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Az utóbbi években, akárcsak közvetlenül a második világháború, majd 1956 után, 
megint Franciaországban lángolt fel a vita a kommunizmus politikai és erkölcsi mi-
benléte körül. Annak idején Raymond Aron, Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Marcel 
Merleau-Ponty, Fejtő Ferenc, Claude Lefort, Cornelius Castoriadis és mások vívták 
teoretikus és publicisztikai csatáikat könyvekben és folyóiratokban. Az elit értelmiség 
ehhez hasonló vitáit Franciaországon kívül leginkább Olaszország produkálta, amit 
érthetővé tesz, hogy ebben a két nyugat-európai országban volt kiemelkedően a leg-
erősebb a kommunista pártok és eszmék befolyása a háború utáni években, a tágabban 
vett baloldali gondolkodásmód pedig a Szovjetunióból való nagy kiábrándulás után is 
hatott. 

Hogy a kommunista szimpátia gyökerei a francia társadalom különböző rétegei-
ben a mai napig milyen mélyek és erősek, arról éppen a legutóbbi évek heves vitái 
tanúskodnak. Ezek leginkább két fontos könyvhöz kapcsolódnak. Az egyik a tavaly 
elhunyt kiváló történész, Frampois Furet utolsó nagy munkája, a Le passé d'une illu-
sion (Egy illúzió múltja), alcíme szerint Tanulmány a kommunista eszme XX. századi 
történetéről, 1995-ben jelent meg, s elég erős bírálatokat váltott ki jobbról és balról 
egyaránt. (A Débat című folyóirat 1996. évi 3. számában például ismert angol és né-
met történészek is kifejtették véleményüket, többek között a kommunizmus és a fa-
sizmus összehasonlíthatóságáról.) 

Furet könyve azonban inkább csak a történészek, politológusok, filozófusok vé-
kony rétegében keltett érdeklődést. Nem így a másik, itt ismertetendő munka, a múlt 
év őszén megjelent és pillanatok alatt híressé és vitatottá vált „Fekete könyv". Kollek-
tív munka gyümölcse, szerzői az 1917-es orosz forradalomtól kezdve összegyűjtötték 
a szovjet rendszer, a csatlós és egyéb kommunista államok, a Kommunista Internacio-
nálé és a különböző kommunista mozgalmak és szervezetek által végrehajtott gyilkos-
ságokat, terrorcselekményeket és más erőszakos intézkedéseket, s az áldozatok össz-
létszámát közel százmillióra becsülik. A szerzők a kérdéskör ismert szakértői: Sté-
phane Courtois, aki a kommunizmus bűneiről szóló bevezető fejezetet írta, Nicolas 
Werth, a Szovjetunió történetének kutatója, Jean-Louis Panné, a francia munkásmoz-
galom és a Komintern történetének szakértője, Andrzej Paczkowski lengyel történész 
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és Karel Bartosek, Párizsban élő cseh származású történész, a Kelet-Közép-Európáról 
szóló részek szerzői, valamint Jean-Louis Margolin, aki néhány további közreműkö-
dővel készítette el a Kelet-Ázsiával és a harmadik világgal foglalkozó fejezeteket. Az 
előszó megírását Fran£ois Furet vállalta - teljesíteni már nem tudta. 

Alighogy a könyv napvilágot látott, a francia sajtóban, elsősorban a Le Monde-
ban és a Libératiónban, október végétől december végéig sorra jelentek meg a tiltako-
zó és a helyeslő cikkek, nyilatkozatok. A francia közvélemény valósággal kettésza-
kadt, és olyan vehemenciával reagált, mintha először hallana vagy olvasna a moszkvai 
perekről, a Gulagról, a kínai kulturális forradalomról, a katyiíi mészárlásról, a kelet-
európai és ázsiai úgynevezett népi demokráciákban alkalmazott terrorról. A könyv 
körüli igazi szenzációt azonban az okozta, hogy maga a szerzői gárda is megoszlott és 
kettészakadt a vitában. Jean-Louis Margolin és Nicolas Werth ugyanis röviddel a 
megjelenés után nyilatkozatban bírálta Stéphane Courtois bevezető fejezetét, leszö-
gezve, hogy annak szövegét a szerkesztés időszakában még nem ismerték, a benne 
foglalt főbb megállapítások pedig nem a szerzők közös álláspontját tükrözik. Legfőbb 
ellenvetéseiket a következő pontokban foglalták össze: 

- A tömeges gyilkosságokat és erőszakos cselekményeket nem lehet a hatalomra 
került kommunizmus fő jellemzőjeként beállítani, amint azt Courtois teszi. 

