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Tegnap este a híradóban bem ondták az időjárás-jelentésben, hogy egész nap sütött
a nap. É n egész nap o tthon voltam, be volt borulva. Mégis hittem a hírnek, m ert ab
lakom on kinézve csak tenyérnyi az ég, a többi a tiétek, ti tudjátok.
Illetve h á t ti se: m ert a győztesé is csak ép p en hogy egy tenyérnyi hely.

H eller Ágnes

KELET-EUROPA „DICSŐSÉGES
FORRADALMAI”
Nóvé Béla fordítása
Bevezető
Az elm últ húsz év során egyetlen olyan politikai esem ény sem keltett akkora figyelmet
a nyugati világ akár legtávolabbi szegleteiben, m int azok a drám ai változások, amelyek
1989-ben Kelet-Európábán végbementek. Csaknem ugyanilyen hatást gyakorolnak
azok a kevésbé drám ai, ám de sem m iképp sem jelentéktelenebb politikai, társadalm i
és gazdasági döntések, folyamatok, am elyek jelenleg is zajlanak. M anapság Kelet-Európában történik valami, am i csak ritkán szokott, valami, ami megváltoztatni készül
az általunk ism ert világot, éspedig oly sok tekintetben, hogy annak következményeit
ez idő tájt m ég csak találgatni sem lehet. Valamennyien résztvevői és szem tanúi lettünk
egy történésnek, amely e percben is folytatódik. Szereplői vagyunk, ben n e élünk, és
m agunk is form álódunk általa: ez a m i történetünk. Eseményeit vitatva tudósok és
újságírók egyaránt a „történelm i” vagy „világtörténelmi” kifejezéseket használják. A
„történelm i” jelző ez esetben három különböző jelentést hordoz. Először is azt jelenti,
hogy ezen esem ényekről valam ennyi jövőbeni történelem könyv megemlékezik majd.
Jelenti továbbá azt, hogy az a folytonosság, amely m indeddig a kelet-európai országok
örökké tartó jelenének látszott, m ost egyszeriben m últtá lett, hogy 1989 esem ényei e
népek életében egyszer és m indenkorra lezártak egy fejezetet. A totalitáriánizmus, le
bontásának folyamatával, im m ár történelem m é vált. Végül pedig a „történelm i” fo
galm a m agában h o rd ja a „megélt” történelem jelentését is. A kelet-európai események
láthatatlan köteléket terem tettek e történelem részesei és szem tanúi közt: a kortársiasság kötelékét. Politikailag tudatosodott kortársiasságunk ettől a perctől im m ár közös
em lékeket hordoz, am ire a m ásodik világháború óta nem akadt példa. M indaz, ami
Kelet-Európábán történt, m a kollektív értelm ezésre vár, amelybe bárm ely kortárs be
avatkozhat. Hiszen az értelm ezés nyom ban egyfajta beavatkozás is, am ennyiben a tö r
ténés m ég befejezetlen és közös látóm ezőnkben m indegyre form álódó élmény.
Az átlag újságolvasók és tévénézők szám ára nem kétséges, hogy Kelet-Európábán
m anapság a forradalm ak tovább folynak, és ebben igazuk is van. Azoknak, akik szo
ciológiai és politológiai szakm unkák böngészése helyett inkább az esem ényeket figye
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lik, követik, rendesen helytálló az ítéletük. Hiszen hosszú távon épp a tudom ányos
m űveknek kell igazodniuk m indahhoz, am it a politika feltalál, az em berek kigondol
nak és cselekszenek. Forradalm ak zajlanak teh át - ám de miféle forradalm ak? Melyek
sajátos vonásaik? H onnan erednek, miféle tradíciókat folytatnak, s miféle feladatokat
kell véghezvinniük? Mi m ódon alakíthatják át E urópa és talán a világ politikai térké
pét? ím e, ezek azok a kérdések, amelyekre ezúttal választ keresek.
Előbb azonban egy megjegyzést kell tennem . K eiet-Európa nem történeti és nem
is kulturális avagy földrajzi kategória, h an em kizárólag politikai. Csehszlovákia, Len
gyelország, M agyarország és a jugoszláv államszövetség egynémely tagköztársasága
hagyom ányosan - és nem csupán földrajzilag - K özép-Európához tartozik. KeietE urópa a mi értelm ezésünk szerint egyet jele n t a szovjet befolyási övezettel. Azokat a
hajdani csatlós államokat foglalja m agában, am elyekre rákényszerítették a társadalm i
és politikai szerveződés totalitáriánus m odelljét, valam int Jugoszláviát, amely e mo
dellt m aga vezette be.
M inthogy a „forradalom nak” kettős aspektusa van: egyfelől a totalitáriánizm us le
bontása, másfelől egy új politikai, társadalm i és gazdasági ren d megalapozása, így a
„Keiet-Európa” megjelölés, am ennyiben tisztán az elsőről beszélünk, önm agában m ég
nem téves, ám de tüstént azzá lesz, am int ráté rü n k a m ásodik szem pont szerinti elem 
zésre.
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Némely forradalm ak egyszerűen „történnek” - m íg m ások inkább „lezajlanak”. E két
féle típus időtartam és látványosság tekintetében egyaránt eltér egymástól. A politikai
forradalm ak a leglátványosabbak. Ez indította H annah A rendtet a rra a megjegyzésre,
hogy a politika a jelenségek világában zajlik. A politikai forradalm ak am ellett inten
zívek és rövid lefolyásúak. Az ilyen forradalm ak az esem ények felgyorsult, sűrített és
akcióvezérelt sorozata nyom án vagy áttörést hoznak, vagy vereséget szenvednek. Ez
zel szemben - legalábbis látszólag - a társadalm i és gazdasági forradalm ak sokkal in
kább „zajlanak”, sem m int „történnek”; időben kiterjedtebbek, és inkább olyan akci
ókból állnak, am elyeket esem ények helyett folyamatok vezérelnek. És mégis, a társa
dalm i, gazdasági forradalm ak kezdeti akciói a leginkább lényegre törők. Ezek az ak
ciók: döntések, határozatok, reform ok. A m int egy intézkedést m eghoznak, az tüstént
érezteti hatását, olykor egy nap, olykor csupán egyetlen óra leforgása alatt. Ámde e
rövid kezdeményező aktust rendesen a társadalm i és gazdasági forradalm ak elhúzódó
folyamata követi, amelynek eredm ényét nem lehet előre látni, csupán m egsejteni, és
amelyről senki a legcsekélyebb bizonyossággal sem képes megjósolni, hogy h a egyál
talán, úgy m ikorra fog beteljesedni.
A politikai forradalm ak tudatosan indulnak, s jóllehet nincsenek megtervezve, az
em berek többnyire tisztában vannak vele, hogy az, am it csinálnak, forradalom .
Ugyanakkor a társadalmi, gazdasági, sőt m ég a technológiai forradalm ak is csak ritkán
indulnak tudatos kezdeményezésként. Ez az egyik ok, am iért oly kevéssé láthatók. Fel
szín alatt zajló folyamatok ezek, jóllehet m inél kiterjedtebbek, m inél inkább felerő
södnek, annál láthatóbbá lesznek. A huszadik század és kiváltképpen a totalitáriániz
mus új elem et hozott e szokványos alapképletbe. A totalitárius diktatúra, különösen
annak lenini-sztálini válfaja rendeletek által váltott ki társadalm i, politikai és techno
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lógiai forradalm akat, ráadásul m ég a rra sem hagyva időt, hogy az elindított folyama
tok a m aguk ritm usa szerint lejátszódjanak. A p á rt m induntalan beavatkozott e folya
m atokba, am elyeket egyébként is pusztán saját ideológiája és rendeletéi váltottak ki,
an n ak érdekében, hogy fejlődésüket meggyorsítsa, s hogy m indinkább növekvő iram 
b a n hajtsa őket egy felülről rájuk kényszerített végcél felé. Ekképpen a társadalmi,
technológiai és gazdasági forradalm ak politizálódtak, és összességükben éppoly lát
ványossá váltak, akár a politikai folyamatok.
