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VÉGÜL IS MITŐL OMLOTT ÖSSZE?
Pa u l  Ho lla n d eR: Potítical Will and Personal Béliéi. The Deeline and Fali o f Soviet Communism. [Politikai 
akarat és személyes meggyőződés. A szovjet kommunizmus hanyatlása és bukása.] New Haven—London, 2000, 
Yale University Press, 356 o.

A  budapesti születésű Paul Hollander, az amerikai Massachusettsi Egyetem (Amhurst) nyu
galmazott politológia professzora és a Harvard Egyetem Orosz Tanulmányok Intézetének mun
katársa angolszász területen és itthon is jó l ismert szerző a jelenkortörténet és a politológia 
művelői, különösen pedig a kommunista eszmetörténet iránt érdeklődők körében. Jelentős 
munkásságából a háború előtti, „szocializmust építő”  Szovjetunióba, majd Kínába és Kubá
ba látogató nyugati csodálókról szóló, magyarra is lefordított Politikai zarándokok című könyve 
(1996) (Political Pilgrims, 1981, majd 1984, 1990, 1997) aratta eddig a legnagyobb sikert. 
Méltán, hiszen a kitűnő ötlet alaposan dokumentált leírásban és mélyreható elemzésekben 
öltött testet.

Legutóbbi könyvével Hollander az elmúlt évtized minden tekintetben legnagyobb témájá
nak, a szovjet blokk és az európai kommunista rendszerek összeomlásának máris hatalmas meny- 
nyiségű irodalmát gazdagítja, ezúttal is jelentős mértékben és újszerűen. A  „tranzitológia”  leg
több művelőjével szemben, akik katonai-stratégiai, gazdasági-hatékonysági szempontból vagy 
— ritkábban — a volt szocialista országok politikai hagyományainak, közvéleményének, ellen
zéki vagy nemzeti mozgalmainak oldaláról közelítenek a kérdéshez, Hollander — anélkül, hogy 
e megközelítésekkel közvetlen vitába bocsátkozna — az „em beri tényező” , pontosabban a ha
talmon levők mentalitása felől vizsgálja a felbomlás folyamatát. A  könyv előszavában hang
súlyozza, hogy nem valamely tézis bizonyítására törekszik, s azt sem állítja, hogy az ő köze
lítési módja magasabb rendű lenne a többinél. Vizsgálódásában egyszerűen az érdeklődés 
vezeti, valamint az a beállítottsága, hogy az eszméknek, meggyőződéseknek komoly szerepet 
tulajdonít a társadalmi és politikai fejleményekben. Szerinte ugyanis a kommunista rendsze
rek összeomlása elsősorban azért következett be, mert vezetőik elvesztették belső ideológiai 
meggyőződésüket, s feladták a hatalmat, mert hit hiányában megtört a rendszer megvédésére 
irányuló politikai akaratuk és elszántságuk. Könyve ennek a folyamatnak az előzményeit, mi
benlétét és hatásait vizsgálja, szovjet, csehszlovák és magyar anyag alapján.

A  szerző elismeri, hogy a szovjet kommunizmus összeroskadását kevesen látták előre, ez a 
legtöbb nyugati elemzőhöz hasonlóan őt magát is váratlanul érte. Mert noha racionálisan meg
jósolható lett volna, érzelmileg és ösztönösen mégis váratlan, előkészítetlen volt. De a rend
szert a benne élők, belülről ismerők is csaknem végig megdönthetetlennek tartották, hiszen 
a „homo sovieticus”  bebetonozta magát, s ez a szörnyeteg — mint az emigráns író, Vaszilij 
Akszjonov nevezte — „sohasem adja meg magát pusztító harc nélkül” . (A recenzens itt töre
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delmesen bevallja, hogy 1987-ig ő  is erről volt meggyőződve.) Hollander tehát abban látja a 
tévedés magyarázatát, hogy a tudósok és a politikai elemzők csak a hatalmi viszonyokat és té
nyezőket vették tekintetbe, az ideológiai, morális és pszichikai faktorokat nem, holott szerin
te végül ezek döntöttek.

