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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 
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téeszeket egyesítsék, öt-hat, esetenként több falu téeszeit 
vonták össze egy központi egységgé, és ezzel párhuzamo-
san a 3300 magyar településbõl 1700-at szerep nélkülivé 
minõsítettek, a többibõl településközpontot vagy stagná-
lásra ítélt települést hoztak létre. A téeszek egyesítésével 
párhuzamosan az iskolák körzetesítésével megkezdték a 
települések közigazgatásának centralizációját is, ettõl kezd-
ve a gyerekek nem a saját falujukba jártak iskolába, hanem 
máshová. Ezt követte a közigazgatás és az egészségügy és 
így tovább. 

A nagy kísérlet oda vezetett, hogy az idõs emberek azt 
mondták a fiaiknak, menjetek el innen, mert ez nem az az 
élet, amelyben felemelkedhet az ember és megtalálhatja a 
maga céljait. Óriási tömeg indult a városokba, ahol átme-
netileg lakásínség jött létre; ez a munkásszállások korszaka, 
Cseh Tamásék dalainak világa, és a szocialista gondoskodás 
nevében behoztak 12 szovjet házgyárat és megszabták, hogy 
az új szocialista család négyszemélyes, az pedig 53, késõbb 
51 négyzetméteres lakásra való jogosultsággal egyenlõ. 

Erre az egész folyamatra az 1990-es évek elején az a 
Kapu-ban közölt dokumentum világít rá, amelyet Lengyel-
országban találtak meg, és amely a KGB által írt pontokat 
tartalmazza, hogy milyen módszereket kell alkalmazni a 
megszállt területek lakosságának az emberi méltóságától 
történõ megfosztására. Egyik pontja például az, hogy 
tartós élelmiszer tárolására alkalmas helyet a bennszülött 
lakosságnak nem szabad biztosítani. Így ezekbõl a házgyári 
lakásokból a kamra hiányzik. A lakótelepek arctalan, szür-
ke, tömeges jellege árulkodik arról, hogy a nagy kísérlet 
milyen embertípust: a profogyasztó ember típusát próbálta 
kialakítani. Így a 45 év alatt a magyarországi lakosság, ha-
sonlóan a szomszédos országok lakosságához – talán egye-
düli kivétel Lengyelország, valamint a nemzetközi politika 
következtében Jugoszlávia, illetve késõbbi utódállamai –, 
nincstelenné vált. 

Azt lehet mondani a magyar társadalomra, hogy 
legjellemzõbb tulajdonsága az általános nincstelenség, 
abból a szempontból, hogy van-e tõkéje vállalkozásra, 
van-e bázisa egy családnak arra, hogy utódairól gondos-
kodjon, hogy azokat pályakezdéskor megfelelõ helyzetbe 
hozza és a többi. Ezzel szemben a nyugat, amely tulajdon-
képpen ennek a folyamatnak az alteregoját hozta létre a 
fogyasztói embertípussal, a dezinformációs struktúrákkal, 
a televízióval, azzal az elmélettel, amely szerint nincs ide-
ológia, hanem az ideológia bent van a tárgyban, és így a 
hamburger valóban egy életszemléletet tartalmaz, ahogyan 
az öltözködés, a három évig használható autó, a fogyóesz-
közzé visszaminõsített építészet stb. 

Mindkettõ a korábbi társadalmak hagyományos struk-
túrájának felszámolását célozta, az úgynevezett szocialista 
is és az úgynevezett kapitalista is. A kettõ között mégis van 
alapvetõ különbség, mégpedig az, hogy az atlanti orszá-
gokban a nincstelenné válásnak ez a folyamata nem zajlott 
le. Ezekben az országokban a magántulajdon szentsége és 
a történelem során kialakult szelekció eredménye szinte 
kivétel nélkül érintetlenül maradt. Tehát ami fönt volt, az 
változatlanul fönt maradt a társadalomban, míg keleten 
ami fönt volt, az lekerült a társadalom aljára, és ami lent 
volt, az került föl. 