K elet-Európa forradalm ai politikai forradalm ak, am ennyiben a régi rendszert
m egdöntötték, és m ost egy új alapvetése felé haladnak. M int politikai forradalm ak,
K elet-Európa forradalm ai bizonyos m értékben, h a nem is egészen, más politikai for
radalm ak hagyom ányába illeszkednek. Rom ánia egyedüli kivételével a felkelés for
m áját ez idáig m ég sehol sem öltötték m agukra. Csehszlovákiában a forradalom a p ol
gári engedetlenség lenyűgöző kollektív tetteként nyerte el alakját, a Prágai Tavasz egy
második, javított és szélesebb körökhöz eljutott kiadásaként. Lengyelországban, csak
úgy, m int Magyarországon, a politikai forradalom lépésről lépésre haladt előre, m int
egy utógondolataként a m á r korábban lezajlott drám ai küzdelm eknek, amilyen pél
dául a szovjet hadsereg által eltiport 1956-os m agyar forradalom és felkelés volt, vagy
a hetvenes évek tömeges lengyel tiltakozó mozgalmai, am elyek végül a Szolidaritás
intézm ényesülésében érték el tetőpontjukat, no h a később átm eneti vereséget szen
vedtek a szovjet vezetőség által kitervelt és elrendelt katonai puccs révén. Joggal
m ondhatni, hogy Lengyelország, Magyarország és Csehszlovákia lakossága egy belső
szovjet katonai fenyegetés megszűntével visszatért a szovjet uralom felszámolását célzó
saját eredeti történelm i kezdeményezéseihez, a m aga történelm ét akképpen folytat
ván, m intha a szovjet beavatkozás m eg sem tö rtén t volna. „Re-volválni”, ugyanazon
tém akört újratárgyalni, nos ebben áll a „revolutio” fogalm ának eredeti, prem odern
jelentése is. Sem Rom ánia, sem az NDK esetében nem volt m it újratárgyalni. A mos
tani kelet-európai forradalm ak sokszólamú együttesében a ném et és rom án m otívum
hangzása a leghagyományosabb. Egyfelől: felszabadulni az idegen elnyom ás alól, és
egyesülni a nem zet többi részével; másfelől: felszabadulni a zsarnokság alól, és végezni
a zsarnokkal - hatásos és egyszerű dallam m ind a kettő. Természetesen a magyarok,
lengyelek, csehek és szlovákok éppúgy nem akarnak visszatérni az 1956-os, 1968-as
vagy az 1980-as állapotokhoz, m int ahogy e dicső korszakok ideológiájához, elképze
léseihez és szervezeti form áihoz sem. M indezekhez csupán az újrakezdés jegyében
nyúlnak vissza, a totalitárius diktatúrák tényleges avagy csak potenciális m egdöntését
m integy kiindulópontként tekintve."Ez állítás igazáról m enten megbizonyosodha
tunk, h a egy röpke pillantást vetünk a történtekre. Lengyelországban a valamennyi
ellenzéki erő t m agában egyesítő töm örülést m indm áig a „Szolidaritás” névvel illetik,
jóllehet ez a politikai entitás csak igen kevéssé em lékeztet az egykori, 1980-as „Szoli
daritásra”. És mégis: a „Szolidaritás” több, m int csupán egy név; egyfajta valódi foly
tonosság létezik itt. M agyarországon m indkét vezető politikai p á rt újonnan alakult,
és 1956-ra m indkettő m int saját hagyom ányára hivatkozik. Nagy Im rét, a forradalom
lázadó kom m unista miniszterelnökét 1956 m ártírjaként általános tisztelet övezi, m int
ahogy a dem okrata populista Bibó Istvánnak, a forradalm i korm ány államminiszte
rén ek nevét is o tt láthatjuk valamennyi zászlóra felírva.
A forradalm ak azonban rendszerint a tényleges jelenben és nem a m últban találják
fel kezdeteiket. A m últ egy kiválasztott pillanatához való visszatérést jo b b ára gesztus
ként kell értelm eznünk, afféle jelm ezes főpróbaként, amely megelőzi a valódi ese
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m ényt. Csakhogy nem ez a helyzet az 1980-hoz való lengyel visszanyúlás vagy a gyö
kereiket az 1956-os forradalom ban kereső m agyar törekvések esetén. Ezek nem gesz
tusok, nem a je le n forradalm ának főpróbái csupán. Sokkal inkább úgy tekinthetjük
őket, m int a korábban lezajlott forradalm ak egyenes folytatását, s m indaz, am i e kettő
között politikai tére n történt, m ost egyszerűen eltöröltetett. A z eltörlés e gesztusa pedig
döntő jelentőségű: általa n y er igazolást a tartózkodás a vérontástól, sőt m ég azok m eg
büntetésétől is, akik különben a totalitárius rendszer idején politikailag jelentős po
zícióban voltak (kivéve persze a közönséges gyilkosokat). Az eltörlés önként vállalt am 
nézia, a kollektív emlékezet megtisztítása; új, tiszta lap. Amikor a M agyar Szocialista
Párt ném ely vezetője am iatt panaszkodik, hogy a n é p hálátlan azok iránt, akik saját
pozíciójukból m egkönnyítették a békés hatalomváltást, ham isan érvel. A nagylelkűség
hiánya nem egyéb, m int a bosszú elengedésének másik oldala. Pozsgaynak nincs többé
esélye a köztársasági elnöki székre, m iként a titkosrendőrség tagjaira sem vár életfogy
tiglani börtönbüntetés. Az eltörlés pontosan ezt jelenti.
Egy politikai változás vagy átalakulás akkor nevezhető forradalom nak, h a az a szu
verenitás megváltozását eredm ényezi. A totalitárius politikai rendszerek a p á rt szuvere
nitásán alapulnak, am i azt jelenti, hogy a kom m unista p á rt m inden hatalom formális
letétem ényese. A pártszuverenitás, dejure és defacto egyaránt, m á r csaknem m indenütt
lebomlott, s helyette a közép-európai térségben im m ár bevezették a népszuverenitást.
Azokat a forradalm akat, amelyek ezt kivívták, szó szerint megilleti a „dicsőséges”jelző,
m inthogy felszabadító forradalm ak voltak. Természetesen vannak dicstelen forra
dalm ak is. Ilyen volt például a bolsevik típusú totalitárius uralom fokozatos bevezetése
az alkotmányozó nemzetgyűlés feloszlása nyom án, d e éppúgy a náci p á rt hatalom át
vétele vagy Khom eini ajatollah diadala Iránban. Kelet-Európa egynémely politikai
forradalm a azonban nem csupán a szó szoros értelm e szerint „dicsőséges”. A „vissza
térés”, az attól a ponttól való újrakezdés gesztusa, ahol e nép ek saját történelm e „fél
beszakadt”, valam int az a szándék, hogy m agát e „félbeszakítottságot” is kitöröljék a
kollektív emlékezetből - nos, m indebben van valami, ami a „dicsőséges angol forra
dalom ” távoli em lékét idézi.
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Az 1917. októberi bolsevik puccs önm agában nyilvánvalóan nem forradalom - sokkal
inkább egy újfajta hatalm i technika gyakorlati próbája volt. A bolsevikok a legfőbb
hatalm i intézm ényeket azért ragadták m agukhoz, hogy egy ideologikus tervezetet kö
vetve politikai, társadalm i és gazdasági forradalm akat hajtsanak végre. A m i szem
pontunkból m ost csupán az a fontos, hogy a bolsevikok nem törekedtek, sőt m ég csak
nem is színlelték, hogy törekednének az 1917. februári forradalom ígéreteit és célki
tűzéseit valóra váltani. A februári orosz forradalom valódi forradalom volt, az európai
hagyom ány legjobb értelm ében. Az abszolút uralkodó lem ondásra kényszerült, az
uralkodói szuverenitást felváltotta a népszuverenitás, im m ár napirenden volt egy új
fajta dem okratikus rendszer megalkotása. A bolsevikok nem akként léptek a színre,
m int a régi rendszert m egdöntő m odernitás hívei. Sokkal inkább egy m odern, im m ár
az alkotmányos legitimáció útjára lépett rendszert döntöttek m eg egy másfajta modem itásértelm ezés jegyében. A dem okrácia és a liberalizmus elleni ádáz harc a kor
szerűség egy állítólag közösségi válfajának nevében 1917 októberével kezdődött. En
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nek folytatása volt azután a marcia su Roma, m ajd az, hogy a Führer a weimari alkot
m ányt semm isnek nyilvánította. A m ásodik világháború u tán - annak ellenére, hogy
abban két európai totalitárius rendszer is vereséget szenvedett - a totalitárius dikta
tú ra hatalm i technikáját (m ind bolsevik, m ind fasiszta válfajait) számos harm adik vi
lágbeli állam széles körben meghonosította, s a bolsevik változatot néhány európai or
szág is átvette. És ezúttal nem a Szovjetunió legfőbb „csadós állam aira” gondolok, ahol
a totalitáriánizm ust idegen hadseregek vagy a szovjet vezetők által kezdem ényezett
puccsok révén vezették be, m iként például Csehszlovákiában 1948 februárjában. Má
ra a totalitáriánizm us bolsevik válfaja teyességgel kimúlni látszik, annak ellenére, hogy
ázsiai jelenléte m ég m ost is erős. Hogy vajon ugyanez áll-e m ajd a fasiszta forgatókönyvre is - ez egyelőre m ég a jövő kérdése.
