
A
z Alaptörvényünk a rendszerváltozás időpontját 
1990. május 2-ára tette. Véleményem szerint a jog
történet kutatását és oktatását is eddig az időpontig 
kell elvinni. A legújabban készült tankönyvek1 is ezt az el

vet vallják. Véleményem szerint is 27 évvel a rendszervál
tozás után talán már megírható az ún. szovjet típusú dik
tatúra állam- és jogtörténete. Bár a korszak megítéléséről 
szóló viták mindmáig nem csitultak el, mégis úgy érzem, 
hogy már kellő mennyiségű forrás áll rendelkezésünkre 
ahhoz, hogy mértéktartással, többé-kevésbé reális képet 
lehet felvázolni az 1945 és 1989 közötti korszak alkot
mányáról, közigazgatásáról, polgári és büntetőjogáról.2 
Százával születtek az egyes részkérdésekről vagy akár az 
egész periódusról szóló könyvek és tanulmányok, nagy
részt hozzáférhetőek a levéltári források. Csak az Állam
biztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában mintegy 
4000 folyóméternyi (ez hatvanmillió lap) dokumentum 
található, és legalább ennyi anyag kutatható az Országos 
Levéltárban (például az ÁVH irattára és az MSZMP KB 
iratai). A korszakra vonatkozó teljes iratmennyiség 250
260 ezer iratfolyóméter.3 Mégis számtalan olyan kérdés 
merül fel e korszak taglalásakor, amelyek alapos tudomá
nyos kutatások révén válaszolhatók meg.

1. Források kérdése

A levéltári források esetében kétfajta problémával is meg 
kell küzdenie a kutatónak. Egyik oldalról az iratok mér
hetetlen bősége. A fenti adatokból is látható, hogy több 
kilométernyi anyagot kéne elolvasnia egy kutatónak. Ez 
pedig fizikailag lehetetlen.

A meglévő iratok ráadásul az irategység elvét semmibe 
véve -  a rendszerváltozás ellentmondásai miatt -  külön
böző levéltárakban találhatók. Ráadásul több kommunista 
politikus hivatalos iratait magántulajdonként kezelte, egy
szerűen eladta.4

Szinte felbecsülhetetlen mennyiségű iratot viszont 
megsemmisítettek, illetve elloptak. Legutóbb Horváth 
Miklós hadtörténész az ún. Biszku-per tárgyalásán, 
ügyészi kérdésre válaszolva elismerte, hogy a rendszer
váltás előtt a Magyar Néphadsereg Kiképző Központja 
politikai osztályának helyettes vezetője volt, és a rend
szerváltáskor ő is kivehette a néphadseregben betöltött 
politikai tisztségével kapcsolatos dokumentumokat a sze
mélyi anyagából.5

Sok irat megvan, de valamilyen okból kifolyólag titko- 
sították, vagy korlátozzák a felhasználhatóságát. Ezenkí
vül az állambiztonsági iratokról szóló 2003. évi III. tv. a 
mai napig tiltja, hogy bizonyíthatóan beszervezett embe
reket nyilvánosan hálózati személyeknek nevezzünk.

Fontos lenne hatékonyabban kutatni a külföldi -  különö
sen a volt szocialista országok -  levéltárainak a korszakra 
vonatkozó anyagait. A moszkvai levéltárakat finoman fo
galmazva nem ostromolják a magyar kutatók. Nemcsak 
azért, mert nem könnyű az iratokhoz hozzáférni, hanem 
mert a fiatalok közül kevesen tudnak oroszul, és az év je
lentős időszakában ott nagyon hideg van.

Horváth Attila

A szovjet típusú diktatúra 
korszakának jogtörténeti 
kérdései

A kutató azért is nehéz helyzetben van, mert sok eset
ben, amikor a korszak tanúit meginterjúvolná, azok vagy 
megtagadják a válaszadást, vagy tudatosan hazudnak. 
A lengyel megoldás lenne a követendő példa, ahol 27 
ügyész nyomoz a kommunista vezetők által elkövetett 
bűncselekmények felderítése érdekében. Amikor az ügyé
szek tanúként kihallgatnak valakit, az köteles rá válaszol
ni, és a hamis tanúzást pedig büntetik.

