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színházi rendezõ válogatja. Ez olyan generáció, amelynek 
életében soha nem volt alkalma, hogy megtudja, hogy az 
építész tervezi a házat, és a rendezõ rendezi a színdarabot. 
Kimaradt a kultúrának nemegy komplett része. Olyan ve-
zetõ garnitúra nõtt fel, amely azt hiszi, hogy a Buckingham 
palota magától épült olyanra, ahogy a mesekönyvben le-
rajzolták. 

Gerle János: Ebbõl az következik, hogy van egy építé-
szeti szempontból rendkívül alacsony színvonalú közélet, 
amely most bekerül egy iskolába, amelyben magasabbak a 
követelmények, és remélni lehet, hogy fel tud nõni ezek-
hez a követelményekhez, és remélni lehet, hogy akkor 
magasabb osztályba is léphet. Csak ebbõl éppen arra nem 
derül fény, amire kíváncsi vagyok, hogy nekünk valóban 
az jelenti-e a magasabb osztályzatot, ha az adott európai 
normákhoz közelítünk?

Ekler Dezsõ: Nézd, nem tudhatom kikerülni azt a 
tényt, amit szociológus korom óta tudatosítok magamban, 
hogy a társadalom az építészetben elég pontosan fejezi 
ki önmagát. Tehát a rossz osztályzatot nem elsõsorban az 
építészet érdemelte ki, hanem az feltehetõen a társada-
lom összmûködésére vonatkoztatandó. Vagyis ha a saját 
építészetünk megújuló intenciójával akarjuk magunkat a 
bajból kihúzni, akkor Münchhausen báró módjára a saját 
hajunknál fogva rántjuk ki magunkat a mocsárból, vagyis 
egy megújuló építészettel kellene magunkat magasabb 
szociális kategóriába emelnünk. Nem több és nem keve-
sebb a feladat. 

Gerle János: Bár most meglepve veszem tudomásul, 
de egyetértek vele, hogy az építészet pontosabb tükre a 
társadalmi állapotoknak, mint más mûfajok.

Ekler Dezsõ: Az építészet nem hazudik. Túl nyersen 
hangzik, de így van. Ráadásul Lukács György fogalmazta ezt 
így, egész pontosan azt írta: az építészet nem tud negállni, 
ez így van leírva Lukács esztétikájában. Ez nem azt kellene 
jelentse, hogy nem tud negatív érzelmeket közvetíteni, 
hanem hogy nem tud hazudni, olyannyira azonos önma-
gával. Goethe mondja, hogy az építészet nem mimetikus 
mûfaj. Nem utánzó mûfaj, hanem önmagát megmutató 
mûfaj. Bármilyen trükk ellenére sem tud sem több, sem 
kevesebb lenni önmagánál. Ezért bármit vajúdik, izzad, 
köpül ki magából a társadalom, az az lesz, ami. 

Gerle János: Ez fölveti azt a kérdést, hogy egy építész 
tud-e olyasmit produkálni, ami fölülmúlja a környezete 
állapotát? A társadalmi közege állapotát? Erre azért a válasz 
nyilvánvalóan igen, még ha az ilyen eset nem is tud általá-
nosan jellemzõ lenni, mert akkor már más közállapotról 
volna szó. 

Ekler Dezsõ: Kukorelly Endre mondta talán, de lehet, 
hogy Györe Balázs, hogy a nyelv, amellyel az írók dolgoz-
nak, az számukra olyasmi, mint egy nagy elefánt, és õk 
olyasmik rajta, mint egy bolha. Ez így lehet az építészetben 
is. Egy nyelvi forradalmat végrehajtó Esterházy Péter vagy 
egy nyelvmegújító Nádas Péter valójában a köznyelvvel dol-
gozik. Esterházy a köznyelvet emelte be a posztmodernbe, 
a magas irodalomba, és egy építész sem tehet többet ennél. 
Amit most a svájci építészet produkál, vagy az angol, a 
David Chipperfieldekkel és Will Alsopokkal, vagy a belgák, 
az egy ezt megelõzõ két-három évtizednyi felkészülést tud 
maga mögött a társadalomban is és a kultúrában is. 

