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Utószó A kommunizmus fekete könyve német kiadásához1 

Csak vonakodva engedtem a Piper Verlag kérésének, hogy a „Fekete könyv" utósza-
vaként a keletnémet nézőpontot megvilágító esszét írjak. Nem vagyok sem történész, 
sem politológus. Hivatalom arra késztet ugyan, hogy részt vegyek a múlttá lett NDK-
társadalomról folytatott nyilvános eszmecserékben, de a Stasi-rendszer újabb elemzé-
se aligha nyújthatna többet, mint amennyi az utóbbi években már napvilágra került. 
Ráadásul a „Fekete könyv" körüli heves viták egy egészen más jelenség, a szelektív 
tudomásulvétel jelensége körül zajlanak. Miért nem tudtuk azt, amit tudtunk? Miért 
nem tudtuk azt, amit nem tudtunk? Miért szelektív az emlékezetünk is? 

Rögtön azzal kezdem, hogy nehezemre esett ezzel a témával foglalkozni, mivel 
határozottan ellenemre volt, hogy szembenézzek a saját tudásdeficitemmel, amely 
most - csaknem tíz évvel a fordulat után - nagyon is világossá vált. Szellemi látásza-
varokról volt szó, amelyek akadályozták a politikai viszonyok gyökerekig hatoló 
bírálatát, és olykor illuzórikus vagy romantikus politikai elképzelésekhez vezettek. És 
mivel az én hárítási mechanizmusaim egyáltalán nem voltak atipikusak, az alábbi 
fejtegetések érvényesek lehetnek némely NDK-beli honfitársamra és bizonyos nyugati 
körökre is. Hiszen csakis a valósággal való szembenézés hosszú éveken át uralkodó 

1 (Schwurzbuch des Kommunismus. München, 1998, Piper Verlag). Köszönetet mondunk Joachim 
Gaucknak, az egykori keletnémet titkosrendőrség iratainak őrzésére, feldolgozására és megismer-
tetésére létrehozott hivatal szövetségi megbízott (Bundesbeauftragte) címmel kinevezett vezetőjé-
nek és a kiadónak, hogy az írást még megjelenés előtt Évkönyvünk rendelkezésére bocsátotta. 
Gauck utószava nem magával a „Fekete könyv"-vel és a vele kapcsolatos vitával foglalkozik 
(ezekről lásd ismertető cikkünket e kötet 299. oldalán). írása a német - elsősorban a volt nyugat-
német - olvasóközönséghez szól azzal a céllal, hogy megmagyarázza, miként működött az NDK 
kommunista páltállami rendszere, hogyan félemlítette meg a lakosságot, és hogyan történhetett, 
hogy a keletnémet társadalom bizonyos értelemben átmenetileg „elfogadta" a diktatórikus rend-
szert. E folyamat elemzése során Gauck nagyszerű és tiszteletre méltó példát mutat a múlttal való 
őszinte szembenézésre, és arra a kollektív önvizsgálatra, amelyet nálunk még senki sem végzett el 
ilyen gyökeresen és ilyen magas színvonalon. (A szert) 
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féloldalassága lehet az oka annak, hogy tíz évvel a kommunizmus összeomlása után 
még mindig e rendszer emberellenességéről vitatkozunk. 

Előrebocsátok azonban egy lényeges észrevételt. A világ más, nem a kommunis-
ták által uralt részeiben a kommunista párttagok és a kommunizmus támogatói a 
demokraták szövetségesei voltak a diktátorok és a kegyetlen kizsákmányolók ellen. 
Egyes autoritárius rendszerekben ők alkották az elszánt, olykor az utolsó ellenzéket. 
Ellenállásuk és áldozatkészségük a kommunista eszményekből fakadt. Világosan meg 
kell mondanunk, hogy nem tagadjuk meg a tiszteletet tőlük, mert kommunista eszmé-
nyeiket szkepszissel vagy kritikával fogadjuk ugyan, de a tehetetlen belenyugvás, 
az önkény és az elnyomás elleni küzdelmük nagyrabecsülést és együttérzést vált ki 
belőlünk. 