Amikor Magyarország most egy olyan Európához 
kapcsolódik, amelyikben nem a nincstelenség, hanem a 
családi és a magánvagyon biztonsága uralkodik, annak 
ellenére, hogy a pénz szerepe a társadalom mozgásaiban 
megváltozott a korábbi idõszakhoz képest, és a szellemi 
élet visszaszorult az információs struktúra hátsó szobáiba, 

ennek ellenére a magyarországi, szlovákiai és egyéb csatla-
kozni kívánó országok lakossága potenciális cselédként lép 
be ebbe az európai egyesülésbe, mert reménye sem lehet 
arra, hogy egyenlõ partnerként bekapcsolódjon azokba 
a gazdasági-szellemi folyamatokba, amelyek lényegében 
érintetlenül mûködnek a nyugati országokban. 

Ehhez a folyamathoz egy másik sajátos eseménysor 
is tartozik, a nyolcvanas évek magyarországi története, 
amikoris a hatalmi ágazat, az úgynevezett nomenklatura 
fokozatosan áttette ambícióinak helyét a gazdasági élet-
be. A gazdasági munkaközöségek és kisszövetkezetek 
világára gondolok, a butikok világára, amelyben a koráb-
ban államosított vagyon, amely természetesen történelmi 
magánvagyon volt eredetileg, a spontán privatizációnak 
nevezett folyamat során zömében kikerült az országból, 
és az országon kívül hatalmas vagyon jött létre, de a 
volt hatalmi nomenklatúra kezében. Információim 
szerint ez a vagyon kapcsolódott bankokon keresztül a 
nemzetközi tõkeáramláshoz, és visszatért az országba a 
multinacionális tõke részeként, amelyet Magyarországon 
az adózási rendszer rendkívüli kivételezéssel preferál. Ez 
azt jelenti, hogy a külföldrõl bejövõ tõke vállalkozása öt 
évig adómentes, nyereségadót nem fizet és a nyereséget 
az országból kiviheti. A magyar vállalkozások elsõ naptól 
kezdve adókötelesek és nyereségadót is fizetnek, aminek 
következtében a magyar vállalkozások költségeket ter-
melnek, hogy ne legyen nyereségük, vagy ha jól megy a 
vállalkozás, akkor több vállalkozásra bomlanak szét, hogy 
tõkekoncentráció ne jöjjön létre – ezt nevezik több lábon 
álló vállalkozásnak –, ami gazdasági szempontból azt 
jelenti, hogy nem fejlesztik a saját vállalkozásukat olyan 
szintre, hogy versenyképessé válhassanak a nemzetközi 
vállalkozási mérce szerint. 

Ezért a magyar vállalkozásoknak, illetve azok jelentõs 
részének reménye sincs arra, hogy az egyesült Európá-
ban képes legyen a versenyt fölvenni az azonos feltéte-
lek között mûködõ vállalkozásokkal. Ahhoz, hogy ez a 
jól elõkészített cselédsors teljes mértékben ne tudjon 
bekövetkezni, szükségünk lenne egy nagyon határozott 
jogi védelemre, mielõtt belépünk az egyesült Európába, 
amely megkülönböztetett jogokat biztosítana a magyar 
vállalkozók számára. Olyan árrendszer kialakítására len-
ne szükség, amely az egyelõre áthidalhatatlan árkülön-
bözetek kiegyenlítõdését megpróbálja hosszabb idõre 
kitolni, hogy az elviselhetõ legyen a magyar lakosságnak. 
Fel kell készülni arra is, hogy óriási migráció indul meg 
a világból, Magyarországon meg fognak jelenni emberek 
tömegei, a vállalkozásokat kísérõ munkaerõ, és ezért 
a magyar munkásságnak és az alkalmazotti rétegnek 
bizonyos védelemre, vagy legalábbis az azonos esélyek 
biztosítására volna szüksége. Egyelõre ez azonban lehe-
tetlen. A jogrendünk erre nincsen felkészülve. 

Vannak pozitív oldalai is a csatlakozásnak. Az, hogy 
Trianon sebei enyhülni fognak, az hogy a határokon túl 
élõ magyarság tagjai ne legyenek másodrendû állampol-
gárok, ahhoz ez a csatlakozás hozzásegíthet. A szabad 
vállalkozásoknak a határokon túlívelõ világa csökkenteni 
fogja a bozgor-létet Romániában és feltehetõleg megvál-
toztatja a Szlovákiában és másutt élõ magyarok helyzetét 
is, amennyiben a magyarok a vállalkozások világában 
aktívan részt akarnak és részt tudnak venni. 

