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M I V O LT A S Z T Á L I N I Z M U S ?

A Gulag szigetvilág című könyvének első kötetében Alekszandr Szolzse
nyicin az alábbi, 1937ben, a nagy terror idején játszódó epizódot írja
le: „Íme egy életkép azokból az esztendőkből a Moszkvai területről. Fo
lyik a járási pártkonferencia. Az ülést a járási pártbizottság új titkára
vezeti, aki nemrég került erre a posztra, lecsukott elődje helyére. A kon
ferencia végén az egybegyűltek határozatot fogadnak el, amelyben Sztá
lin elvtársat hűségükről biztosítják. Természetesen mindannyian feláll
nak (amint egyébként a konferencia folyamán is mindenki felugrált
nevének említésekor). A kicsi teremben zúg a „viharos taps, amely ová
cióba csap át”. Eltelik három perc, négy perc, öt perc, a taps még min
dig viharosan zúg, még mindig tart az ováció. De az embereknek már
fáj a tenyerük. De a fölemelt kezek már zsibbadoznak. De az idősebbek
már kezdenek kifulladni. De a jelenet már kezd elviselhetetlenül ostobá
nak tűnni, még azok számára is, akik őszintén istenítik Sztálint. Csak
hogy: ki az, aki elsőként abba meri hagyni? Megtehetné a járási párt
bizottság titkára, aki épp az imént olvasta fel azt a bizonyos hűségnyi
latkozatot. Csakhogy ő még új fiú, az elődjét leültették, ő maga is fél!
Hiszen a teremben itt állnak és tapsolnak az NKVDsek is, és figyelik, ki
hagyja abba elsőnek! …És az eldugott kis teremben – s a vezér erről mit
sem tud! – már hat!, már hét!, már nyolc perce tart a taps!… Végünk
van! Elvesztek! Ezek nem bírják abbahagyni, amíg megszakadt szívvel
fel nem buknak! A terem mélyén, a sűrű tömegben még lehet egy kicsit
sumákolni, ritkábban, nem olyan dühödten csapkodni a tenyereket,
– de az elnökségben, mindenki szeme láttára?! A helybeli papírgyár igaz
gatója, egy független, erős ember, ott áll az elnökségben, s bár tisztában
van a helyzet hazug voltával és kilátástalanságával is, de tovább tapsol!
Kilenc perce! Tíz perce! Szorongó pillantást vet a pbtitkárra, de az nem
meri abbahagyni. Őrület. Tömeghisztéria! A járás vezetői halvány re
ménykedéssel néznek egymásra, de arcukon lelkes ragyogással tovább
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fognak tapsolni, mindaddig, amíg össze nem esnek, amíg hordágyon el
nem viszik őket! De akik itt maradnak, még akkor sem fognak meginog
ni!… Ám a tizenegyedik percben a papírgyár igazgatója hivatalos képet
ölt, és leül az elnökségben a helyére. És lám – ó, csodák csodája! –, hová
illant az általános, fékezhetetlen, leírhatatlan lelkesedés? Egyszerre vala
mennyien, ugyanannál a taktusnál abbahagyják a tapsot, és szintén le
ülnek. Meg vannak mentve! A mókus kiugrott a kerékből!…
Csakhogy éppígy ismerszik meg a független ember. Éppen így csípik
fülön őket. A papírgyár igazgatóját még azon az éjszakán letartóztatják.
Valami egész más ürüggyel könnyedén rásóznak tíz esztendőt. De mi
után aláírta a 206ost (a nyomozati záró jegyzőkönyvet), a nyomozó
megemlíti neki:
– És sohase hagyja abba elsőként a tapsot!”1 (Soproni András fordí
tása.)
A Szolzsenyicin könyvében leírt jelenet az 1937es év Szovjetuniójá
ban százezrek életének mindennapos valóságát tükrözi: ebben a kollek
tív elmegyógyintézetben az emberek mintha minden kapcsolatukat el
veszítették volna a normalitással, társadalmi kötődéseik pedig mintha
megszűntek volna. Bárki bármikor áldozatául eshetett az államilag szer
vezett terrornak: akár valamely megbélyegzett társadalmi vagy etnikai
csoport tagjaként, akár azért, mert megrágalmazták, de elég volt a vélet
len is, netán csak annyi, hogy a diktátornak éppen kedve szottyant gyil
kolni és megfélemlíteni az embereket. Ebben a kivételes állapotban egy
szer csak minden elképzelhető volt, a terror határtalanná vált, az erőszak
függetlenítette magát önnön kiváltó okaitól: a hatalom birtokosai és az
alattvalók szemében egyaránt ez vált normalitássá. A diktátor által or
szágosan bevezetett rendkívüli állapotban szétestek a társadalom bizto
sítékrendszerei, amelyek amúgy, békés körülmények között, lehetővé
teszik az emberek számára, hogy megvédjék magukat az erőszaktól, az
önkénytől és az üldöztetéstől.
Az új kor beköszöntéről álmodó kommunisták szemében az erőszak
megkerülhetetlen eszköznek látszott a civilizálatlan paraszti tömegek
megfegyelmezésére és átnevelésére. Sok áldozat számára ez mindennek
a végét jelentette, lerombolta a jövőbe vetett hitet, megszüntette a jog
biztonságot és lerombolta a társadalom életéhez alapvetően szükséges
bizalmat. A bolsevizmus „az emberek közötti gyűlölet, az irigység és az
ellenségesség vallása”, írták a Kalinyini – azelőtt Tveri – területen élő

