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TÖRTÉNETÍRÁS

Hazugságok, szenvedélyek és illúziók – A demokra-
tikus elképzelések illúziói a XX. században

François Furet (1927–1997) történész, filozófus a párizsi École des Hautes 
Études en Sciences Sociales és a Chicagói Egyetem Committee on Social 
Thought professzora volt. Számos munkája közül kiemelkednek: Interpre-
ting the French Revolution, The Passing of an Illusion: The Idea of Com-
munism in the Twentieth Century� és In the Workshop of History. Ez a könyv 
a Furet és Christophe Prochasson között, illetve Furet és Paul Ricoeur kö-
zött lezajlott vitákat tartalmazza. A szövegeket Prochasson írta le hangsza-
lagról, és a bevezetést is ő készítette. A könyv a történész Furet intellektuá-
lis testamentumának, politikai végrendeletének tekinthető. 

Bevezetés. Furet 1949-től a Francia Kommunista Párt híve volt, de az 
1956-os magyar felkelés leverése után eltávolodott a párttól. A francia for-
radalom tanulmányozása után kiterjesztette vizsgálódását a „kommunis-
ta illúzió” történetére. Az foglalkoztatta, hogy a kommunizmus bűvölete 
hogyan homályosíthatta el az emberek tisztánlátását a Szovjetuniót és a 
kommunizmust illetően. Történetírói fordulópontja egy hosszú cikkből (Le 
Débat, 1989), majd egy tanulmányból lett nyilvánvaló (Notes de la Fonda-
tion Saint-Simon. 1990). Ezekből született meg 1995-ben a Le passé d’une 
illusion című könyv. Az Egy illúzió múltja hatalmas siker lett: másfél év 
alatt 100 ezret adtak el belőle, és rövid időn belül 18 nyelvre fordították le. 
Az olvasók sokasága egyetértett a könyv mondanivalóival, a szélsőbal ér-
telmiség ellenben hevesen bírálta. Furet-t okolta, hogy a nagy eszme, amely 
összekovácsolta a baloldalt, most egyszerre elbukott. Furet valóban őszin-
tén leírta a hátborzongató szovjet rendszert, ám hangneme nem volt vádas-
kodó. Az volt a célja, hogy megértse a kommunizmus iránt érzett forra-
dalmi szenvedélyt. Húsz évvel korábban Szolzsenyicin Gulág szigetvilágát 
 1 Magyarul: Egy illúzió múltja – Esszé a XX. század kommunista ideológiájáról címmel 

jelent meg. Európa Kiadó, Budapest, 2000. 873 o. Fordította Mihancsik Zsófia. A Hazugsá-
gok, szenvedélyek és illúziókban Furet ismétli az Egy illúzió múltjában leírt gondolatait, de 
ez alkalommal teljes figyelmét annak szenteli, hogy magyarázatot találjon a kommunizmus 
eszméje hatására, térbeli és időbeli elterjedésére.
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fogadta hasonlóan a közönség. Furet a kommunizmus hosszú haldoklását 
vizsgálta. Könyve halottszemle és halotti bizonyítvány egyben. A nácizmus 
és a kommunizmus összehasonlítása Furet legprovokatívabb teljesítménye. 
Sokan szemére hányták, hogy vitába bocsátkozott Ernst Nolte jobboldali 
német történésszel. Nolte részt vett a nácizmust, fasizmust és kommuniz-
must összehasonlító történészvitában (a „Historikerstreit”-ben). Fure-t nem 
érdekelte, hogy ez a téma tabu, és intellektuális konformizmussal vádolta a 
baloldalt. 

Furet Paul Ricoeurrel is vitába bonyolódott. Mindketten a Chicagói 
Egyetemen tanítottak, de szellemi és politikai érdeklődésük nagyon távol 
állt egymástól. Kész csoda volt, hogy egy felkérésre mégis vállalták a vitát 
a kommunizmusról. Ez 1996. május 27-én és 1997. március 19-én zajlott le. 
A vitának Furet váratlan halála vetett véget. 