Gerle János: Ha a nyelv példájánál maradunk, egy-
részt ezek a bolhák, akiket említettél, a méretükhöz képest 
rendkívül jelentõs teljesítményt nyújtottak; másrészt ha 
az építészetet nyelvként fogom fel, amit nagyon szívesen 
megteszek, akkor sokkal nehezebb a magyar építészek 

feladata a következõ években a mostaninál, hiszen nekik 
az általános építészeti nyelvvel kell foglalkozniuk egyszer, 
ez sokkal nagyobb elefánt, ha pedig a magyar építészeti 
nyelv közegében maradunk, akkor a bolha mégis méretes 
az elefánthoz képest, illetve olyan házi bolháról van szó, 
akit az elefánttal õsi, tudatalatti kapcsolat is összeköt. 
Egyébként a svájciak és az angolok példája is azt mutatja, 
hogy õk sem közvetlenül a nemzetközi nyelv megújításával 
foglalkoznak.

Ekler Dezsõ: Úgy van, a svájciaké nemzeti építészet. 
Rossi építészete nemzeti építészetbe torkollott, hiszen 
a Rossi féle avantgard klasszicizmus össznemzeti olasz 
stílussá vált a kilencvenes évek végére. Ugyanúgy, ahogy 
Asplundék klasszicizmusa is rendes skandináv stílus lett. 
Zumthorék minimalizmusa nagy kulturális robbanás, de 
svájci: azokban a hegyekben, azokból a kövekbõl, azokból 
a fákból, abból az infrastruktúrából így nagyítani, ahogy 
Zumthorék csinálják, az egy csoda. Az az igazság, hogy az 
angoloké éppen ilyen autentikus, amit Fosterék, Alsopék, 
Chipperfield-ék technológiailag csinálnak, ugyanolyan 
erõs, innovatív ügy – merem a franciákat is velük együtt 
említeni –, ami erõs nemzeti felfogást hozott. Szóval, 
amit Perrault, amit Jean Nouvel visznek, az kulturálisan 
és lokálisan behatárolható ügy, bár õk személy szerint 
nemzetközi sztárok is. Nyilvánvaló, hogy nekünk itt azzal 
a szókinccsel és azzal a grammatikával kell bíbelõdnünk, 
ami nekünk anyanyelvileg adva van, és ha van rá esély, nyil-
vánvalóan olyan formaproblémák erednek ebbõl, amelyek 
az egyetemesbe is beleszólhatnak. Vagyis az a kérdés, hogy 
hogyan illeszkedik bele például a Makovecz-életmû az õ 
generációját követõ, a Venturik, Frank O’Gehry-k generá-
cióját követõ nagy tehetségek formakincsébe? A következõ 
mûvészettörténeti feladat leírni, hogy miként jön át az 
organikus felfogás és a makoveczi antropomorfizmus 
térformálásban és szerkezetformálásban Steven Hollon 
kezdve Chipperfielden és Aretsen át egészen a Zaha Ha-
didig. Fantasztikusan érdekes kérdés! És a többi társutas-
nál. Mert Toyo Ito és Fuksas is ugyanezt nyomják. Fuksas 
minimalizmusa, ahogy a niaux-i barlangmúzeum kilátóját 
megfogalmazza, teljesen biomorf vagy antropomorf ügylet, 
és látni kell, hogy hol van az elõzõ lépés, például Makovecz 
szárnyaival. Biztos, hogy ez így van, a nemzetközi szellemi 
piacon ezek nagyon erõs és érvényesülõ hatások. Hogy a 
magyar építészeti formaproblémákból következik-e még 
egy hasonló lépés, ez komoly kérdés. 

Gerle János: Mikor azt mondtad, hogy az építészeknek 
az a dolguk, hogy a minõségre figyeljenek, az valójában ezt 
jelenti, hogy ezzel a kérdéssel tudnak-e mit kezdeni.

Ekler Dezsõ: Ezt jelenti. Hogy az éppen egy rajz, egy 
kiállítás, könyv vagy megépült munka, az majdhogynem 
mindegy.

NEMESKÜRTY ISTVÁN
történész, író

Gerle János: Ahogy Tanár Úr többször említette már, a nyel-
ven kívül jelenleg alig van olyan terület, amelyen a nemzet 
léte egyáltalán érzékelhetõ. A nyelv tartja fenn a nemzeti 
létet most is, nem elõször a történelemben. 