parasztok 1930ban, a szovjet állam fegyveres szerveivel kapcsolatos ta
pasztalataikat felpanaszoló beadványukban.2 Az írás azt fogalmazza meg,
amit emberek milliói mindennapos valóságként éltek át. A sztálini Szov
jetunióban a hatalom kényekedve szerint megbélyegezhette, megfélem
líthette, rettegésben tarthatta, sőt meg is ölhette az embereket. A sztáli
nizmus romboló dühe nem ismert határokat, a végén már a párt sem
jelentett menedéket előle. A párt önmagát is pusztította, amikor a har
mincas évek tisztogatásai véres terrorrá hatványozódtak. Sztálin szün
telenül és egyre fokozódó mértékben alkalmazta a pusztítás eszközét,
amelytől hatalmának totálissá válását remélte.
A szovjet társadalom a nagy terror után sem nyugodott meg. A rend
szer még a második világháború éveiben is irtotta vélt ellenségeit: gyil
kolt háborúba belefáradt katonákat, dezertőröket, szökevényeket és kü
lönböző nemzeti kisebbségeket, akiket azzal gyanúsított, hogy lepaktál
tak a német agresszorral. Mindazok után, amiket Sztálin és segítői saját
alattvalóik ellen elkövettek, az embereknek jó okuk volt a bizalmatlanság
ra. Uralkodása stílusául a diktátor és köre a terrort választotta, azt ugyan
is el sem tudta képzelni, hogy az emberek fenyegetés és erőszak alkalma
zása nélkül is engedelmeskedjenek.
A háború idején a terror átlépte a szovjet birodalom határait, ám nem
csak a Vörös Hadsereg által megszállt, szomszédos országokban dúlt,
hanem magán a Szovjetunión belül is példátlan mértékben tobzódott.
A hatalom a német fogságból visszatért katonákat és a németek által
kényszermunkára elhurcoltakat is koncentrációs táborokba zárta, újabb
háborút indított a parasztok és az etnikai kisebbségek ellen, porig rom
bolva minden reményt, hogy a háború végével a terror is lecsillapodik.
„Olyanok voltunk, mint a kisnyúl, amely elismeri az óriáskígyó jogát,
hogy lenyelje őt” – emlékezett vissza Valerij Frid.3 A sztálini terror em
berek millióit nyomorította meg lelkileg, arra kényszerítve őket, hogy
alkalmazkodjanak a bizalmatlanság és a rettegés rendjéhez. A sztáliniz
mus társadalmi rendszere a tartós erőszak rendszere volt. Csak az marad
hatott életben, aki ismerte a rendszert megalapozó szabályokat, és birto
kában volt a szükséges túlélési technikáknak. Az utódok csak a zsarnok
1953ban bekövetkezett halála után szüntethették meg a játszadozást
az erőszakkal.
Jelen könyv a sztálinizmus erőszakos túlkapásairól és arról a kultúrá
ról szól, amely lehetővé tette ezeket az excesszusokat, tehát nem a Szov
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jetunió, hanem a sztálinizmus történetét mondja el.4 Egy erőszaktörté
nettel foglalkozó könyvben sok mindennek nincs helye, ami a Szovjet
unió történetét elmondó műben megkerülhetetlen lenne. A kommu
nizmusról mint ideológiáról jelen könyvnek nincs sok mondanivalója.
Mert bár a sztálini terrort a kommunista eszmékkel és elképzelésekkel
indokolták és magyarázták, az erőszak valós indítékai nem ezek voltak.
A XX. században a hatalom számos birtokosa tekintette magát kommu
nistának anélkül, hogy bármikor is eszébe jutott volna e hitvallás alap
ján arra következtetni, hogy őt ez tömeggyilkosságok elkövetésére jogo
sítaná. A terrorrendszerek némelyike hivatkozott a kommunizmus esz
méjére, ám nem mindegyik kommunista rendszer alkalmazott terrort,
ahogy azt Stéphane Courtois A kommunizmus fekete könyvének elő
szavában sugallja.5 A sztálini rendszert a terror mindenütt jelenvaló vol
ta határozta meg. De mit értsünk ezen a terroron? Honnan ered az az
erőszak, amellyel a hatalom birtokosai a soknemzetiségű szovjet biro
dalmat elárasztották? És milyen pusztításokat végzett? Könyvem ezekre
a kérdésekre keresi a választ.6
A sztálinizmus terrorja nem vezethető le szövegekből és eszmékből, és
csupa olyan helyen jött létre, amely lehetővé tette járványszerű terje
dését. Az egyes kommunista rendszerek különböztek egymástól. Mind
azonáltal a sztálinizmus lényegének megfogalmazására tett összes eddigi
kísérlet figyelmen kívül hagyta azokat a társadalmi és kulturális körül
ményeket, amelyek között az erőszak túlkapásai formát öltöttek. A to
talitarizmuselmélet nagy szerzői, Hannah Arendt és Carl J. Friedrich
azt a megfigyelést tették, hogy a XX. század fasiszta és kommunista dik
tatúrái az autoriter és autokratikus uralom minden más formájától kü
lönböztek. „A totalitárius diktatúra újszerű képződmény, amelynek a
múltban nem létezett igazán megfelelője”, írta Friedrich az új típusú
diktatúrákról közvetlenül Sztálin halála után megjelentetett könyvé
ben.7 Friedrich kortársa volt azoknak a diktatúráknak, amelyek leírására
kísérletet tett. A totalitárius diktatúráról szóló könyvének megjelenése
kor a Szovjetunióban még nem kezdődött el a desztalinizáció. Friedrich
tehát semminemű tudással nem rendelkezett az általa totális diktatúra
ként leírt sztálinizmus végéről. Ezért – mint könyve német kiadásának
előszavában fogalmaz – nem látszik, „hogy a Szovjetunióban vagy a to
talitárius rendszerben bármiféle döntő változás történt volna”.8 Mi ter
mészetesen már tudjuk, amit ő nem tudott, ám e tudásunkat nem hasz

nálhatjuk fel Friedrichnek a totalitárius diktatúráról szóló elemzése elle
nében.
A totalitárius diktatúrák Friedrich szemében sem voltak „statikus,
szilárd körvonalú képződmények”. Éppen ellenkezőleg, „állandó fejlő
désnek voltak alávetve”, létrejöttük pedig nem törvényszerű, és nem
kell örökre megmaradniuk olyanoknak, amilyenek voltak.9 „Feltehető”,
így Friedrich, „hogy ha Angliában vagy Franciaországban jönne létre
kommunista diktatúra, a liberális éra számos intézménye még sokáig
nem szűnne meg”.10 Ez a felismerés azonban ellentmond mindannak,
amit Friedrich írásaiban a sztálini diktatúráról olvashatunk. Arendt és
Friedrich egyaránt totális államról, totális kontrollról és uralomról be
szél, és ezzel mintegy megerősíti azt a propagandisztikus képet, amelyet
a fasiszta és kommunista uralom önmagáról fest.11
Friedrich totalitárius diktatúrakoncepciója cáfolatára számos ellen
vetés fogalmazódott meg, legfőképpen az, hogy e koncepció a felismer
hetetlenségig elmossa a kommunista és a fasiszta diktatúra közötti kü
lönbségeket. Az effajta vádak azonban nem voltak igazán megalapozot
tak, hiszen Friedrich nem a hatalom céljairól, hanem annak praktikáiról
beszélt.12 De létezett a totalitarizmuselméletnek meggyőző kritikája is:
jelesül, hogy az a modern diktatúrák igényeit összekeveri azok ténylege
sen alkalmazott praktikáival, mivel hagyja magát megtéveszteni a hata
lom önábrázolása által, továbbá, hogy a hatalom birtokosairól statikus
képet közvetít, a társadalomról pedig csupán annyi mondanivalója van,
hogy az a totális állam passzív áldozata. A nemzetiszocializmusról szóló
történeti irodalomban szó esik a hivatalok káoszáról, a gyenge diktátor
ról, és a társadalomnak azokról a zugairól, amelyeket a nemzetiszocialis
ta állam nem gyűrt maga alá. A nemzetiszocialisták élvezte támogatás
pedig korántsem látszott igazolni, hogy a rendszer totálisan uralja a tö
megeket.13
A XX. század hetvenes–nyolcvanas éveiben a totalitarizmuselméle
tet a Szovjetunióval kapcsolatos történetírásban is kritikák érték. Jól
lehet, a bolsevikok szüntelenül azt állították, hogy az állam mindenha
tó, és meg is teremtették az állam mindenható voltának külső kereteit,
a gyakorlatban azonban az állam sosem vált mindenhatóvá – hangzott a
totális állam képzetének cáfolataképpen. A sztálini állam soha nem érte
el a birodalom társadalmai feletti totális ellenőrzést, és azt sem állíthat
nánk, hogy az alattvalók – legalábbis a nagyobb városok határain túl –
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különösebben fellelkesültek volna a bolsevik ideológiától. A társadalom
feletti teljes ellenőrzés még a Szovjetunióval ellentétben mégiscsak mo
dern ipari nemzetnek számító, nemzetiszocialista Németországban sem
jött létre. A teória kritikusai szerint ezért a téma megvitatásakor nem
kellene foglalkozni a totális állam képzetével.14 Ennél sokkal fontosabb
azoknak a társadalmi viszonyoknak a leírása, amelyek között a sztálini
rendszer kibontakozhatott.
Az úgynevezett „revizionisták” „alulnézetből”, a társadalom szemszö
géből próbálták megérteni azt, amit sztálinizmusnak neveztek. De mit
értsünk mi ezen? Azt, hogy a társadalom, a falvak, gyárak és pártsejtek
történéseinek vizsgálatából próbálták megérteni, hogyan hiúsította meg
a valóság az állam ellenőrzésre irányuló igényeit. Az, amit sztálinizmus
nak nevezhetünk, a valóságban a bolsevista vezetés által sohasem kont
rollált társadalmi folyamat. A sztálinista rendszert nem Sztálin akarata
és nem is a bolsevikok programja hozta létre, hanem a feltörekvők és
haszonlesők becsvágya, a besúgók irigysége és elégedetlensége, a külön
böző érdekcsoportok, szövetségek és rivális pártbizottságok hatalmi har
ca. Ezért aztán – állítják a revizionisták – a sztálinizmus nemcsak hogy
„alulról jött”, de támaszra is lelt „alul”. A revizionisták tehát egy olyan
Szovjetuniót fedeztek fel, amely nem volt totalitárius.
Természetesen senki sem állítja, hogy a rendszer nem gyakorolt ellen
őrzést az impérium társadalmai és e társadalmak életmódja fölött, netán
hogy ne lettek volna kommunisták és titkosrendőrök, hogy ne műkö
dött volna a lakosságot ellenőrző igazságszolgáltatási apparátus. Azt sem
tagadja senki, hogy az erőszak helyi kényszerekből született, és hogy
a helyi pártvezetők túlbuzgó engedelmességből, mármár magánszorga
lomból, mintegy a vezér „kezére dolgozva” alkalmazták azt.15 Sztálin
forradalma számos ember társadalmi felemelkedését, jövedelem és ha
talomszerzését tette lehetővé. És ez a haszonélvezőket a rendszerhez és
annak célkitűzéseihez láncolta. Rajtuk kívül persze voltak útitársak és
olyan meggyőződéses kommunisták, akik saját kezdeményezésből haj
tották végre mindazt, amit meg sem követeltek tőlük. Nyikita Hrus
csov, Leonyid Brezsnyev, Alekszej Koszigin és sokan mások nem csupán
teremtményei voltak az állandó mozgósításon alapuló diktatúrának. Ők
voltak a támaszai is.16
Ebben a képben persze a felismerhetetlenségig elmosódik a sztálini
diktatúra jellege. Némely revizionista még azt is vitatja, hogy egyáltalán

