni, vagy az ingyen nyújtott szolgáltatásokat 
igénybe venni. Ezzel teljesedik ki a fogyasztói társadalom uralma a falusi emberek fölött is.  

És milyen szerep maradt a falusi embernek? Az önálló gazdálkodás vagy a gazdálkodást 
kiegészítő falusi szolgáltatás helyett az alkalmazottként végzett munka, de leginkább a 
munkanélküliség. Az élet örömét adó és a személyiséget építő tevékenységeket fölváltotta az 
egysíkú, lélekromboló, elsődlegesen a pénzért végzett munka (pl. gyári munkahelyek, 
közmunka, nagyüzemekben végzett alkalmazotti vagy napszámos munka stb.), a segítséget 
kérő, igénylő, esetenként követelő magatartás; miközben a tájakban és a falvakban feladatok 
sokasága marad elvégezetlenül. 

Ha kedvező feltételek lennének, akkor is csak nagyon lassan lehetne újraépíteni a falusi 
embert magába foglaló és annak funkciót nyújtó rendszereket: a tájakat, falvakat, helyi 
közösségeket, családi portákat – és legfőképpen a funkcióját ellátni akaró „helyi embert”. Az 
elvont funkciók miatt elveszített képességekre is csak lassan lehetneújra szert tenni!A falusi 
ember funkciói tehát gyakorlatilag a nem megújítható vidéki erőforrások közé 
tartoznak, amelyek védelmére ennek megfelelő erőket kellene mozgósítani. 

Jövedelemszerzés vagy önellátás – vagy talán mindkettő? 
A kérdést másféleképpen is föltehetjük: A magunknak végzett örömteli munka, vagy a 
másoknak végzett munkával szerzett pénz boldogít? 
A falu – adottságainál fogva – az önellátás bőséges lehetőségeit kínálja. A vidéken élő 
családok kétféle helyi stratégia közül választhatnak:  
a) Portájukat, gazdaságukat úgy építik ki, hogy az a család (háztartás) igényeit minél 

szélesebb körben kielégítse, és emellett akkora jövedelemre törekszenek, amellyel a 
maguknak nem előállítható javakat megvásárolhatják. 

b) A családtagok munkaerejüket főként a munkaerő piacán értékesítve olyan jövedelemhez 
jutnak, amellyel szinte minden igényüket a piaci kínálatból elégítik ki. 

A vidékpolitika a b) stratégiát, és ezáltal az a) stratégia szerinti életmód eltűnését támogatja. 
Az önellátást gyakran próbálják lejáratni azzal, hogy idejétmúlt, és igazuk is van, ha a 
családok átállnak arra a városi jellegű életmódra és fogyasztási szerkezetre, amelyre számos 
hatás ösztönzi őket. Ugyanakkor az önellátásra alapozott falusi életmód nemcsak ésszerű 
és „fönntartható” stratégia, hanem kultúrtörténeti érték is. 
Az önellátás (félre)értelmezése is segíti annak leértékelését. A helyes kérdés az, hogy milyen 
arányt képviselnek a saját fölhasználásra előállított és a vásárolt fogyasztási javak (beleértve a 
szolgáltatásokat is) a család teljes fogyasztásában. Az önellátás még városban is 
elkerülhetetlen, hiszen számos tevékenység, fogyasztási jószág nem vásárolható meg a 
piacon. Nem adjuk ki szolgáltatásba az étel megrágását (nem előre megrágott ételt 
vásárolunk), a reggeli nyújtózkodásunkat, a fogmosásunkat, az öltözködésünket. A falusi 
háztartások számára ugyanakkor olyan kényszerpályák épültek ki, és épülnek jelenleg is, 
amelyek hatására egyre több tevékenységet adnak föl, amely átkerül a szolgáltatók 
hatáskörébe. Ennek több káros hatása is van: 
a) Az emberek elveszítik a családjuknak végzett tevékenységből fakadó örömöket. 