Nemeskürty István: Kezdjük azzal, hogy 1541-ben a 
Szent István által alapított magyar állam megszünt létezni. 
Ne keressük most ennek az okait, ez megtörtént. Maga a 
nemzet azonban – mai, pesti szóval élve, az ország lakossága 
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–, még élt, és az összetartozás ereje is élt. Ezért mindenféle 
országgyûlési határozat nélkül – ami nem is lehetett, mert 
megszünt az ország, az állam – a nyelv vette át a nem-
zetfenntartó szerepet. Csudálatos, hogy az úgynevezett 
török hódoltság területén is, a földesuraik által magukra 
hagyott falvak, mezõvárosok – mert a földsesurak nagyrészt 
vagy elmenekültek vagy elestek a csatákban – önmaguk 
összefogva megalakították a saját – mai kifejezéssel élve 
– önkormányzatukat, megválasztották tisztségviselõiket, 
sõt, a tanítókat és a lelkészeket is a község vagy kisváros 
lakossága nevezte ki. 

Ezek magyarul beszéltek, annál is inkább, mert ilyen 
szempontból nagyon fontos volt – számunkra, magyarok 
számára különösen – a reformáció hatása, a reformáció 
ugyanis megkívánta, elvárta az ige anyanyelvû hirdetését. 
Így megõrzõdött a magyar nyelv, sõt, már közhely – re-
mélem, még egyelõre közhely –, hogy Balassitól Zrínyiig, 
Heltaitól Bornemisszáig egy jelentõs magyar irodalom 
virágzott fel, mely nem ismert megszállási határokat. Hó-
doltság, Habsburgok, a hódoltsághoz tartozó, de bizonyos 
belsõ függetlenséget kivívott Erdély és így tovább. Ez a nyelv 
az oka, hogy megmaradt bennünk a nemzeti lét tudata, a 
történelmi folyamatoság tudata, és ezért is nem számolunk 
azzal, amit én olyan kegyetlenül fogalmaztam meg, hogy a 
szentistváni magyar állam megszûnt létezni. 

Mi ezt nem így éljük át, mert tovább élt a nemzeti nyelv 
és a történelmi folyamatosság érzése. 

A negyvennyolcas szabadságharc leverése, tehát Világos 
után a Habsburg kormányzat rendkívül erélyesen kezdte 
irtani a nyelvet (és jellemzõ, hogy hová züllött az ország, 
ha a mostani kormány Habsburg intézetet létesített egy 
elkötelezetten marxista-leninista kutató irányításával), 
mert tudták, már akkor felismerték, hogy ezt kell legin-
kább megszüntetni. 

Közismert, hogy ez nem sikerült. Igaz, hogy miután az 
európai hatalomra törekvõ porosz király 1866-ban porrá 
zúzta a császári hadsereget Königgrätznél, kénytelenek 
voltak Magyarországnak bizonyos belsõ önállóságot en-
gedélyezni. Tehát a nyelv megint élt, kivirágzott, olyany-
nyira kivirágzott, hogy még az ideszivárgott nem magyar 
etnikumú lakosság is szívesen vált, legalábbis nyelvén ke-
resztül magyarrá. Gondoljunk például a múlt század végén 
pályájukat kezdõ zsidó írókra, mint Molnár Ferenc, Bródy 
Sándor, és százakat mondhatnék, akik kiválóan és nagy 
érzelmi telítettséggel mûvelték a magyar nyelvet. 

Tehát megint léteztünk. Jött az elsõ világháború tragi-
kus vége, amikor Magyarország államisága már végleg porrá 
zúzódott, mert az ország képtelen volt arra is, hogy a saját 
területét nemcsak hogy megvédje, hanem hogy kísérletet 
tegyen a megvédésére. Mégis változatlanul élt a nyelvi ön-
érzet, a nyelv révén a nemzeti összetartozás önérzete, és 
egy másodszor és immár végleg megszüntnek képzelt állam 
újra megszületett 1920-ban: a Magyar Királyság. 

Ez nagy dolog volt, de errõl nem beszélnek ma; ha 
egyáltalán emlegetik a két háború közötti korszakot, úgy 
nevezik, hogy Horthy korszak, és a – ténylegesen létezett 
– hibáit emlegetik folyton, de azt, hogy 1541 után végre 
megszületett egy magyar állam, arról alig esik szó, pedig az 
úgynevezett trianoni béke egyik oka az volt, hogy Magyar-
ország mint állam a nagyvilág szemében nem létezett, mert 
nem volt külképviseletünk. Bécsbõl irányították a külügye-
ket, a hadügyeket és a pénzügyeket. Nem léteztünk tehát 
a nagyvilág számára. A nyelv viszont létezett. 