A totalitárius forradalm ak szemben állnak a m odernitás m ás formáival. M indegyi
kük a liberális/demokratikus/„nyugati” berendezkedést tám adja, ám egymással is épp
úgy harcban állnak. A Goebbels-féle propagandagépezet „bolsevik-plutokrata” jelző
párosítása több, m int olcsó fogás: a rró l tanúskodik, hogy a totalitáriánus elképzelések
m in den ízükben m odernek, és hogy nem tű rn e k m eg vetélytársat.
A totalitáriánizm ust lebontani bizonyos értelem ben annyit tesz, m int visszatérni a
totalitáriánizm us előtti állapotokhoz, ám de nem egy p rem o d e rn állapothoz. Azokban
az országokban, ahol liberális dem okrácia sohasem létezett, inkább egy m ár a totali
táriánizm us előtt is létező modellhez, sem m int egy valóságos történelm i állapothoz kell
visszatérni. A m odernitás egy eltorzult változatából egy p rem o d ern állapothoz való
visszatérés ugyanis m agában rejti an n ak veszélyét, hogy ism ét valami hasonló, h a nem
is teyességgel azonos ciklusba lépünk. Nyilvánvaló a kockázat, hogy am ennyiben egy
újonnan helyreállított antidiluviális társadalm i és politikai berendezkedésből a libe
rális dem okrácia nem képes m iham arabb megszületni, a totalitáriánizm us ú jra erőre
kaphat. így hát a sárkány valahány fejét egyetlen csapással kell levágni.
A szovjet típusú totalitáriánizm ust m indazonáltal rendkívül nehéz és bonyolult fel
ad at lebontani.
A náci totalitáriánizm usra a szövetségesek vereséget m értek. Ezután egy valódi tün
dérm ese következett: az egykori totalitárius ország elsőszülötte (nagyobbik része) szü
letésnapi ajándékképpen egy liberális/demokratikus alkotm ányt és egy m űködő gaz
dasági berendezkedést kapott a győztesektől. A m ásodszülött (a kisebbik rész) úgy
szintén születésnapi ajándékként a szovjet totalitárius rendszer m odelljét vehette át.
A nagyobbik testvér kem ényen dolgozott, tehetős, büszke férfi lett belőle; a kisebbik
testvér is kem ényen dolgozott, ám de csak szegény szolga és koldus m aradt. M iután
forradalm ának kezdő lépését m egtette, a kisebbik testvér úgy döntött, hogy elfogadja
bátyja alkotm ányát, miáltal m ég saját alkotmányozó hatalm ának igénybevételéről is
lem ondott. M inthogy a két testvér egy nem zettestet alkot, az idősebbik nyilván a saját
elképzelései szerint fogja lebontani az ifjabbik totalitárius társadalm i és politikai be
rendezkedését. Csakis a jövő d öntheti el, hogy ez m indkettejüknek tisztán a javára
válik-e, vagy netán k áruk is származik belőle. M indenesetre a többi kelet-európai
nem zetnek nincs effajta válaszlehetősége. így h át kénytelenek egym aguk elvégezni
ezt az igen-igen fájdalmas és bonyolult m űtétet, amely siker esetén ugyan bőséges ál
dással kecsegtet, ám ehhez saját totalitárius rendszereiket m aguknak kell lebontaniuk.
A „lebontani”, nem a „lerombolni” szót használom. Természetesen a totalitárius
rendszereket, m int rendszereket, le kell rom bolni, s a totalitáriánizm ust lerom bolni
is csupán totálisan lehet. Valamennyi m űvelet közül m ég ez a legegyszerűbb. A tota-
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litáriánizm usnak kettős vetülete van: a totalitárius állam és a „totalizált” társadalom .
Első lépésként létrejön egy totalitárius p árt; a m ásodik lépésben ez a p á rt m egkapa
rintja az államot, és azt totalitárius állam m á alakítja; végül pedig az állam totalizálni
kezdi m agát a társadalm at is. A totalitáriánizm us törvényen kívül helyezi a pluraliz
m ust. A totalitárius állam tiltja a politikai pluralizm ust, egy totalizált társadalom ban
nem létezhetnek olyan társadalm i intézm ények, eszmék, tulajdonform ák, ízlésválto
zatok stb., amelyek eltérnek a központilag elfogadott, előírt és ellenőrzött ideológiától.
Persze a pluralizm us - függetlenül attól, hogy tiltják vagy nem - valam ennyi m odern
társadalom zugaiban megél. Abban a pillanatban, hogy a totalitárius állam feladja a
társadalom totalizálására vonatkozó előjogait, a gondolatok pluralizm usa m enten elő
tűnik a korábbi rejtőzésből. Egy társadalm at lehet erősebb és leh et enyhébb m érték
ben totalizálni. A közép-európai totalitáriánizm us Lengyelországban és Magyarorszá
gon jóval „lazább” form ában jelentkezett, an n ak a ténynek köszönhetően, hogy ezek
ben az országokban a kom m unista pártok a társadalm i élet bizonyos területein rész
ben avagy egészen felhagytak a szoros ideológiai felügyelettel, am íg például Románi
ában a társadalom totalizálása hom ogén m ódon érintetlen m aradt.
M inthogy ép p en a totalitárius állam az, amely a társadalm at totalizálja, avagy annak
béklyóit meglazítja, ennélfogva a totalitárius állam ról való lem ondás egyben m agában
hordozza a totalizált társadalom ról való lem ondást is. A m int egy törvényesen elismert,
eleven és m űködőképes politikai pluralizm us létrejön, a totalitáriánizm us máris le
rom boltatott. Ezzel azonban m ég nincsen lebontva.
A többpártrendszer és a totalitáriánizm us egymással összeférhetetlen. Ebben az ér
telem ben a többpártrendszer keretei közt az állam és a társadalom egyaránt teljes m ér
tékben detotalizált. U gyanakkor a szovjet típusú totalitáriánizm us egy olyan gazdasági
m odellt kényszerített a társadalom ra, amit nem lehet egyetlen rendelettel eltörölni.
Ráadásul a forradalom utáni társadalm ak m egörököltek egy közigazgatási hivatali ap
parátust, am i talán felszámolható volna rendeletileg, ám am it adm inisztratív m ódon
lehetetlen egy újjal pótolni.
A gazdasági szerkezet, a közigazgatás, a tulajdonviszonyok, ezek az egymást átfedő
kérdéskörök jelentik a totalitárius m últ azon tehertételét, amelytől nem lehet pusztán
azáltal m egszabadulni, hogy lerom boljuk őket. Ezeket le kell bontani. Az uralkodó
p á rt funkcióját nem kell pótolni, az m inden további nélkül eltörölhető. Az állami tu
lajdonlást azonban valami mással kell felváltani, hiszen anélkül, hogy bárm it a helyébe
állítanánk, nem lehet lerom bolni. Egyszerűen szólva: valaki m ásnak kell a tulajdonos
nak lennie. Az állam i hivatalnoki k art úgyszintén m eg kell újítani, m inthogy tagjai
m ég a pártállam politikai kiválasztottjai, és mivel jórészt politikai, nem pedig szakmai
szem pontok alapján választották ki őket; túlközpontosított és hierarchikusan irányí
tott közigazgatás jö tt létre. U gyanakkor az ügyeket m ind helyi, m ind központi szinten
irányítani kell. Ekképpen teh át a lebontás azt az eljárást foglalja m agában, amely el
szakítja egymástól a tulajdonviszonyok és a gazdasági, társadalm i irányítás egyes ele
m eit, am elyeket a totalitáriánizm us hajdan a m aga m intája szerint egybeolvasztott.
M indezeket egy olyan másfajta új kontextusba kell helyezni, am elyben a gazdaság
gyorsan növekedhet, és a társadalom létfontosságú közigazgatási funkciói túlzott kor
látozásoktól m entesen m űködőképesek lesznek.
A totalitáriánizm us lebontása egyet jele n t a társadalom gazdasági és közigazgatási
funkcióinak egy szabadabb és hatékonyabb irányú rekonstrukciójával.