Furet először az „illúzió” és a „hazugság” fogalmairól beszélt. A hazug-
ság szándékos becsapás, az illúzió pedig tévedés, amelyet a képzelettel ját-
szó szenvedély hoz létre. A kommunizmus szisztematikus hazugság volt, de 
a jobb élet ígéretébe vetett hit rabul ejtette a XX. századi emberek politikai 
képzeletét. Különös, hogy ez a hit elismerte bírájának a valóságot, és mégis 
túlélte a valóságtól kapott látványos cáfolatot. A kommunista eszme ere-
detileg a kapitalista társadalomban való csalódásból és a pénz uralta világ 
iránti gyűlöletből született, de szüksége volt egy posztkapitalista univer-
zum reményére. A Szovjetunió ezt a kommunista reményt testesítette meg 
milliók számára. De miért hittek ebben az eszmében az emberek, a tények 
ellenére? Mit mondhat a történész egy reményről, ami tragédiába torkollott? 
– kérdezi Furet.

Furet már az Egy illúzió múltjában megállapította, hogy csak a szovjet 
rendszer ért véget, az illúzió nem. A modern demokráciához hozzátartozik 
az az illúzió, amelyet az autonómia és az egyenlőség iránti igény táplál, 
holott maga Marx leírta, hogy a polgárok egyenlősége csupán „a politika 
illúziója”. Meglepő, hogy amikor azt hirdették, ez az eszme megvalósult, 
mit sem ártott neki, hogy nem teljesítette a várakozásokat. Az illúziót a 
megalapozatlan hit tartotta életben. A kommunizmus hazugság volt, de a 
valódi kommunisták nem hazudtak; ők teljesen azonosultak azzal, aminek 
propagálására elkötelezték magukat. Úgyannyira, hogy még a börtönben, 
vagy a gulágon is hangoztatták a hűségüket a kommunizmushoz. Politikai 
hitük a tényekkel szemben is rendíthetetlen volt. A kommunizmus hatalma 
nem anyagi vagy katonai erejéből származott – bár ezek fontos tényezők 
–, hanem abból, hogy befolyásra tett szert a XX. századi emberek politikai 
képzelete fölött – mondta Furet. 
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A szovjet vezetők azt hirdették, felszámolják a kapitalizmust, az ember a 
termelőerők ura lesz, és közösen leigázzák a természetet. A Szovjetuniónak 
ez a nagyívű elképzelése már az 1930-as évek elején elterjedt Nyugaton. 
Milyen bizonyíték van arra – teszi fel a kérdést Furet –, hogy a szovjet veze-
tők nem hittek ebben? Szerinte ők maguk is ebben az illúzióban éltek. Soha 
nem ismerték be, hogy hazudtak. A francia forradalomban az indulatok és 
az ideológia irányították a cselekedeteket. A XX. században ezeket a forra-
dalmi érzelmeket egy zsarnoki rendszer érdekében vetették be. 

A világ vége? A Török Birodalom jónéhány évszázadon át haldoklott. 
Napóleon birodalmát katonailag győzték le. A szovjet birodalmat nem 
győzték le katonailag, mégis olyan hirtelen eltűnt, mint a napóleoni, mi-
közben állandóan szenvedett a „civilizáció” hiányától, mint a XIX. századi 
Törökország. Bukása megmutatta, a szocializmus nem volt magasabb ren-
dű, mint a kapitalizmus. Amint egy rés nyílt a szabadság felé, a „valóságos” 
szocializmus kártyavárként omlott össze, képtelen lévén versenyezni a ka-
pitalista civilizációval. De gyors eltűnése annak az illúziónak is véget vetett, 
hogy valaha is feltámadhat még. Az „emberarcú szocializmus” gondolata 
csupán hatástalan kiigazítás volt; a rendszer összeegyeztethetetlen volt a 
szabadsággal. 