Az NDK állampolgárainak nagy többsége már a titkosrendőrségi, párt- és állami 
archívumok 1990 óta történt megnyitása előtt - ami addig részben ismeretlen tények 
tömegét hozta napvilágra - erősen bizalmatlan volt a rendszerrel szemben. A felláza-
dás ellen azonban azzal védekeztek, hogy aggodalmasan kitartottak maradék lojalitá-
suk mellett. Ennek alapjait egyfelől az uralmon lévők erőteljesen érvényesített hatalmi 
igénye alkotta, másfelől pedig az, hogy a társadalom nagy része arra hajlott, hogy 
egyáltalán ne akarjon „mindent olyan jól tudni". Manapság kissé kínosnak érezzük, 
hogy akkoriban elmaradt a „létező szocialista" uralmi rendszer hiányzó legitimációjá-
nak elemzése. És mivel nem kellemes dolog, hogy szembenézzünk a saját valóság-
felismerésünk fehér foltjaival, mi is inkább szelektíven emlékezünk. A Német Szocia-
lista Egységpárt (NSZEP) diktatúrájának felelőseiről és tetteseiről folyékonyan tudunk 
szónokolni. A nem szabad rendszerekben azonban valójában széles köröket érint az a 
probléma, hogy nem is akartak mindent olyan pontosan tudni. Visszatekintve e maga-
tartás nyomait magamban is felfedezem, noha nem voltam sem párttag, sem útitárs. 

Olyan családban nőttem fel, amely - sok más családhoz hasonlóan - a háború 
utáni új rendet igazságtalan, állami terrorista, önkényuralmi rendszernek tekintette. 
Mint négy gyermek közül a legidősebb átéltem, milyen az, amikor a családfőt „elvi-
szik". Apám egyike volt azoknak a németeknek, akiket egy szovjet katonai törvény-
szék minden ok és alap nélkül 25 évi szibériai kényszermunkára ítélt. 

Akkor már fennállt ugyan az NDK - 1951-et írtunk - , de a megszállóknak meg-
volt még a hatalmuk ahhoz, hogy sztálinista rémuralmat gyakoroljanak. Különösen a 
rendszer áldozatává lett családok tanulták meg a félelem mellett azt is, hogy éberen 
felfigyeljenek minden jogtalanságra. Felvették a kapcsolatot más, hasonló helyzetben 
lévő családokkal. Ilyenek voltak azoknak a „Werwolf'-oknak 2 a családjai, akiket a 
háború után ezrével zártak be részben a közvetlenül a náciktól átvett koncentrációs 
táborokba, mint amilyen például a sachsenhauseni vagy a buchenwaldi tábor volt. 
Mivel azonban a háború után Kelet-Németországban egyáltalán nem volt „Werwolf 
tevékenység, ezeknek a majdnem gyermekeknek és ifjaknak az elfogása teljesen ön-
kényes, törvénytelen lépés volt. Más családok a felszabadításkor brutálisan megerő-
szakolt asszonyok és leányok szenvedéseinek terhét cipelték. Ha azt is figyelembe 
vesszük, hogy a romokban heverő országot még súlyos jóvátételi szállításokkal és a 

2 A háború utolsó szakaszában harcba vetett fiatalkorú náci „farkaskölykök". 



11 
JOACHIM GAUCK 

legtöbb átlagpolgár, a „fal" mögé szorultam. Végérvényesen kiszolgáltatottnak érez-
tük magunkat. Emlékezetem szerint a tehetetlenségnek és a kiúttalanságnak ez a meg+ 
szilárdult állapota messzemenően megváltoztatta a viszonyomat - és sok más NDK-
állampolgár viszonyát - az NSZEP-rezsimhez. A félelemből történő alkalmazkodás 
jelensége tapasztalható volt ugyan már az ötvenes években, a sztálinista időkben, de 
az új helyzetben tovább erősödött ez a jelenség, jóllehet a nyílt represszió alábbha-
gyott. Túlságosan nyilvánvaló lett, hogy a szocialista rendszer hosszú időre rendezke-
dett be. A külső segítség, azaz a Nyugat támogatása 1953-ban ugyanúgy elmaradt, 
mint 1956-ban és 1961-ben. 

így azután sokak számára csak az a kevéssé megalapozott remény maradt, hogy 
a rendszert lehetséges belülről humanizálni. Az önálló gondolkodást, a kompromisz-
szummentes magatartást és a politikai ellenzékiséget csak egy kisebbség merte vál-
lalni. A többség viselkedését „minimális konszenzusnak", „minimális lojalitásnak" ne-
vezhető álláspont jellemezte. 