A rekonstrukció újjáépítést vagy helyreállítást jele n t, ám egyúttal m entális felidé
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zését is egy korábbi m odellnek, rendszernek, elm életnek. M agában foglalja továbbá
azt is, hogy nem pontosan ugyanazt a stru k tú rát kell újra felépíteni avagy helyreállí
tani, és hogy a rekonstruált rendszer vagy elmélet folyton változik egy tökéletesebb
és következetesebb variáns felé haladva.
A totalitárius gazdaság önm agát m indenekelőtt és legfőképpen a hatékonyság fo
galmaival igazolta, csupán esetenként a méltányossággal, az egyenlőséggel pedig m inden zsurnaliszta feltevéssel ellentétben - soha.
A parancsgazdaság volt hivatott kiküszöbölni a piac m inden hibáját, fogyatékossá
gát, a parancsgazdaság, amely egyúttal racionális, produktív és ellentm ondásm entes
kellett volna legyen. A parancsgazdaság egy m odern kísérlet, amely m egbukott. Ép
p e n modem kísérletként b ukott m eg szánalmasan, hiszen összehasonlíthatadanul ala
csonyabb ren d ű n ek bizonyult a piaci m odellnél, am elynek egykor felülmúlásával kér
kedett, jóllehet ez utóbbi m odell is távol áll attól, hogy akár gazdasági, akár társadalmi
értelem ben tökéletes volna. A parancsgazdaság pontosan ott vallott kudarcot, ahol a
felsőbbrendűség igényével lépett fel, nevezetesen a hatékonyság terén. Egy m onu
m entális fiaskó norm ális reakciójaképpen a poszttotalitárius országok m ost sorra
visszatérnek a m o d ern gazdasági berendezkedésnek ahhoz a fajtájához, amely leg
alábbis eleddig m inden máshoz képest a leginkább m űködőképesnek bizonyult.
A gazdaság és a társadalom egy totalitárius állam által véghezvitt totalizálása forra
dalom volt. Jelenleg egy másik gazdasági-társadalmi forradalom van napirenden: egy
lebontás általi, fordított irányú forradalom ; egy forradalom , amely a „re-volválás” e re
detijelentése szerinti; egy „dicsőséges” forradalom , a kifejezés m etaforikus értelm é
ben.

3
A politikai forradalm ak többnyire látványosan „történnek”, míg másfajta, kevésbé lát
ványos forradalm ak inkább csak „lezajlanak”. A társadalmi, gazdasági (avagy techno
lógiai) forradalm ak általában lassan bontakoznak ki, s nem annyira látványos esemé
nyek, m int inkább felhalm ozódott eredm ényeik által válnak láthatóvá. Megesik, hogy
egy-egy rendelet, törvény, reform vagy m ás efféle intézkedés gazdasági, társadalmi
forradalm akat vált ki, felgyorsítja vagy lelassítja azokat, ám de elképzeléseit re n d 
szerint nem képes rákényszeríteni ez utóbbiak folyamatára. A gazdasági és társadalm i
forradalm ak többnyire m aguk diktálják saját iram ukat.
K elet-Európábán azonban m inden m ásképpen van.
Vegyük csak az optimális forgatókönyvet. Tételezzük fel, hogy egy forradalom u tá
n i közép-európai állam ban im m ár létrejött és m egszilárdult az új liberális-demokra
tikus rend. Ez az állam hivatott a rra , hogy a totalitárius gazdasági berendezkedést le
bontsa, hogy a „fordított forradalm at” véghezvigye. A feladat m agában rejti, hogy a
kérdéses liberál-dem okrata korm ány nem viselkedhet úgy, m int a többi liberál-dem okrata kormány. E nnek a korm ánynak egy gazdasági (és társadalmi) tervezettel kell
előállnia, am inek számos oka van, egyebek közt ép p en az, hogy a nem zeti vagyon leg
főbb névleges birtokosa az állam. Anélkül, hogy e vagyonra és főként a privatizálásra
vonatkozó program m al előállna, a tulajdonviszonyok továbbra is teljességgel tisztá
zatlanok m aradnak. Azzal ugyanakkor, hogy egy tervezetet készít a fordított társa
dalm i, gazdasági forradalom ra nézve, az új, dem okratikusan megválasztott korm ány
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valami erősen hasonló dolgot visz végbe, m int am it korábban a totalitárius állam: a
gazdaságot adm inisztratív m ódon egy előre m eghatározott irányba kell kormányoz
nia. Ebbe az egyedülálló helyzetbe egy sajátos ellentm ondás vagy inkább dilem m a van
beépítve. Mivel a lakosság egy efféle program megvalósulását Várja, a korm ánynak
a rra kell törekednie, hogy egy tervezetet kényszerítsen r á azokra a folyamatokra, am e
lyek rendesen spontán m ódon zajlanak.
Másrészről az új korm ány egyszerűen nem cselekedhet ezen a m ódon. Egy civil
társadalom , am int szabadon kezd lélegezni, tüstént kialakítja a m aga mozgalmait, in
tézm ényeit és érdekcsoportjait. Párhuzam osan a szilárd dem okratikus politikai intéz
m ények kiépülésével, az állam és társadalom érintkezésének számos liberális-demok
ratikus szabálya is megjelenik. A kölcsönösség form áit reguláló érintkezési szabályok
példátlan jelenségnek számítanak a totalitáriánizm usban, amely az egyirányú társa
dalmi-politikai közlekedés legszélsőségesebb válfaja. Ám liberális-demokratikus felté
telek közepette m ár előre számolni kell azzal, hogy bárm ilyen tervezetet léptessenek
is életbe, az a társadalom és az állam érintkezési szabályainak eredm ényeképpen és
az adott ügylet kétoldalú jellege következtében állandó változtatáson, módosuláson
megy keresztül. Egy dem okratikus korm ányzat nem bonthatja le a totalitáriánizm ust
a maga akaratából, vagy egy ren d elet által, m i több, m ég a nacionalizmus egységesítő
erejével m egtám ogatva sem. Ezt a leckét az új korm ányoknak m eg kell tanulniuk még.
Az ellenpróba, ellensúlyozás, a korrekciós kísérletezés a nyugati liberális dem okrati
kus politikában im m ár bevett gyakorlat, ám Közép- és Kelet-Európa poszttotalitárius
korm ányai szám ára m ég nem az. H a valaki szám ot vet az olyan tényezőkkel, m int a
szorongató ínség, a politikai analfabetizmus vagy az éles nem zeti ellentétek, úgy azt
kell gondolnia: a legnehezebb időszak m ég előttünk áll.
Bár a gazdasági és társadalm i forradalom m ég nem indult m eg, egyik fő vonását
m áris előre látni. A társadalm i forradalom nagyarányú decentralizálást hoz m ajd, és
m egnöveli a helyi közösségek befolyását. Az egyes regionális politikák nagym értékben
eltérnek m ajd egymástól, kiváltképpen ott, ahol a nemzetiségi problém a továbbra is
akut m arad. A decentralizálás egyúttal az érintkezési szabályok pluralizálásával is
összekapcsolódik (például am ikor m ajd az egyik térségben elfogadott intézkedést egy
m ásikban elutasítják). A gazdasági forradalom rövid távon m in d en ü tt a gazdasági
ügyletek piaci szabályozásához, hosszú távon nagyarányú privatizáláshoz vezet. Sem
a privatizáláshoz vezető átm enet gyorsaságát, sem azon tényleges form ákat, amelyek
ben a m agántulajdon végül is testet ölt, nem lehet teljes m értékben előre látni. M int
hogy a közép- és kelet-európai országok gazdaságának a világpiachoz kell alkalmazkod
nia, s e piac egységesítő kényszere alatt kell továbbfejlődnie, az alkalmazkodás általános
eredm énye inkább megjósolható, m int ütem e és konkrét megvalósulási formái.
Általában a helyzet rendkívüli összetettségének és kiváltképpen azon belső dilem
m ának köszönhetően, am i a totalitáriánizm us dem okratikus lebontásában rejlik, a tár
sadalmi és gazdasági forradalm ak Kelet-Európábán rendkívül látványosak lesznek. A
kezdet m indenképpen drám ai lesz, tekintet nélkül arra , hogy vajon a többi ország is
alkalmazza-e a lengyel sokkterápiát. Az optimális forgatókönyv szerint a gazdasági és
társadalm i forradalm ak fokozatosan elvesztik m ajd erőteljes politikai nyom ásukat, és
egy kevésbé feszített ütem ben egyszerűen m aguktól fognak „lezajlani”. Ez a folyamat
bizonyos térségekben ham arabb, m ásutt csak később fog végbemenni. A leghosszabb
ideig feltehetően a tulajdonviszonyok átalakulása és az új tulajdonosi osztályok m eg
jelenése ta rt majd.