(Munkahelyen is lehet örömteli munkát végezni, de annak mind az esélye, mind a mértéke 
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összehasonlíthatatlanul kisebb, különösen a vidéki szegényebb rétegek számára elérhető 
munkahelyeken.) 

b) A családok kiszolgáltatott helyzetbe kerülnek a szolgáltatóktól, többek között azért, mert 
elveszítik képességüket számos tevékenység végzésére (meszelés, kenyérsütés, hajvágás, 
gyerekek tanítása, idősek gondozása, betegségek gyógyítása …). 

c) Kialakul a fogyasztói életmód ördögi köre: a szolgáltatók és a vásárolt javak 
megvásárlásához pénzt kell keresni. Minél több a család pénzkeresésre fordított ideje és 
energiája, annál kevesebb ideje és energiája marad önellátásra, ami további pénzkeresésre 
kényszerít és így tovább. Miközben a szolgáltatók a családnak dolgoznak, a család tagjai a 
munkahelyen végzik munkájukat. Ráadásul a szolgáltatást végzők is azért a pénzért 
dolgoznak, amivel megfizetnek más szolgáltatókat, hogy a saját családjuknál mások 
dolgozzanak helyettük. 
Végső soron mindenki dolgozik, de senki sem a családjának, és nem a munka 
öröméért, hanem pénzért. Mindenki rosszul jár, bár a gazdaság működik. A folyamat ad 
abszurdum abba torkollik, hogy az étel megrágását, a gyermeknemzést, a háztartási 
munkákat stb. is az erre kiképzett és fizetett szolgáltatók fogják végezni, mialatt a 
szolgáltatást igénybe vevő család tagjai munkahelyen töltve idejüket, pénzt keresnek. Ez 
az egy feladatra specializált géppé, tehetetlen, akaratlan biomasszává válás, az emberi 
minőség kikopásának folyamata, amelynek elkerülésére éppen vidéken lenne a 
legnagyobb esély. Az ördögi kör nem magától indul el. A vidéki beavatkozások egyik 
prioritása, a szűklátókörűen értelmezett foglalkoztatás indítja el. 

A vidéki embert foglalkoztatni kell? 
A mai közgondolkodásban és közbeszédben a munkanélküliséggel sújtott vidéki emberek 
foglalkoztatása szinte megkérdőjelezhetetlen feladat. A foglalkoztatás azonban kétélű 
fegyver. A kapcsolódó eldöntendő kérdések hosszú sora merül föl: 
a) Speciális (egyoldalú) munkahelyi tevékenységre kell ítélni a falusi embert, vagy vissza 

kell segíteni a tájban számára fönntartott helyre, a funkciójába? 
b) A munkaképes falusi emberek családjuk közvetlen ellátására fordítsák munkaerejük javát 

(önellátás), vagy értékesítsék a munkaerő piacán (foglalkoztatás)? (Egyik választás nem 
zárja ki a másikat, a döntés csak arról szól, hová helyezzék a tevékenységek súlypontját.) 

c) Munkaerőként (humán erőforrásként) kell kezelni az embert, vagy „emberként”, a maga 
teljességében és sokfunkciós szerepében? 

d) A falusi háztartást, mint gazdasági egységet (a család egységét) kell erősíteni vagy piacra 
kell dobni minden munkaképes családtagot? 

e) Intézményes szakellátásra kell bízni a gondozásra szoruló és magára hagyott 
családtagokat (öregek, betegek, gyerekek), vagy a családban a családot kímélve (netalán 
erősítve), azon belül kell a gondoskodást ösztönözni? 

f) A társadalom számára fontos-e, értékteremtő munka-e a család és porta fönntartását, 
összetartását, szervezését végző otthoni tevékenység? Ha igen, járna-e érte ugyanúgy 
fizetés, mint a munkahelyen végzett munkáért?   

g) Végül is mi a célunk: növeljük a munka mennyiségét munkaintenzív tevékenységekkel 
vagy csökkentsük tudományos technikai fejlesztésekkel? Vagy tegyük okafogyottá ezt a 
kérdést azzal, hogy másképpen értelmezzük a munkát, és magát az embert? 

h) A munka mennyisége kevés, vagy a munka elosztása az aránytalan? Az-e a jó, ha minél 
többet dolgoznak az emberek, vagy az, ha minél kevesebbet, de azt egymás között 
arányosan elosztva? (Szinte mindig fejlesztési sikerként könyvelik el, ha egy 
munkanélküliséggel küzdő területen újabb munkalehetőség merül föl, ami teljesen 
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ellentétes a fejlődésről alkotott nézetünkkel, amely szerint a technikai vívmányok éppen a 
munka mennyiségét kell, hogy csökkentsék.) 