Tézisének — mert mégiscsak ilyesmiről van szó — legpregnánsabb megfogalmazása így szól: 
„Az összeomlást nem csupán a gazdasági nehézségek és az egész intézményi rendszer rossz 
működése idézte elő, hanem a hatalom birtokosainak az a kényszerű felismerése is, hogy a 
rendszer nem egyszerűen nem hatékony, hanem erkölcsileg is elhibázott, hogy eszményeik (avagy 
egykori eszményeik) megvalósulása nem halad előre, s hogy az elmélet és a gyakorlat, az esz
mények és a valóság közötti közismert szakadék nem csökken, és nem is áthidalható. Az elit 
mentalitásának ez a feltételezhető megváltozása nyújtja a legjobb magyarázatot arra, hogy a 
vezetők miért reagáltak másként a gazdasági nehézségekre, mint korábban.”

Hollander két kérdést tesz fel az ideológia feltételezett szerepével kapcsolatban: hittek-e 
egyáltalán a kommunista vezetők az általuk hirdetett ideológiában, s volt-e a hitnek jelentő
sége a rendszer szilárdsága, fennmaradása szempontjából. Igenlő válaszát a példák, tünetek 
és releváns idézetek hosszú sorával támasztja alá. Idézi Anatolij Dobrinyin volt washingtoni 
szovjet nagykövetet, aki 1995-ben megjelent emlékirataiban a politikai akarat hiányáról be
szél, azt állítva, hogy a gazdasági tényezők és a fegyverkezési verseny feszítő ereje korántsem 
volt döntő oka a felbomlásnak. Hangsúlyozza, hogy a Szovjetunió sorsa az országon belül dőlt 
el, s nem titkolja, hogy ezért elsősorban Gorbacsovot tartja felelősnek. Keménykezű politiká
val, amelyet a katonák is szívesen támogattak volna, el lehetett volna kerülni a rendszer és a 
birodalom szétesését.

A  kapitalista Nyugatnak ebben a folyamatban egészen más szerepe volt. Vaszilij Akszjonov 
író a szovjet és a kelet-európai elit frusztráltságát a rossz gazdasági rendszeren túlmenően leg
inkább arra vezeti vissza, hogy a Nyugat fokozatos megismerése pusztító hatású összehason
lításokra adott alkalmat, s az elit — azaz több millió párt- és állami funkcionárius — keserű 
elégedetlensége nőttön nőtt az életszínvonal-különbség láttán. Valerij Boldin szerint a hit elpárol
gása felgyorsította a gazdasági hanyatlást, az általános lerongyolódást, a fegyelem lazulását, a 
korrupciónak kivált a Brezsnyev-korszakban mutatkozó burjánzását. A  szovjet gazdasági, tár
sadalmi és politikai helyzettel foglalkozó amerikai elemzők Hollander szerint alig figyeltek fel 
ezekre a jelenségekre.

Az ő  vizsgálódása tehát az elitre irányul, célja a rendszer fenntartásában és legitimálásában 
döntő szerepet játszó viszonylag szűk réteg — egy sajátos politikai kultúra tipikus terméke — 
politikai attitűdjeinek tanulmányozása. Munkáját nehezíti, hogy e vezető réteg mentalitásáról, 
főszereplőiről és ezek jelleméről igen kevés anyag áll rendelkezésre. (A náci vezetők szemé
lyiségvizsgálatával például jóval többet foglalkoztak.) Pedig fontos volna tudni, hangsúlyozza 
a szerző, hogy ezek az emberek hívők vagy pragmatikusok voltak-e, hogy a hatalmat inkább 
praktikus vagy erkölcsi meggondolásból engedték-e ki a kezükből. (A további ismertetésnek 
elébe vágva természetesen — személyes tapasztalatok és tanulmányok alapján — máris leszö
gezhetjük, hogy a vezető körökben együtt éltek és működtek „hívők”  és cinikusok, Gorbacsovok 
és Ligacsovok, akik egymásra is hatva, de többnyire nem tervszerűen és átgondoltan, s bizo
nyosan nem erkölcsi motívumok alapján reagáltak és cselekedtek.)

A  szerző, hogy válaszolni tudjon saját kérdéseire, a rendelkezésre álló tranzitológiai iro
dalmon kívül elsősorban a szereplők memoárjaira és velük készített saját interjúira, tehát 
túlnyomó részben szubjektív, „vallomásos”  forrásanyagra támaszkodik. Összesen ötven inter
jút készített, ennek mintegy felét Magyarországon, egy tucatnyit Csehszlovákiában, a többit 
Szlovéniában, Romániában és Oroszországban, egyrészt volt pártfunkcionáriusokkal, mint

InS ©\
VÉ

GÜ
L 

IS
 M

IT
ŐL

 O
M

LO
TT

 Ö
SS

ZE
?