A „minimális konszenzus" az uralmon lévők észjárásának elfogadásával és a té-
nyek logikájának fokozottabb figyelembevételével alakult ki. Az történt, hogy „ma-
gasabb szempontok" belátásával tehetetlenné, erőtlenné tettük magunkat. Mindeköz-
ben bizonyos hagyományos értékek az új ideológia egyes részeit látszottak igazolni. 
Valami olyasmi történt, hogy az emberek „beleszoktak" az új társadalmi és ideológiai 
környezetbe, és az elfogadástól az együttműködésen át belecsúsztak a közös felelős-
ségviselésbe. Általában nem arról volt itt szó, hogy az emberek tudata egy csapásra meg-
változott (bár akadtak olyan nemzetiszocialista párttagok, akik egyik percről a másikra a 
kommunizmus híveivé váltak), hanem egy folyamatról, amely során ugyanabban a sze-
mélyben a régiek mellett fokozatosan új beállítottságok és értékek alakultak ki. 

Ehhez hasonlókat már a náci érában is tapasztaltunk. Példának okáért keresztény 
körökben Hitler a „mindenhatóra" hivatkozva tudta a maga javára fordítani a vallásos 
érzületet; konzervatív körökben ezt a célt az erősebb politikai vezetés iránti vágy ki-
használása és a nemzet felértékelése szolgálta. A deklasszált munkásokra és parasz-
tokra azzal hatott, hogy szociális programot és egalitárius pátosszal átitatott integrá-
ciós ajánlatot nyújtott nekik. 

A Harmadik Birodalom kudarca után az értelmiségiek és a munkások egy részé-
nél a kommunisták azzal találtak visszhangra, hogy szocialista alternatívát kínáltak. 
Hiszen a diktatúrát - úgymond - a monopolkapitalizmus és a fináncoligarchia juttatta 
uralomra, a kizsákmányolás és elnyomás nélküli társadalmat tehát csakis a munkások 
és parasztok hatalma biztosíthatja. Az igazságosság és a béke ígérete hozzá tudott 
kapcsolódni a keresztény kinyilatkoztatásból eredő üdvözülésreményekhez. A földre-
form és más kisajátítások feladata az volt, hogy a javakat elvegyék a gazdagoktól, és 
a szegényeknek adják. Hát nem maga Jézus Krisztus volt az, aki felmagasztosította a 
szegényeket? 

Mindehhez hozzájárult még a morális mentesülés a felelősség alól: aki a kom-
munista táborhoz tartozott, „a történelem győzteseihez" tartozott, és ezáltal a , jók", az 
antifasiszták világának részét alkotta. Aki a Szovjetunió szövetségese lett, az automa-
tikusan megszabadult a német bűntől, a barnaingesek bűnétől. A szovjet megszállási 
övezeten belül végrehajtott rövid nácitlanítás elsősorban az elitváltást szolgálta. Sok 
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gyárak, gépek leszerelésével is a víz alá nyomták, nem meglepő, hogy a lakosság 
széles rétegei úgy ítélték meg, hogy jogfosztás törvénytelen uralom alá jutottak. A fel-
háborodás érzése uralkodott el az embereken. 

A győztesek hangosan hirdetett politikai morálja viszont csak kevéssé hatott. 
Igaz ugyan, hogy a szovjet hadsereg felszabadította a náci megsemmisítő táborokat, 
térdre kényszerítette a terroruralmat, és eközben hatalmas véráldozatokat hozott; az is 
igaz, hogy német kommunisták is részt vettek a nemzetiszocialistákkal szembeni el-
lenállásban, és ezzel bizonyos rokonszenvet ébresztettek maguk iránt olyanokban, 
akik mint keresztények, szociáldemokraták, liberálisok vagy más antinácik szintén 
nem hódoltak be a rendszernek. De mindent egybevéve a kommunista antifasizmus 
csak egy kisebbséget tudott meggyőzni. Az elnyomás nyelve és az új politikai valóság 
túlságosan is egyértelmű volt. 

A pártok „blokkjának" létrehozása véget vetett a nem kommunista pártok önálló-
ságának, és biztosította az 1946-ban a szociáldemokrata párttal Német Szocialista Egy-
ségpárt néven egyesült kommunisták uralmát. Ettől kezdve a fontos és felelős posztokat 
szinte kizárólag kommunistákkal töltötték be. Ellenszenvessé tették magukat a kommu-
nisták azzal is, hogy engedtek Sztálin területi követeléseinek, és jóváhagyták Lengyelor-
szág eltolását nyugat felé, azaz a német keleti területek elvesztését. Nem csak arról van 
szó, hogy a szovjet megszállási övezet hatóságai számára nem volt könnyű feladat a 
nagy százalékarányt elérő - Mecklenburgban és Brandenburgban a lakosság egyharma-
dát, sőt felét is kitevő - „áttelepülőket" integrálni. Az eredetileg is itt élők csakúgy, mint 
az elűzöttek óriási igazságtalanságnak tekintették a hazai fold, az otthon elvesztését. Ezt 
a veszteséget a kommunisták véglegessé tették azzal, hogy 1950-ben az Odera-Neisse-
határt ismerték el német-lengyel államhatárként. 