 
A kérdések mindegyike azt sejteti, hogy valami nagyon nagy baj van gondolkodásunkkal 
(nemcsak a vidék vonatkozásában). Ennek egyik jellemzője az, hogy egy torz, egyrészt a pénz 
uralmán, irányításán és másrészt egy formális bürokratikus foglalkoztatási rendszerbe 
erőszakolt munkavégzés alapján álló társadalmi programot szolgálunk, és azt 
megváltoztathatatlannak tekintünk, így mindent e program alá rendelünk. És minél jobban 
tesszük ezt, annál nagyobb lesz a baj. Akinek munkahelye van, az egyre többet dolgozik, a 
nyugdíjkorhatár emelkedik. Akinek nincsen munkahelye, az arra ébred, hogy kiszorult a 
társadalomból – és a visszaút egyre nehezebbé válik. A vidéki egyenlőtlenség egy 
meghatározó dimenziója a munkavégzés egyenlőtlensége. Aki dolgozik, az szó szerint látástól 
vakulásig dolgozik, mások pedig szinte csak tétlenkednek. 
Példák szinte végtelen sorával igazolhatjuk, hogy a foglalkoztatásra épülő társadalmi program 
nemcsak fokozza a vidék leépülését, hanem egyenesen előidézi. 
Jellemző, hogy a foglalkoztatással „sújtott” családok portája és a helyi gazdálkodás 
infrastruktúrája leépül; a társadalmi egyenlőtlenség folyamatosan nő, a falusi középréteg 
folyamatosan szívódik föl; a gazdálkodás döntő mértékben nagyüzemekben folyik, a kis és 
törpe üzemek megszűnnek; tájhasználat váltás helyett erősödik a helytelen tájhasználat, amely 
kiszorítja a kisüzemi gazdálkodókat; „árvízvédelem” vízvisszatartás helyett, amely iparszerű 
(nagy input igényű, és nagy üzemméretű) gazdálkodást kényszerít ki; formális keretek közé 
szorított munkavégzés informális munkavégzés helyett; munkahelyekre való speciális 
munkaerőképzés, amely fölszámolja a falusi munkakultúrát; nők erőltetett munkába állítása 
családi szerepük erősítése helyett; rászorulók intézményes ellátása családi gondoskodás 
helyett; stb., stb. 
A falusi ember mindig megtalálta a szükséges teendőket, és el is tudta azokat végezni 
(ezermester volt a maga nemében). Sokan írnak erről, amelyek közül egy idézet: „A falu, a 
szék, a székelyföld maga, egyetlen test, egyetlen lélek. Egy szuper számítógép által vezérelt 
hatalmas szimbiózis. Egy olyan fegyelem, összehangolt, kigyakorolt tevékenység és 
gondolkodás eredménye, amit ma el sem tudunk képzelni. A székely ezermester. Egy portán 
belül kerekes, kádár, ács, kovács, kőműves, kosárfonó, takács, pék, állattenyésztő, 
mezőgazdász, s ha kell orvos, katona. A székely porta lakója mindenhez kell, értsen. A székely 
falu lakója mindent el kell, végezzen: legelő takarítást, vízszabályozást, erdőgondozást, út- és 
középületek karbantartását. Erre kötelezték is őt a szigorú falutörvények. Senki sem csinálta 
meg helyettük. A székely vidék lakójának, falujának adottságaitól függően értenie kellett: 
bányászathoz, fémfeldolgozáshoz a patkótól a harang öntésig, puskapor készítéshez, de még 
tutajozáshoz is. És mindezeket szinte napjainkig nagyon is hivatásos módon művelte.”1 

Ma is megtalálná feladatait, és el is végezné azokat a falusi ember (nemcsak Székelyföldön), 
ha a feltételek ehhez adottak lennének: termőföld, akarat, elismerés, egyenlő esélyek a 
támogatásokban, tudás, hit, adekvát fogyasztás, falusi életre való képzések stb. 

Mi magyarázzaazt, hogy a foglalkoztatás ilyen megkérdőjelezhetetlen fejlesztési cél? Néhány 
feltételezés:  

a) A munka végletesen és végzetesen szimplifikált és felszínes értelmezése. 
A munka az élet olyan elhagyhatatlan része, mint pl. a táplálkozás, a lélegzés. Örömforrás, 
mozgás, alkotás, személyiségfejlődés. Sokoldalú kapcsolat az ember és környezete között. 
Az ember a kapcsolataiban létezik – amilyenek a kapcsolatai, olyanná válik az ember. 