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A totalitáriánizm us lebontása egy alternatív, piaci viszonyokra alapozott hatéko
nyabb gazdaság helyreállítása is egyben. Rekonstrukciós folyamat ez, m inthogy a piaci
viszohyok egykor valam ennyi poszttotalitárius országban léteztek im m ár - ám egyút
tal újjáépítés is, am ennyiben ezek az országok a változások m enetében nem pontosan
ugyanoda fognak visszajutni: önnön korábbi, m ég pretotalitárius piaci viszonyaikhoz.
Az újjáépítés modelljei a jelenleg létező nyugati változatok. A közelmúltbeli esem é
nyek legtöbb megfigyelője szerint e folyamat kelet-európai fogalm akra lefordítva
annyit tesz, m int a szocializmussal szemben a kapitalizmust választani. Ez az értelm e
zés egyszerre igaz is m eg nem is. Kelet-Európa nyilvánvalóan a kapitalizmust választja
a totalitárius szocializmussal szem ben, részint gazdasági okok, ám éppúgy a személyes
szabadság szem pontjai alapján. A közvélemény-kutatások azonban em ellett azt sugall
já k , hogy a közép-európai lakosság többsége erősen szimpatizál a szociáldemokráciá
val. Ezt ugyan nem szabad és nem is lehet a szociáldemokrata párto k ra való szavazás
ként értelm ezni, am int az im m ár lezajlott szabad választások eredm ényei - no h a eltérő
m értékben - tanúsítják. Bizonnyal lehet azonban úgy tekinteni, m int szavazást a jóléti
állam ra, a szociális biztonságra, a kapitalizmus és bizonyos szociális biztosítékok keve
rékére, mely biztosítékok nem m agából a kapitalizmusból következnek, hanem a ti
zenkilencedik századi szocialista hagyományokból erednek.
És ezen a po n to n a közép-európai önáltatások egy sajátos fajtájára bukkanunk. A
térség jó néhány közgazdásza, sőt esetenként általában m aga a lakosság is úgy hiszi,
hogy a piacgazdasághoz visszatérve nyom ban (vagy legalábbis rövid idő alatt) el lehet
ju tn i a gazdasági fejlődésnek a rra a színvonalára, amelyet a m odernitás eltorzult to
talitárius válfaját m egtakarítva, a háború óta eltelt időszakban piaci társadalom ként
fejlődve ez idáig elérhettek volna. H abár a gazdaságba vetett h it olykor csodákra ké
pes, ez a széles körben elterjedt hiedelem mégiscsak önáltatás m arad. Gazdasági cso
dák a háború után történtek. Csakhogy am íg a háború épületeket d ö ntött rom ba, a
totalitárius rendszer a legfontosabb em beri képességeket és attitűdöket pusztította hogy csak egyet említsünk: a m unkam orált. Ez esetben tehát nem arról kell dönteni,
hogy a régi épületek fizikai rom jainak helyén új házak em elkedjenek, hanem jobbára
arról, hogy egy elavult term elési rendszer technológiai rom halm azát m iként lehetne
kicserélni. Ez utóbbi pedig gyakran egész munkáskollektívák áthelyezésének kínos fel
adatával és a (nyílt) m unkanélküliség nekilódulásával jár. Előfordulhat, hogy az oszt
rák m odellt szem előtt tartva látunk hozzá a totalitáriánizm us lebontásához, és végül
a m exikóihoz hasonló állapotokhoz ju tu n k . M agyarországon például a totalitárius
stru k tú rát m ég 1956-ban is könnyűszerrel ki lehetett volna iktatni az ország társa
dalmi-gazdasági történetéből. A forradalom röpke tizenegy napjának kísérletei, pél
dául a tulajdonnal és a tulajdonlással, m ég m eglehetősen nagyfokú önbizalom ról ta
núskodnak. M anapság m ár nincs ok effajta önbizalomra.
H annah A rendt egyebek közt azért lelkesedett a m agyar forradalom ért, m ert an
nak hajszálgyökér-mozgalmaiban elsődlegesen a politikai elem érvényesült, e fo rra
dalom oly igen jellegzetes vonásaként. Közismert, hogy A rendt felfogása szerint a szo
ciális kérdés központisága a politikai forradalm ak eltorzulásához vezet. Ő akkoriban
csupán a jakobinus és bolsevik típusú forradalm ak példáira gondolhatott, m inthogy
képzelete nem vetíthette előre azokat az antitotalitárius forradalm akat, amelyekben
a szociális rekonstrukció m ajdan az elsődlegesen politikai folyamat belülről fakadó
kényszerévé válik, hiszen anélkül a politikai feladat sem megvalósítható. És lám, most
é p p e n ilyen jellegű folyamatok vannak napirenden. Gazdasági program ok kialakítá
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sa, a gazdasági rekonstrukció terének m eghatározása, a hazai vagy külföldi b eru h á
zásokkal kapcsolatos döntések, új hitelforrások felkutatása és annak kiötlése, vajon
m iként lehet a nem zeti adósság kam atait törleszteni - m indezek s a hasonló döntések,
amelyek A rendt fogalomhasználata szerint csupán „tettek”, nem pedig „akciók”, Kö
zép- (Kelet-) Európában m áris a poliüka napirendjének első helyére kerültek. Nem
kétséges, hogy a gazdasági döntéshozó testületeknek figyelembe kell venniük a h a
gyományos és szűkebb értelem ben vett szociális kérdéseket, m indenekelőtt és legfő
képpen: a szegénységet. Azok a korm ányok, am elyeknek legitimitása a politikai for
radalm akból e red , nem bújhatnak ki a szociális és gazdasági forradalm ak ösztönzé
sének kötelezettsége alól. Megszívleyük h át vagy inkább figyelmen kívül hagyjuk
A rendt intését? Vajon lehetséges, hogy az effajta kötelezettség eltorzítaná a politikai
alapcselekedetet, a tisztán vett constitutio libertaiist?
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Igen, valóban lehetséges.
A kelet-európai forradalm ak annyiban „dicsőségesek”, am ennyiben Kelet-KözépE urópa lakóit felszabadították a totalitárius diktatúrák uralm a alól. Ez a felszabadítás
előfeltétele a szabadságjogok megalkotásának - legitimálja létrejöttüket, ám de nem
jelen t egyet magával az alapító cselekedettel. Lehetséges, hogy egyik-másik kelet-eu
rópai ország lakóinak nem sikerül m ajd leszakítaniuk felszabadulásuk gyümölcseit,
m int ahogy az is lehet, hogy ö n n ö n szabad elhatározásukból vagy kényszer hatására
lem ondanak majd szabadságjogaik alkotmányos rögzítéséről. A legtöbb ország, sőt ta
lán m indegyik, új alkotm ányt fog felállítani, ám de - m int azt az alkotmányos korm ány
zatok megalakulásának elemi tapasztalatai sugallják - egy alkotm ány csupán abban
az esetben létezik, h a a polgárok, akik m egalkották, testestül-lelkestül m agukban ho r
dozzák. A jogi szakértők kedvük szerint annyiféle alkotmányt javasolhatnak, amennyit
csak akarnak, a parlam entek m eg is szavazhatják, akár törvénybe is iktathatják őket,
ám egy állam polgárok nélküli országban az efféle alkotmány továbbra is csak egy da
rab p ap ír m arad. Ez idő tájt a kelet-európai országok születőiéiben levő dem okráciái
nak m ég nincsenek avagy csak igen csekély számban vannak állampolgárai. A magánés a közéleti szféra elkülönülése lassan megy végbe, az em berek csak kevéssé ismerik
a közéleti fellépés sajátos magatartásszabályait, s ha ismerik is netán, m ég tapasztaladanok e téren. Ez term észetesen nem az ő szervi fogyatékosságuk, hiszen közülük
csak kevésnek adatott m eg ez idáig a lehetőség, hogy gyakorolhassa a polgári erénye
ket. Az állam polgári önnevelődés, gyakorlati folyamat lévén, időbe telik. Ugyanakkor
m ár m ost felvetődik a kérdés, vajon K elet-Európa népeinek van-e elegendő ideje a h 
hoz, hogy az állam polgári erények gyakorlását elsajátítsa. Vajon fogytán vagy m ég bő
séggel van idő az effajta gyakorlásra?