LI
TV

ÁN
 G

YÖ
RG

Y

2 6 2  SZEMLE

Hegedűs András, Nyers Rezső, Pozsgay Imre, másrészt a kommunista rendszer egykori értel
miségi és egyéb kiszolgálóival, mint Farkas Vladimír vagy Oleg Kalugin, harmadrészt volt e l
lenzékiekkel, mint Ivan Klima, Konrád György és Haraszti Miklós. Itt rögtön felmerül a kérdés, 
miért maradtak ki a sorból a hatalomfeladás olyan nem reformer kulcsfigurái, mint Jaruzelski 
tábornok, Grósz Károly vagy Berecz János. Ugyancsak felmerülhet, nem kellett volna-e olyan 
objektívebb, egykorú forrásokra is támaszkodni, amelyek a megnyílt levéltárakban vagy akár 
már publikált formában is rendelkezésre álltak. Ilyen például A Magyar Szocialista Munkás
párt Központi Bizottságának 1989. évi jegyzőkönyvei című, 1993-ban kiadott kétkötetes gyűj
temény, amelyből plasztikusan és napi részletességgel kirajzolódik a magyar pártvezetők men
talitása. (Megjelent azóta a Gorbacsov tárgyalásai magyar vezetőkkel című kötet is, amelyet a 
szerző még nem ismerhetett.) Hasonló dokumentumok a volt szovjet blokk többi országában 
is napvilágot láttak, s ezek alapján tetten érhető a kommunista politikusok reagálása hatal
muk utolsó éveiben vagy hónapjaiban, egyes esetekben pedig — ami különösen érdekes a té
ma szempontjából — ez közvetlenül összevethető későbbi emlékezésükkel.

A  könyv azonban nem törekszik a hatalomfeladás folyamatának vagy fő  mozzanatainak köz
vetlen nyomon követésére. Ehelyett minden tekintetben mélyebbre igyekszik visszanyúlni, s 
a megelőző ideológiai és erkölcsi bomlás folyamatát vizsgálja a kommunista hatalmi elit kö
reiben. Ot csoportban mutatja be ennek a rétegnek a jellegzetes típusait s ezek néhány vál
tozatát és ismert képviselőjét. Ezekről öt-tíz oldalas portrékat rajzol a szerző.

A  legelső csoport a szó mindkét értelmében vett disszidenseké, azoké tehát, akik még jóval 
a rendszer szétesése előtt kiábrándultak, elhagyták, és nyilvánosan bírálták vagy leleplezték 
„szocializmust építő”  országukat, s ezzel mintegy jelezték, de meg is indították vagy gyorsí
tották a bomlási folyamatot. A  dolog természeténél fogva itt nyúlik vissza a legmesszebbre az 
időben. Első példája az orosz származású, de nyugati neveltetésű idealista forradalmár, Victor 
Serge (1890—1947), aki miután két évtizeden át hiába igyekezett megtalálni a helyét Szovjet- 
Oroszországban, keserű emigránsként Mexikóban fejezte be emlékiratait és életét. Ot követi 
Viktor Kravcsenko (1905—1966), a háború alatt Amerikában működött szovjet kereskedelmi 
képviselő, aki a legendássá vált A szabadságot választottam című (1946), a nagy párizsi po
litikai pert is kiváltó leleplező könyvével látványosan megnyitotta a második világháborúban 
győztes Szovjetunióval szembeforduló disszidensek sorát. Közűlűk Arkagyij Sevcsenko 
(1930—1998), az ENSZ főtitkárhelyettese volt a legmagasabb rangú szökevény, Breaking with 
Moscow című könyve 1985-ben jelent meg New Yorkban. Petro Grigorjenko tábornok 
(1907—1987) abban különbözött az előző kettőtől, hogy ő  otthon választotta a szabadságot, s 
felháborodott röplapokat osztogatott Moszkvában, mire hosszú pszichiátriai kezelésnek vetették 
alá, majd kitoloncolták. A  német Wolfgang Leonhard (1921—) a Szovjetunióban nőtt fel, a há
ború után tért vissza Kelet-Németországba, itt forrtak ki kiábrándult és kritikus nézetei, ame
lyeket azután Nyugat-Németországban öntött formába az ötvenes években. Végűl az 1968 elején 
Nyugatra szökött cseh Jan Sejna tábornok (1927—1997) zárja ezt a sort, akiről a szerző is gya
nítja, hogy inkább félelemből, saját biztonsága érdekében, semmint lelkiismereti vagy ideo
lógiai okokból hagyta el Csehszlovákiát, éppen a „prágai tavasz”  küszöbén.