- A bűnös cselekedeteket nem lehet egyenesen a kommunista elvekből levezet-
ni, azok gyakorlati alkalmazásaként bemutatni. 

- A nácizmus és a kommunizmus sok hasonló vonásából nem lehet arra a kö-
vetkeztetésre jutni, hogy a két rendszer bűnössége egyformán azok legmélyebb alap-
jaiban gyökerezik. 

- A kommunizmus áldozatainak megjelölt száma túlzott, nem eléggé megalapo-
zott, és ellentmond a szerzőtársak által kimutatott részadatoknak. (Ez utóbbiakból 65 
és 93 millió közötti összesített szám adódik, ennek középarányosa 79 millió lenne, 
ami azonban pusztán jelzés értékű, de magában foglalja például az 1930-as évek ele-
jén tomboló ukrajnai éhínség áldozatait is.) 

A két szerzőtárs, akikkel részben Karel Bartosek is egyetértett, hangsúlyozta, 
hogy a hatalmon levő kommunizmus mindenütt antidemokratikus és elnyomó rend-
szert teremt, de nem hajt végre mindenütt és állandóan tömeggyilkosságokat. Az ilyen 
szörnyűségek által jellemzett időszakokat mind a Szovjetunióban, mind Kínában és 
más országokban „békésebb" periódusok követték. A nácizmussal való összehasonlí-
tásnál, ahol Courtois kiemeli Lenin alapfelelősségét és az ő módszereit továbbfejlesztő 
Sztálin rémtetteit, amelyek időben megelőzték a nemzetiszocialista tömeggyilkossá-
gokat, Werth és Margolin a kommunista eszmék eredetileg felszabadító jellegét hang-
súlyozták, s arra is rámutattak, hogy a Szovjetunióban nem működtek egész társa-
dalmi rétegek elpusztítására szolgáló megsemmisítő táborok. 

A vita azonban nem szorítkozott a szerzőtársak nézeteltéréseinek utólagos tisztá-
zására. Ők a hatalomra került kommunizmus antidemokratikus, totalitárius, amorális 
és terrorisztikus természetének megállapításában amúgy is egyetértettek. Amint a Li-
beration 1997. december 17-i számában a főszerkesztő, Laurent Joffrin megállapítot-
ta, a „Fekete könyv" körül valójában két különböző vita zajlott. Az egyiknek csak 
Courtois bevezető fejezete volt a tárgya, s lényegében akörül forgott, hogy azonos 
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szintre helyezhető-e a kommunizmus a nácizmussal. Joffrin szerint ez történelmi té-
vedés lenne, és a nácizmus bűneinek relativizálásához vezetne, hiszen a két, követ-
kezményeiben egyaránt szörnyű rendszer között lényegbevágó különbség van a szán-
dék, az ideológia és a történelmi jövő tekintetében. A másik vitában azonban egészen 
másról volt szó: a hozzászólók itt nem Courtois túlfeszített állításait és adatait vitatták, 
hanem magát a könyvet, az egész vállalkozást, s azon belül Nicolas Werth levéltári 
dokumentumokon alapuló, kitűnő áttekintését a lenini és sztálini szovjet terror egész 
történetéről. Joffrin meg is nevezte a trockista beállítottságú Dániel Bensaidot, aki 
hozzászólásában - a jól ismert recept szerint - igyekezett Lenint tisztára mosni, s a 
bűnöket Sztálin számlájára írni. Bensaid erre újabb cikkel válaszolt, azt hangoztatva, 
hogy Sztálin nem azonos a kommunizmussal, sőt a kommunizmus és a sztálinizmus 
politikailag és morálisan két külön világ, hiszen Trockij már 1937-ben kiadta Sztálin 
bűneiről szóló könyvét. Joffrin zárócikkében újra rámutatott arra, hogy Lenin és Sztá-
lin között az erőszakosan alkalmazott elnyomó politika tekintetében nincs törés, csu-
pán fokozatosság, másrészt hogy maga a szocialista utópia még nem volt bűnös, el-
lenkezőleg, a társadalom megváltoztatását célzó utópia hasznos és értékes, és ez a 
törekvés nem lehet a börtönépítők és a tömeggyilkosok kiváltsága. A bolsevikok soha 
nem igyekeztek legitimálni megszerzett hatalmukat, s a szabadságon alapuló rendszer 
helyett elnyomó rendszert teremtettek - ezért ítélte el őket a történelem. 