M inthogy a szociális kérdés és kiváltképp a gazdasági forradalom im m áron napi
ren d re került, a polgári erények is sürgetően szükségessé váltak. Egy államhatalom
akkor alapul a szabadságon, h a az állam polgárai felhatalmazzák a korm ányt, hogy
egy bizonyos m ódon cselekedjék. Ez esetben m ég a totalitárius társadalom lebontásá
val já ró rendkívül fájdalmas döntések is keresztülvihetők az állam polgárok aktív tá
mogatásával. Ezen az alapon a „kudarctűrés” is magas fokra em elkedhet. Egy erős
polgárság híján azonban a „kudarctűrés” foka alacsony, és a fájdalmas döntések nem
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szám íthatnak semmiféle konszenzusos tám ogatásra, hacsak a constüutio libertatisnak
nincs valamiféle pótléka. Ilyen lehetséges pótlék a vallásos fundam entalizm us, a prem o d ern tradicionalizmus, a nacionalizmus és a politika moralizálása.
Az érintett politikai szereplők óhajaitól, indítékaitól és ideológiáitól függetlenül ob
jektív dilemm ával állunk szemben. Mivel a „lebontás” tem érdek feladata valóban egy
fajta konszenzust tesz szükségessé, és mivel a demokratikus-liberális konszenzuste
rem tő eljárások alapjai m ég újak és ingatagok, egyéb konszenzusterem tő elveket kell
mozgósítani. Másrészt viszont a konszenzusterem tő eljárások ez utóbbi típusának
mozgósítása rontja egy erős polgárság m egjelenésének esélyeit, m inthogy a fanatikus
fundam entalisták vagy a sovén és elvakult csőcselékbandák nem tekinthetők állam
polgároknak. Ráadásul ezek ism ét feltámasztják vagy felerősítik a nem zeti konfliktu
sokat Európának ebben a nagyon is ingatag térségében. Ennélfogva teh át am i rövid
távon az átalakítás jav át szolgálhatja, hosszú távon ugyanezen átalakítás kárára válhat.
Az új liberális-demokratikus alkotmányosság megszilárdításához nincsenek biztosí
tékok. A szabadság m ég zsenge hajtása könnyen leszakítható.
Valamennyi kelet-közép-európai ország más és más, m int ahogy politikai mozgal
m aik és azok bázisai is eltérők. A fentiekben leírt veszélyek nem ugyanolyan m ódon
és nyilván nem ugyanolyan m értékben fenyegetik őket. Ám de valamennyi poszttota
litárius ország ugyanazzal a dilemm ával szembesül.
A politika moralizálásának tendenciája legerősebben Csehszlovákiában jelentkezik.
A H usák-rendszer sajátosan visszataszító cinizmusa után m indez egészséges változás
ként hat. Ugyanakkor az erkölcsi m axim ákra avagy egy hősies, m oralista elnök sze
m élyére épített nem zeti politikai konszenzus nem lehet tartós, nem m arad h at haté
kony hosszú távon. A vallási fundam entalizm us Lengyelországban a legerősebb. J ó
katoükusnak és jó állam polgárnak lenni azonban két különböző dolog. Az utóbbi nem
következik az előbbiből, és miközben a vallás - legalábbis a felekezetileg hom ogén o r
szágokban - alapot terem t a konszenzushoz, nem biztosít feltételt a polgárság megje
lenéséhez. A felekezetileg megosztott országokban azonban a vallási fundam entaliz
m us m ég csak időlegesen sem töltheti b e a konszenzusterem tés funkcióját. A nacio
nalizmus ellenben igen.
A „csoporton kívüliekkel” szembeni erős ellenségesség form ájában jelentkező na
cionalizmus a legegyszerűbb konszenzusterem tő erő a jelentős nem zeti kisebbségek
kel rendelkező államokban. Az egymást pusztító viszály ezen újbóli fellobbanása durva
és igazságtalan bánásm óddal sújtja a bulgáriai törököket, a szerbiai albánokat éppúgy,
m int a rom ániai magyarságot. Az effajta konszenzusterem tés erősen robbanásveszé
lyes lehetőségeket rejt m agában, m inthogy hasonló nacionalista ellenreakciókat p ro 
vokál (például a rom án nacionalista mozgalmak m agyar nacionalizm ust provokálhat
nak - h a nem is Erdélyben, M agyarországon bizonyosan), és hosszabb távon romlásba
döntheti az egész térséget.
A nacionalizmus m int konszenzusépítő erő azonban a constitutio libertatis szolgála
tába is állítható. Az újonnan m egalakult polgárság m egalakult nem zet is egyben avagy m ég inkább: az önm agát m egalkotó polgárság egyúttal önm agát megalkotó
nem zet. A kelet-európai országok éppúgy feltám aszthatják a francia forradalom ko
rán ak la nation-ját is, a forradalom ban m egszületett polgárság nem zetét; a nemzetet,
amely egyszerre régi és új. Az effajta nem zetnek senki nem lehet tagja holm i homályos
„szerves” kötelékek avagy a m indenkor éppoly kétes hitelű családi genealógiák révén,
egyes-egyedül az ország alkotm ánya iránti elkötelezettség, az ország jav áért vállalt te
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vékeny buzgólkodás révén. A fundam entalista nemzetfelfogás leglényege a Volk (nép)
és a nem zet kategóriáinak egybemosása, s m int ilyen összeférhetetlen a liberális-de
m okratikus polgárság eszméjével. H a lesz m ajd egy liberális-demokratikus Románia,
úgy az ott élő magyarok a rom án állam polgárai és ezáltal a rom án nem zet tagjai lesz
nek, egyidejűleg m egm aradván - h a így döntenek - a m agyar n é p (m int Volk) h ű fiai
nak és leányainak. H asonlóképpen a m agyar zsidók egy liberális-demokratikus Ma
gyarországon egyenlő és teljes jo g ú tagjai lesznek a m agyar polgárságnak és ezáltal a
m agyar nem zetnek, és h a e mellett döntenek, egyszersmind h ű fiai és leányai a zsidó
népnek (a Volk értelm ében).
Az objektív dilem m át a következőképpen jellem eztem : a gazdasági és társadalm i
forradalom ro p p an t feladatai és tehertételei megkövetelik egy gyakorlott polgárság
teljes támogatását. M indeddig azonban m ég ilyen polgárság nincsen. Ez az, am iért
mozgósítani kell a nacionalizmust, a fundam entalista vallásosságot, a politikai m oralizmust és a p rem o d ern tradicionalizm ust, hogy megszilárdítsák a konszenzust.
Ugyanakkor egy ilyen fajta konszenzus komoly akadályává válhat az oly létfontosságú
dem okratikus polgárság megjelenésének.
A dilem m a azért dilem m a, mivel nincs tiszta megoldása. A legjobb kezelési m ódja,
h a úgy teszünk, m intha egy felelős polgárság máris a helyén volna. A nacionalizmussal
szembeni ellenségesség rossz válasz, mivel az em ber saját népével szembeni m egveté
sét is magával vonja, am i term észeténél fogva eleve nem dem okratikus, és bizonyosan
nem tartozik a polgári erények körébe. Együtt sodródni egy nacionalista (avagy vallási
fundam entalista) á rra l ugyanakkor éppúgy rossz válasz, m int ahogy saját fejünkkel
gondolkodni és független vélem ényünknek akár egy ellenséges légkörben is nyilvá
nosan hangot adni civil bátorság dolga, am i az egyedüli igazán kiváló polgári erény.
A hagyományos nacionalizm ust m ég m indig m eg lehet próbálni, szóval és tettel egy
aránt, alkotmányos nacionalizmussá átformálni.
Nyitott kérdés, hogy Kelet-Közép-Európa népei és korm ányai vajon igazolni avagy
cáfolni fogják-e H annah A rendt tézisét. Bízzunk benne, hogy megcáfolják.

5
N em lehet elégszer ismételni, hogy a totalitárius államok és a kom m unista korm ányok
(talán Bulgária kivételével) E urópa megszállt területein sohasem váltak legitimmé. H a
ezen országok bárm elyikében az elm últ több m int negyvenéves megszállás alatt bár
m ikor is szabad választásokat tartottak volna, a kom m unisták m indenkor kisebbség
ben m aradnak, m ég Csehszlovákiában is, ahol eredetileg a legerősebb szám arányt
képviselték. A totalitárius rendszereket egy idegen ország erőltette rájuk, kordában tar
tásukat pedig egy idegen hadsereg hangsúlyos jelenléte vagy közveüen katonai beavat
kozása biztosította. Bármily hatalmasak és félelmetesek voltak is, önm agukban m ég a tit
kosrendőrség és paramilitáris különítményei sem tudták fenntartani a rendet.
A totalitáriánizm us és a függedenség elvesztése teh át ekképpen fonódott egybe.