1952 után az NSZEP tovább erőszakolta a mezőgazdaság kollektivizálását, 
így az iparban már nem tudott eredményt felmutatni, a közellátásban pedig zavarok 
léptek fel, kiéleződött a helyzet. „A szocializmus felépítésének" támogatása helyett 
a lakosság szembefordult: 1953. június 17-én széles körű, spontán tiltakozás tört ki az 
NSZEP-rezsim programja és politikája ellen. Ez volt az első népfelkelés Kelet-
Európában a szovjet rendszer ellen. Több mint 550 városban és községben álltak elő 
olyan követelésekkel, amelyek már nemcsak a rendszer megjavítására, hanem az 
egész fennálló rendszer megszüntetésére irányultak. „Szabad, általános, össznémet 
választásokat!"; „Mondjon le a kormány!"; „A szakszervezetek legyenek függetlenek 
a párttól!"; „Engedjék szabadon a politikai foglyokat!"; „Szüntessék meg az övezetha-
tárokat!" - ezek voltak a főbb követelések. 

Én akkor tizenhárom éves voltam. A népfelkelés erőszakos leverése mély nyo-
mokat hagyott bennem. Hasonlóan mélyen megrázott, amikor 1956-ban a szovjet 
csapatok legázolták a magyar szabadságharcot. Mindkét esetben az történt, hogy a 
demokratikus rendszer érdekében spontánul kibontakozott mozgalmat elfojtották. 
Valószínűleg akkoriban alakult ki bennem és honfitársaim többségében az az alapér-
zés, amely 1989-ig elkísért: a tehetetlenség érzése. 

Kezdetben az állam túlhatalmától még egyszerűen el lehetett menekülni a Nyu-
gat-Berlinbe tartó S-Bahnra való felszállással, 1961. augusztus 13-a - a fal felépítése 
- után azonban a menekülés halálos kockázattal járó lehetőséggé vált. Én is, mint a 
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nemzetiszocialista párttagot bizonyos bűnökért ártatlanul felelősségre vontak, míg 
mások, akiknek lelkiismeretét sokkal nagyobb bűnök terhelték, karriert csináltak a 
pártban és a társadalomban: ez utóbbiak, mihelyt átálltak a kommunisták táborába, 
mentesültek az alól, hogy szembenézzenek saját hibáikkal és bűneikkel. 

Úgy látszik, általános érvényű dolog, hogy amennyiben totalitárius rendszerek 
hatalmasai kizárólag az elnyomottak félelmére vagy negatív érzelmekre - irigység, 
gyűlölet, atavizmus, szadizmus - alapozzák uralmukat, államuk hamar összeomlik. 
Akkor válik uralmuk tartósabbá, ha pozitív késztetésekből ki tud alakulni az elfoga-
dás, részvétel, együttműködés és a felelősségben való osztozás mechanizmusa. 

Az NDK kezdeti éveiben az alkalmazkodási folyamat mellett még jelen volt egy 
érezhetően ellenzéki mozgalom, de a hatvanas években dominánssá vált a fent vázolt 
folyamat. Az evangélikus egyházban, ahol 1965 óta tevékenykedtem, példaszerűen 
megmutatkozott ez a váltás a nyílt ellenzékiségből a (jóllehet különböző mértékű) 
lojalitásba. A hatvanas évek végén az evangélikus egyház a maga „egyház a szocia-
lizmusban" formulájával szavakban is megfogalmazva hátat fordított annak az 
antitotalitárius álláspontnak, amelyet többek között Ottó Dibelius (Berlin) és Joachim 
Frenkel (Görlitz) püspökök és Siegfried Schmutzler egyetemi lelkész Lipcsében kép-
viselt. Bizonyosan akadtak kapitulánsok, akadtak „nem hivatalos Stasi-munkatársak", 
akik elősegítették ezt a folyamatot. A döntő szerepet azonban az játszotta, hogy az 
NDK-ban élő keresztény hívők többsége racionális alternatívának tekintette a mini-
mális konszenzust és a minimális lojalitást. Úgy viselkedtek, mint az enyhülés politi-
kusai. A békés kiegyezés győzött a konfliktus vállalása fölött. 