létezett bármiféle, a Szovjetunió átalakítására és terrorizálására irányuló,
központi stratégia. Az ő szemükben Sztálin és segítői csak úsztak az ár
ral, sodródtak, csupán reagálni voltak képesek, határozott cselekvésre
nem. De vajon elképzelhetőe milliók meggyilkolása, mint irányítatlan
folyamat, amelyben az alattvalók önként, szabad akaratukból terrorizál
ják egymást? Vajon jöhetteke „alulról” a tömeggyilkosságok, jöhetette
„alulról” egész népek elűzése és a munkatáborok rendszere? Valóban el
kell hinnünk, hogy a kollektivizálás, a kulturális forradalom és a nagy
terror borzalma a túlbuzgó kommunisták kezdeményezésének és a tár
sadalmi konfliktusoknak köszönhető? Vajon nem kellenee megvizsgál
nunk a feltételeket és a mozgásteret, mindazt, ami embereket arra ösz
tönözhetett, hogy embertársaik ellen erőszakot alkalmazzanak? E kérdés
re a sztálinizmussal foglalkozó revizionista történetírásnak nincs kielégítő
válasza. Legfőképpen azonban nincs érdemleges mondandója az erő
szakról és azokról, akik az erőszakot előidézték. A revizionista értelme
zés szerint Sztálin és segítői nélkül is megtörténhetett volna minden
ugyanúgy, ahogy megtörtént.
Mármost azonban az intézményrendszer primitív volta, valamint az
a tény, hogy a diktátor nem vesz részt a helyi döntési folyamatokban,
korántsem zárja ki annak lehetőségét, hogy a terrort egy központi hely
ről kontrollálják. Végtére is mi mással magyarázható például, hogy Sztá
lin egyetlen szavára még az 1937es tömegterrornak is egy pillanat alatt
véget vetettek?17 Az erőszak politikai eszközként történő alkalmazásáról
maga a politikai vezetés döntött. E nélkül az akarat nélkül bajosan ért
hető az a helyzet, amelyben ember embernek farkasa lehetett. Ebbe a
kontextusba tartoznak azok az ideológiai magyarázatok is, amelyek tet
teseknek és áldozatoknak egyaránt megadták a lehetőséget, hogy valami
féle értelmet tulajdonítsanak az erőszaknak, racionalizálják azt, és ilyen
módon próbálják elviselhetővé tenni a mindennapos őrületet.
A rendszer hiába akart totális uralmat gyakorolni a soknemzetiségű
birodalom minden apró szögletében, ezt az igényét nem tudta érvénye
síteni. A bolsevikok persze kitartóan ragaszkodtak e szándékukhoz, még
ha az élet nap mint nap rácáfolt is akaratuk megvalósíthatóságára.18 Ar
ra törekedtek, hogy fölforgassák a világot, és eltávolítsák belőle az ellen
ségeket. E törekvés jegyében újrarendezték, és elnyomó elvek szerint át
is szervezték a nyilvános és magánszférát. Az ellenségkeresés, a vakfegye
lem és a konformizmus kikényszerítése, a helyeslés, az irigység és gyűlö
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let mozgósítása, a félelem keltése: mindez része volt annak a politikai
kultúrának, amelyet sztálinistának nevezhetünk.
A munkások és parasztok túlnyomó többsége nem volt sem kom
munista, sem új ember, de még lojális alattvaló sem vált belőle. Ezért
a bolsevikok az új rend beköszöntével nem gyúrhatták őket a hatalom
kulcsszereplőivé, és nem vezethették rá őket, hogy önként felvegyék az
új embertől megkövetelt vonásokat. Az új rend melletti – nyilvános
vagy magánjellegű, naplóban vagy levélben adott – hűségnyilatkozatok
egyike sem született önként, a nyilatkozó által választott körülmények
között, e hitvallások kivétel nélkül egy módszeresen eltorzított kommu
nikációs térben keletkeztek. A nyilvánosan megszólaló ugyanis tudta,
mit szabad és kell mondania, aki pedig leírta, amiről azt gondolta, hogy
közölnie kell, félelemből tette, vagy mert úgy érezte, valamiféleképpen
értelmet kell adnia az őt körülvevő őrületnek. A Szovjetunióban élő em
berek többsége számára egy idő után már nem is létezett más kommu
nikációs tér, csak a bolsevik rendszer. Ebben kellett élniük és túlélniük,
és ezt csak a rendelkezésükre álló körülmények között tehették. Mert
a hatalom új birtokosai betolakodtak minden alattvaló életébe, és be
mutatva nekik a forradalmi állam kínálta lehetőségeket, a nagy felvo
nulásokat és ünnepségeket, a propagandaeszközöket, illetve a kulturális
forradalom átnevelő kampányait, valamint a terror és erőszak fenyege
tését, színvallásra kényszerítették őket: a szovjethatalom mellett vagy
ellene vannake. Az új hatalmat és annak képviselőit még ott sem lehe
tett figyelmen kívül hagyni, ahol egyébként az állam totális ellenőrzé
sének igénye továbbra is teljesíthetetlen maradt. A harmincas években
már a birodalom legszélső peremén, a legeldugottabb falvakban sem lé
tezett élet a kommunisták nélkül. Az erőszak eszkalációja nem magya
rázható, ha nem vesszük figyelembe, hogy a bolsevikok igényt tartottak
a soknemzetiségű állam minden zugának megváltoztatására, az egész bi
rodalom saját képükre formálására.
A bolsevikok hatalma abban állt, hogy az alattvalókat az impérium
legtávolibb zugában is rá tudták kényszeríteni, hogy reagáljanak az álta
luk felvetett kérdésekre. A szovjet rendszer embermilliók életvilágának
részévé lett. Némely történész e párbeszédet úgy értette, hogy az önma
guk átalakításán iparkodó alattvalók szovjet alattvalókká váltak. És túl
azon, hogy eligazodtak az új rendben és annak szabályrendszerében, az
új rend alapjait jelentő premisszákat is önként internalizálták. Ezért az