Arról nem is beszélve, hogy vannak olyan „tabu” té
mák, amelyeket nem mernek kutatni. Ilyen pl. a különbö
ző terroristák, terrorista szervezetek támogatása. Carlos, a 
különféle palesztin „felszabadítási ” szervezetek, az olasz 
Vörös Brigádok, a japán Vörös Hadsereg, az IRA-t és a 
nemzetiszocialista gyökerű ETA-t is mindig számíthatott 
arra, hogy Magyarországon pihenhessék ki fáradalmaikat, 
sőt BM-lőtereken még gyakorlatozzanak is. Diplomáciai 
csatornákon pedig kapták a pénzügyi és egyéb támogatást. 
Az erre vonatkozó dossziék döntő része ma sem hozzá
férhető történészek, újságírók számára.6

2. Értelmezési problémák

Az ún. létező szocializmus elmélete

A szovjet típusú diktatúra meghatározásával mindmáig 
sokat kínlódnak a történészek, jogtörténészek. Vannak, 
akik a „létező szocializmus” elvét vallva azt gondolják, 
hogy Marx, Engels és Lenin eszméi egy ideális társadal
mat vetítettek elénk, csak a gyarló emberek nem tudták 
megvalósítani ezt a szép új világot. Kétségtelen, hogy a 
Szovjetunióban nem a Marx és Engels által elképzelt tár
sadalmat hozták létre, de az egyébként sem volt megvaló
sítható. Állam és jog elhalása, munkásosztály idealizálása, 
a feltételezett munkamegosztási és elosztási rendszer nem 
a tudományhoz, hanem az utópiához áll közelebb. Külö
nösen az a tétel, hogy ha megszüntetjük a kizsákmányo
lást, megszűnik az elidegenedés, és mindenki egy csapásra 
boldog lesz. Marx és Engels utópiája a kommunizmusról 
afféle pásztoridillnek is beillett volna: „...mindenkinek 
nemcsak egy kizárólagos tevékenységi köre van, hanem 
bármely tetszőleges tevékenységi ágban kiképezheti ma
gát, a társadalom szabályozza az általános termelést, és 
éppen ezáltal lehetővé teszi számomra, hogy ma ezt, hol
nap azt tegyem, reggel vadásszam, délután halásszam, 
este állattenyésztéssel foglalkozzam, ebéd után kritizáljak, 
ahogy éppen kedvem tartja -  anélkül, hogy valaha vadász- 
szá, halásszá, pásztorrá vagy kritikussá válnék. ”7
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Ez az elmélet azért is roppant félrevezető, mert a mar
xista elveket, dogmákat a történetírásuk során is alkalmaz
zák. Pedig Marx materialista közgazdászként és idealista 
forradalmárként megtámadta az európai zsidó-keresztény 
kultúra alapjait. A felvilágosodás örököseként meg akart 
szabadulni a vallástól, a dogmáktól, az erkölcstől, a ha
gyományoktól, és szabad utat akart biztosítani a „teremtő 
értelemnek”. Elvetett minden addigi, „utópistának” te
kintett kommunista tant, és saját elméletét „tudományos 
mezbe ” öltöztette. Az 1859-ben megjelent, A fajok eredete 
című könyvben megfogalmazott darwini elmélet hatásá
ra kijelentette, hogy sikerült felismernie az emberi visel
kedés törvényszerűségeit, amelynek egyetemes átvétele 
csak idő kérdése.8 Az ilyen intellektuális elbizakodottság 
számos 19. századi gondolkodóra jellemző volt. A leg
többjük valamiféle egyetemes igazság felállításával vélte 
megtalálni a „bölcsek kövét”.

Marx azonban, Darwinnal ellentétben -  ifjúhegeliá- 
nusként -  előbb találta ki az elméletet, majd megkereste 
azokat a tényeket, amelyekkel igyekezett alátámasztani az 
álláspontját. Ilyen módon fogta fel a történettudományt, 
a filozófiát, a szociológiát, majd egyre inkább a közgaz
daságtan különböző ágazatait. A materialista történelem
felfogást Feuerbachtól9 vette át, az osztályharcot Saint-Si- 
montól, a proletárdiktatúrát Babeuftől, a munka-érték 
elméletét Adam Smithtől,10 az értéktöbblet-elméletet 
Braytől11 és Thompsontól,12 a dialektikus fejlődés elmé
letét Hegeltől.13 Ezért a British Museum olvasótermében 
töltött több évtizedes jegyzetelés után megírt művei a ra
gyogó gondolatok és a nagyképű, zavaros szőrszálhaso- 
gatás egyvelegévé váltak. Számos egymással ellentétes 
gondolatot gyúrt össze a „dialektikus materializmus” 
eredeti kombinációjába. Mindig önmagára hivatkozott, 
rendszeresen ismételte magát, és sulykolta tételeit. Az el- 
jövendőre irányuló eszményeit olyan következtetésként 
vezette be, mint ami a társadalom természettörvényi ere
jű szükségszerűségéből következnek, s a múltból az előre 
látható jövőbe vezetnek. A „földhözragadt kifogásokat” 
lényegtelennek tekintette.