Ennek a magatartásnak ugyanúgy, mint az enyhülési politika későbbi fázisának 
is, megvoltak a problematikus oldalai; ezt Václav Havel egy kijelentésével szeretném 
illusztrálni: „Még emlékszem arra, hogy a hetvenes évek elején egyes nyugatnémet 
barátaim és kollégáim hogyan igyekeztek elkerülni engem, attól való félelmükben, 
hogy az itteni kormány által nem éppen kedvelt személyemmel fenntartott, bármily 
ártatlan kapcsolat is [...] esetleg veszélyezteti a kialakuló enyhülés törékeny alapjait." 

Havel nem azért hozta szóba ezt a témát, mintha megsértődött volna, hanem ép-
pen az említett emberek alkalmazkodási készsége miatt: „Nem én voltam az, aki le-
mondott a szabadságról, hanem ők tették ezt meg önként." 

Az 1968 és 1980 közti időszakban én magam is a „realizmusnak" erre az állás-
pontjára helyezkedtem. Az egész környezetemben uralkodó antikommunizmus, amely 
az NDK-ban és a keleti tömb többi országában is töméntelen tapasztalati tényből 
és szenvedésből táplálkozott, fokozatosan átalakult: a rendszer legitimitásának tagadá-
sa helyére az a kívánság lépett, hogy konstruktív dialógus és a reálisan létező rend-
szerrel szemben jóllehet kritikus, de taktikai okokból mégis szolidáris magatartás 
alakuljon ki. 

Az elvi alapokon történő elutasítás fenntartása súlyosabban veszélyeztette volna 
az egyházi tevékenység lehetőségeit - legalábbis én akkor így gondoltam. Harmincöt 
évesen nem akartam a hidegháború idejére jellemző ideológia foglya maradni. Úgy 
tűnt nekem, hogy eredményesebb lehet az ideológia belülről, saját törvényei felől való 
megkérdőjelezése - ahogyan azt Róbert Havemann és Ernst Bloch is tette. Ezenfelül 
1968 után számos nyugati értelmiségi és az evangélikus egyház mind több képviselője 
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is a kapitalizmust bíráló felfogás és különféle szocialista eszmék híve lett. A „remény 
elve" lehetővé tette az evangélikus keresztények számára a szocializmus pozitív re-
cepcióját. Sok NDK-beli keresztény szívesebben képzelt el a haladó nyugati balolda-
liakkal együtt egy nem kapitalista jövőt - anélkül, hogy a Kelet-Németországban 
reálisan létező hatalmat ezzel felmentette volna. Mindamellett azok számára, akik 
taktikai vagy valódi lojalitásból megváltoztatták a rendszerrel szembeni álláspontju-
kat, a várt előny elmaradt: az államhatalom elutasított minden tényleges párbeszédet 
az egyházzal. 

Visszatekintve úgy látom, hogy a békés kiegyezés taktikája nagyobb veszteséget 
okozott, mint amekkora előnnyel járt. Annak következtében, hogy a viták kizárólag 
filozófiai és ideológiai problémák, vagyis a felépítmény kérdései körül folytak, kike-
rült a látókörből a politikai gyakorlat, az emberi jogok sorozatos megsértésével és az 
NSZEP-uralom alapvető legitimációhiányával együtt. Jóllehet kapcsolatot tartottam 
fenn nyugati „haladó" elemekkel, akiknek véleményét nagyra becsültem, ezért a tisz-
tánlátás, a morál és a cselekvőképesség csökkenésével kellett fizetnem. Igaz ugyan, 
hogy a hetvenes évek vége felé az állam engedelmességi követelései, a társadalom 
militarizálása, a környezet katasztrofális állapota, az országból kiutazni akarók krimi-
nalizálása és a Stasinak az ellenzékiekkel szemben folytatott bomlasztó stratégiája 
ismét az őt megillető helyre tette gondolkodásomban a valóságos helyzetet, de az 
egyházközségekben egészen 1988-ig gyakrabban tárgyaltuk a harmadik világban ta-
pasztalható rasszizmust és a világgazdasági rendszer igazságtalanságait, mint az em-
beri jogok megsértését a saját országunkban. Számomra ez teljes mértékben csak 1989 
után vált világossá. És ebből számos kérdés adódik. 