                                                             
1Barabási László: A székely rendtartás 
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Ahogy gyengülnek, és szegényednek az ember „viszonyai”, úgy kopik ki a 
társadalomból az emberi minőség. A kapcsolatok, a viszonyok alapja az olyan 
sokfunkciós munkavégzés, amely bonyolult táji kapcsolatrendszerben zajlik.  

b) Ajó és a rossz munka közötti különbség figyelmen kívül hagyása, elhallgatása. 
Jó munka a szívesen, örömmel, belátásból, az értékteremtés vágyából, az isteni szándék 
végrehajtásából, teremtő erőként végzett munka (kertészkedés, főzés, házépítés, közösség 
szervezése, családi tevékenységek koordinálása, gyereknevelés …). Rossz munka a 
kellemetlen, kikényszerített (alkalmazottként, másnak, a személytelen gazdaságnak, szinte 
csak a pénzért végzett) munka, amely rendszerint egy teljes folyamat kicsi része. A jó 
munka a személyiséget fölépíti, a rossz munka pedig leépíti. Nemcsak az a kérdés, hogy 
van-e munka, hanem az, hogy milyen munka van, mi a célja és milyen körülmények 
között kell azt végezni. A jelenleg uralkodó foglalkoztatás politika kiemeli a falusi 
embert a jó munka világából, és belekényszeríti a rossz munkába, mert nem különbözteti 
meg a jó munkát a rossz munkától. Teszi ezt úgy, hogy megszünteti a jó munka feltételeit 
a falusi közösségek és családok leépítésével, a termőföld elvonásával, korlátozó 
jogszabályokkal, és főként azzal, hogy egy álszent szociálpolitikai rendszerrel otthoni 
passzivitásra, a falusi életmód föladására kényszeríti az embereket. 

c) A központi hatalom a természetes falusi tevékenységeket beerőszakolja formális-
bürokratikus keretek közé. 
A falusi ember az egymásra épülő, egymást kiegészítő tevékenységek sokaságát végzi 
(lásd a Barabási Lászlótól vett idézetet), ha meghagyják önállóságát, ha hagyják, hogy 
maga szervezze munkáját, amelyet főként informális keretek között végez. A „működő” 
faluban a gazdálkodás magától értetődő tevékenység, amelyet most a nagyüzem végez, a 
falusi lakosság szinte teljes mellőzésével; a templom körüli virágágyásokat nem 
önkormányzati alkalmazottak (közmunkások) gondozzák, hanem pl. az idős asszonyok; a 
földutakat nem fizetett cégek tartják karban, hanem a falu férfiai; az ebédet nem a 
település kifőzdéje, hanem a háziasszony főzi; a kisgyerekeket nem a bölcsődei és óvodai 
intézményes nevelés formálja, hanem a faluközösség (a gyerekcsoportok, a velük dolgozó 
felnőttek, a nagyszülők és más idősebb emberek, az otthon tevékenykedő anyák stb.) – és 
a sort hosszan lehetne folytatni. Ezek a munkák azonban nem ellenőrizhetők, nem 
adóztathatók, nehezen irányíthatók. Bár a vidéki gazdaság alapját nyújtják, közvetett 
hatásuk a gazdaság szerveződésében (de nem feltétlenül növekedésében)nehezen, vagy 
nem mutatható ki. 
A központi hatalom tehát a természetes falusi tevékenységeket kiemeli az informális 
közegből, és áthelyezi a formális (regisztrált munkahelyen végzendő) munkák közé. Ezt 
nevezzük munkahelyteremtésnek. E folyamatnak súlyos következményei vannak: a 
falvakat fönntartó falusi tevékenységeket már alig végzik, a fönnmaradó tevékenységek 
elbürokratizálódnak, a lakosság passzivitásba burkolózik, elsorvad a közösség 
önszerveződése, a helyi kultúra szinte elképzelhetetlen sebességgel erodálódik, eltűnik a 
falusi élet infrastruktúrája (gazdasági épületek, „kenderföldek”, eszközök stb.), torz 
faluszerkezet alakul ki. 