Az ún. marxizmus három dolgot jelentett: egyrészt 
társadalomtudományi eszmerendszert, amely eredetileg 
bizonyos történetfilozófiai, közgazdaságtani és politi
kai-filozófiai tézisek ötvözéséből állt, másrészt politikai 
ideológiát, harmadrészt pedig egy politikai gyakorlatot, 
amely ennek az ideológiának a megvalósítását célozta.14

Mint materialista gondolkodó, mindent az anyag szük
ségszerű mozgására vezetett vissza. Szerinte nincs ese
mény elejétől fogva szükségszerű hatás nélkül, nincs 
történés anyagi indok nélkül, tehát az anyag mozgása 
az, amely az eszmék alakulását meghatározza. Úgy vél
te, hogy a történelem eleve elrendeltetett úton halad, az 
evolúció alapjait a gazdaság jelenségei képezik. A törté
nelem bármely időszakában az emberek életének szinte 
minden elemét a gazdasági viszonyok határozzák meg. 
A gazdaság alkotja a társadalom éltető magját, a termelés 
játszik elsődleges szerepet az emberiség életében. A tár
sadalmi-gazdasági viszonyok alkotják tehát azt az alapot, 
amelyre a felépítmény, a politika, a jog és a többi tudat
forma épül. Mivel ezek csak lassan változnak, a gazdasági 

24

alap pedig az új termelési eszközök fejlődése révén, illet
ve a termelési erőforrások jobb kihasználásával egyre ma
gasabb szintet ér el, a felépítmény mindig az alap után kö
vetkezik. A történeti fejlődés dinamikáját a termelő erők 
és a termelési viszonyok ellentmondása képezi; amikor 
a termelőerők fejlődése magasabb fokot ér el, az addigi 
termelési (tulajdoni és érintkezési) viszonyok már nyűggé 
válnak számukra, s akkor társadalmi forradalom követke
zik be. Átalakul az egész addigi felépítmény, és az addigi 
termelési módot egy új váltja fel.15 Ennek alapján az em
beriség történetét Marx négy nagy korszakra osztotta fel: 
ősközösség, antik rabszolgaság (illetve ázsiai termelési 
mód),16 feudalizmus és kapitalizmus. Az ötödik és egyben 
utolsó fokot a kommunizmus fogja megvalósítani -  ez a 
teljes szabadság és jólét birodalma.17

A polgári társadalom tehát Marx szerint történeti kép
ződmény, nem pedig a társadalom végső formája.

Marx a történelmi korszakokat rendkívül elnagyoltan 
és leegyszerűsítve próbálta beállítani, pedig minden általa 
felsorolt formáción belül a társadalmi, gazdasági, politikai 
gyakorlat sokféle változata alakult ki.18 Már a kiinduló
pont, az ún. ősközösségi társadalomról alkotott marxi kép 
is rendkívül sematikus. Az ősi társadalmakban ugyanis 
nem volt „közös tulajdon ”. A mindennapi élet tárgyait bir
tokolták: szerszámok, fegyverek, ruházat, edények, ház, 
sátor stb. A marxisták akkor vannak a legnagyobb bajban, 
amikor azt kell megmagyarázniuk, hogy az emberiség mi
ért tért át a kommunisztikus jellegű társadalmi formákról 
a magántulajdonon alapuló, kizsákmányoló osztálytársa
dalomra. Marx és Engels szerint mindez valamiféle „bűn
beesés” szerint történt. Az aljas kapzsiság, durva élvhaj- 
hászás, piszkos zsugoriság és a közös birtok megrablása 
eredményezték az új társadalmat.19

A többi korszak jellemzése sem teljesen felel meg a va
lóságnak, hiszen az antik társadalom jobbára nem épült 
kizárólag a rabszolgaságra, az ún. feudalizmus sem a job
bágyságra. A kapitalista társadalmat pedig csak a 19. szá
zad közepének viszonyai szerint próbálták megítélni. Egy 
olyan mozzanatról következtettek a tőkés fejlődés törté
neti tendenciáira, amely nem vált és nem is válhatott ál- 
talánossá.20

Marx szerint minden társadalmi konfliktus mozgatóru
gói gazdasági természetűek. Az embereket egydimenziós, 
szegényes tudatú, önző lényeknek tekintette, sem a kép
zeletvilág, sem a mítosz nem kapott helyet nála az em
beri valóságban. Az autonómia és a szabadság nem fért 
bele a marxi determinista felfogásba, pedig az ember és az 
emberi társadalom nem gép, így képes váratlan és alkotó 
megnyilvánulásra.21 A marxi tanítás tagadta a kultúra te
remtőként és hordozóként való létezésének gondolatát is.