Tehát ha mi itt most, 2003-ban örömmel mûvelnénk a 
nyelvet, az irodalmat és a kultúra egyéb vonatkozásaiban 

is aktívan mûködnénk, tudatosan, akkor megmaradnánk, 
mint egy sokak számára furcsa nyelvet beszélõ, önérzetes 
közösség. Ha enélkül csöppenünk bele ebbe a furcsa üzleti 
vállalkozásba, amelyet most Európának neveznek, akkor 
nagy veszély fenyeget, hogy szõröstül-bõröstül fölfalnak 
minket, vagy megemészt a gyomruk. Én katasztrofálisnak 
látom ilyen szempontból az ország helyzetét. Jellemzõ, 
hogy évek óta mondogatják a különbözõ kormányok, 
politikai különbség nélkül, hogy milyen fontos bekerülni 
Európába, de a mai napig nekem nem magyarázták el annak 
a hátrányait és az elõnyeit. Nem is fogják. 

Ha bele fogunk csöppenni ebbe a nagyon ravaszul 
kitervelt korlátolt felelõsségû társaságba, ami önmagát el-
nevezte Európának, akkor is lehetnének esélyeink, mert 
a középkorban, amelyrõl annyi ostobaságot fecsegnek 
meg írnak össze-vissza, már tulajdonképpen létezett egy 
egyesült Európa. Volt egy, azaz egy császár. Elvileg ennek a 
császárnak a joghatósága alá tartoztak Európa államai – két 
állam vonta ki magát ez alól sikerrel, az egyik volt Francia-
ország, a másik Magyarország. De Franciaország is Angliával 
mûködött együtt, mert arról se beszélnek ma már, hogy a 
normann hódítás által a középkori Anglia franciává lett. És 
volt egy közös európai nyelv: a latin. Ez óriási elõnyökkel 
járt, mert ha valaki Balmazújvárosból a Sorbonne-ra került, 
akkor nem kellett nyelvet tanulva egy új kultúrközösségben 
gondolkoznia, a latin nyelv ugyanazt fejezte ki ott, mint itt-
hon. Az együttmûködés vonatkozik a pénzgazdálkodásra és 
egyebekre is. Tehát ez egyszer mûködött, de úgy mûködött, 
hogy kísérlet se történt a pedig katonailag is meghódított 
részek vagy országok vagy területek belsõ kultúrájának ki-
irtására. Ez nagyon nagy dolog volt, szerintem a honfoglaló 
magyarságnak is az volt az óriási államalkotó érdeme, hogy 
a meghódított területen zavartalanul mûködött tovább a 
meghódított nép kultúrája. 

Persze volt egy közös kultúra, a kereszténység, amit 
azonban – megint a közhittel ellentétben – a különbözõ 
nemzetek, így a magyar nemzet is szívesen fogadtak, mert 
a korábbi vallásokhoz képest hihetetlenül sok elõnnyel járt. 
Hát csak egyet mondok, amit nem tudom, miért nem mon-
danak el minden nap, hogy a keresztény felfogás szerint 
Isten elõtt minden ember egyenlõ. Ez elképesztõ dolog, 
még akkor is, ha gyakorlatilag még nem valósították meg. 
Tudniillik a tudat maga, az, hogy az Isten épp úgy szeret 
engem, mint a királyt és így tovább. 

Tehát, ha fenntartjuk a nyelvet továbbra is, ami a 
kultúrát is jelenti, akkor tovább fogunk élni, de akkor se 
valószínû, hogy állami önállóságban. Hiszen még azt is meg-
szabják nekünk, hogy hány centiméteres lehet egy krumpli. 
Ha most már a nyelvtõl elszakadva magát a csatlakozást 
nézem, akkor azt kell tapasztalnom, hogy áttekinthetet-
len, államhatároktól független, rendkívül nagy politikai 
erõk arra látszanak törekedni, hogy ennek az országnak 
a lakosságát rabszolgává silányítsák, és még csak termelni 
se tudjon – lásd az üzemek megszüntetését –, hanem csak 
hogy fogyasztó legyen, aki a ki tudja hol gyártott cikkeket 
megvásárolja. Minden tekintetben egy rabszolga-társada-
lom felé terelgetnek bennünket. Én még azt is elfogadom, 
hogy a jelenlegi vagy bármikori kormány ezzel nincs is tisz-
tában, hiszen ennek áttekintéséhez megfelelõ intelligencia 
és mûveltség is kell. 