Kritikában általában nem célravezető hiánylistákat készíteni, s ez esetben sem volna ér
demes felsorolni azt a sok kiábrándult kommunistát, a román Panait Istratitól a cseh Eugen 
Lőblig, akik a könyvben nem szerepelnek, noha ideológiai és lelkiismereti átalakulásuk alig
hanem mélyrehatóbb volt Sevcsenkóénál vagy Sejnáénál. A  szerző arra hivatkozhat, hogy az 
általa felállított csoporthoz nem értelmiségieket, hanem a hatalmi elithez tartozó funkcioná
riusokat sorolt (bár Serge vagy Leonhard esetében ez nem egyértelmű). Két név hiányát azon
ban mindenképpen szóvá kell tenni. Az egyik Milovan Gyilaszé, aki a második világháború
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utáni időszak alighanem legjelentősebb és legtudatosabb kommunista eretneke, s akinek mun
kái (különösen Az új osztály, de A tökéletlen társadalom is) Arthur Koestler és George Orwell 
könyvei mellett talán a legerősebb hatást gyakorolták az egész folyamatra. A  másik Andrej Sza- 
harové, aki a szovjet elit elitjéhez tartozott, s akinek rendíthetetlen szembeszegülése időben 
és közvetlenül is szerepet játszott az átalakulásban.

A  további fejezetekben a szovjet reformerek (Gorbacsov, Jelcin, Sevarnadze, Jakovlev), majd 
a szerző által finoman „ambivalens főfunkcionáriusoknak”  nevezett helyezkedők (Georgij Arba- 
tov, Anatolij Dobrinyin, Andrej Gromiko, Jegor Ligacsov) portréi következnek. Kiválasztásu
kat nem csupán vitathatatlan jelentőségük indokolja, hanem az is, hogy a kilencvenes évek
ben mindannyian megjelentették önigazoló memoárjaikat, amelyekből a szerző sok érdekes és 
jellemző részletet idéz. Ezután jönnek a kelet-európai „átlényegülők”  (esetükben valódi, mély
reható átalakulásról van szó): Hegedüs András, Nagy Imre, Alexander Dubeek és Zdenek Mly- 
nar, végül pedig az állambiztonság „specialistái” : Pavel Szudoplatov, Oleg Kalugin, Farkas 
Vladimir és Markus Wolf. Ok is megörökítették emlékeiket, Nagy Imre esetében persze erő
sen korlátozott szabadsággal.

A  névsor olyannyira heterogén, a felsoroltak időben és jellegben olyannyira különböző és 
sajátos szerepet játszottak, hogy történetükből általánosítható következtetésre jutni eleve nem 
lehet. Hegedüs nem politikusként, hanem csak jóval később, szociológusként szakított a sztá
linizmussal. Nagy Imre mindhalálig kitartott reformelképzelései mellett, de meggyőződéses 
kommunista maradt. Dubeek és Mlynar is különböző úton érkezett 1968-hoz, utána pedig né
hány külső vagy belső emigrációba kényszerült társukkal csak eszmeileg képviselték az „ember
arcú szocializmus”  ügyét, miközben a posztsztálinista rendszer még két évtizeden át vidáman 
működött. Ami mégis közös e négy politikusban, a morális felelősségtudat és az elvhűség, az 
éppen atipikus, mert az elszigetelt kivételt jelentette a kommunista elitben. Az egykori ráko
sista vezető csoportból egyedül Hegedüs volt az, aki utólag mélyen átgondolta saját múltját és 
szerepét. Az elit túlnyomó többségére a mindenkori elvtelen alkalmazkodás volt jellemző.