A termelési viszonyok milyen jellegű változásával len
ne összefüggésbe hozható a kereszténység keletkezése, 
hittételeinek kialakulása, elterjedése és végleges győzel
me az ókorban? Milyen gazdaság érvekkel magyarázha
tó a gótikus stílus kialakulása és elterjedése a 13. század 
elején? A termelési és csereviszonyok elmélete szerint 
miképp magyarázható, hogy a quattrocento Firenzéjében 
kialakult a reneszánsz művészet, míg ugyanekkor Brüg- 
gében a gótikus stílus maradt meghatározó? Még Marx is
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feltette magának a kérdést az ókorban kialakult római jog 
19. századi hatására vonatkozóan.22

Marx szerint az ősközösség felbomlása óta23 az embe
riség egész történelme osztályharcok története. Tartalmát 
pedig mindig az adott kor termelési módja és az abból 
adódó osztálytagozódás határozza meg. Egy bizonyos 
társadalmi osztályhoz való tartozás a termelőeszközök
höz való viszonyból ered. Az emberi társadalom ősidők
től fogva két egymással antagonisztikus ellentétben lévő 
osztályból áll: a termelőeszközök birtokosaiból, a kizsák
mányoló kisebbségből, illetve a kizsákmányolt többség
ből. Az osztályhoz való tartozásnak mindenre kiterjedő 
következményei vannak. Az osztálytudat a társadalmi és 
politikai élet minden területére befolyással van. A társa
dalmi változás hatóereje az elnyomott, de felemelkedőben 
lévő osztályoknak a jobb életviszonyokért folytatott har
ca. A hatalom megszerzéséért vívott küzdelemben minden 
új osztály összeütközésbe kerül a régi uralkodó osztály- 
lyal. Az ókorban a rabszolgák harcoltak a szabadokkal, a 
feudalizmusban a jobbágyok a földesurakkal, a céhlegé
nyek a céhmesterekkel, a kapitalizmusban a proletárok a 
burzsoáziával.24 Az uralkodó osztály az államot is a saját 
szolgálatába állítja.

Marx úgy vélte, hogy a burzsoázia25 megteremtette sa
ját „sírásóját”, a proletariátust. Ugyanis minél fejlettebbé 
válik a kapitalizmus, annál inkább ellentmondásba kerül 
az egyre szűkebb csoport kezében felhalmozódó gazdag
ság, a munkásosztály osztályrészévé váló nyomor. A kapi
talizmus gazdasági ellentmondásai, az egyes súlyosbodó 
válságok, valamint a két osztály közötti harc szükségsze
rűen forradalomhoz fog vezetni, amely először a legfejlet
tebb gazdaságú országokban következik be. (Marx egyéb
ként úgy gondolta, hogy ez a forradalmi változás már az ő 
korában bekövetkezhet. Engelsszel folytatott levelezésé
ből kiderült, hogy minden egyes válságjelet a kibontakozó 
forradalom hírnökeként üdvözöltek, Engels pedig folya
matosan gyakorolta a fegyverhasználatot.)

A marxizmus azonban az osztályokat túlságosan is 
leegyszerűsített és merev kategóriaként fogja fel. Marx 
egyenlőségjelet tett a burzsoá és a kapitalista közé. Nem 
gondolta végig, hogy valaki polgár lehet anélkül, hogy 
tőkés lenne, mint például a felemelkedő szellemi fog
lalkozásúak. Nem vette tudomásul a kapitalisták közötti 
ellentéteket sem.26 A társadalom fő ellentétei ugyanis az 
uralkodó osztályon belüli hatalmi és az azzal együtt járó 
gazdasági harcból állnak.27

Személyi kultusz

Jó néhány könyvben, komoly folyóiratokban is személyi 
kultusz koraként próbálják meghatározni Sztálin haláláig, 
illetve a Szovjet Kommunista Párt XX. kongresszusáig 
(1956) tartó időszakot. Pedig a személyi kultusz fogalmát 
minden valószínűség szerint Hruscsov találta ki,28 hogy 
magyarázatot adjon Sztálin bűneire. Eszerint Sztálin meg- 
részegült a hatalomtól, és visszaélt vele. Valójában ezzel 
az indokkal éppen a lényeget akarták elkendőzni, hiszen 
„személyi kultuszról” II. Erzsébet angol királynő vagy De

Gaulle tábornok esetében lehet beszélni. Sztálin nem azért 
öletett meg milliókat, mert szadista volt (ámbár lehet, 
hogy közben ilyen kedvtelés is kifejlődött benne), hanem 
mert a hatalmát védte. A terrornak nem valami szubjek
tív, a rendszerrel ellenkező oka volt, hanem az az egysze
rű tény, hogy minden diktatúra terrorhoz vezet, mert egy 
kisszámú elit csak így tudja fenntartani hatalmát a több
séggel szemben. Nem a hatalom torzította el Sztálin sze
mélyiségét,29 hanem egy totális diktatúrában csak olyan 
ember lehetett vezető, aki leszámolt vetélytársaival, és 
nem voltak erkölcsi fenntartásai. Már Palmino Togliatti30 
is megjegyezte, hogy a személyi kultuszra való hivatkozás 
ellentétes a marxizmus elméletével is, hiszen nem lehet 
ilyen fontos jelenséget egy ember személyes tulajdonsá
gaira visszavezetni.31