tán ezek a történészek az emberek egymás előtt hangoztatott hitvallá
sait életigazságokként értelmezték. Mert azt ugye senki sem hiszi komo
lyan, hogy a szovjet rendszerben az alattvalóknak más választásuk is
volt? Gondoljunk arra, hogy ebben a rendszerben embereket kínoztak!
A harmincas években milliókat tartottak rettegésben, hurcoltak tábo
rokba, zártak el az információktól, végül pedig már a kommunistákat is
gyilkolták. Mindezt miért, ha az alattvalók minden igyekezetükkel „sa
ját énjük” formálásán munkálkodtak, hogy végül szovjet emberekké ala
kítsák magukat? Erre a kérdésre nem adhat választ egy olyan interpre
táció, amely a diktatúrát és annak őrült, feje tetejére állított világát kita
karja a képből. Mondhatnánk úgy is, hogy a szovjet emberek a hatalom
számára nem végpontokat jelentettek, hanem – mivel reagáltak mind
arra, amivel konfrontálta őket – olyan pontokat, amelyek megsokszo
rozták az erejét. Más választásuk nem is volt az embereknek: meg kellett
tanulniuk elfogadni a diktatúrát és a hazugságot. „Totalitárius uralom
ban az emberi együttélés alapélménye az, hogy az ember magára van
hagyatva”, írta Hannah Arendt.19
„Kommunista voltam”, vallotta Arthur Koestler, aki 1932ben járt
a Szovjetunióban, „de nyomasztónak éreztem az életet Oroszországban,
[…] A mocskos utcák, az általános lepusztultság és szegénység, és az
a zsémbes iskolamestertónus, amivel mindenütt találkozott az ember,
bármit olvasott vagy hallott, mindenütt olyan volt a légkör, mint valami
állami javítóintézetben. És mindehhez még az az érzés is társult, hogy az
ember el van zárva a világtól. Az újságok egytől egyig unalmasak voltak,
egy kritikai megjegyzés nem sok, annyi sem volt bennük, nem voltak
viták, nem voltak botrányok, nem voltak szenzációk, sehol egy bűntény,
semmi emberi vagy nagyon is emberi. Az állandó figyelmeztetések, az
állati komolyság, minden olyan sztereotip módon egyforma, a Nagy
Testvér mindenütt jelen lévő képe, aki mindig rajtad tartja a szemét. Az
iparosított Neandervölgy mindent uraló sivársága.”20 Csakis ez a légkör
tehette lehetővé, hogy egy maroknyi mindenre elszánt, erőszakos bűnö
zőnek sikerült őrültekházává változtatnia a Szovjetuniót, felismerhetet
lenül összekuszálva annak társadalmi viszonyait, hogy nem is hasonlí
tott már arra, amilyen volt.
A Szovjetunió Sztálin alatt a „suttogók” országa lett, írja Orlando
Figes.21 De nem csak az alattvalók változtak meg. A rendszer sem ma
radt olyan, amilyen volt: a birodalomszerte tapasztalt akadályok hatásá
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ra ugyanis megváltoztatta uralmi gyakorlatát. Úgy is mondhatnánk, mi
nél nagyobbnak érzékelték a bolsevikok a terveikkel szemben mutatko
zó ellenállást, annál intenzívebben alkalmazták az erőszakot. Amikor az
„iparosított Neandervölgy” lakossága szembesült a totalitárius igények
kel, a bolsevikok kilátástalan helyzetbe kerültek, és azt hitték, ebből a
helyzetből az erőszak jelent majd kiutat.
A hatalom céljainak mértéktelensége ellentétben állt egy olyan mo
dernitás előtti kormányzati rendszer deficitjeivel, amely kormányzati
rendszer a tisztségviselők engedelmességét csak az erőszakkal való fenye
getéssel tudta kikényszeríteni. Egyetlen ember hatalomvágya csak ilyen
feltételek között okozhatta mások halálát. A bolsevik uralom olyan zsar
noksággá fajult, amelyben a funkcionáriusok és az alárendeltek minden
napjait a diktátor önkénye strukturálta. A zsarnok uralma onnan fent
ről az élet minden területére kiterjedt. Egy ilyesfajta interpretáció min
dig is elképzelhető volt. Igazolhatóvá azonban csak akkor vált, amikor
a történészek előtt megnyíltak a levéltárak.
A kilencvenes évek elején napvilágra került, ami korábban rejtve volt:
hozzáférhetőkké váltak a Központi Bizottság üléseinek gyorsírásos jegy
zőkönyvei, a központi pártapparátus és a vidéki pártbizottságok levél
váltásai, az állami hatóságok levelezése és aktái, valamint Sztálin, Molo
tov, Kaganovics és a többi politikai vezető papírjai. Ezeket olvasva el
képzelhetjük, milyen atmoszféra uralkodhatott a hatalom belső köreiben
és egy olyan Szovjetunióról kapunk képet, amelyet azelőtt nem ismer
tünk.22 A dokumentumok azonban mindenekelőtt azt erősítik meg,
amiről korábban nem volt biztos tudásunk: jelesül hogy Sztálin és leg
hívebb emberei nemcsak elrendelték a harmincas évek erőszakos túl
kapásait, de módszeresen irányították is azokat, és arra kényszerítették
vidéki vazallusaikat, hogy akaratukat a lehető legradikálisabb módon
hajtsák végre. Sztálin rendelte el a kulákok letartóztatását és megölését,
ő hagyta jóvá több mint kétmillió paraszt deportálását, akiket lágerekbe
és külön számukra létrehozott szibériai településekre hurcoltak. Még
a letartóztatott parasztok elszállítását sem bízták a véletlenre. A Politikai
Bizottság rendelkezései és Sztálin akarata nélkül a parasztok ellen végre
hajtott erőszakos túlkapások sem lettek volna elképzelhetők.23
Ugyanez áll az 1937es és 1938as év tömeges terrorjára, amely ugyan
csak Sztálin kézjegyét viseli, és ugyancsak az ő utasításai alapján zajlott.
1937 júliusában a diktátor táviratot küldött a vidéki pártvezetőknek,