Mi a közmunka valódi arca? Tényleg „vitathatatlanok” az eredményei? 
a) A közmunka kigondolói olyan helyzetet teremtenek, hogy az önkormányzatok 

kénytelenek részt venni a közmunka programokban. Részben azért, mert az 
önkormányzatok a közmunkával járó támogatásokból egészítik ki a falu szegényes 
költségvetését; részben azért, mert a lakosság megélhetését már csak a közmunka teszi 
lehetővé. És ezzel a falusi ember olyan kényszerpályára kerül, amely átvezeti a falusi 
életmódról a fogyasztói életmódra. 
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b) Kis településeken, ahol a választók meghatározó aránya közmunkások családjaiból 
tevődnek ki, már a közfoglalkoztatás mérséklése is, de főleg a munkahelyi fegyelem 
betartatása a polgármester bukásához vezet. Kisebb falvakban a demokrácia megcsúfolása 
az, amikor a választók többségét képező közmunkások választják meg foglalkoztatójukat, 
a polgármestert. Összeolvad két összeegyeztethetelen működésmód: a munkahely 
hierarchikus, és a faluközösség demokratikus működése, amelyből a munkakultúra 
mélyrepülése következik.  

c) Csal az önkormányzat, cinkos a közmunkás, és ezt a hivatal is tudja. Ha elviselhető a 
lebukás kockázata, az önkormányzat azért csal, mert nem tud kilépni a kényszerpályáról, 
és a legtöbb hasznot akarja falujának a legkisebb kártétel mellett. Ha kevés munkával 
lehet pénzhez jutni, a közmunkás cinkossá válik. Ha pedig a papírok rendben vannak, a 
hivatal szemet huny fölötte. A csalás és a cinkosság természetessé vált, ami együtt jár az 
erkölcsi leépülés lassú, de biztos folyamatával (hasonlóan pl. a hajdani ormánsági 
egykézéshez). Mivel mindenkinek van vaj a füle mögött, mindenki följelenthető, így a 
csalás gyakorlattá válása által erősödik a följelentgetés kultúrája. Elég egy közmunkásnak 
fölmondani, és büntető eljárás indulhat a polgármester ellen, mert följelentették; elég egy 
szomszédok közötti perpatvar, és megtörténik a névtelen följelentés. Helyi 
együttműködések helyett a kölcsönös sakkban tartás, a félelemvezérelt cselekvés 
gyakorlata válik általánossá. 

d) Hogy is várhatnánk a közmunkától a munkakultúra fejlődését, ha ugyanazért a munkáért 
kevesebb bért kapnak a közmunkások? A mezőgazdasági programban a téeszek mintájára 
más területén másnak dolgoznak, ami pont az ellenkezője annak, amit a falusi ember 
igényelne. 

Összefoglalva: a rossz munkavégzés, a fegyelmezetlenség, a munkakultúra hanyatlása, a 
falusi ember lelkének torzulása a közmunka program rendszersajátossága. A 
közfoglalkoztatásra kényszerített önkormányzatok a rosszat igyekeznek jól csinálni, és ezzel – 
hosszútávon – tönkreteszik saját faluközösségüket. 

A vidékfejlesztés „projekt-egyeduralma”hátráltatja a vidék fejlődését. 
Avégső cél, az ún. küldetés,amelyet minden vidéket érintő beavatkozásnak szolgálnia kellene, 
távoli messzeségbe tűnő homályos elképzelés. Már ki is ment a divatból. A projekteket a 
közös végső cél hangolná össze,de a csak projektben gondolkodás miatt a külső 
beavatkozások gyakran szétesnek, egymás ellen hatnak, vagy akár gátolják a végső célok 
teljesülését. A vidék fölemelkedését szolgáló projektek szinte mindig „sikeresek”, míg a vidék 
egyre mélyebbre süllyed.Ilyen pl. az ormánsági Ős-Dráva Program, amely vízvisszatartó 
vízgazdálkodás helyett öntözési programmá vált, amely a tájhasználat változtatása helyett 
megerősíti a rossz tájhasználatot. Tipikus példa a közfoglalkoztatás is, amely sikeresen növeli 
a foglalkoztatást, miközben a tájak legfontosabb motorját, a helyi emberek „paraszti 
kultúráját”, emberi tartását rántja mélybe. 
Nem az a baj, hogy a teendőket projektekké formálva végzik el, hanem az, hogy a projekt 
mindenek felettivé vált, talán elsősorban a fejlesztési források hibás elszámolási, ellenőrzési 
rendszere miatt. 