A totális diktatúrában a vezér hivatkozási pont, aki 
mindent tud, és valósággal felsőbbrendű tulajdonságai 
vannak. Rákosi Mátyás Sztálint így köszöntötte 70. szü
letésnapján: Sztálin „meghallja a fű  növekedését és előre 
látja, hogy a magból majdan kivirágzó fa  hová veti ár
nyékát ”.32 A diktátor tévedhetetlen, a diktátor csalhatatlan, 
ellenkező esetben ellenőrizni és választással vagy valami
lyen más módon legitimálni kellene a hatalmát. A szovjet 
típusú diktatúra felhasználta az orosz monarchikus tradí
ciókat, az autoritás tiszteletét, a politika megszemélyesí
tésére való hajlamot, a kiemelkedő személyiségbe vetett 
hitet. Így kerülhetett Oroszországban először Lenin, majd 
Sztálin Isten33 és a cár helyébe. Lenin bebalzsamozott tes
tét gránitból emelt mauzóleumban állították ki,34 amely a 
kis-ázsiai Pergamonból Berlinbe került Zeusz-oltárt idéz
te.35 Leninnel kapcsolatban a politikai testhez fűződő ősi 
elképzelések keltek életre, melynek legrégebbi emlékei az 
egyiptomi fáraók mumifikálásáig és Nagy Sándor testé
nek kiállításáig nyúltak vissza. A felravatalozáskor közzé
tett központi bizottsági kiáltvány így fogalmazott: „Lenin 
él, pártunk minden egyes tagja egy darabka Leninből. 
Egész kommunista családunk Lenin kollektív megtestesü
lése...”3

Allampárt (és nem egypártrendszer vagy pártállam).
A Kommunista Párt nem volt valódi párt. A párt ugyan

is jogi, politikai és szociológiai szempontok szerint ön
kéntes, közhatalmi jogosítványokkal nem rendelkező 
szervezet. Célja a kormányzati hatalom választások útján 
való megszerzése. Párt nincs önmagában (egypártrend- 
szer). A latin „pars” szóból eredő párt elnevezés eleve 
’rész’-t jelent, és ha a részérdeket képviselők egy csoport
ja  szerzi meg magának az egyeduralmat, az csak a többiek 
rovására lehetséges. A pártok tehát együttesen fejezik ki a 
társadalom politikai tagoltságát, és közvetítenek az állam
polgárok, illetve a közhatalmi szervek között. A politiku
sok a pártok révén tudnak a választópolgárokhoz fordulni 
szavazataik elnyeréséért. Az állampolgárok valamelyik 
pártra leadott szavazatuk révén tudják gyakorolni a poli
tikai jogaikat.

A kommunista párt ezzel szemben nem a civil társada
lom egy csoportjának akaratát megfogalmazó és a poli
tika színpadán megszólaltató politikai szervezet, nem az 
azonos érdekekkel, értékekkel rendelkező emberek poli
tikai mozgalma, hanem militarista jellegű államigazgatási
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szerv. Nem választások révén akar részt kérni az ország 
kormányzásából, hanem a hatalom kizárólagos birtoklásá
ra törekszik. Nem egy alternatív programot ajánl, hanem 
„az egyetlen, valódi igazság” megtestesítőjeként hirdeti 
magát. Mindenki mással szemben kizárólagosságra törek
szik, arra hivatkozva, hogy csak a kommunista párt mint 
„Élcsapat” rendelkezik egyedül tudományosan megala
pozott ideológiával. Nem egyesületi jog alapján jön létre, 
hanem „ipsojure” az állam és a jog fölé helyezi magát.

Emberiség elleni bűncselekmény, emberiesség elleni bűn
cselekmény.
A történelemtankönyvek nem írnak arról, hogy a Szov
jetunió és csatlós országaiban milyen sokszor elkövették 
ezeket a súlyos bűncselekményeket.

Földosztás.
A történelmi tanulmányok többsége nem ír arról, hogy tu
datosan igazságtalanul és nem racionálisan hajtották vég
re.

Háborús bűncselekmények.
A magyar tankönyvek többsége szemérmesen hallgat ar
ról, hogy a szovjet hadsereg is követett el háborús bűn
cselekményeket.

Internálás.
El kellene határolni a kitelepítéstől és a deportálástól.