Természetesen a nyílt és kevésbé nyílt kommunisták is hallatták hangjukat a vi-
tában. Róbert Hue, a Francia Kommunista Párt (FKP) főtitkára ugyancsak Sztálinra 
hárított minden felelősséget. Az igen baloldali Le Monde Diplornatique decemberi 
száma nem kevesebb mint négy cikkben intézett haragos támadást a „hangoskodó" 
könyv ellen, mondván, hogy az „manipulált", sőt hamis adatokkal a nürnbergi tör-
vényszékhez méltó vádiratot próbál összeállítani a kommunizmus ellen, ahelyett, 
hogy a chilei diktatúráról és az amerikai imperializmusról beszélne. Roger Martelli 
történészprofesszor viszont, aki az FKP Országos Tanácsának tagja, de reformkom-
munistának számít, a Libératioribaii elfogadja Werth megállapításait, a terrort a bol-
sevizmus központi elemének tartja, de úgy véli: 1917-ben még lett volna más út, ha 
Lenin például hallgatott volna Rosa Luxemburg figyelmeztetéseire. Lilly Marcou tör-
ténész a Le Monde-b&n más oldalról bírálja a könyvet: szerinte a szerzők, elsősorban 
Courtois, több mint egy évtizedes késéssel a német történészvitát importálták Francia-
országba, s a kommunizmus bevádolásával relativizálják a náci bűnöket, kétségbe 
vonják a holocaust hasonlíthatatlanságát. 

Ezzel szemben Jean-Luc Domenach „tagadhatatlan analógiákat" lát a két totali-
tárius rendszer között, leszögezve ugyanakkor, hogy Auschwitz egyedülálló borzalma 
a század történetének. Részletkérdésekben bírálja, de egészében megvédi Courtois-t, 
aki szerinte sohasem azonosította a két rendszert, csupán arról írt, hogy uralmi mód-
szereik összehasonlíthatók. Hasonló véleményeknek ad hangot néhány olvasói levél 
is. Egyikük az „új ember" kikovácsolására irányuló, egymáshoz hasonló náci és szov-
jet törekvéseket emeli ki. Egy lengyel-zsidó származású levélíró elmondja, miként 
menekült 1940-ben családjával Varsóból Litvániába, ahonnan aztán szüleivel együtt 
Szibériába deportálták őket. Végül is hazajutottak a háború szörnyű évei után, s kide-
rült, hogy a németek minden otthon maradt rokonukat megölték a treblinkai tábor-
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ban. Ebben látja a különbséget, de ezért egyébként nem hálás az őt „megmentő" 
NKVD-nek. 

A sokrétű és sokszínű vitának természetesen nem lehetett „végeredménye", de 
néhány következtetés talán innen távolról is levonható. Az első a könyv és az általa 
kiváltott „sokk" kétségtelen hasznossága egy olyan országban, ahol 1956, 1968, 1980 
és 1989 után is tömegesen akadtak emberek, akik egyszerűen nem akartak tudomást 
venni a kommunizmus valóságáról. A második következtetés viszont, amelyre az idé-
zett Domenach is utal, az lehet, hogy egy ilyen kényes pontra mért ennyire erős csa-
pás előtt jobban kellett volna számolni a várható reakciókkal, s gondosabban, ki-
egyensúlyozottabban, főként pedig a konklúziókat és az adatközléseket jobban össze-
hangolva kellett volna szerkeszteni a hatalmas kötetet. Az egyes részek közti ellent-
mondások és az áldozatok nyilvánvalóan csak becsülhető száma így túl sok támadásra 
ad alkalmat, s rontja az egyébként igen alapos munka hitelét. 

(A vitát ismerteti Molnár Miklós is Pestis vagy kolera címmel a Kritika 1998. 
októberi számában.) 


