
STARK TA MÁS

Ér dek lik a Nyu ga tot
a kom mu niz mus bű nei?

Be szá mo ló az Eu ró pai Bi zott ság ál tal
Brüs  szel ben 2008. áp ri lis 8-án meg ren de zett

Crimes committed by totalitarian regimes 
cí mű kon fe ren ci á ról

2007. áp ri lis 17-én az Eu ró pai Unió bel- és igaz ság -
ügyek kel fog lal ko zó ta ná csa ke ret ha tá ro za tot adott ki a
rassz iz mus és az ide gen gyű lö let el le ni küz de lem ről. 

Az el fo ga dott szö veg töb bek kö zött ki mond ja: „A
ke ret ha tá ro zat a fa ji, bőr szín sze rin ti, val lá si, szár ma -
zá si, nem ze ti vagy et ni kai ho va tar to zás alap ján el kö ve -
tett bűn cse lek mé nyek re kor lá to zó dik. Nem ter jed ki más
ala pon, pél dá ul to ta li tá ri us rend sze rek ál tal el kö ve tett
bűn cse lek mé nyek re. A Ta nács azon ban mind eze ket a
bűn cse lek mé nye ket el íté li.” Tu do má som sze rint több
volt szo ci a lis ta or szág, il let ve a bal ti ál la mok kép vi se lői
nem vol tak meg elé ged ve a ke ret ha tá ro zat idé zett ál lí tá -
sá val, és azt sze ret ték vol na el ér ni, hogy az Eu ró pai
Unió bel- és igaz ság ügyek kel fog lal ko zó ta ná csa a
kom mu nis ta rend sze rek ál tal el kö ve tett bű nö ket is ki -
emel ten ítél je el. Az ő meg bé kél te té sük re, il let ve a
prob lé ma el na po lá sa cél já ból ke rült a kö vet ke ző hos  szú
mon dat a ke ret ha tá ro zat vé gé re: 

„A Ta nács fel ké ri a Bi zott sá got, hogy a ke ret ha tá ro -
zat ha tály ba lé pés ét kö ve tő két éven be lül vizs gál ja meg,
és ar ról te gyen je len tést a Ta nács nak, hogy szük ség
van-e olyan ki egé szí tő esz köz re, amely nek ha tá lya ki ter -
jed a fa ji, bőr szín sze rin ti, val lá si, szár ma zá si, nem ze ti
vagy et ni kai ho va tar to zá suk tól el té rő ala pon, pél dá ul
tár sa dal mi hely zet vagy po li ti kai meg győ ző dés alap ján
meg ha tá ro zott sze mé lyek cso port ja el len irá nyu ló nép -
ir tás, em be ri ség el le ni és há bo rús bűn cse lek mé nyek
nyil vá nos vé del me zé sé re, ta ga dá sá ra vagy dur va
banalizálására.”

Alap ve tő en ez az idé zett mon dat adott le he tő sé get
ar ra, hogy 2008. április 8-án az Eu ró pai Bi zott ság
(European Commission) Crimes committed by totali-
tarian regimes cím mel kon fe ren ci át, hi va ta lo san
„hearing”-et tart son. Az Eu ró pai Bi zott ság al el nö ke,
Jacques Barrot és a Szlo vén Köz tár sa ság igaz ság ügyi
ál lam tit ká ra, Robert Marolt ál tal is kö szön tött egész na -
pos ta nács ko zá son el ső sor ban a kom mu nis ta rend sze rek
ál tal vég re haj tott nép ir tá sok ról volt szó. An nak el le né -
re, hogy két né met, va la mint egy ma gyar és egy orosz

elő adó is sze re pelt, a kon fe ren cia jel le gét a bal ti or szá -
gok ból és Szlo vé ni á ból ér ke ző kül döt tek ha tá roz ták
meg. Ők tar tot ták az elő adá sok zö mét, ők szó lal tak fel
a leg töb bet és ők képviseltették magukat a leg faj sú lyo -
sabb kül döt tek kel. Je len volt és gyak ran fel szó lalt
Vytautas Landsbergis, Lit vá nia volt el nö ke. 