Termelőszövetkezet nem azonos a XIX. században kialakí
tott szövetkezetekkel.
A szövetkezet meg nem határozott számú tagokból álló és 
ezek egyenjogúságának elvén alapuló személyegyesülés, 
mely saját tagjainak keresetét vagy gazdaságát közös üz
letvitel által, önsegély (esetleg államsegéllyel kiegészítve) 
útján előmozdítja. A szövetkezetek más gazdasági célból 
jöttek létre, mint általában a kereskedelmi társaságok. Az 
egyesülés vezéreszméje elsősorban nem a minél nagyobb 
profit megszerzése, hanem az önsegély, vagyis hogy az 
elszigeteltségükben tehetetlen gazdasági erők egyáltalán 
érvényesülhessenek, megvédhessék magukat. A tagok ál
talában nem rendelkeznek külön-külön jelentős tőkével, 
ezért a nagytőkével szemben a kis gazdaságokat egyesítik, 
hogy így versenyképesek legyenek. A szövetkezet tehát 
kifejezetten személyegyesülés.
Az összefogás révén jelentősen csökkenteni tudták az üze
mi vagy a beszerzési költségeket. Így próbálják felemelni 
gazdasági, kulturális és szociális téren a „kisembereket”, 
akik egyébként szétforgácsolt erőikkel, egymástól elszi
getelten soha nem tudnának ilyen előnyökhöz jutni. Ezért 
a szövetkezet jelentős társadalomalakító eszközként is 
szolgált. A tagok valamilyen szempontból vagy foglal
kozásuk, vagy osztályhelyzetük, vagy mint eladók, vagy 
mint vevők azonos társadalmi csoporthoz tartoznak, akik 
felismerték a közös érdekeiket, összetartozásukat. A szö
vetkezet így vállalat és egyben mozgalom is. A szövet
kezet tehát a létező gazdasági és jogi kategóriák között 
marad, mégis inkább olyan szociális mozgalomnak mond
ható, amely a legnagyobb eredményeket tudta felmutatni
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az összes hasonló altruista kezdeményezés közül. Az in
dividualista és kapitalista környezetet nem akarja erősza
kosan megváltoztatni, hanem megpróbálja felvenni vele 
a harcot. Az egoizmussal szemben az altruizmust, a kapi
talizmussal szemben a szolidaritást hirdeti. Nem akarják 
eltörölni a magántulajdont, csak generálni, nem akarják 
megszüntetni a szabad versenyt és a vállalkozást, csak a 
hasznon osztozkodni.

Egyes mondatok értelmezése:
Míg mondjuk a kiegyezés kutatói többé-kevésbé meg
bízhatnak az írott források szavahihetőségében (természe
tesen ott is előfordulnak hazugságok, csúsztatások, téve
dések), addig a szovjet típusú diktatúra korának könyvei, 
tanulmányai és levéltári forrásai főszabályként hazugsá
gokat, dezinformációkat tartalmaznak. Sokszor csak a 
legkiválóbb háttértudással rendelkező kutató tud kiiga
zodni. Sokszor használták az ún. orwelli újbeszél (News- 
peak) nyelvet. Pl. tudni kell értelmezni, hogy mit jelen
tenek ezek a kijelentések: „szabadfolyást kell engedni a 
törvény által előírt büntető eljárásnak... ” Ez Nagy Imre 
és két társa halálos ítéletét jelentette. Vagy: „A kihallgatás 
rövid szünet után folytatódik. ” Ekkor verik ki a beismerő 
vallomást a terheltből. „Az ügyvéd a tárgyalás kezdete
kor 5 perc konzultációs szünetet kér. ” Mivel az ügyvéd 
a nyomozati szakban nem vehetett részt, ezért csak most 
találkozhatott először védencével. A példákat még lehetne 
tovább folytatni.

3. A szovjet típusú diktatúra fogalma

A totális diktatúra meghatározásánál először is tisztáz
nunk kell, hogy egy önálló és jogilag végleges közjogi 
rendről van szó, nem pedig egy kivételes állapotról, ame
lyet az alkotmány rendelkezései értelmében meghatáro
zott feltételek mellett csak háború vagy valamilyen rend
kívüli helyzet esetén vezetnek be, s amint ez a rendkívüli 
helyzet megszűnik, visszaállítják az alkotmányos rendet.37 
Ezzel szemben tehát a totális diktatúra új, önálló közjogi 
kategória, amelyben -  a Szovjetunióban 70 éves, Magyar
országon 40 éves regnálása alatt -  semmi olyan imma
nens mozgástendenciát nem tapasztalhattunk, ami a fenn
álló rendszer gyökeres megváltoztatására utalt volna.38 
A totális diktatúra egyébként is megreformálhatatlan, zárt 
rendszer. Ezt jól bizonyítják az erre irányuló elvetélt kísér
letek.39 A reformok következetes elutasítása nem politikai 
tévedés volt, hanem a rendszer logikájából következett.40

Egy szűk hatalmi elit a modern, 20. századi igazgatá
si technika alkalmazása révén tudta kialakítani a totális 
diktatúrát. A társadalmi uralom olyan formája jött létre, 
amely semmilyen korlátozást nem tűrt el, az élet minden 
területét ellenőrzése és irányítása alá akarta vonni.41

A hatalomgyakorlás a politikai rendszer minden szfé
rájában nyers, kendőzetlen és kontrollálhatatlan dikta
tórikus kormányzásban jelent meg. Ez a kizárólagosság 
szükségképpen a társadalom autonóm politikai mozgás
tereinek teljes kiiktatásához vezetett, amelyet úgy tudtak 
elérni, hogy az uralomgyakorlás technikáját leegyszerű-
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sítették. A hatalommegosztás elvét tagadva, a törvény
hozó, a végrehajtó és a bírói hatalmat egy kézben össz
pontosították, és egy hierarchikus, rendkívül centralizált 
államszervezetet építettek ki, amelyet az állampárt irá
nyított és ellenőrzött. Így az egyes állam- és pártfunkci
ók összefonódtak.