A nemzetről. Michelet szerint a francia forradalom maga volt a vallás. 
Furet úgy vélte, a vallások ideje akkorra elmúlt, már nem lehetett segít-
ségül hívni a politikai elképzelésekhez. A XX. században a történelembe 
való pszichológiai beavatkozás szintén üdvözülést ígért az emberiségnek. 
Ez volt a kommunista misztérium lényege. A misztérium ott jött létre, ahol 
a dolgok rosszul mentek, azaz az I. világháború idején Oroszországban. A 
nemzetközi szocialista mozgalom az egész emberiség érdekét kívánta kép-
viselni, a nemzeti érzelem azonban sokkal inkább motiválta az emberiséget, 
mint a nemzetköziség. Európa tömegei a nemzet nevében estek egymásnak. 
A nemzet majdnem a saját sírásója lett. Ez volt 1914 drámája. A háború 
szélsőséges megoldás volt, és a közvéleményt a szélsőségek felé sodorta. 
Így történt, hogy Európa nagy háborúja, melyet eszmék és érzelmek fűtöt-
tek, egyfelől a kommunizmushoz, egy újfajta nemzetköziséghez, másfelől 
a fasizmushoz, a nacionalista indulatok hisztérikus formájához vezetett. A 
demokrácia hajnalán, amikor a tömegek beléptek a politikába, létrejött a két 
pólus, Oroszország az internacionalizmus és Németország a nacionalizmus 
országa. A burzsoázia rettegett a tömegektől, s a nacionalizmus élesztéséhez 
folyamodott. Ma már érthetetlen a XX. század elején tapasztalható behó-
dolás a nacionalista őrületnek, a nemzeti felsőbbrendűség arroganciájának. 
A nacionalista sodródás, a háború iránti lelkesedés volt a konfliktus kitöré-
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sének alapvető oka. A lelkiállapot készítette elő a háborút – mondja Furet. 
Ez a lelkiállapot aztán gyorsan elpárolgott, amikor az emberek szenvedtek 
és meghaltak. Feltűnő lehet számunkra, hogy Furet nem említi a gazdasági 
okot, a nagyhatalmak tülekedését területekért és világpiacokért. A magyará-
zatot az Egy illúzió múltjában találjuk meg, amelyben többször kifejti, hogy 
a szocialistákkal szemben ő a politikai változások okát nem a társadalmi 
vagy gazdasági érdekek ütközésében látja, hanem a gondolatokban, ideo-
lógiákban.

1815-ben az európai monarchiák minden versengését be lehetett terelni a 
hatalmi egyensúly keretébe, a Bécsi Szerződésbe. Az I. világháború idején 
más volt a helyzet. A politika „demokratikus” lett, a tömegek ügyévé vált, 
és immár ki volt téve a demagógiának, annak is nacionalista változatának. A 
fasizmus beteges eltúlzása volt a nemzeti érzelemnek. Sztálin irányításával 
a bolsevik univerzalizmus orosz nacionalizmussá változott. Végzetesnek 
bizonyult, hogy az európai polgári társadalmak tehetetlenek voltak a nacio-
nalizmussal szemben.

A szocialisták alábecsülték a nemzeti érzelmek hatalmát, amely inkább 
megosztja az emberiséget, mint egyesíti. 1914-ben az értelmiség gyanúval 
nézte Kantot Franciaországban, mert német filozófus; Voltaire-t Berlinben, 
mert francia író. A nacionalizmus mérhető rombolást végzett az emberek 
elméjében. A hősiesség és önfeláldozás mellett ez fűtötte a háborúba induló 
tömegeket. A XIX. és XX. század politikai akcióit az érdekekért és az ér-
zelmekért folytatták. A demokratikus univerzalizmus vereséget szenvedett, 
mert a modern egyének elsődleges célja a saját meggazdagodásuk és ma-
gánboldogságuk megteremtése. 

A forradalom múltja és jövője. Az orosz társadalom összetört 1921-re. 
Lenin kétségbeesetten halt meg, de nézeteltéréseik ellenére ő készítette 
elő az utat Sztálin számára. A jakobinizmust a szovjetek saját forradal-
muk előzményének tekintették. Kisajátították ezt a hagyományt, miközben 
radikálisan újak voltak. Furet úgy vélte, a nyugatiak sosem értették meg 
Oroszországot. Titokzatosnak látták, a kommunizmus bukása után liberá-
lis országnak gondolták. Ez abszurdum. Még a Sorbonne akadémikusai is, 
például Georges Lefebvre, évtizedeken át foglalkoztak a francia és az orosz 
forradalom összehasonlításával. Holott a francia forradalom után meggaz-
dagodtak a parasztok és a burzsoázia, és a nemzet szilárd társadalmi bá-
zissá vált; az orosz forradalom viszont szétzúzta a társadalmat, tönkretette 
a parasztságot, és bevezette az egypártrendszert. Mégis, amikor a Vörös 
Hadsereg legyőzte a nácizmust, ez egyetemes dicsfénybe vonta a bolsevik 
forradalmi eszmét.
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Furet felveti, hogy különbség volt az angol és a francia forradalom kö-
zött is. A franciák heroizálják a forradalmukat, és összekapcsolják a demok-
rácia gondolatával. Az angolok restaurálták a legitim dinasztia uralmát, és 
inkább kiradírozták a forradalom emlékét, semhogy ünnepelték volna. A 
különbség oka, hogy az angol forradalom át volt itatva a vallással, a bibliai 
kultúrával. Az angolok őrizték a hagyományaikat, a történelmüket, a vallá-
sukat pedig állami protestantizmus formájában megújították. Forradalmuk 
szerencsésen végződött, megszűnt a polgárháború, és a nemzet új monar-
chiában egyesült. 