Gerle János: Azt mondta Tanár Úr, hogy az utóbbi évek-
ben az ország vezetõi pártállástól függetlenül támogatták 
és a legfontosabb célnak tekintették az uniós csatlakozást. 
Ezt nem lehet csak az általános mûveletlenségnek tulaj-
donítani.
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Nemeskürty István: Persze. Van, akit megfizettek. Hát 
a pénz ma az Isten. Valószínûleg mindig is az volt, de 
most különösen az. 

Gerle János: Az európai szellemiség lényege 
éppen a nemzeti kultúrák együttélése, a nemzetek 
együttmûködése, egymás melletti virágzása…

Nemeskürty István: Ezt mondják, az igaz, ez nagyon 
szépen hangzik.

Gerle János: Vajon a többi európai kultúra ugyanilyen 
veszélyben van?

Nemeskürty István: Kétségtelenül. Jól tudok néme-
tül és olaszul. (Más nyelveken is tudok, de most ezt a 
kettõt említem.) Ha ezeket az irodalmakat figyelem, azt 
veszem észre, hogy az utóbbi évtizedekben, mondjuk 
úgy a hetvenes évektõl kezdve ennek a két országnak az 
irodalma ijesztõen hanyatlik. A kultúrája is, ezt nagyon 
komoly példákkal tudom bizonyítani. Sokszor jártam 
mindkét megnevezett országban. Ha 1962-ben, mond-
juk, megszólítottam vagy megszólított engem egy vasúti 
kalauz vagy egy szicíliai paraszt, aki magát nem is tekinti 
egyébként olasznak, vagy mindegy, akárki, bennük élt a 
saját kultúrájuk öntudata. Nemcsak azt tudták, hogy ki az, 
hogy Dante, hanem ismerték a maguk kora íróit, költõit, 
mûvészeit; szidták vagy dícsérték õket, de ismerték. Né-
metországban ugyanezt figyeltem meg. Ma viszont szinte 
szégyen Németországban az 1945 elõtti német irodalmat 
ismerni. Ezt komolyan mondom, ezt tapasztalom. Tehát 
pusztulnak a kultúrák. Leghatásosabban a franciák véde-
keznek ellene, óriási nemzeti önérzettel. 

Gerle János: De Gaulle próbálta a legerõteljesebben 
megállítani az európai uniós folyamatot.

Nemeskürty István: Nem az a baj, hogy Európa; ezért 
ravasz az a kérdés is, amit majd a szavazáskor föl fognak 
tenni: hogy akarunk-e Európához tartozni? Nevetséges, 
hát persze, hogy akarunk, ott vagyunk. Nem errõl van szó. 
Úgy vélem látni, hogy határoktól független, igen gazdag 
pénzszerzõ körök ügyeskedésérõl vagy kényszerítésérõl 
van szó. 

Gerle János: Ha Magyarország kívül maradna ezen 
a szervezeten, akkor az több esélyt jelentene-e – bár ezt 
nagyon nehéz megítélni – egy komoly erkölcsi válsággal 
küszködõ országnak? Történtek itt már csodák, talán 
volna lehetõség egy unión kívüli összefogásra is – bár 
lehet, hogy ez csak eszmei lehetõség –, amely legalább 
egy fennmaradó szellemi bázist jelentene Európában.

Nemeskürty István: Ne beszéljünk egyelõre a szerve-
zeten kívül levõségrõl. A mostani beszélgetésünkbõl is 
mintha az derülne ki, hogy két esély van, vagy belépünk, 
vagy nem lépünk be. Tárgyalni kell! Alkudozni, ahogy 
ezt egy igazi kereskedõ, vagy politikus kellene, hogy 
tegye! Nekem van egy halvány gyanúm, amit persze 
nem tudok bizonyítani, hogy Orbán Viktor miniszter-
elnök valószínûleg azért bukott meg, mert keményen 
és okvetetlenkedve tárgyalt a brüsszeli meg strasbourgi 
nagyurakkal, akiknek itthoni hívei azt mondhatták: jöj-
jenek az alkalmazkodóbbak, az alázatosabbak. Persze 
szabad választások voltak, de hogy a közvéleménynek a 
szavazatok összeszámlálásáról mi volt a véleménye, ezt 
most tegyük félre. Tehát lehetne keményen alkudozni, 
lehetne feltételeket kivívni, tekintélyt szerezni, be lehetne 
ebbe az üzleti vállalkozásba lépni megfelelõen kimunkált 
feltételekkel, ebbe a korlátolt felelõsségû, nagyon korlá-
tolt felelõsségû társaságba. De én nem látom ennek az 
alkunak semmi jelét.