Még kevésbé mondható „bizonyító”  erejűnek a négy főrendőr portréja. Közülük egyedül 
Markus Wolf volt hivatalban és döntési helyzetben a felbomlás pillanatában, ő  azonban nem 
revideált és nem bánt meg semmit, tehát inkább ellenpéldának tekinthető. A  veterán csekista 
Szudoplatovról is elmondható lényegében ugyanez. Oleg Kalugin utólagos reflexióiból a szer
ző azt idézi, hogy ő maga és generációja „a  kommunizmusba vetett erős hit”  és a szovjet ál
lam rémségeinek kínos felismerése között egyensúlyozott. Ennek hiteléből azonban sokat levon 
az a szintén idézett beismerés, hogy a KGB-val való személyes konfliktus nélkül Kalugin ké
telyei nemigen hatottak volna a magatartására. Magyarán: továbbra is együtt élt volna velük, 
mint a KGB-sek és a pártfunkcionáriusok túlnyomó többsége.

Fokozottan érvényes mindez Farkas Vladimir esetében, akivel — immár Nincs mentség c í
mű önvallomásának ismeretében — a szerző szintén hosszú interjút készített. Farkas története 
voltaképpen egy korábbi korszakra tartozik, hiszen rendőri-politikai pályafutása már Sztálin 
halála után véget ért a koncepciós perekben való súlyos kompromittáltsága miatt. A  bomlás 
hosszú évtizedeiben tehát nemhogy hatással nem lehetett az eseményekre, de még helyzete 
vagy gondolkodásának alakulása sem mondható jellemzőnek, hiszen az apparátus kivetette ma
gából, az ébredező pártellenzék pedig — természetesen — nem fogadta be. Múltján kívül azért 
sem, mert Farkas Vladimir (és társai) „ellenzékisége”  — akár Rákosival, akár Kádárral szem
ben — nem liberális-demokratikus irányú volt, hanem feláldozása miatti balos elkeseredett
ségből fakadt. S amennyire tiszteletre méltó és fontos, hogy — a társai közül egyedül — képes 
volt szembenézni a múltjával, olyannyira csak a pszichológiára tartozó magánügy, hogy mi
lyen kételyei támadtak már 1949-ben, amikor kollégái éppen a Szücs testvéreket verték agyon
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a szomszéd szobában. Paul Hollander tehát nem a legjobb helyen teszi fel a jogos és fontos 
kérdést: miért volt olyan hosszú a kiábrándulás folyamata? Melyek voltak az elit tagjait oly 
sokáig fegyelmező és sínen tartó erők?

Kételyei ugyanis — az itt mellőzhető kiskorúakon és együgyűeken kívül — gyakorlatilag 
mindenkinek voltak, de ezeket a politikai nyomás, a személyes érdek vagy a félelem hatására 
hosszú ideig vagy akár élethossziglan el lehetett nyomni, illetve — lelki alkattól és cinizmustól 
függően — együtt lehetett velük élni. A  könyv egyik gondolati hibája, hogy nem tesz különb
séget a kételkedés korszakai és minőségei között. Nagyon nagy különbség például, hogy valaki 
1956 körül, az SZKP X X. kongresszusán elhangzott Hruscsov-beszéd és a magyar forradalom 
hatására kezdett kételkedni, s vesztette el a hitét, vagy végig „szolgálta”  a magyar, a csehszlo
vák és a lengyel válság időszakait, s a nyolcvanas években vette észre, hogy valami „nem stim
mel” . A  szerző meglepőnek tartja, holott épp természetesnek kellene tartania, hogy Farkas 
Vladimirra a Hruscsov-beszéd megismerése nem tett megrendítő hatást. Aminthogy az sem 
meglepő, amit Gorbacsovról olvashatunk, akinek gyermekkori „traumája”  volt (a harmincas 
években) nagyapja elhurcolása, aki azonban csak az 1991-es puccs és hatalma elvesztése után 
kezdett a családi történet iránt érdeklődni.

A  szerző a vizsgált esetek tanulságát úgy összegezi, hogy „minél több kétely halmozódott 
fel a politikai elit tagjaiban, annál nehezebb lett számukra a rendszert és a birodalmat teljes 
határozottsággal megvédeni” . Ez azonban éppen ebben a fokozatos vagy „lineáris”  felfogásban 
nem igaz, hanem csak abban az értelemben, hogy a halmozódó — és figyelmen kívül hagyott 
vagy erőszakkal elfojtott — kételyek, figyelmeztetések és rossz tapasztalatok egyszer mégis
csak elérték a forráspontot, s hirtelen hatni kezdtek a hatalmon levők magatartására. A  kérdés 
éppen az, hogy miért, s ez az, amire a rendkívül érdekes könyv elolvasása után is elég elvont 
választ tudunk csak adni.