amelyben pontos utasításokat adott, kit kell agyonlőni és kit kell de
portálni. Sztálin írta alá azokat a halállistákat, amelyeket 1937–38ban
Jezsov, az NKVD vezetője tett elé. Csak ilyen módon, ezzel az „albumeljá
rással” 40 000 embert öltek meg.24 A diktátor jóváhagyása nélkül a be
osztott hivatalnokok sehol sem mertek halálos ítéletet végrehajtani. Az
áldozatok számának növeléséhez engedélyt kellett kérniük. Sztálin álta
lában megadta az engedélyt, mivel az effajta kérésekben a lojalitás bizo
nyítékát látta. A csekisták még Magadanban, a Dalsztroj táboraiban is
kivárták a Kreml engedélyét, mielőtt gyilkolni kezdték volna a foglyo
kat.25
De a Központi Bizottság gyorsírásos jegyzőkönyvei a vezető bolse
vikok érintkezési és beszédstílusáról is felvilágosítást adnak. A belőlük
kikerekedő kép szenvtelen végrehajtóknak mutatja a pártvezetőket,
akiknek nincsenek skrupulusaik, kimondják, mi történjék áldozataik
kal, és nyíltan beszélnek tetteikről. A hatalom belső köreiben sem be
széltek másképp az ellenség megsemmisítéséről, mint nyilvánosan, per
sze azzal a különbséggel, hogy a gyilkolás programjának – a nyilvános
ság előtt mindig hangsúlyozott – legitimációja a zsarnok udvarában
senkit sem érdekelt. Sztálin és cimborái szemében az erőszak alkalmazá
sa magától értetődő opció volt. Az okokról és a célokról nem is esett
köztük szó.26
A szovjet diktatúra éveiben az elnyomottak, a kirekesztettek, megbé
lyegzettek és megkínzottak hallgattak, a rendszer ugyanis eleve meghiú
sította, hogy a sztálini terror szörnyűségeiről bárki nyíltan próbáljon
beszélni. A történészeknek ezért be kellett érniük azzal a képpel, amelyet
a rendszer önmaga reprezentációjára közreadott, valamint az emigrán
sok és disszidensek visszaemlékezéseivel. A titkosrendőrség és az igazság
szolgáltatás aktáiban viszont már szóhoz jutnak az áldozatok is, akikről
a gleichschaltolt sajtóban nem lehetett olvasni. A levéltárak hozzáférhe
tővé vált dokumentumaiból most kiderült, hogy a kollektivizálás inkább
hasonlított polgárháborúra, mint emberek egyszerű leigázására; hogy
a parasztok ellenállást tanúsítottak, és hogy az élet a sztálini Szovjetunió
ban a legtöbb ember számára mindenekelőtt a tartós szegénység tapasz
talatát jelentette.27 Röviden: az derült ki, hogy a Szovjetunióban nem
létezett erős állam és nem létezett totális ellenőrzés. És „alulról jövő sztá
linizmus” sem volt. Éppen ellenkezőleg: egy gyenge államot kell elkép
zelnünk, amelynek képviselői tetszésüket lelték a permanens káoszban
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és erőszakban, mivel csak ennek segítségével tudták állandóan az embe
rek emlékezetébe idézni, hogy ők az urak.
Az angollengyel szociológus, Zygmunt Bauman a XX. századi tota
litárius diktatúrákat a modern kor jelenségeként írta le. A sztálini min
tájú szocializmus Bauman szerint a modern kor voltaképpeni beteljesü
lését látta önmagában. Célja az volt, hogy áthidalja azt a rendetlenséget,
amely az áttekinthetetlen, differenciált társadalmak jellemzője, és hogy
a rendetlenséget egyértelműséggé változtassa. A sztálini szocializmusban
semmit sem lehet a véletlenre bízni, mindent egy nagy, az ember átfor
málását célzó tervnek kell alárendelni. Ebben az értelemben a bolsevik
olyan, mint a kertész, aki kiirtja a gyomot, a vad tájból szimmetrikus
parkot varázsol, eltávolítva belőle mindent, ami nem illik egy kertbe.
A szocialista emberparknak modern európaiakból kell állnia, csupacsu
pa új emberből, aki immár megszabadult régi szellemi és kulturális
megszokásaitól, az új hatalom ünnepeit üli, az új hatalom ruháját viseli
és az új hatalom nyelvét beszéli. Ez a földi mennyország csak egyfajta
embert ismer, aki egyfajta nyelvet beszél. Ennek megteremtéséhez az
„elmaradott”, soknemzetiségű birodalmat társadalmi és kulturális te
kintetben homogén övezetté kellett alakítani. Az orosz kommunisták
– Zygmunt Baumannal szólva – az értelem korának tanulékony diákjai.
Amit a természet elmulasztott, azt az emberkéznek kell megteremtenie.
Minden lehetséges. Így az az elképzelés is, hogy el kell távolítani a park
építésekor keletkező „hulladékot” is.28
Különbségekkel együtt lehet élni, ha a mások világnézetét ugyan
olyan rendes világnak tartjuk, mint a sajátunkat, még ha az különbözik
is a miénktől. Ahol azonban kétségbe vonják, hogy a másiknak is igaza
lehet, nincs esély a megegyezésre, az egyetértésre. A bolsevik hatalom
birtokosai számára a világnak csupán egyféle magyarázata létezett, az,
amit ők képviseltek. Aki meg akarja érteni a bolsevizmus lényegét, írja
Arthur Koestler, gondoljon arra, hogy a párt és annak vezére nem egy
már létező igazságot mondanak ki, hanem hogy ők maguk az igazság
forrásai. Aki pedig ellentmond, az minden körülmények között áruló.29
Mert a tapasztalatnak soha nem lehet igaza az utópiával szemben. Az
utópiák befagyasztják a múltat, a jelent és a jövőt, mivel csak a mitikus
időt ismerik. Csak olyan változásokat engednek, amilyenekkel értelme
zőik is egyetértenek. Ezért az élet az utópiában a mindennapi tapaszta
latok szüntelen tagadása. Ebben rejlik mindennemű eltérő gondolkodás