Miért cseréltem fel saját tapasztalataimból származó, alapvető tudásomat Nyu-
gatról jött, idegen, nagyrészt „baloldali" elemzésekkel? Egyfelől birtokomban volt 
számos olyan írásmű, amely alátámasztotta kritikus álláspontomat: könyvszekrényem-
ben ott sorakoztak Manés Sperber, Alekszandr Szolzsenyicin, Wolf Biermann művei 
és más betiltott írások. Másfelől azonban sok olyan könyvet nem olvastam el, amely 
érzelmi szembenállásomat tudatossá tette és a totalitárius állam politikai struktúrájáról 
való ismereteimet elmélyítette volna. Nincs okom megbánni, hogy olvastam Helmut 
Gollwitzer, Erhard Eppler vagy Dorothee Sölle könyveit. De miért nem olvastam 
például Hannah Arendt írásait? Miért olvastam oly sok morális eszmefuttatást a poli-
tikáról, és miért olvastam oly kevés politikatudományi írást? Vajon ellenérzésem volt-
e a tényekkel szemben? Talán megelégedtem azzal, hogy volt egy véleményem a va-
lóságról, amelynek tényeit azonban nem engedtem magamhoz a maguk egészében? 

Keserves dolog ma igennel válaszolni az ilyen kérdésekre. A pontosabb tudás 
eredményeképpen szembetaláltam volna magam a rendszer elleni határozottabb el-
lenállás követelményével, valószínűleg jobban magamra maradtam volna a saját kör-
nyezetemben, részben elvesztettem volna szellemi-lelki otthonomat. Ha a rendszerrel 
szemben ellenzékben voltam is, mégis egy olyan társadalom részévé lettem, amely -
Hannah Arendt megállapítása szerint - a totalitárius uralom folytán maga is valóság-
deficitben szenvedett. 

Azokon kívül, akik egy „magasabb belátás" révén vesztették el cselekvőképes-
ségüket, létezett még azoknak a csoportja, akik valahogyan túlélni igyekeztek a dol-
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got. Ezek opportunista módon megadták az államnak a megkövetelt helyeslést - felte-
hetően egy „igen, de..." hozzáállással - , és csak nagyon ritkán, vagy csak titokban 
mondtak „nem"-et. A meggyőződés nélküli „minimális lojalitás" az NDK késői évei-
ben széles körben jellemző lett. Annak érdekében, hogy a társadalom életében ne 
váljanak kívülállóvá, igen sokan külsőleg alkalmazkodtak, baráti és családi körben 
azonban ezzel ellentétes véleményeknek is hangot adhattak. A forgószínpadelvnek 
megfelelően sokan mindig az éppen akkor hasznos nézeteiket vették elő: egyszerre 
képviseltek pozitív és kritikus álláspontot. Mindennapi normává lett a kettős, sőt töb-
bes identitás. 

Nem célom most a morális rosszallás, vagy a jellemgyengeségek felemlegetése. 
A fenti mechanizmusok ismertetése sokkal inkább azt a célt szolgálja, hogy megmu-
tassa, milyen mértékű volt a politikai elidegenedés, amely azonban nemcsak oppor-
tunizmusból, hanem elsősorban a félelemből fakadt. A kollektív emlékezetben eleve-
nen éltek a sztálinista időszak korai terrorjának rémületes emlékei, és a mindenható 
titkosrendőrség, a brutális határőrizet, a politikai ellenzék kíméletlen üldözése még a 
nyolcvanas években is elképzelhetővé tette, hogy bármikor visszatérjenek a sztálinista 
módszerek. Ezt a feltételezést csak alátámasztotta az 1968-as prágai tavasz leverése, a 
szükségállapot bevezetése Lengyelországban 1981-ben, és Pekingben az 1989-es 
Tienanmen téri vérengzés. 

Az 1989 előtti utolsó években az NDK-beli kommunista rendszer már nem gyil-
kolt és nem kínvallatott, ezért néhány hálás kortárs mindenféle eufemisztikus jelzőt 
talált erre az időszakra. A politikai viszonyok józan mérlegelése alapján azonban arra 
a megállapításra kell jutnunk, hogy a kommunizmus ugyanúgy a totalitárius rendsze-
rek közé sorolandó, mint a nemzetiszocializmus. 

Az ideológiák különbözősége azonban szembeötlő. Az államformák, az állami 
szervek és az írott jog tekintetében ugyancsak nagyobbak az eltérések, mint az azo-
nosságok. Aki azonban a konkrét uralmi technikákat hasonlítja össze - a jogrendszer 
alárendelt, kiszolgáló szerepét és a terror állandó alkalmazását - , az itt is ugyanannyi 
hasonlóságot talál, mint ha azt vizsgáljuk, milyen következményekkel jár az államter-
rorista uralom a polgárokra nézve. Szembeötlő jelenségek: a személyiség súlyos kor-
látozása és a szolidaritás megszűnése. A létfenntartásért és az előbbrejutási lehetősé-
gekért érzett aggodalom elválasztja az alkalmazkodásra kész többséget a másként 
gondolkodó és élő kisebbségektől, amelyeket extrém esetekben ellenségként, devi-
ánsként vagy kártevőként kirekesztenek, sőt olykor egészen eliminálnak. 