Gerle János: Egyre nehezebben elviselhetõ, hogy 
milyen mértékben tették tönkre az emberek erkölcseit; 
hogy a szocializmus évei után a kapitalizmus manipulatív 
tendenciáinak kiszolgáltatott emberek milyen védtele-
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nek. Tehát hogy a cselédsorral együtt jár az emberek 
erkölcsi létének elvesztése is. Vajon van-e valamiféle 
fegyver ezzel szemben, hogyan lehet erre felkészülni, 
hogy az emberek belsõ tartása, önbizalma, az emberek 
hagyományos kapcsolatai megmaradjanak, mert a ha-
gyományok, úgy tûnik, elveszítik a jelentõségüket az 
egyéni élet számára. 

Makovecz Imre: Ez nagyon fontos kérdés. Nagyon 
nehéz rá válaszolni. Én csak a magam életébõl tudom 
venni a példát, hogy mindent megtettem azért, hogy 
az utánunk jövõ generáció tudjon arról, hogy egy épí-
tésznek mûveltnek kell lennie; hogy az építészet nem 
kizárólag szerkezetbõl vagy antiszerkezetbõl áll, tehát 
hogy vagy konstruktív vagy dekonstruktív; nem abból áll, 
hogy a hatalommal éppen milyen az alkalmazotti viszo-
nya, és ahhoz képest igazodik különféle elméletekhez, 
amelyeket nyugatról, mint provinciális elme ide behoz 
és azt viszont hozzáigazítja ahhoz a trendhez, amit tõle 
a kommunista diktatúra megkövetel, hanem egy önálló 
alternatívát dolgoz ki, amely nemcsak keleten állja meg 
a helyét, hanem nyugaton is. 

A jelenlegi súlyos és általános probléma a dolgok 
hamis vagy hamisított megítélése, amelybõl az igazi 
mûveltség hiányzik, amin én azt értem, hogy a felvett 
és átélt mûveltségi elemek, a megtanult mûveltségi ele-
mek nem állnak össze valakiben egy történelmi ember 
belsõ képévé, hanem az az egzisztenciáját nem is érinti, 
hogy engedményeket tesz a külsõ hatalomnak szemben 
a titokzatos belsõ hatalommal, amelyben meg tud jelenni 
a szellemi élet ereje. Csak azt az utat látom járhatónak 
– és ez nem mennyiségi kérdés –, ha továbbra is gondot 
fordítunk – most már nemcsak én, hanem az utánam 
jövõ, megöregedett volt növendékek –, hogy a fiatalok 
valami módon, a neveltetésük ellenére megszerezzék 
ezt a titokzatos képességet, amelyet mûveltségnek lehet 
nevezni. Olyan értelemben, ahogy én ezt az elõbb hasz-
náltam. Nincs más lehetõség. Ad abszurdum Bradbury 
képletét látom megvalósíthatónak, hogy egy pusztuló 
világban, egy apokliptikus, tehát ítélet alatt álló világban 
tizenkét ember elhúzódik egy erdõbe, az egyik kívülrõl 
tudja a Bibliát, a másik a Koránt, a harmadik a harma-
dik kultúrkör legszentebb szövegeit, és fenntartanak egy 
szubsztanciát, mert ez a szubsztancia, ez a láthatatlan 
szellemiség az, ami minket alkot, és ami nélkül csak 
zsákutca, tragédia lehet a sorsa az emberiségnek. 

A jelenlegi világ igyekszik fölszámolni a történelmi 
mûveltséget. Az úgynevezett trend ezt célozza. Mester-
ségesen hozza létre a szegények világát, mesterségesen 
hozza létre a szemem elõtt Magyarországon a homeless-
ek közegét, mesterségesen támogatva hozza létre a falfir-
kák világát, amelyben a magántulajdonban vagy közös-
ségi tulajdonban lévõ nagyértékû épületekkel szembeni 
pszichológiai kompenzációs játékokat lehet eljátszani 
és így tovább, mondhatnám sorra. Rombolás folyik egy 
valóban új világ megalkotása céljából, ahol azt a bizo-
nyos embert, akirõl én beszéltem, szeretnék fölváltani 
egy másikkal. Hogy ez a másik milyen, azt nem tudom, 
egyelõre csak a hiányokat látom rajta, mert én annyira 
benne vagyok a fehér ember európai mentalitásában, 
hogy nem látom ennek az új típusú embernek a karak-
terét, állandóan csak a hiányain keresztül ítélem meg, 
holott kell lennie valami új konstrukciónak, amelyet ez 
az új háló, amellyel beborítják az embereket, önmagában 
kell hogy tartalmazzon, de ezt nem tudom felismerni. 