A központi hatalom az élet minden, még a korábban a 
politikától távol eső részét is irányítani kívánta.42 A poli
tika, a gazdaság, a társadalom, a kultúra vonatkozásában 
minden kérdést egy szűk elit döntött el, amelynek élén 
egy korlátlan hatalommal bíró diktátor, a „főtitkár” állt.43 
A Szovjetunió Kommunista Pártja XVII. kongresszusán 
(1934. január 16.-február 10.) a főtitkárt már nem is vá
lasztották.44

A bolsevik típusú párt a hatalomkoncentráció és a totá
lis diktatúra biztosítékaként működő szervezet lett. A párt
-  mint államilag tételezett jogszabályok felett álló testület
-  az egész államszervezetet, illetve a társadalom minden 
szféráját ellenőrzése és irányítása alatt tartotta.

A társadalom, az állam, de még a párt feletti totális 
ellenőrzést is egy terrorisztikus eszközöket is alkalmazó 
titkosrendőrség gyakorolta, amely a tényleges ellenségen 
túl a potenciális és önkényesen kiválasztott ellenfeleket is 
likvidálta. A totális diktatúrában a félelem pszichózisa, a 
hatalomkoncentráció fenntartója és újratermelője. A poli
tikát kriminalizálták és bárkit, bármilyen ürüggyel (még 
a legfelsőbb vezetők közül is) felelősségre lehetett vonni, 
akár halálra is lehetett ítélni.45

Az uralkodó elit irányította szinte minden részletre ki
terjedően a gazdaságot, a termelést és az elosztást. A tör
ténelem során nem volt még egy uralmi rendszer, amely

az anyagi juttatások és a szankciók ilyen széles körű rend
szerét alkalmazta volna.

Az uralkodó elit rendelkezett a hír és az információ mo
nopóliumával. Kezében tartotta a tömegkommunikációt 
és a propagandát.

A többnyire marxizmus-leninizmusnak nevezett ideo
lógiát mint afféle „államvallást” kényszerítették rá a la
kosságra.46 Az óvodától az egyetemig, a felnőttoktatástól 
a médiáig mindenhol a hivatalos tanokat sulykolták az 
emberek fejébe, mint olyan tanokat, amelyek minden kér
désre választ adnak, és egyben megoldják az emberiség 
problémáit. Azt állították, hogy a kommunista párt a „pro
letariátus élcsapata”, és hogy a kommunista (szocialista) 
rendszer Marx és Lenin elképzelései szerint építi fel a „tö
kéletes társadalmat”, ahol mindenki „szükségletei” sze
rint fog hozzájutni a földi javakhoz. Valójában sohasem a 
proletariátus, hanem a pártelit gyakorolta a hatalmat. Még 
ha el is hinnénk, hogy a párt vezetői a proletariátus érde
kében kormányoztak, az is csak olyan mitológiai formá
ban történhetett volna, mint ahogy „XIV Lajos közvetíté
sével Isten uralkodott” Franciaországban.

A totális diktatúra nemcsak terrorizálta a társadalmat, 
hanem megpróbálta a saját érdekeinek megfelelően átala
kítani. A lakosságot militarizálták47 és atomizálták. Meg 
akarták semmisíteni a társadalom szerves, alulról fölfelé 
való szerveződését, önálló létét, a civil társadalmat. Ezért 
megpróbálták felszámolni az egyházakat, a vallásosságot. 
Betiltották a pártokat, egyesületeket, a civil mozgalmakat 
és szervezeteket. Igyekezetek meggyengíteni a családot, 
gyengíteni a tradíciókat, a régi szokásokat, a szülőföldhöz 
való kötődést, a nemzeti érzést.
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Egyesület, Szeged, 1936, 11-12. o.

38 Nagy Imre 1953-as kormányprogramja vagy az 1968-as gazdasági 
reformok a rendszer lényegét nem érintették.

39 Vajda Mihály: Orosz szocializmus Közép-Európában. Századvég, 
Budapest, 1989, 15. o.

40 Ezért került sor 1968-ban Csehszlovákia megszállására. Brezsnyev 
és tanácsadói jól tudták, hogy csak a sajtószabadság engedélyezése 
milyen beláthatatlan következményekkel járna rájuk nézve.