Névlegesen ugyan a csatlós államok függetlenek m aradtak, d e valójában nem voltak
azok. A kelet-európai csadósoknak m ég az olyan csekély jelentőségű részletkérdések
ben is utánozniuk kellett a Szovjetuniót, amelyek szervesen nem kötődtek e re n d 
szerek totalitárius jellegéhez, m int például az állami díjak intézm énye, a tudom ányos
akadém iák vagy az írószövetségek szervezeti felépítése, az orosz kötelező nyelvként
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való iskolai bevezetése m ég a nem szláv anyanyelvű országokban is, és m ás hasonlók.
A függetlenség hiánya a külpolitikában is erősen m egm utatkozott, am ennyiben a csat
lós országok egyszerűen csak végrehajtották a szovjet utasításokat. A pusztán névleges
függetlenség azonban egy egyszerű ok m iatt m ég m indig fontos m aradt. A Szovjetunió
ezáltal engedhette m eg m agának, hogy a csatlós országokat hosszabb pórázon tartsa,
és a szovjet vezetők az utolsó húsz év alatt ténylegesen m eg is tették ezt az engedm ényt.
Pontosabban akár a lakosság, akár egyik vagy másik kelet-európai ország kom m unista
korm ányának nyom ására, vagy ép p en m indkét okból együttesen, valahány esetben
szelektív m ódon döntöttek arról, hogy a nyomás olyan term észetű-e, amely m egen
gedi a póráz lazítását, vagy éppenséggel szorosabbra vonását teszi szükségessé.
H abár a totalitáriánizm us bevezetése és a független államiság elvesztése egyidejűleg
történt, egy bizonyos ellenzék, nyomásgyakorló csoport vagy lázongás az egész p rob
lém a ilyen vagy amolyan összefüggését állította a középpontba. A nem zeti kom m u
nizm usnak semm i kifogása nem volt a rendszer ellen, a nem zeti kom m unista vezető
avagy vezetőség szám ára azonban önállóságot követelt (vagy nagyobb m ozgásteret a
belpolitikai m anőverezésben). A Ceaucescu alatti ro m án rendszer m integy sűrített
példája ennek az irányvonalnak. A másik végletet a lengyel Szolidaritás mozgalomban
találjuk, amely 1980-ban frontális összeütközésbe került a totalitáriánizmussal, ám de
sietve hangsúlyozta szilárd elkötelezettségét a szovjet szövetség mellett (kiváltképp a
külpolitikai célokat illetőleg). Érdem es megjegyezni, hogy a Szovjetunió a csadós ál
lam ok tekintetében hajlandó volt m egereszteni a pórázt egy-egy strukturális változás
sal nem fenyegető nem zeti kom m unista kihívás esetén, ám az antitotalitárius irány
zatoknak sohasem engedett túl nagy kifutást, az ilyen esetekben többnyire szorosabbra
fogta a pórázt. M anapság egy egészen másfajta politikának lehetünk tanúi a gorbacsovi vezetés balti államokkal szembeni magatartásában. Ez a politika a legkevésbé ép 
pen a nem zeti kom m unizm us iránt toleráns, miközben az állam detotalizálását célzó
reform m ozgalm akat bizonyos m értékig a központ is elfogadja - feltéve h a a kérdéses
államok am ellett döntenek, hogy az orosz birodalm i együttesben m aradnak.
A pusztán névleges függetlenségnek is van jelentősége. Abban a percben, am int a
gorbacsovi vezetés elfogadni látszott a kelet-európai állam ok tényleges függetlenségét,
azok ténylegesen függetlenné váltak, és csakham ar levetették m agukról a totalitárius
uralm at. A névleges függetlenség híján azonban az egész forgatókönyv tüstént meg
változik. A csatlós országok elengedésével nem Oroszország, hanem a totalitáriániz
m us veszített tekintélyéből. Ez legalábbis nincs ellenére az orosz vezetés politikai cél
kitűzéseinek. Ném etországgal viszont m ár m ásként áll a helyzet. Kelet-Németországban a totalitáriánizm us eltűnése, az a fejlemény, am it az orosz vezetés nem csupán
elnézett, d e bátorított is, önm agában m ég nem tekintélyveszteség Oroszország számá
ra. Ugyanakkor a keletném et államiság teljes eltűnése m ár bizonyosan az, am ennyi
ben n ém et békekötés nélkül m egy végbe.
K elet-Európa „dicsőséges forradalm ai” egyebek közt a független államiság vissza
nyerését célozzák. Lényegében bizonyos, hogy am int ezek az országok legitim, szaba
d o n választott és beiktatott korm ányokkal rendelkeznek, és kom olyan hozzálátnak a
totalitáriánizm us lebontásához, nem m aradnak többé szovjet csatlós államok. T erm é
szetesen a Szovjetunióban is előadódhat jó néhány változás. Gorbacsov a diktatúra ősi
róm ai m intája szerint kormányozva, m agában a kom m unista totalitáriánizm us szívé
ben is felgyorsíthatja a detotalizáció iram át; a konzervatív kom m unisták visszanyer
hetik hatalm ukat, hogy ism ét egy keménykezű totalitárius diktatúrát kényszerítsenek

1412 • Heller Ágnes: Kelet-Európa „dicsőséges forradalmai'

az országra; a konzervatív kom m unista és konzervatív antikom m unista erők közt lét
rejöhet egy szövetség, am it az orosz sovinizmus és antiszemitizmus táplál, s ehhez m ég
a lakosság szélesebb tám ogatását is m egnyerhetik, h a ez utóbbi netán megelégeli
„Oroszország-anyácska” megaláztatásait. Ám éppúgy m eglehet, hogy a Szovjetunió
ism ét a polgárháború, a zűrzavar és erőszak korszakába lép. Optimális forgatókönyv
szerint a dem okratikus erők is teret nyerhetnek. Bárm i történjék is, a Szovjetunió vál
tozatlanul félelmetes politikai hatalom , s m indaz, am it a kelet-közép-európai országok
külön-külön vagy akár együttesen képesek felm utatni a hadifelszerelés s a puszta
szám arányok tekintetében, m eg sem közelíti a jelenleg m eglehetősen dezorganizált
szovjet hadsereg óriási erőtartalékait.
Nyilvánvaló, hogy Közép- (és Kelet-) E urópa független köztársaságainak számítás
ba kell venniük egy tőlük keletre elterülő hatalm as európai állam igényeit és biztonsági
érdekeit. Ennél is fontosabb, hogy az új dem okráciák és a szovjet tagállamok politikai
élete közt a felszínen és a m élyben egyaránt eleven kölcsönhatás érvényesül m ajd.
Akárm i történik is a Szovjetunióban, az továbbra is nagy hatással lesz Közép-KeletE urópa lakóira. É ppen ezért ez utóbbiaknak oly m ódon kell cselekedniük, hogy a77al
minél inkább az ottani dem okratikus, antitotalitárius m ozgalm akat, irányzatokat erő
sítsék. Kelet-Európa egyetlen belső fejleménye sem szolgálhat pozitív m egerősítésként
a szovjet állam konzervatív és reakcionárius köreinek. Itt m indenekelőtt és legfőkép
pen Oroszország, az orosz nép m egalázására gondolok. M inél megalázottabbnak érzik
magukat az oroszok, annál erősebbek lesznek az orosz soviniszta és antiszemita mozgalmak, annál
valószínűbb, hogy a régi sztálinisták és az ú j fasiszták egy közös uralom érdekében szövetségre
lépnek egymással. Egy efféle forgatókönyv újfajta veszélyeket rejt Kelet- (Közép-) E uró
p a szám ára. Ezt az ugyancsak veszedelmes fejlem ényt kétféleképpen lehet előidézni.
Egyrészt Oroszország, az orosz nép megalázásával, am i m inden pragm atikus és poli
tikai m egfontolástól függetlenül önm agában is felháborító. A m ikor egy közism ert kö
zép-európai író az oroszokat barbárnak, p á r excellence kultúraellenesnek minősíti, sú
lyos k árt okoz a jövőnek, ráadásul am it állít, mélységesen hamis. Az orosz nép sem 
mivel sem alábbvaló Európa bárm ely népénél, és am ennyiben nagylelkűen képes vol
n a birodalm áról lem ondani (m iként Nagy-Britannia tette nem is oly régen), e gesztus
csak növelné tekintélyét. A másik eszköz, ami a legrosszabb forgatókönyv megvalósu
lását elősegítheti: a neofasizmus és a rekonstruálatlan neosztálinizmus szövetsége (a
lehetséges legrosszabb változat, lévén, hogy a konzervatív kom m unista uralom nak a
nom enklatúra által véghezvitt rekonstrukciója nem volna tartós). Nos, e szövetség
pontosan ugyanazon m inta szerint viselkednék, m int az orosz nacionalisták. A KözépK elet-Európában felemelkedő polgárságnak ki kell nyújtania kezét a szovjet biroda
lom államaiban csak lassabb iram ban kialakuló polgárság felé, hiszen sorsuk, jövőjük
változatlanul egybefonódik.