kriminalizálásának oka, és ezért van, hogy mindent megbélyegeznek,
ami ellentmond az új rendről alkotott elképzeléseknek. Ilyesfajta, a vál
toztatásra irányuló akarat már a cári birodalom kései időszakában is lé
tezett. Ám a cári bürokrácia hivatalnokaival ellentétben a bolsevikok
nemcsak megváltoztatni, rendezni és uralni akarták a birodalom társa
dalmait. E tervüket egy üdveseménybe, a megváltás teleológiájába illesz
tették. E koncepció szerint a szocializmus több egyszerű, az alattvalók
engedelmességére építő rendnél. Olyan társadalom megteremtését ter
vezték, amelynek – e koncepció szerint – nem lehetnek ellenségei, a gya
korlatban azonban, lényegéből fakadóan, folyamatosan termelte az el
lenségeket. Ebben a képben ellentmondásnak és ellenállásnak nem volt
helye. Ahol ilyen mégis megjelent, ott a bolsevik rend értelmében meg
kellett semmisíteni. És mivel a bolsevikok meg voltak győződve róla,
hogy ellenségeik egyben ellenséges társadalmi és etnikai közösségeket is
reprezentálnak, az erőszak mindenkire lesújthatott, akiről azt gyanítot
ták, hogy valamely ellenséges csoporthoz tartozik. A bolsevikok hajla
mosak voltak az erőszak kíméletlen alkalmazására, ami egyértelműségre
törekvésüknek különös radikalitást kölcsönzött. Ha amúgy nem létezett
volna az az elképzelés, miszerint a történelem során csatákat kell vívni
és le kell győzni az ellenséget – a bolsevikok bizonyára föltalálták volna,
annyira megfelelt harcos mentalitásuknak.
A bolsevikok szándékuk szerint a birodalom valamennyi társadalmát
áthatották és megváltoztatták volna, ez azonban nem sikerült nekik. Ez
az akarat valójában csak kivételes esetekben tudott érvényesülni, mert
a hatalom birtokosai által tervezett társadalommal szemben ellenállás
mutatkozott, és mert az egymással vetélkedő valóságmagyarázatok el
zárták az utat, amelyen a bolsevikok elérhették az alattvalókat, és mert
a kommunisták sok helyütt eleve csak erőszak alkalmazásával tudták el
érni, hogy egyáltalán meghallgassák őket. A hegemóniára törekvő kul
túra csak nehezen találta meg az utat az alattvalók tudatáig. A hatalom
birtokosai sok helyütt némák maradtak, még ha a politika nyilvános,
mediális megjelenítése közben azt a benyomást keltették is, hogy egy
nyelvet beszélnek a néppel. A néptől láthatatlan, de magas fal választotta
el őket. Ezt a falat a hatalom birtokosainak felfogása szerint csak a fenye
gető „sötét tömegek”, a parasztok és munkások brutális fegyelmező és
nevelő diktatúra alá vetésével lehetett leküzdeni. Ezért volt a sztálini ter
ror elsősorban a hatalom tehetetlenségére adott válasz. Válasz arra, hogy

24

25

I. MI VOLT A SZTÁLINIZMUS?

I. MI VOLT A SZTÁLINIZMUS?

a hatalom képtelen érvényesíteni totális igényét. Így eshetett meg, hogy
vidéken a végén már a funkcionáriusokat is beszippantotta az erőszak,
amiért a bolsevik államiság érvényesítése és az ellenség likvidálása terén
kudarcot vallottak. A sztálinizmus nyilvánvalóan csak olyan helyeken
válhatott valósággá, ahol a szomorú valóság nem felelt meg a felfokozott
várakozásoknak.
Ám vajon magyarázatul szolgále ez a megállapítás az erőszak mér
tékére? Mert amit Bauman mint modernitásprojektet leír, a legkevésbé
sem illik a sztálini Szovjetunió hatalmi praktikáira. A soknemzetiségű
birodalom társadalmai éppoly kevéssé voltak modernek, mint azok a
technikák, amelyeket a rendszer céljai elérésére alkalmazott. Legfeljebb
az áttekinthető rendszerekről alkotott elképzelései voltak modernek. De
még ha igaz volna is, amit Bauman állít, jelesül, hogy a modern dikta
túrák gyilkos túlkapásaiban nem a barbárság fejeződik ki, hogy ezek az
excesszusok „a modern szellem legitim gyermekei”, akkor is adósok ma
radnánk a válasszal arra a kérdésre, hogy hogyan lesz az eszméből gyil
kosság.30 Egyértelmű rendszerekről más országok más kormányai is ál
modtak, anélkül, hogy álmaikat embermilliók megöléséhez kötötték
volna. És miként értendő, hogy nem csupán „az emberi hulladékot”
likvidálták, de kommunistákat, katonatiszteket, állami hivatalnokokat
és politikai bizottsági tagokat is? A sztálini terrornak nyilvánvalóan bár
ki áldozatává válhatott, végső soron semmi jelentősége nem volt, honnan
jöttek az áldozatok, mivel vádolták őket és milyen társadalmi státuszcso
port tagjai voltak. „Az ambivalencia, azt hiszem, nemzetem legfőbb is
mertetőjegye”, írja Joszif Brodszkij Pétervárról szóló visszaemlékezései
ben. „Nincs az az orosz hóhér, aki ne félne attól, hogy egy napon belőle
is áldozat válhat, és nincs az az áldozat, akár a legszánalmasabbak közül
való is, aki (ha csak titkon és magának is) ne vallaná meg, hogy ott
szunnyad benne a képesség, hogy belőle is hóhér legyen.”31
A modernitás és a nemzetiszocialisták és a kommunisták által a XX.
század első felében kirobbantott rettenetes erőszak között nincs oksági
összefüggés. A modernitás nem okozója a gyilkos totalitárius terrornak.
Az élet a modern világban is szabályozottan folyik: a modern világban
jogállami rend uralkodik, a hatóságok által szavatolt szabályokat részvé
teli alapon hozzák és működtetik. Az egyes ember kondicionálja magát
a társadalmi együttélésre, idomul, alkalmazkodik, mindenki máshoz
hasonlóan, állami intézmények külső kényszere nélkül is tudja, hogy