A vidéket nem fejleszteni, hanem gyógyítani kell. 
A falusi lakosság lecsúszása hosszú történelmi folyamat, a vidéki közösségeket és tájakat 
leépítő külső beavatkozások eredménye, amelyre a rendszerváltás utáni időszak helyezte a 
koronát.  
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A vidék nem fejletlen, hanem súlyos beteg. Vidéki tájaink és azok helyi társadalma igen 
fejlett állapotból került végzetesen beteg állapotba. Nem fejleszteni kell tehát a vidéket, 
hanem rekonstruálni kell az egészséges tájakat, falvakat, faluközösségeket. Helyre kell állítani 
tájakra tagolt struktúráját, immunrendszerét, a helyi kultúrát, a közösségeket és családokat, a 
középréteget, vissza kell adni az embereknek helyi feladataikat. Úgy tűnik, hogy a fejlesztés 
célja ma már az, hogy megelőzze, megakadályozza a vidék magára találását azzal, hogy 
folyamatosan mellékvágányra tereli öngyógyító folyamatait. 

Hiányoznak a gyógyítás eszközei. Kívülről a tájra erőszakolt fejlesztéseknek ésa helyi élet 
jogi szabályozásának káros mellékhatásai és az „orvosi műhibák” nem kivételes események, 
hanem a vidékfejlesztés rendszerhibái. Ahogy a rossz változások elsorvasztják a jó 
folyamatokat, úgy a jó folyamatok erősítése is gyengítené a rosszakat. A leromlás 
megállításának egyik alapvető eszköze lenne a jó helyi kezdemények erősítéseott, ahol még 
vannak, hogy segítségükkel visszanyerjék a falvak önrendelkezésüket. 

Nem veszik figyelembe a vidéki helyi társadalom egyre nagyobb 
társadalmi egyenlőtlenségét, kasztosodás jellegű rétegződését, a 
középréteg fokozatos fölszívódását.  
Tapasztalataink szerint három rétegre osztható a vidéki helyi társadalom: (1) erősen leépült, 
lelkileg és anyagilag elszegényedett tömeg (amely tömegként is viselkedik); (2) középréteg, 
amely elsősorban kulturális sajátosságai miatt foglal el közbülső helyet; (3) új földbirtokosok, 
az új agrár elit rétege. 
A leépült társadalmi réteg aránya tájtól függően 20-90%, ami az ún. hátrányos helyzetű 
térségekben a 90%-hoz közelít.A leépült réteg a tájtól, közösségétől elidegenedett, jövőkép 
nélküli, napról-napra élő, könnyen befolyásolható és irányítható, képességeiben és 
erkölcsében elszegényedett, alacsony jövedelmű, sérült családban élő, általában dohányzó és 
gyakran alkoholista emberekből áll. Legjelentősebb vagyonukat eltékozolták (termőföld, 
épületingatlanok, ősi örökségek …). Amint a leépült lakosság többségbe kerül, a 
demokratikusan működő önkormányzatok választott vezetői ebből a rétegből fognak 
kikerülni. Ezzel a leépülés folyamata fölgyorsul – amint ez már több kistelepülésen 
tapasztalható. 
A vidéket segítő vagy sújtó utóbbi két és fél évtized fejlesztő beavatkozásaiazt mutatják, hogy 
a leépült rétegnek sem helyzetén, sem leépült állapotán nem sikerült javítani. Helyzete inkább 
súlyosbodott, létszámaránya nőtt.Igaz ez akkor is, ha papíron a beavatkozások(projektek) 
kedvező eredményeiről számolnak be. 
Az új földbirtokos réteg megjelenése olyan embereket juttatott hatalomba, akiknek 
értékrendje és világlátása nem követte hatalmi emelkedésüket. Életüket, viselkedésüket 
befolyásolja státusz inkonzisztens állapotuk: társadalmi státuszuk a kulturális és az anyagi-
hatalmi dimenzióban jelentősen különbözik. Cselekvésüket a saját szűk és rövidtávú érdekeik 
határozzák meg, így támogatásukra, megerősítésükre nem szabadna erőforrásokat áldozni – 
akkor sem, ha annak szükségességét bizonyos gazdasági megfontolások indokolják.  
Ezen tapasztalatok alapján sejthetjük, hogy csak az igen karcsú és megkínzott középrétegbe 
lenne érdemes befektetni. Figyelembe kell venni azt is, hogy a látható (manifeszt) középréteg 
mellett feltételezhetünk egy nem észrevehető (látens) középréteget is mind az új 
földbirtokosok, mind a leépült lakosok között. Ők ugrásra készen állnak, csak megfelelő 
körülményekre várnak ahhoz, hogy a középrétegnek megfelelő viselkedésük felszínre 
bukkanjon. 
Hogy vidéki tájakon fejlődés indulhasson meg, a látens és manifeszt középréteg aktivitását 
érdemes segíteni, miközben gondoskodni kell a leépült réteg fönntartásáról is. A vidéket 
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érintő fejlesztési források, támogatások döntő többsége azonban pont a középréteget kerüli el. 
Az agrártámogatások java része (több, mint 90%-a) az új földbirtokos réteghez kerül, a 
fejlesztési és szociális jellegű támogatások pedig a leépült réteghez. Éppen az a középréteg 
nem jut forrásokhoz, amelyen a vidék gyógyulása elsősorban múlik, és amelynek léte 
végveszélyben van. 