Hollander hipotézise (vagy tézise) ugyanis minden bizonnyal helytálló (vagy legalább nagy 
részben az), de a — tág értelemben — „bizonyítási anyag”  gyanánt szolgáló öt fejezet és az össze
sen huszonkét portré nem tölti be elég meggyőzően ezt a feladatát. Szép és jól dokumentált 
portrék ezek, amelyek a fiatal amerikai olvasók számára, akiket a könyv feltehetően megcé
loz, érzékelhető emberi közelségbe hozzák a szovjet birodalomnak ezeket az évtizedeit, poli
tikai és életviszonyait. De a fenti kérdésre sem a portrék többsége, sem összességük nem ad 
igazi választ, mert a figurák nagyobb része időben vagy helyzetében távol volt a vizsgált bom
lási folyamattól, egy részük pedig atipikus. A  szerző — legalább részben — viszonylag ismert, 
„nagy”  neveket akart bemutatni, ám a valóságban a párthatalmat feladó utolsó vezetői gene
ráció — mint ahogy maga Hollander is megállapítja — már zömmel igen silány, jellegtelen bü
rokratákból állt, akikre sem a korábbi erős meggyőződés, sem az ideológiai vagy morális ön
vizsgálat nem volt jellemző. Vladimir Krjucskovnak vagy Grósz Károlynak semmi köze nem 
volt a Victor Serge-ek, Nagy Imrék és Gimes Miklósok egykori vívódásához. Ok kényszerűen 
tudomásul vették, hogy nincs tovább.

De miért? Itt ismét indokolt lenne különbséget tenni a szovjet vezetés és a csatlós államok 
elitje között. Ez utóbbiaknál addig állhatott fenn a rendszer, amíg érvényben volt a Brezsnyev- 
doktrína. Mihelyt Gorbacsov egyértelművé tette, hogy több szovjet beavatkozás nem lesz, a 
lengyel és a magyar, majd a többi helyi vezető tehetetlenné vált. Grósz Károly még 1988. ok
tóber 23-án is eléggé kimutatta hajlandóságát a hatalom erőszakos megőrzésére, de észre kel
lett vennie — mint azt például Rudolf Tőkésnek, A kialkudott forradalom (1998) szerzőjének 
később elmondta —, hogy saját pártjára sem számíthat. A  magyar politikai elit 1989 tavaszá
ra megértette, hogy el kell fogadnia a többpártrendszert, mert a szovjet hadsereg nem védi meg 
a hatalmát.



SZEMLE

A  Szovjetunió esetében a helyzet már csak azért is bonyolultabb, mert itt komoly szerepet 
játszott az állam nagyhatalmi jellege és világhatalmi szerepe, ami a szovjet rendszertől füg
getlenül életben tartotta az orosz nacionalizmus hagyományát és ideológiáját. A  szovjet vezetés 
esetében valóban sok múlt a hatalmi legitimitás tudatának és a pártállami ideológia uralmá
nak megrendülésén, de Gorbacsov jóhiszemű tévedésén is, aki komolyan hitte, hogy a rend
szer modernizálható, és a megoldást a szocializmuson belül kell megtalálni. Hollander találóan 
mutat rá az egykor ünnepelt gorbacsovi reformok, különösen a glasznoszty pusztító hatására a 
rendszer állóképessége szempontjából. A  kötelező hazugság kiiktatása egyszeriben feltárta és 
elismerte a végzetes szakadékot az elmélet és a gyakorlat, a propaganda és a való élet között, 
s ezzel kiütötte az erőszak melletti legerősebb fegyvert a hatalom kezéből. Ebben a kitűnő záró
fejezetben, amely méltó párja az ismertetett bevezető fejezetnek, a szerző idézi egy kiábrán
dult lengyel kommunista értelmiségi, Alexander Wat arról szóló kifakadását, hogy a szabadság 
hiánya, a zsarnokság és a nélkülözés mind könnyebben elviselhető lett volna, ha nem lett vol
na kötelező szabadságnak, igazságosságnak és jólétnek nevezni. A  X X. század történetéből 
megtanulhattuk, hogy ez éppen fordítva igaz: totalitárius rendszerek képtelenek a hazugság 
és az elzárkózás rendszere nélkül fennmaradni.
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