mit szabad és mit tilos tennie. A kategóriák, a szabályok és a fegyelem
uralma sem az államot, sem a polgárt nem hatalmazza fel arra, hogy ké
nyekedve szerint rákényszerítse akaratát másra. Az alkalmazkodás tech
nikái arra szolgálnak, hogy az emberek ne lépjék túl a lehetőségek ha
tárait. A modern világban élő polgár tudja, hogy nemcsak szolgája, de
gazdája is annak az egyértelmű rendnek, amelynek alá kell vetnie magát.
Megakadályozhatja a másik embert abban, hogy az megszegje az egyez
ményes szabályokat; és a mindennapos gyakorlatban begyakorolt ön
korlátozással önmagának is megtiltja, hogy saját, a változtatásra irányu
ló akaratát másokra kényszerítse, netán, ha úgy hozza a kedve, életük
től is megfossza embertársait. Mindenekelőtt azonban a modern ember
olyan terekbe is visszahúzódhat, amelyek nem állnak ellenőrzés alatt.
Magánéletében egyedül lehet, önmaga lehet, különböző szerepekbe
bújhat, és kivonhatja magát a nyilvánosság fegyelmező nyomása alól.
A modern állam voltaképpeni vívmánya az, hogy sűríti az emberek kö
zötti kommunikációt, lehetővé teszi a részvételt, olyan szabályokat al
kot, amelyeket mindenki kész elfogadni, polgárait olyan fegyelemnek
veti alá, amelyet azok saját akaratuk kifejeződésének éreznek, és azt is
megengedi az embereknek, hogy kivonják magukat a közösség nyomása
alól. Mindez a modernitás előtti életvilágokban elképzelhetetlen és meg
valósíthatatlan lett volna, ezért volt a totalitárius államnak olyan köny
nyű dolga, amikor a modernitás előtti társadalmakban pusztító célokra
mozgósította az autoriter elképzeléseket.32
Aligha véletlen, hogy a XX. század legkegyetlenebb erőszakos túlka
pásai nem a polgári társadalmakat, hanem az államtól távoli, moder
nitás előtti tereket jellemezték, az erőszak ott ülte torát, ahol a modern
beavatkozó állam hübriszével semmi sem állt szemben. Hiszen nyilván
való, hogy a legrettenetesebb túlkapások ott történtek, ahol a modern
államiság csak kevéssé működött, és az életet a háború strukturálta. Ku
darcra pedig ott volt ítélve a modern hübrisz, ahol a polgári biztosíték
rendszerekkel szemben kellett érvényesülnie. Az egyértelműségre való
modern törekvés mindenekelőtt ott fejtette ki halálos hatásait, ahol a
fanatikus ideológusok pusztító őrületének semmi sem szabott gátat: az
erőszak államtól távol eső, modernség előtti tereiben, ahol minden le
hetséges volt. Ezek voltak a modern tömegterror helyszínei. „És nehéz
elhinni, hogy a huszadik századi Európának van még olyan szeglete,
ahol megmaradtak a középkori barbárok, ahol ilyen különös módon
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megférnek egymás mellett ezek a vad, primitív fogalmak, meg a tudo
mány, a művészet és a kultúra”, jegyezte fel naplójába Nyina Lugovszka
ja moszkvai diáklány 1934 decemberének végén. Erről Bauman egyér
telműségszociológiájának, amely a modernitás előtti időt békés idill
ként írta le, fogalma sincs.33
A sztálini terrornak megvolt a maga indítéka, rettenetes dinamikáját
azonban nem modern körülmények között kapta. A Szovjetunióban
nem létezett olyan bürokrácia, nem létezett olyan polgári társadalom,
olyan jogállam, és nem léteztek olyan intézmények, amelyekkel szem
ben a bolsevik hatalom birtokosainak a fékevesztett erőszakot kellett
volna érvényesíteniük. A birodalom 1914 óta egy percre sem nyugodott
meg. Az első világháború, a polgárháború és az állam fennhatósága alól
kiszabadult térségek erőszakos bolsevik leigázása folyamatos rendkívüli
állapotot idéztek elő a soknemzetiségű birodalomban. A Szovjetunió
egyfolytában háborúban állt. Ilyen körülmények között senki sem tudta
megakadályozni a bolsevikokat abban, hogy azt tegyék, amihez éppen
kedvük támadt. A sztálini terroruralom egyik jellemző vonása az volt,
hogy az új világot a régi lehetőségeivel akarta megteremteni, és ezenköz
ben minden mértéket elvesztett.
A harmincas évek Szovjetuniója nem saját szabályrendszereik szerint
működő bürokráciák uralma alatt állt, hanem patrónusok és kliensek
kormányozták az országot. Mindenki fölött pedig ott állt a diktátor,
akinek az uralma a vidéki vazallusok lojalitására támaszkodott. E he
lyütt érdemes emlékezetünkbe idéznünk, hogy a soknemzetiségű biro
dalom alattvalóinak nem volt közös nyelvük, és hogy kommunikációs
lehetőségeik korlátozottak voltak. A rendszer a maga totális igényének
megszemélyesítésével próbálta áthidalni ezt az akadályt, amennyiben
a rendteremtést megbízható személyek kezébe helyezte.34 Sztálin csak
azokban bízott, akiket ismert, a közelében dolgoztak, illetve legszoro
sabb baráti köréhez tartoztak. Ahhoz, hogy a vazallusok valóban meg is
tegyék, amit ő elvárt tőlük, a diktátor kijátszotta őket egymás ellen, el
lenőriztette és megfigyeltette őket, olyan gyanút fogalmazott meg velük
szemben, amely ellen a meggyanúsítottak csak úgy bizonyíthatták ártat
lanságukat, hogy áldozatot hoztak a zsarnoknak, és mindent elkövettek
lojalitásuk bizonyítására. A lényeg ebben a közegben a bolsevik vezetők
hűsége volt, az, hogy az árulás elnyerte büntetését, a jó magaviselet pe
dig méltó jutalmát. A rágalmak terjesztéséhez, az összeesküvések „lelep