Az uralkodó közvélemény a falusi életet alacsony értékűnek tartja. 
A társadalom többsége a hagyományos jellegű falusi életet rossznak, idejétmúltnak tartja, és 
azt hiszi, hogy a városi élet nyújt nagyobb lehetőséget a szép életre. Ezért modernizálni, 
urbanizálni, „korszerűsíteni” kell (internet hozzáférhetőség, gázvezeték, öntözés a 
mezőgazdaságban, a földművelés gépesítése, városi életmód és fogyasztás elősegítése, 
foglalkoztatás …). 
A falusi élet harmóniája, hangulata, élvezhetősége múltba vesző homályos emlék. Már a 
faluban élők sem tudják elképzelni, milyen lehetőségek rejlenek a falusi életben, így nem is 
lehet céljuk, nem is tesznek erőfeszítéseket arra, hogy széppé tegyék a falusi létet. Ezért 
menekülnekel (ha van hová), ezért kísértheti meg őket az életvezetés városi fogyasztói 
mintája. 
A szép falusi élet reménye, lehetősége nélkül a vidéken élők nincsenek motiválva arra, hogy 
széppé tegyék életüket. Ez az egyik meghatározó oka annak, hogy a falvak lakói passzívak, 
jövőkép és akarat nélküliek. Pusztán a szép, örömteli élet reménye és hite óriási helyi erőket 
szabadítana föl, valóságos vidékfejlesztési bomba lenne, amely ráadásul jó irányba terelné a 
cselekvéseket. 
Rekonstruálható-e ez az életminőség? Létrehozható-e a helyi emberekben a vágy és a 
törekvés arra, hogy falusi módjára éljenek? Ehhez az emberbe, a helyi lélekbe kellene 
beruházni, öngyógyító képességét kellene életre kelteni. A fejlesztés mai rendszere miatt ez 
szinte lehetetlen pl. a projektszerűség, határidők, elszámolások, mérhető eredmények, a 
beruházások elsőbbsége stb. miatt. 

Azt hiszik, hogy a helyi folyamatokat ellenőrizni, irányítani kell. 
Tulajdonképpen nem kellene mást tenni, csak magára hagyni a vidéki tájakat, falvakat, 
faluközösségeket. Békén kellene hagyni őket, hogy rendezzék soraikat. Amit nem tudnak 
helyben megoldani, azt jelezhessék, és kérhessenek segítséget. De ők mondják meg, hogy 
mire van szükségük. Átmeneti fájó hiány után igen gyorsan magukra találnának a helyi 
közösségek, és rövid idő múlva már fölöslegben termelt javaikkal gazdagítanák az országot. 
Ennek persze ára van: csökkenne az ellenőrzés, a központi irányítás lehetősége. 
Bár a szubszidiaritás még mindig elfogadott alapelv, de a gyakorlatból már régen kikopott 
arra hivatkozva, hogy a döntéshozók és azok szakértői jobban tudják, mit kellene tenni, mint a 
helyi emberek. Ez sokszor igaz is, de a külső irányítás alá vont tájak tovább fokozzák a falusi 
ember alkalmatlanságát saját sorsának irányításában, és ellenállását a kívülről érkező 
fejlesztési szándékokkal szemben. Más stratégia szükséges: 
a) A fejlesztési tervek,külső beavatkozások helyett a helyi kedvező folyamatok, megfelelő 