A totalitárius uralomnak később ható következményei is vannak. Amiképpen a 
háború pusztító nyomai még hosszú idővel a befejeződése után is felfedezhetők az 
életben maradottak - akár az áldozatok, akár a tettesek - lelkében, ugyanígy a totali-
tárius uralom is a zavarodottság és a pusztítás nyomait hagyja maga után a lelkekben. 
Csakhogy a lelki következmények nem annyira szembeötlőek, mint a háború után ott 
maradt romok, vagy a szocializmus összeomlása után láthatóvá vált ökológiai és gaz-
dasági katasztrófahelyzet. 

Nem tartom elégségesnek, ha a kommunizmust abszolutizmusnak vagy önkény-
uralomnak nevezik. Itt az emberiség ellen hatalmas bűncselekményt követtek el, és 
bármilyen viták legyenek is a kommunizmus definíciói körül, nem szabad megfeled-
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kezni arról, hogy ebben az évszázadban a nemzetiszocializmus mellett a kommuniz-
mus jelentette a negatív rekordot. 

Az évszázad végén az új ember helyett a tartósan megzavarodott ember, az új 
társadalom helyett egy tönkretett társadalom jelenik meg a szemünk előtt. Akár a nyu-
gati felvilágosodás következményeképpen - miként azt a pesszimisták gondolják - , 
akár a felvilágosodástól való menekülésként - ahogyan az optimisták remélik - , annyi 
bizonyos, hogy valóban kialakult egy eddig nem látott, új dolog. A demokráciák 
mellett az új totalitárius rendszerek a „modernnek" a másik arculatát mutatták meg. 
Talán jobban oda kellett volna figyelni Hannah Arendtnek a háború utáni korszakban 
kimunkált felismeréseire és az utóbbi húsz év totalitarizmuselméleteire. A fogalmak 
és az elméletek divatos elutasítása a nyugatnémet kommunizmusfelfogásnak többet 
ártott, mint használt. Itt a felismerések terén támadt deficit. 

A totalitarizmuselmélet számos bírálójának buzgalma mögött gyakran nem csak 
tudományos indítékok álltak. Sokan attól féltek, hogy a baloldali diktatúra legitimitá-
sának kétségbe vonásával túl közel kerülnek azokhoz, akik nem voltak hajlandók 
feldolgozni a jobboldali diktatúra tanulságait. Ezenkívül a jobboldali tábor egyoldalú-
ságától való félelem következtében kialakult a baloldali tábor egyoldalúsága. Ráadá-
sul a baloldaliak szerint sürgetőbb szükség volt a kapitalizmus bírálatára (a kapitaliz-
mus és a nemzetiszocializmus közti kapcsolat miatt), mint a szocializmuséra, amely 
szerintük minden hibája ellenére is az egyedüli alternatívát jelentette. Aki a gondolko-
dásnak ebből a beszűkiiltségéből ki tudott törni, azt kiközösítették. Ők voltak mindig 
is a „renegátok", vagyis a hitehagyott kommunisták, az utóbbi húsz évben pedig a 
kelet-európai másként gondolkodók, vagy még általánosabban: az elfogulatlan kortár-
sak és tanúk a reálisan létező szocializmus országaiból. A legújabb nyugatnémet 
NDK-kutatás csak a hivatalosan hozzáférhető anyagra szorítkozott, ahelyett, hogy 
bevonta volna a kutatás körébe az alulról jövő, nem hivatalos nézeteket is. A kutatók 
gyakran csak a Patyomkin-falvakat elemezték. 

Ahhoz, hogy fenn lehessen tartani azt a nézetet, hogy a szocialista rendszer min-
denképpen a jobbik alternatíva, marginalizálni kellett a rendszer elnyomó apparátusát, 
holott például ezen apparátus funkcióinak elemzéséből nagyon világos következteté-
seket lehetett volna levonni a politikai rendszer lényegét illetően. Milyen szerepet 
játszott a különféle fázisokban a titkosszolgálat minden „másnak" a kiküszöbölésé-
ben? A leplezetlen terror felváltása az egész társadalmat lefedő megfigyeléssel és 
ellenőrzéssel vajon liberalizálást jelent-e? Mit árul el az állam stabilitásáról az, ha egy 
nem egészen 17 millió lakosú államnak - mint amilyen az NDK volt - 90 000 főhiva-
tású állambiztonsági alkalmazottból álló óriásapparátusa van? Vajon a kommunista 
kormányoknak nem stabilitáspótlék gyanánt kellett-e a titkosrendőrség, ugyanúgy, 
mint a hadsereg vagy a központilag irányított káderpolitika? 