lezéséhez” és erőszakos cselekedetek végrehajtásához nincs alkalmasabb
a bizalmatlanság, a gyanakvás és a rettegés légkörérénél. Egy ilyen társa
dalomban a túlélés titka az, hogy az ember feltétel nélkül vesse alá ma
gát a diktátor akaratának, a legjobb, ha minden kívánságát leolvassa az
ajkáról.
Sztálin uralma a maffia mintáját követte. Ez a modell az állandó lé
lektani nyomásgyakorláson alapul. És a hűbéresek mentális késztetésén,
akik – a vezérhez hasonlóan – úgy nőttek fel, hogy együtt éltek az erő
szakkal, amelyet a politikai cselekvés mindennapos forrásának tekintet
tek. A forradalom előtti illegalitásban és a polgárháborúban szinte vala
mennyi bolsevik bűnelkövető elszenvedője volt valamilyen erőszaknak,
illetve maga is végrehajtott terrorcselekedeteket, mielőtt a hatalom bel
ső köreibe emelkedett volna.35 Ezeket az embereket az erőszakhoz fűző
dő közvetlen, fizikai viszonyuk tette alkalmassá ellenfeleik és ellenségeik
gátlástalan meggyilkolására. De ez segítette őket abban is, hogy interna
lizálják a Sztálin udvarában érvényes szabályokat és hogy elviseljék azt
a lélektani nyomást, amelyet a diktátor környezetére gyakorolt. A diktá
tor leghűségesebb és legbrutálisabb vazallusai közé tartozó Vjacseszlav
Molotov és Lazar Kaganovics visszamenőleg sem határolódott el az el
követett bűnöktől. Sőt vállalták azokat. Kaganovics csak egyszer félt at
tól, hogy tetteiért az életével kell fizetnie. Amikor 1957ben alulmaradt
a hatalmi harcokban, arra kérte Nyikita Hruscsovot, ne kínoztassa és ne
ölesse meg, ahogy az minden kétséget kizáróan megtörtént volna, ha an
nak idején Sztálinnal szállt volna szembe. A „vaskezű Lazar” enyhe bün
tetést kapott. 1957ben, miután Hruscsov eltávolította a Politikai Bi
zottságból, egy azbesztgyár igazgatójává nevezték ki, és kitoloncolták
az Urálba. A múltja azonban ott is hamar utolérte, amikor a gyár egyik
dolgozója szembesítette a Sztálin alatt elkövetett bűneivel, elmondva őt
gyilkosnak és bűnözőnek, aki beszennyezte magát az áldozatok vérével.
„Az ön bőrének nincs egy centiméternyi helye, amely tiszta lenne. Min
dene csupa vér.” A „vaskezű Lazart” azonban nem furdalta a lelkiisme
ret. Úgy látta, hogy nem tévedett, és azt válaszolta: „Így kellett lennie.”
(„Tak nado bilo.”)36
A sztálinista funkcionáriusok valószínűleg el sem tudtak képzelni
egy erőszakmentes világot. Abban a közegben, ahol a bolsevikok fan
táziaképeinek valósággá kellett válniuk, az erőszak apokaliptikus mér
tékű erőszakorgiává hatványozódott. A hatalom birtokosainak ideoló
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giai irányultságára és az utópikus társadalomtechnikák alkalmazására
tett puszta utalással még nem kerültünk közelebb a sztálinizmus meg
értéséhez.
Sztálin nem csupán nevét adta a sztálinizmusnak. Nélküle ugyanúgy
nem is lett volna sztálinizmus, ahogy a nemzetiszocializmus rendszere is
elképzelhetetlen Hitler nélkül. A bolsevik rend megteremtését célzó pro
jekt nem utolsósorban azért is vezetett tömegterrorhoz, mert a diktátor
az erőszak megszállottja volt. „És nem szabad megfeledkeznünk egy
nyilvánvaló tényezőről sem – Sztálin azért tette mindezt, mert tetszett
neki. Nem tudta türtőztetni magát” – írta Martin Amis angol író.37 Sztá
lin bűnöző energiája, alattomossága és a barátságról, hűségről és árulás
ról vallott ősi elképzelései nélkül a harmincas évek gyilkos túlkapásai
aligha történtek volna meg. Az excesszus a diktátor életformája volt. Az
összes gyilkosságot abban a tudatban hajtották végre, hogy a zsarnok ott
a Kremlben örömét leli benne. Több mint tizenöt évvel a moszkvai le
véltárak megnyitása után semmi kétségünk nem lehet a gyilkosságok
szerzőségét illetően. Sztálin írta alá azokat a terrorparancsokat, amelyek
kel a rendszer milliószámra küldte az embereket a pusztulásba, közben
pedig még azt is elvárta, hogy a gyilkosok engedélyt kérjenek tőle, mi
előtt végeznének azokkal, akiknek a megölésére ő nem adott nyomaté
kos parancsot. Vazallusait és pribékjeit a feltételezett ellenségek üldözé
sében csúcsteljesítményekre sarkallta, és közben még barátait és rokona
it sem kímélte. A végletes erőszak kulcsa maga a diktátor. A társadalom
megfegyelmezésének, megfélemlítésének és rettegésben tartásának leg
egyszerűbb és leghatékonyabb módszere a terror, véli Oleg Hlevnyuk
Sztálinról és belső köréről szóló könyvében.38 Ezért magyarázhatta a dik
tátor az erőszakot az általa elért haszonnal. A sztálini terror logikájához
tartozik, hogy minden határt átlép, mert a Kreml zsarnoka soha nem
hagyott fel az erőszakkal. A terror gépezete csak a diktátor halála után
állt le. Ezért jelentette a zsarnok halála egyben a sztálinizmus végét is.
Aki békében él, szeretné hinni, hogy a mások által kényszerből elszen
vedett erőszak valamiféle átmeneti „üzemzavar” csupán. Az ember indo
kokat keres, valami nemes motívumot, valami szükségszerű és meg
változtathatatlan okot, amelyre hivatkozva leküzdhetné a kínzások és
gyilkosságok kiváltotta ösztönös ellenérzését. És nincsenek másképp
ezzel az áldozatok sem: ők is igyekeznek valami értelemmel felruházni az
elszenvedett erőszakot, hiszen egyébként beleőrülnének. Aki átélte a sé

relmeket, a börtönt és a fájdalmat, a barátok és rokonok erőszakos ha
lálát, elviselhetetlennek érzi a gondolatot, hogy mindez csupán véletle
nül történt vele. Végtére is az erőszaknak érthető oka kell, hogy legyen.39
És így vannak ezzel a tettesek is, akiknek racionális magyarázattal kell
szolgálniuk környezetük számára, meg kell indokolniuk, amit másokkal
szemben elkövettek. A tettesek igazolni próbálják magukat, hogy az ál
dozatok és a megfigyelők megértsék, miért nem cselekedhettek más
képp. Ha felelősségre vonják és magyarázatra kényszerítik őket, arra hi
vatkoznak, hogy parancsra cselekedtek, vagy arra, hogy halálos következ
ményekkel járt volna, ha ellenszegülnek a parancsnak. Ezzel indokolta
Nyikita Hruscsov és Anasztaz Mikojan is a harmincas évek terrorjában
való részvételét. Mások, mivel soha nem kellett felelniük bűneikért, ne
mes motívumokra, az elmaradottság behozására és a leselkedő veszélyek
elhárítására hivatkoztak, hogy valami értelmet adjanak a terrornak. Mo
lotov még évtizedekkel Sztálin halála után is úgy próbálta igazolni a tör
ténteket, hogy a második világháborús győzelmet a harmincas évek ter
rorjával próbálta összefüggésbe hozni. Magyarázata szerint a tömegter
rorra szükség volt, mert az megvédte a Szovjetuniót a belső ellenségtől és
a külső veszélytől. A borzalmakat a szükségszerűségre való hivatkozással
igazolták.40
De vajon megálljáke a helyüket az 1975ös évben elhangzott magya
rázatok az 1937es év történéseinek indokaiként? Kötve hisszük. Mert
mi végre gyilkoltattak Sztálin és segítői gyermekeket és aggastyánokat?
Miért verték szét a Kommunista Pártot? Miért kellett az NKVD hóhérai
nak is meghalniuk azután, hogy elvégezték véres munkájukat, és miért
kellett végül már a diktátor elleni összeesküvéssel meg sem gyanúsított
politikai bizottsági tagokat is agyonlőni? De még ha Sztálin és segítői
meg voltak is győződve róla, hogy belső és külső ellenség veszi őket kö
rül, miért vezették le ebből, hogy joguk van milliókat lefogatni, deportál
tatni és meggyilkoltatni? A válasz az, hogy a diktátor nyilvánosság előtt
elmondott magyarázatai nem szolgálnak más célt, mint hogy eltereljék
a figyelmet a valós indítékokról. Az emberek különböző motívumoktól
vezéreltetve is cselekedhetik ugyanazt. A tett és az indíték között nincs
okvetlenül összefüggés.
„Megéltük viszont”, írja Kertész Imre, „hogy birodalmakat működ
tettek olyan ideológiák alapján, amelyek a használatban puszta nyelvjá
téknak bizonyultak, sőt éppen a nyelvjáték voltuk tette használhatóvá,
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azaz a terror hatásos eszközeivé ezeket az ideológiákat. Azt éltük meg,
hogy gyilkos és áldozat egyaránt tisztában volt ezeknek az ideologikus
parancsoknak az ürességével, a jelentésnélküliségével: s épp ez a tudás
adta az ilyen ideológiák nevében elkövetett emberi rémtettek különleges
és egyedülálló aljasságát, ez okozta az ilyen ideológiák uralma alá vetett
társadalmaknak a gyökerükig hatoló pervertálódását. A gyilkos sortü
zek, de még inkább a puszta ököl, ‚a gyilkos bot zuhanása’ egy, a szó
szoros értelmében vett gyilkos értelmetlenség egyidejű elüvöltésével –
a legkéjesebb hatalomérzésnek bizonyult, az értelem meggyalázásával
egybekötött gyilkosság a gyönyör olyan orgiasztikus érzését váltotta ki,
ami valóban apokaliptikus perspektívát tár az emberi létezés bármiféle
jövőjére…”41 Erről szól ez a könyv.
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