K elet-Európa „dicsőséges forradalm ai”, m int e helyütt ism ételten leszögeztük, a
„visszatérés”, a „re-volválás” forradalm ai, m ég h a ez nem jele n t is visszatérést egyetlen
megelőző állapothoz sem. H angsúlyozottan így áll ez a függetlenség tekintetében. A
szovjet hadsereg által megszállt országok valójában távolról sem voltak függetlenek
m ár megszállásukkor sem , hiszen ez idő tájt m ár a ném et birodalom gyarm atai vagy
függvényei voltak, s ez nemcsak a náci N ém etország ellenfeleire, d e szövetségeseire
is érvényes. M agyarországot 1944 tavaszán megszállták a n ém et csapatok. Ettől fogva
az ország a náci Ném etország függő szövetségesévé vált - pontosan ugyanabban az
értelem ben, ahogyan utóbb a kom m unista Oroszország szövetségese lett, azaz a tar
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kójához szegezett fegyver hatására. Közép- és Kelet-Európa államai a függetlenséget
századokon át csak igen rövid időszakokra élvezhették. E urópa e részein fehér holló
a nem zeti önrendelkezés, a népszuverenitás külsőleges megnyilatkozása. A nemzeti
önrendelkezés kérdése csupán m ost kerül napirendre.
A közép-kelet-európai államok csak megkésve érkeztek teljes nem zeti önállóságuk
hoz. A kontinens nyugati felén im m ár sok évszázada kialakult a szuverén államok és
nem zetek tarka mozaikja. Ezek a nem zetek épp m ost látnak hozzá, hogy újraértel
mezzék a nem zeti önrendelkezés fogalmát, nem úgy, hogy elvessék, ám azzal a m ind
határozottabb szándékkal, hogy az Egyesült E urópa nagyszerű eszméjét, az egyenlő
nem zetek újfajta, kölcsönös jóindulaton alapuló szabályrendjét belefoglalják. A naci
onalizm us és internacionalizm us századai után, amelyek E urópát világháborúkba és
totalitárius diktatúrákba sodorták, m a ism ét vonzóvá vált a kozmopolita modell. Ah
hoz, hogy egykozmopolisz tagjai lehessünk, előbb egy polisz, egy öntudatos polgársággal
rendelkező alkotmányos nem zet tagjaivá kell lennünk. Am ennyiben a kelet-európai
dem okráciák megszilárdulnak, erősen valószínű, hogy m aguk is be kívánnak lépni e
közösségbe, hogy teljes jo g ú és egyenrangú tagjaivá váljanak az európai kozmopolisznak, a posztm odern európai berendezkedésnek.
Ez kvázi term észetes végpontja volna a kelet-európai forradalm aknak, lévén hogy
az európai közösséghez való csatlakozás m indig is e forradalm ak egyik legfőbb ösz
tönzőereje volt. Am ennyiben a kelet-európaiak valóban „nyugativá” akarnak válni,
úgy nemcsak a dús kirakatok járn a k az eszükben, és bizonyosan nem an n ak szándéka,
hogy ö n n ö n gazdag kulturális örökségüktől m egszabaduljanak. Töm ören összegezve,
sokkal inkább egy olyan életet kívánnak m aguknak, ahol az állam határok nem számí
tanak, ahol a legkisebb faluban élők előtt is nyitva áll a nagyvilág, ám ahol ugyanezek
az em berek akkor is elérhetnek m indent, am ire csak vágynak, h a a m aguk kis falujá
ban m aradnak. A kelet-európaiak jó néhány illúziót dédelgetnek m agukban E urópá
ról és általában véve a Nyugatról. Egyvalami azonban bizonyára nem illúzió: hogy
m ost érkeztek el ők is a rr a a pontra, ahol a posztm odern világ form álódik m ajd, s
ekképpen lehetőségük lesz részt vállalni e világ genezisében.
A kelet-európai forradalm ak posztm odern forradalm ak. A m odern forradalm ak a
prem o d ern politikai, társadalm i és gazdasági berendezkedés ellen harcolnak; ezzel
szemben a posztm odern forradalm ak egy eltorzult m o d ern politikai rendszert buk
tatnak meg, és egy eltorzult, de nem különben m odern társadalmi-gazdasági beren
dezkedést kezdenek lebontani. Ezért is „dicsőséges forradalm ak” - a szó valamennyi
értelm ében. A posztm odernek im m ár '„tál” vannak a m odernitás erősen eltorzult for
m áinak történelm i tapasztalatán. Em iatt van, hogy nem lépnek színre sose hallott új
szerű eszmékkel, vadonatúj tervezetekkel és ideológiákkal. Új intézm ények, életfor
m ák ugyan m ég feltűnhetnek m ajd a láthatáron, am ennyiben az em berek azokat kí
vánatosnak tartják. Ám de a posztm odernek nem törekednek a m odernitás m eghala
dására. Ő k azt inkább csak élhetőbbé kívánják tenni. A posztm odern forradalm ak nem
tekintik m agukat egy távoli világok felé tartó nagy utazás tranzitállomásainak, amely
utazás m inden percben m eghaladná saját tényleges célkitűzéseiket és életlátásukat.
És éppen ebben az értelem ben dicsőségesek.
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Összegzés
K elet-E urópa jövője nyitva áll. Akármi történhet, és az, am i végül is tö rténni fog, jó 
részt azokon a szereplőkön m úlik m ajd, akik jelenleg is a színen vannak. Szövegkönyv
nincs, m indenki rögtönöz. Csak m ost tanulja a cselekvést, a játékot.
A demokratikus-liberális intézm ények talpra állhatnak, kialakulhat a térségben egy
erős, felelősségteljes polgárság, ám éppúgy a nacionalizmus (nem a la nation forra
dalm i típusú nacionalizmusa) is újabb lendületet vehet. Szom orú végeredm ényként,
m eglehet, autoritáriánus intézmények, diktatúrák sajátítják ki ú jra a színteret. Növe
kedhet a jólét, d e a szegénység is éppúgy állandósulhat. M egjelenhetnek jóléti álla
m ok, d e akár egy önelégült, szocio-darwinista szellemmel áthatott dzsungeltörvény is
felülkerekedhet. L ehet összhang, lehet viszály, egység vagy háborúskodás, kölcsönös
m egértés vagy kölcsönös gyűlölködés egyaránt. A szín, m inden valószínűség szerint,
államról állam ra, térségről térségre más-más képet mutat.
Mégis, akárm i történik a jövőben, függetlenül attól, hogy a legoptim istább forga
tókönyv érvényesül, avagy a legkom orabb előérzet igazolódik, egy döntő fontosságú
tényen m ár mi sem változtathat, nevezetesen, hogy 1989-ben a kelet-európai nem ze
tek megváltoztatták a történelm et: az Elbától a szovjet határokig egyszer és m inden
ko rra véget vetettek a totalitárius diktatúráknak, és e teljesítm énynek talán további
visszhangja is lesz. Semmissé tették Jaltát, lezárták a hidegháború korszakát, és szilár
dan elültették egy jobb huszonegyedik század rem ényét. 1989-ben a világtörténelem
kártyalapjai m egint egyszer K elet-Európának ju to ttak , és Kelet-Európa dicsőséges
forradalm ak sorozatában játszotta ki a lapjait.
Való igaz, hogy a kelet-európai nem zetek jó előre és drágán megfizettek ezért a
világtörténelmi szerepért. Az elpusztult áldozatokat m ég nem számlálták össze, s
milliók szenvedését utólag nem lehet m eg nem történtté tenni. Ám de mégis ideje,
hogy elhagyjuk a gyászt, hogy tekintetünket a je le n re vessük és örvendezzünk végre,
hiszen bárm i történt, és bárm i történjék is ezután - „Miénk, e nap, / A véres kutya meg
halt.”*

Fodor András

TUDÓSÍTÁS EGY KONFERENCIÁRÓL
B ár bent a m eghívottak
az esélyegyenlőség
testvérkörében elkeverve ülnek,
a célzó kam erák m ögött
a buzgó fejvadászok,
m indig tudják: ez alkalommal
kit ki mellől kell elválasztani.
Shakespeare: III. RiCHÁRD. Vas István fordítása.