A kon fe ren cia leg na gyobb ha tá sú elő adó ja a dél előt -
ti ülést meg nyi tó Sandra Kalniete as  szony, Lit vá nia volt
kül ügy mi nisz te re volt. El mond ta, hogy a nyu ga ti em be -
rek le egy sze rű sí tett for mák ban, kli sék ben gon dol kod -
nak a má so dik vi lág há bo rú és az az óta el telt idő szak
tör té ne té ről. E le egy sze rű sí tett gon do lat me net sze rint a
jók győz tek, a ros  szak vesz tet tek és meg ér de mel ték a
sor su kat. E fe ke te-fe hér kon cep ci ó ba azon ban Kelet-
Közép-Eu ró pa nem fér be le, és ezt a tényt a nyu ga ti
gon dol ko dók, tör té né szek nem akar ják meg ér te ni. Sok
nyu ga ti tár sa da lom tu dós nem ve szi tu do má sul, hogy
Kelet-Közép-Eu ró pa a ná ci meg szál lás alól szov jet
meg szál lás alá ke rült, és a meg szál lás jel le ge nem sok -
ban kü lön bö zött. Saj ná lat tal ál la pí tot ta meg, hogy az
Eu ró pai Unió mind ez idá ig nem ítél te el nyíl tan a kom -
mu nis ta rend sze rek ál tal el kö ve tett bű nö ket. An nak ér -
de ké ben, hogy a nyu ga ti em be rek meg is mer jék a Kelet-
Kö zép-Eu ró pá ban el kö ve tett nép ir tá so kat, szük ség len -
ne egy mú ze um lét re ho zá sá ra Brüs  szel ben. To váb bá
em lék mű vet kel le ne emel ni a to tá lis rend sze rek ál do za -
ta i nak em lé ké re. Az észt, a lit ván és a szlo vén elő adók
ha son ló gon do la to kat ve tet tek fel. Emanuelis Zingeris,
a lit ván par la ment tag ja hi á nyol ta a kom mu nis ta bű nö -
ket le lep le ző nagy ha tá sú fil me ket, iro dal mi al ko tá so kat.
Ar ról is be szélt, hogy a ha zá já val, Lit vá ni á val szom szé -
dos Be lo rus  szia még nem szá molt le a kom mu nis ta
múlt tal. Míg ők a kom mu nis ta idők ből szár ma zó em -
lék mű ve ket el tá vo lí tot ták, ad dig a kö zel múlt ban Be lo -
rus  szi á ban, a ha tár tól né hány ki lo mé ter re
Dzserzsinszkij-szob rot ál lí tot tak fel. A bal ti ál la mok
kép vi se lői több ször hang sú lyoz ták, hogy van mo rá lis
alap juk a to tá lis dik ta tú rák el íté lé sé re, mert mind a ná -
ci, mind a kom mu nis ta-szov jet meg szál lást el kel let
szen ved ni ük. Egyik hoz zá szó lá sá ban Vytautas
Landsbergis a nyu ga ton ta pasz tal ha tó ket tős mér cé ről
be szélt. Vé le mé nye sze rint a Gulágon ugyan úgy szer ve -
zett nép ir tás folyt, mint a ná ci meg sem mi sí tő tá bo rok -
ban. Az egyik ben gáz zal öl tek, a má sik ban tu da tos
éhez te tés sel. Ő is, más is utalt ar ra, hogy a kom mu niz -
mus ál do za tai, a ho lo ca ust ál do za tai mel lett ma má sod -
ren dű ál do za tok nak számítanak. A mú ze um ala pí tás és
az em lék mű épí tés mel lett a kon fe ren ci án fel ve tő dött a
to tá lis dik ta tú rák em lék nap já nak be ve ze té se is. Idő -
pont nak a Molotov–Ribbentrop pak tum meg kö té sé nek
nap ját, au gusz tus 23-át ja va sol ták a fel szó la lók.
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Andreja Valic szlo vén tör té nész ar ról be szélt, hogy
ha zá ja meg ta pasz tal ta az ös  szes to tá lis dik ta tú ra, a fa -
sisz ta, a ná ci és a kom mu nis ta re zsim el nyo má sát. Ő és
más kül dött is ki állt amel lett, hogy a Ti to-rend szert is el
kell ítél ni. Toomas Hiio (Estonian Commission for the
Investigation of Crimes against Humanity) sze rint a
má so dik vi lág há bo rú tör té ne tét új ból meg kel le ne ír ni.
Ed dig alap ve tő en a min den ki ál tal hoz zá fér he tő né met
for rá sok alap ján ké szül tek a tör té nel mi mű vek, de az új
ös  sze fog la ló nál már a szov jet for rá so kat is fi gye lem be
kel le ne ven ni. A Vö rös Had se reg ről és a Szov jet unió
há bo rús tö rek vé se i ről alig tu dunk va la mit. Saj nál koz va
ál la pí tot ta meg, hogy az orosz tan köny vek ben a bal ti ál -
la mok be ke be le zé se még min dig „bé kés csat la ko zás -
ként” ke rül be mu ta tás ra.