Gerle János: Megdöbbentett az a tény, amit egy 

másik beszélgetésben hallottam, hogy az Unió jogrend-
szere lehetetlenné teszi, hogy egy tagállam kilépjen a 
szervezetbõl. Tehát most örök idõkre kell szerzõdést 
kötnünk.

Nemeskürty István: Na de hát ez természetes, hát 
ezek a legõsibb maffiaszabályok. Ezen egyáltalán nem 
csodálkozom. Ilyeneket nem kell elfogadni. A legna-
gyobb baj, mondom, hogy minket elõ sem készítettek 
erre, itt ülünk most, január közepén, és én még min-
dig nem tudom, hogy mi a helyzet. Senki sem tudja. 
Nem is akarják hogy tudjuk. Nélkülünk döntenek, itt 
van például ez az úgynevezett taszári ügy. Vagy itt van 
az az érdekes eset, hogy katonákat küldünk – állítólag 
egyelõre keveset –Afganisztánba. És kik lesznek annak 
az egységnek a parancsnokai? Németek. Pontosan úgy, 
mint 1944-ben. De nem is gondolkoznak el ezen azok, 
akik most ez ügyben döntenek. Vagy ha elgondolkoznak, 
annál nagyobb bûn. 

Gerle János: A napi tapasztalat szerint az erkölcs te-
rületén van a legsúlyosabb romlás. Az erkölcsi normák 
kerültek egy felfoghatatlanul mély pontra. Ez összefüg-
gésben van a pénz társadalmi szerepével, a pénznek 
érdeke az erkölcsi gyengeség. 

Nemeskürty István: Ez tudatos, ez tudatosan irányí-
tott cselekvés. 

Gerle János: Ugyanakkor Tanár Úr korábban emlí-
tette, hogy a millenniumi ünnepségsorozatnak milyen 
felemelõ pillanatai voltak. Furcsa kettõsségrõl van tehát 
szó, egyik oldalon az emberekben meglévõ nemes érzé-
seket tapasztalom, másik oldalon azt, hogy beleesnek a 
manipuláció alantas csapdáiba.

Nemeskürty István: Csak nincs rá módjuk, hogy 
cselekedjenek. A számomra is meglepõ millenniumi 
élményeken gondolkozva a következõkre jutottam. Az 
a közösség, amely közösség a Millenniumot ünnepelte, 
önként, kényszer nélkül, szívesen áldozatokat vállalt, 
örömmel. Az valóban egy magyar nemzet. Etnikumok-
tól, felekezeti különbségektõl függetlenül. De amikor 
eljött a választás ideje, sokan megzavarodtak. Bedõltek 
a felelõtlen ígérgetésnek.

A magyar keleti nép. Keleti szokásait mindmáig 
megõrizte. Mindig választott. Lelkészt, tanítót, kisbírót, 
csak egyet nem választott: pártot. Amikor 1458-ban vá-
lasztani kellett, nem a Hunyadi-pártra adta a szavazatát. 
Megmondták, hogy a nagy Hunyadi meghalt, egyik fiát 
lefejezték, a másik Prágában van, úri fogságban a cseh 
király mellett. Nincs más lehetõség, és megválasztották. 
Jól választottak.

Most úgynevezett demokrácia van. De az emberek szá-
mára az a fontos, hogy õk mindig személyre szavaznak. 

Churchill szavait sokszor idézik, hogy a demokrácia 
rossz, de nem találtak ki megfelelõbbet. Azt ritkán szokták 
hozzátenni, hogy alighogy elhangzottak ezek a szavai, õt, 
aki megnyerte Angliának a második világháborút, meg-
buktatták és helyette jött a Munkáspárt. Az a Munkáspárt 
– ez ma már történelmi tényként kezelhetõ –, amelynek 
hatalomra kerülését Moszkva beépített ügynökei szer-
vezték meg. 