kezdemények erősítésével kellene a spontán szerveződést elősegíteni. 
b) Központosítás helyett lehetőséget kellene adni a helyi önrendelkezésre. 
A mai vidékpolitikánkra a kívánt beavatkozások ellenkezője jellemző. 
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Azt hiszik, hogy az ember és természet kapcsolata mással pótolható 
A biofilia hipotézis szerint „Az embernek a természethez, az élőkhöz való vonzódása mélyen 
gyökerezik és nélkülözhetetlen a normális fizikai és szellemi fejlődéshez. A természet hatással 
van érzelmi életünkre, esztétikai érzékünkre és lelki fejlődésünkre is.”2 (…) „az emberi lények 
alapvetően olyan komplex emlősök, akik az őket körülvevő biológiai világban változatosságot 
és új ingereket keresnek. A természethez és más fajokhoz fűződő rendszeres kapcsolat 
alapvető fontosságú az ember lelki egészségének és jóllétének szempontjából.”3E két 
idézetből kiolvasható összefüggés szerint ha nem rendezzük kapcsolatunkat a természettel, 
komoly lelki sérülésekre számíthatunk, amely akár testi tünetekben is megmutatkozhat.A 
természettel való közvetlen és tartalmas érintkezés nem pótolható sem technikai eszközök 
nyújtotta örömökkel, sem mással. A tornyosuló emberi (és globális) problémák árnyékában a 
természetet és az ember-természet kapcsolatot még mindig föláldozzák a gazdasági 
érdekekmentén. 

Tényleg hatékonyabbak az iparszerű mezőgazdasági üzemeka 
természetszerű gazdálkodásnál? 
Természetesen nem, de ez csak akkor derül ki, ha megfelelő mutatókat használunk a fajlagos 
hozamok mérésére, és ha olyan kutatásokat, számításokat végzünk, amely kimutatja az 
erőforrásokban mért közvetlen és közvetett ráfordítások igen alacsony hozamát. És a 
minőségjavulás ennél még fontosabb: élelmiszerminőség, táj gazdagodása, emberi 
kiteljesedés. 
Úgy tűnik, hogy a természet megóvásával és a helyi társadalom újraépülésével járó 
természetszerű „tájhasználat” hatékonyságáról nem akarnak tudni a szakemberek (oktatók, 
kutatók) és a kutatások finanszírozói. Talán ez az oka annak, hogy alig vannak kutatások ezen 
a területen, vagy ha vannak, ezért nincsen ezekről tájékoztatás, és azért használnak „cinkelt” 
mértékegységeket és mutatókat, hogy elfedjék az iparszerű rendszerek alkalmatlanságát. 

Összegzés helyett néhány javaslat 
1. A járási-megyei közigazgatási határokat össze kell hangolni történelmi tájaink 

határaival. 
2. Vissza kell adni a falusi embernek a tájban betöltött funkciójával járó feladatait, 

amivel együtt jár a felelősség és kötelesség. Olyan országos szintű kommunikáció 
szükséges, ami visszahozza a falusi élet értékét, és kívánatossá teszi azt. 

3. Le kell állítani az erőltetett foglalkoztatást, és egyidejűen vissza kell állítani a falvak 
jól bevált gazdálkodási szerkezetét. Az önellátásra épülő árutermelő gazdálkodás 
legyen a helyi megélhetés alapja és ne a munkahelyeken szerzett jövedelem. Ehhez 
újra rendezni kell a föld tulajdonviszonyait. 

4. A vidék romlásának elsődleges oka a helyi ember leépülése, így a megoldáshoz az 
„emberbe”, és nem a „munkaerőbe” kell forrásokat befektetni. 

5. Erősíteni kell a falusi (látens és manifeszt) középréteget, mielőtt teljesen kiveszne a 
helyi társadalomból. A leépült tömegek számára jó irányba mutató kényszerpályákat 
kell kiépíteni. 

                                                             
2 Gonczlik Andrea: Az élő természet adományai. In: Kocsis Tamás (szerk.): Kovász, VIII. évfolyam, 1-4 szám, 
2004. tavasz-tél, 32. oldal 
3 Andrásfalvy Bertalan (2015): A kert. Kézirat 
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6. A vidéket nem fejletlennek, nem gyereknek, hanem betegnek kell tekinteni, 
gyógyulásához a saját erőit kell mozgósítani. A helyi kezdeményekre alapozott segítő 
beavatkozás szükséges és az önrendelkezés azonnali visszaállítása. 

7. Az elrontott tájelemeket központi forrásokkal helyre kell állítani: vízvisszatartó 
vízgazdálkodás, erdőtelepítés, tájtagolás stb. 