Mikhail Narinsky orosz tör té nész sze rint vi szont ha -
zá já ban már tel je sen fel tár ták a sztá li niz mus bű ne it.
Rész le te sen elő ad ta, hogy mi lyen do ku men tum kö te tek
je len tek meg a kö zel múlt ban a má so dik vi lág há bo rú
alat ti és utá ni szov jet po li ti ká val, va la mint a Gulag-
rend szer rel kap cso lat ban. Hang sú lyoz ta, hogy az orosz
nép nek ér de ke a múlt fel tá rá sa, mi vel ők szen ved tek a
leg töb bet a kom mu niz mus tól. 

Uitz Re ná ta ma gyar elő adó a rend szer vál tás utá ni fe -
le lős ség re vo nás el mé le ti, jo gi és gya kor la ti ne héz sé -
gei  ről be szélt. Marianne Birthler elő adá sá ban a Stasi-
archívum je len tő sé gét emel te ki.

Fi gye lem re mél tó volt Jonathan Full (European
Commision, Director General for Justice, Freedom
and Security) hos  szú ra nyúlt „konk lú zi ó ja”. Óva tos
be szé dé ben ki emel te a kom mu niz mus bű ne i ről va ló
ta nács ko zás fon tos sá gát. El mond ta, hogy van anya gi
le he tő ség kü lön bö ző tör té né szi ku ta tá sok fi nan szí ro -
zá sá ra és újabb tanácskozások meg tar tá sá ra. Ugyan ak -
kor köz vet ve utalt a vizs gált kér dés körrel összefüg-

gésben tapasztalható ér zé keny sé g re is. Mint hang sú -
lyoz ta, nem sze ret né, ha a té ma kap csán Eu ró pán be -
lül új vá lasz tó vo na lak ke let kez né nek, és nem sze ret né
koc káz tat ni az Unió ke le ti ha tá ra i nál fek vő or szá gok -
kal, el ső sor ban az Orosz or szág gal ki ala kult ba rá ti kap -
cso la to kat sem. 

A kon fe ren cia vé gén a részt ve vők nek le he tő sé gük volt
ar ra, hogy alá írá suk kal meg erő sít sék a Recommen dations
of the 1st European hearing on Crimes Committed by
totalitarian regimes cí mű köz le ményt, me lyet – tu do -
má som sze rint – Sandra Kalniete as  szony, Lit vá nia volt
kül ügy mi nisz te re ter jesz tett elő. A do ku men tum hét
pont ban fog lal ta ös  sze ja vas la ta it. Ezek kö zött sze re pel
a to tá lis rend sze rek kel kap cso la tos tu do má nyos feltáró-
munka elő moz dí tá sa, a to tá lis rend sze rek bű ne it bemu-
tató múzeum lét re ho zá sa, va la mint au gusz tus 23. em -
lék nap pá nyil vá ní tá sa. Tu do má som sze rint a do ku men -
tu mot mint egy negy ve nen ír tuk alá. A kon fe ren ci án há -
rom ma gyar EP kép vi se lő vett részt, de nem egy szer re.
Dél előtt Gál Kin ga, ko ra dél után Schöpflin György, ké -
ső dél után Tő kés Lász ló volt je len. 

Úgy tu dom, hogy a ma gyar saj tó saj nos sem mit sem
írt a ren dez vény ről. Pe dig ne künk, ma gya rok nak na -
gyon fon tos len ne, hogy nyíl tan tá mo gas suk a bal ti ál -
la mok tö rek vé se it. De a dek la rált tá mo ga tás még nem
elég, ak tí van részt is kell ven nünk a kom mu niz mus bű -
ne it fel tá ró és a nyu gat nak be mu ta tó kez de mé nye zé sek -
ben. 2002-ben a Ter ror Há za Mú ze um lét re ho za ta lá val
Ma gyar or szág alig ha nem az el ső kelet-kö zép-eu ró pai
or szág volt, amely lát vá nyo san kezd te meg a to tá lis
rend sze rek bű ne i nek fel tá rá sát. 2002 óta azon ban a
múlt fel tá rá sá hoz szük sé ges anya gi for rá sok szin te tel -
je sen el apad tak, és ha ez a több éves ten den cia foly ta tó -
dik, ak kor a je len kor tör té ne té nek a ku ta tá sá ban is a pe -
ri fé ri á ra szo ru lunk. 
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