A magyarok mindig személyt választottak. Ez kis te-
lepülésen természetes és egyszerû, a nagyobb városban 
bonyolultabb. Ha bementek a kocsmába és ott ült X bácsi 
vagy Y elvtárs, akit már megszoktak, aki intézte az ügyei-
ket évek óta, akkor hozzájuk fordultak a gondjukkal, hogy 
X bátyám, Y elvtárs, mi legyen a fiammal, aki ezt vagy azt 
szeretné, vagy mit csináljak a földemmel. És személyes 



20 21

választ kaptak. 1945 óta a vezetésbe nagyon okosan és 
ravaszan mindig bizonyos fajta embereket neveztek ki. Az 
emberek hozzászoktak ezekhez. És most csodálkoznak, 
hogy ha arra szavaztak, akit ismernek, akit tisztelnek, aki 
elöl vitte a zászlót a millenniumi menetben, az bekerülve 
a Parlamentbe egészen mást csinál, és úgy szavaz, ahogy 
azt a pártja elõírja neki. Ez tragédia.

Meg kellett volna találni azokat a formákat, amelyek 
az emberek szokásainak megfelelnek. Újra és újra han-
goztatom, hogy a legnagyobb tragédia, ami az utóbbi 
években történt, az az, hogy elmaradt az alkotmányozás 
folyamata. 1989-ben az okosok, az ügyesek, a fürkészek 
felkeresték a Magyar Szocialista Munkáspártot és enge-
délyt kértek a rendszerváltásra. Ezt nevezték Ellenzéki 
Kerekasztalnak.

És máig ez az a csoport, amelynek a tagjai irányítják az 
országot. Akkor kellett volna összehívni az alkotmányozó 
nemzetgyûlést minden engedély nélkül és megalkotni a 
nemzet új alkotmányát, amely a szokásainak, elvárásainak 
megfelel. Ez mostanáig nem történt meg és most már 
nem is beszélnek róla. Például: nem lenne-e helyesebb 
a képviselõk egyéni megmérettetése a listás szavazás 
helyett? Nem segítene-e a problémák megoldásában egy 
kétkamarás országgyûlés alsó- és felsõházzal? Nem kel-
lene-e kötelezni a miniszterelnököt, hogy rendszeresen 
beszámoljon a tetteirõl az országgyûlésnek? Miért csak 
az országgyûlés választhatja-szavazhatja meg az államel-
nököt? Miért nem a nép?

Mindezeket és ezer mást egy alkotmányozó gyûlésnek 
kellett volna szabályoznia.

MAKOVECZ IMRE
építész

Gerle János: A csatlakozás küszöbén milyennek látod a kü-
lönbséget Magyarország és Európa nyugati része között?

Makovecz Imre: A XIX–XX. század fordulóján két 
nagyon komoly, és Európa sorsát befolyásoló esemény 
zajlott le, az egyik a két orosz forradalom, amelyek a re-
formjait elõkészítõ és a polgári és gazdasági átalakulásban 
már mélyen benne járó Oroszországot változtatták meg 
egycsapásra, 1917-ben az elsõ világháború vége felé. A 
másik pedig az Osztrák-Magyar Monarchiának a háborús 
vereséget követõ szétesése. Az Osztrák-Magyar Monarchia 
erõs közép-európai gazdasági és szellemi egységként van 
rajta a szellemi térképen, és ha visszanézünk, erõteljes 
szellemi forradalom zajlik le a szónak nem a kommunista 
szóhasználat szerinti értelmében: mindaz, amit a XIX. 
század mintegy összetúrt egy kupacba a historizmussal, a 
romlás virágaival, a klasszikus kapitalizmus átalakulásával, 
a nemzetiségekkel kapcsolatos szemlélet alapvetõ változá-
saival, mindaz együtt van – magyarul ez azt jelenti, hogy a 
monarchia konkrét, kialakult kezdeménye volt az egyesült 
Európának. És ezt a kezdeményt sikerült szétrobbantani a 
nemzeti önrendelkezés elvére hivatkozva olyan életképte-
len utódállamokra, amelyekrõl már régen kiderült, hogy 
önálló gazdasági egységként nem tudnak mûködni, hogy 
hamis történelem írásával foglalkoznak, valódi értékeiket 
nem tudják fölmutatni, nem tudják a korszerû, a valóban a 
korszellemmel együttmûködõ szellemiséget a legmagasabb 
polcra helyezni. Provinciálissá, mellékessé váltak ezek az 
országok, köztük Magyarország is, talán a legkevésbé, de 
mégis. 