A tudás hiánya deficitet okozott a magatartásban és a cselekvésben is. Ha erő-
sebb lett volna az a felismerés, hogy egy nem legitim hatalom erőszakot alkalmaz, 
jobban sikerült volna az elhatárolódás az NSZEP-uralom követelményeitől, és más-
képpen kezelték volna az NDK-beli ellenzéket. Nem biztos ugyan, hogy bekövetke-
zett volna egy reálisabb, az újraegyesítéssel számoló jövőtervezés, az azonban bizo-



A SZEMBENÉZÉS NEHÉZSÉCíEI 
11 

nyos, hogy a szocialista Németország alaposabb, behatóbb elemzése megnövelte vol-
na a demokratikus Németország öntudatát. 

Ezen nem azt a sekélyes öntudatot értem, hogy akinek többje van, az többet ér, 
hanem azt, hogy a nyugatnémetek politikai öntudata sokat nyert volna az NDK-val 
való egzakt összehasonlítás révén. A nyugatnémet realitást úgy lehetett felfogni, hogy 
ha az nem is maga a ,jó", mindenesetre a sokkal kisebb „rossz". A szocialista gazda-
sági viszonyoknak ugyan a tőke rabságából való megszabadulást kellett volna ered-
ményezniük, de a valóságban a piac megszüntetése és a demokratikus véleménynyil-
vánítás megtagadása gazdasági összeomláshoz vezetett, és a valóságos szocializmus 
rendszerében az elidegenedés súlyosabbnak bizonyult még annál is, amit Marx a tőkés 
gazdasági viszonyok velejárójaként bírált. 

A nyugati társadalmak nem hajóztak ugyan be a szabadság, egyenlőség és test-
vériség boldog kikötőjébe, a demokráciának pedig göröngyös az útja, de mégis a 
demokrácia teremtette meg azt a politikai teret, amely az összes állampolgár előtt 
nyitva áll, és amely ténylegesen lehetővé teszi a részvételt, a beleszólást. A demokrá-
cia meghatározta és érvényesítette az alapjogokat és az állampolgári jogokat, s ezáltal 
a bérből és fizetésből élők is fokról fokra olyan szabadságra és emberi méltóságra 
tettek szert, amilyennek a demokráciát megelőző időkben csak az emberek kisebb 
része örvendhetett. 

A parlamenti demokrácia alapvető érdeme, hogy a rendszer saját méltóságát és 
értékét nem ideologikusan tételezte és vitte keresztül, hanem azt a teret és lehetőséget 
teremtette meg, amelyben szabad és kompetens egyének és csoportok viták és egyez-
ségek, formálódás és uralom segítségével valósítják meg élettervüket. A demokrácia 
értéke és méltósága ily módon alulról növekedik, abban a mértékben, ahogyan az 
állampolgárok szabadsága és méltósága nő. 

A szabad választások megvalósítása, az egyenjogúság, az emberi és állampolgári 
jogokat védelmező alkotmány és a hatalmi ágak megosztása olyan legitimációt biz-
tosít a demokráciának, amely a szocialista rendszerből mindig hiányzott. Ha ehhez 
még az elnyomorodást meggátló szociális törvények is járulnak, ha az állampolgári 
jogok - egyebek közt a vélemény- és sajtószabadság - , amelyek lehetővé teszik a 
visszásságok bírálatát, védelemben részesülnek, ha létezik a közigazgatási és alkot-
mánybíráskodás, amely segíteni tudja az egyén jogainak érvényesítését az állammal 
szemben is, akkor kézenfekvő a demokrácia fölénye. Ott azonban - mint Nyugaton - , 
ahol megvan a szabadság, elhalványodnak az emberek szemében a szabadság előnyei. 

Keleten még sokan emlékeznek a totalitárius uralomra és az akkori tehetetlen-
ségérzésre, s ezek az emberek segíthetnek abban, hogy megváltozzék végre a kom-
munizmusról alkotott egyoldalú kép. Mert nagyon is gyenge lehet azoknak az antifa-
sizmusa, akik a régi antikommunizmus foglyaként félnek a tények megismerésétől, és 
korlátozni akarják a kommunizmus elemzését. A vörös uralom „fekete" tényeinek 
valódi megismerése csak egyetlen álláspontot eredményezhet: az összes demokrata 
antitotalitárius konszenzusát, amelyben a demokrácia és a szocializmus egyenlő intel-
lektuális és politikai elbírálásban részesül. 

Fordította Gál Éva 