41 A  kommunista párttagok kötelezettségeinek felsorolásánál is meg
találjuk ezt az elvet: „...az osztályharcban nincs légüres tér. Ahol 
nem tör előre a szocializmus, oda behatolnak a kapitalizmus erői. 
Ahol nem hajtják végre a párthatározatokat, ott teret nyitnak az el
lenségnek. ” Lásd Pató Imre: A  párttagok jogai és kötelezettségei. 
Társadalmi Szemle, 1953/2., 165. o.

42 A  szovjet típusú diktatúra még az öltözködést és a hajviseletet, a di
vatot is megpróbálta irányítása alá vonni.

43 Ebben a kérdésben is Leninre hivatkoztak: „A szovjet szocialista 
centralizmus egyáltalán nem mond ellent az egyszemélyi uralom és 
diktatúra elvének, mivel az osztály akaratát időnként olyan diktátor 
valósítja meg, aki egyedül többet tehet és nagyobb szükség van rá. ” 
Idézi Heller, Mihail -  Nyekrics, Alekszandr: A Szovjetunió története. 
Osiris Kiadó, Budapest, 2003, II. k. 150. o.

44 Jellemző Sztálin egyszemélyi vezetésére és terrorjára, hogy a Szov
jetunió Kommunista Pártja XVII. kongresszusán megválasztott 
Központi Bizottság 71 tagja és 68 póttagja közül 98-an erőszakos 
halállal haltak meg. A  kongresszuson 1225 szavazati és 711 tanács
kozási joggal részt vett küldött közül 1108 szintén a terror áldozata 
lett. Lásd Takács Gábor: Intézmények és tisztségviselők a Szovjet
unióban. 1917-1990. KLTE, Debrecen, 1992, 81. o.

45 A  Szovjetunióban a politikai rendőrség három egymást követő veze
tőjét, G. G. Jagodát, Ny. I. Jezsovot, L. P. Beriját főbe lőtték. Sztá
lin kivégeztette szinte a teljes pártvezetést Buharintól Zinovjevig. 
Magyarországon különösen a belügyminiszterek voltak veszélyezte
tettek. Rajk Lászlót kivégezték, Kádár János életfogytiglani szabad
ságvesztést kapott. Zöld Sándor nem várta meg, amíg letartóztatják, 
inkább öngyilkos lett. Rákosi Mátyást a Szovjetunióba internálták.

46 Leszek Kolakowski szerint: „egyetlen modern társadalom sem lé
tezhet valamilyen legitimáció nélkül. És ez a legitimáció egy totali
tárius társadalomban csak ideológiai természetű lehet. A  totális tár
sadalmak és a totális ideológia egymást feltételezi. ” Idézi Schmidt 
Mária: A  jövő végérvényesen megbukott. In Schmidt Mária: 
(szerk.): Kommunista világ született. XX. Század Intézet, Budapest, 
2008, 12-13. o.

47 Sztálin csizmában és félkatonai ruhában járt. A  pártvezetés ebben is 
utánozta a vezért. A  pártot Sztálin egyébként is a hadsereghez ha
sonlította: „Pártunk, ha a vezetőség felépítésére gondolok, a legfelső 
szinten körülbelül 3000-4000 vezetőből áll. Ok úgyszólván pártunk 
karát képezik. Ehhez jön még középső szinten 30 000-40 000 vezető, 
ők képezik a  párt tisztjeiből álló hadtestet. Ezután a párt alsó pa
rancsnoki állománya következik, mintegy 100 000-150 000 fő. Ok 
bizonyos fokig pártunk altisztjei. ” Lásd Pravda, 1937. március 27. 
A  szocialista országok tartották fenn a legnagyobb hadsereget, köl
tötték a legtöbb pénzt fegyvereikre, alkalmazták az általános had
kötelezettséget. Emellett számos félkatonai vagy katonai szolgálatra 
előkészítő szervezetet, mozgalmat működtettek (például „munkára, 
harcra kész” [MHK] mozgalom, kisdobos, úttörő, ifjúgárda, mun
kásőrség). A  társadalom militarizálásának rendelték alá az oktatást is 
(külön tantárgy lett a honvédelmi oktatás).
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Függelék______________________________________

Egy országos felmérés során a történelemtanárok legna
gyobb része az alábbi válaszokat adta:

14) Vannak-e ún. kényes témák a XX. század történelmében?

N= 481

34%

A megkérdezettek 34%-a szerint több kényes téma is van.

1. Rendszerváltozás
2. 1956-os forradalom
3. Trianon
4. Holokauszt
5. Horthy-korszak

14) Tapasztalatai alapján milyen ismeretekkel rendelkeznek a tanulók 
a magyarországi államszocializmus történetéről?

N= 481

elégséges
33%

közepe
30% megfelelő
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