A határok eltolása, akár Lengyelországra gondolok, 
akár egyéb helyekre – még a Németország és Franciaország 
közötti határra is –, állandó, megoldhatatlan feszültséget 
jelentettek Európában, mintegy elõkészítve, de a perifériára 
kihelyezve az úgynevezett szocialista világrendszer fenye-
getettségének problémáját. Ennek következtében a közép 
elvesztette a közép szerepét, peremterületté, gyepûvé vál-
tozott a szocialista világrendszer és egy különös, új han-
gulattal megjelenõ, multikulturális stílusban fokozatosan 
a pénz uralmát megjelenítõ atlanti világ között. 

Ebben a folyamatban Magyarország a szocialista világrend-
szer része lett, kisérleti alany, ugyanúgy, mint Oroszország 
és késõbb a Szovjetunió népei és a többi, most már kelet-
európainak nevezett Lengyelország, Csehszlovákia és így to-
vább. A magyarok részérõl elvesztett második világháborút 
követõen a nagy kísérlet folyamata itt is beindult, amelynek 
lényege mostani beszélgetésünk szempontjából az, hogy 
a történelmi társadalmat, mint szellemi, jogi és gazdasági 
struktúrát teljes mértékben fölszámolták. A felszámolás 
emberek és társadalmi rétegek likvidálását jelenti. Tehát 
emberek elpusztítását, a vagyonuktól történõ megfosztást 
és egy új helyzetet, amelyben a korábban évszázadokon 
keresztül kialakult magántulajdon megszûnik, és ebben 
az új helyzetben az úgynevezett közösségi tulajdon a 
szocialista embertípus kialkításának céljából átmegy az 
állam, illetve a csak nevében szövetkezetnek nevezett, de 
valójában állami szféra területére. 1945-ben a B-listázások 
után, a kitelepítések után, az arisztokrácia és a nagypolgár-
ság likvidálása után – akik részben elpusztultak, részben 
elmenekültek, részben eltûntek a társadalom új mocsará-
ban –, több lépcsõben fölszámolták a paraszti osztályt. A 
háború után elõször – történelmi igazságtétel formájában 
– földet osztottak, azok a kisparasztok, akik a századforduló 
tájékán a jelzáloghitelek bevezetése következtében váltak 
nincstelenné, földet kaptak, és két-három év alatt a jól gaz-
dálkodó emberek fölemelkedtek a szegény sorból. Viszont 
két év után megalakították az elsõ, második és harmadik 
típusú téeszcséket, termelõszövetkezeti csoportokat, és aki 
nem lépett be, azokat a kíméletlen és rendkívüli mértékû 
beszolgáltatásokkal próbálták meg bekényszeríteni a szö-
vetkezetbe. Ez a padlás lesöprések korszaka. 1957-ben a 
téeszek létrehozása totálissá vált, a fegyveres testületekben 
„kompromittálódott” katonatisztekbõl és másokból téeszel-
nököket csináltak, akik kemény, katonás kézzel regulázták 
meg a parasztokat és tették õket mezõgazdasági proletárrá. 
Elvesztették minden vagyonukat. 

A parasztság tönkretételével párhuzamosan a mun-
kásság korábbi szervezeteit fölszámolták és központilag 
irányított, a zsdánovi kultúrpolitika által megfogalmazott 
direktíváknak megfelelõ újakkal helyettesítették. A szak-
szervezeteket formailag meghagyták, de megszûnt az 
érdekképviseleti funkciójuk, hiszen „a hatalom a dolgozó 
népé” jelszó mellett a szakszervezetek eredeti, klasszikus 
feladatukat elvesztették. Fölszámolták, természetesen ezt 
már jóval megelõzõen, a pártokat; és az egyetlen párt, 
amely egyben a proletariátus szövetsége a szövetkezeti 
parasztsággal és a dolgozó értelmiséggel, az egyetlen igaz 
úton haladva egy össznemzeti hazugsággá változtatta a 
társadalom történelmi konstrukcióját. 

A centralizáció ezzel nem ért véget. A hetvenes években 
a VÁTI tudományos irodáján kidolgozták az ország új regi-
onális struktúráját, amelynek célja az volt, hogy a korábban 
még mûködõ járási és megyei szerkezet is megszûnjék. A 
járásit fel is számolták, a megyék megszüntetésére azonban 
már nem jutott elegendõ idejük, de arra még igen, hogy a 