Én változatlanul semmi másban nem bízhatok, mint 

hogy az embereken keresztül, amikor megszületnek, és 
újabb és újabb generációk születnek, a teremtõ Isten 
akarata nyilvánul meg, bennük olyan értékek kell, hogy 
megszülessenek, amelyek majd helyettem fognak vála-
szolni.

BÖRÖCZ JÓZSEF
szociológus, a Rutgers Egyetem tanára

Gerle János: Kérem, foglalja össze az EU keleti bõvítésének 
jellemzõit, az miben tér el a körábbi bõvítésektõl, miben 
érhetõ tetten a kolonialista felfogás. Mik ennek az ismér-
vei, mit jelent az EU összefüggésében a birodalomépítés 
fogalma?

Böröcz József: Kutatásunk során mi a „birodalom”, 
a „birodalmiság” és a „kolonialitás” fogalmait nem napi 
politikai, hanem szaktudományos értelemben használtuk. 
Birodalom igencsak sokféle volt az emberiség történetében, 
a majáktól a cári orosz birodalomig vagy a Habsburgoktól 
a Harmadik Birodalomig: ezek némelyike jóval élhetõbb, 
elfogadhatóbb volt, mint mások. Az állami szuverenitás 
ideáljából nézvést alkalmasak persze a „birodalom” és a 
„kolonialitás” fogalmai arra, hogy bizonyos negatív értékelõ 
mozzanatokat is hordozzanak, de nem valamiféle közvet-
len, nyersen a pártpolitikára fordítható értelemben, hiszen 
ennek az elemzési módszernek éppenséggel az egyik leg-
érdekesebb összefüggése, hogy általa felvethetõ: mi volna 
akkor, mi következne abból, ha az EU például valami újfaj-
ta, korábban nem látott birodalmi szerkezet volna. 

A birodalmiság általunk használt fogalma olyan 
szupranacionális uralmi rendszerek leírására szolgál, ame-
lyekben négy ismérv együttes jelenléte figyelhetõ meg. 
Ezek:
 •    Az egyenlõtlen csere, azaz a gazdasági értékek nettó 

centripetális áramlása. Az a folyamat, melynek so-
rán az egyenlõtlen viszonyok következtében a javak 
nagyjában-egészében a gyengébb (marginalizáltabb 
helyzetû), rosszabb erõforrásbázissal rendelkezõ 
területekrõl, röviden: a perifériákról a centrumba 
áramlanak.

 •    A kolonialitás, vagyis az a tudásszociológiai folyamat, 
melynek során az alávetett helyzetû régiók lakossá-
gát a centrumok társadalmainál adottságai folytán 
kisebb teljesítményre képes, lekicsinyelt, saját magá-
ért szót emelni, magát helyesen képviselni képtelen, 
egyszerûbb kulturális minták által leírható, röviden: 
alacsonyabbrendû populációként képzelik el. (A rassz-
logika, az állítólagos fizikai jegyeken alapuló megkü-
lönböztetés, lekezelés illetve kirekesztés ennek csak 
egyik, bár kétségkívül leggyakoribb változata.) Az ide 
vágó történeti tudásszociológiai kutatások jóvoltából 
atekintetben ma már semmi kétség, hogy Kelet-Európa 
a nyugat-európai nyilvánosság kollektív képzeletvilágá-
ban ilyen, hátrányosan megkülönböztetett helyet foglal 
el, legalább is a Felvilágosodás óta. (Az a tény, hogy 
ennek hatására a kelet-európai kulturális és politikai 
elitek szinte mást sem tesznek, mint saját európaisá-
gukat a lehetõ legemeltebb hangon bizonygatják, nem 
sokban segít e képzet eloszlatásában.)

 •    A kormányzatiság exportja, azaz a nyilvános hatalom 
struktúráinak a centrum igényei és elvárása szerinti 
átalakítása.  

 •    Végül pedig az a tény, hogy a fenti három kritérium 