A történész törekvése. Furet úgy látta, a tragédiákban mindig van vala-
mi titokzatos. Magyarázhatják Hitler fellépését a versailles-i békeszerző-
déssel és az 1929-es gazdasági válsággal, de ezek nem indokolják meg azt 
a borzalmat, amelyet a nácizmus és a zsidók lemészárlása okozott. Furet 
nem tartja szilárdnak Braudel tényekre alapozó gondolkodásmódját. A XX. 
századi történészek elvarázsoltságát nem lehet a „faktuálissal” szemben a 
„strukturális” gondolatmenettel magyarázni, sem Heidegger azon érvelésé-
vel, hogy ezeknek az új rendszereknek már fejlett technológiai kényszerítő 
eszközök álltak rendelkezésére. A magyarázat sokkal inkább a kommu-
nizmus és a nácizmus új vonásában rejlett: a leigázottnak kötelessége volt 
naponta kinyilvánítani szeretetét a zsarnok iránt. George Orwell világosan 
leírta ezt. Azt a rögeszmét, hogy az eszmében való osztozást állandóan han-
goztatni kell, örökölte a modern liberalizmus. A liberális társadalmakban 
nincs közjó, nincs kollektív erkölcsiség. Az állampolgári tevékenység nem 
fontos. Hobbes óta fel-felmerül: ha autonóm individuumok vagyunk, akkor 
mi alkotja a társadalmat?  

Az 1930-as években az USA-ban csupán egy kis kommunista értelmiségi 
csoport működött. A spanyol polgárháborúban kétszáz amerikai harcolt. A 
francia intelligenciát a német-szovjet paktum idegenítette el a kommunista 
eszmétől. Nagy-Britanniában is kevés hatása volt a tömegekre, ám számos 
értelmiségi, a tapasztalatok ellenére is, megmaradt kommunistának. Furet 
nem szándékozott az értelmiséggel foglalkozni, sem Sartre példájával, de 
azt megállapította, hogy a kommunista misztérium nem az értelmiséget 
érintette meg a leginkább.

 A bolsevizmus csábítása. Az elcsábítottak három típusa: Boris Souvari-
ne esete egyszerű, ő jakobinus a francia tradíció értelmében; Pierre Pascal 
anti-marxista keresztény, imádta Oroszországot és az Egyesült Államokat, őt 
már nehezebb megérteni; Lukács György esete a legbizarrabb: Nietzsche-től, 
Kierkegaardtól tanult; esztéta volt, egy zsidó bankár fia, egy osztrák–ma-
gyar dendi, akit jól ismertek Budapest és Bécs kávéházaiban. Ez a három 
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értelmiségi típus annyira különbözik egymástól, amennyire csak lehetséges. 
Hogy tudott a bolsevik eszme – kérdezi Furet – annyiféle kulturális tradíciót 
maga köré gyűjteni: a szürrealistákat, nietzsche-iánusokat, francia jakobi-
nusokat, brit fábiánusokat? Csupán a szociáldemokraták mutattak némi el-
lenállást. Ugyanakkor a kommunizmust Nyugaton sokan az orosz és ukrán 
parasztság kiirtása, milliók meggyilkolása, deportálása, a gulág és Katyn 
alapján ítélik meg. A kommunisták hazudtak a szovjet rendszerről, és Furet 
szerint súlyosabb a bűnük abban, amit mondtak, mint abban, amit tettek. 
– Ez ugyancsak vitatható.

A totalitarizmus bírálata. A totalitarizmus szó az 1920-as évek elején 
bukkant fel – valószínűleg Mussolini találta ki – annak a rendszernek meg-
nevezésére, amelyben a „totális” állam az egyén életének minden részletét 
ellenőrzi. Claude Lefort szerint a totalitarizmusban „az egyént bekebelezik 
egy kollektívába, és a sokaságot egyre redukálják”. A szót az 1930-as évek-
től már egyaránt alkalmazták a kommunizmusra és a fasizmusra. A kom-
munisták – hogy őket ne csupán antifasisztáknak tekintsék – megkísérelték 
beágyazni rendszerüket a gazdaságtanba, a fasizmusra pedig a pénzkapita-
lizmus végső szakaszának terméke szerepét osztották. Ettől fogva a valódi 
antifasiszta szükségképpen kommunista volt. Ez a tézis elterjedt, pedig ab-
szurdum.  

A két totalitárius rendszer összehasonlításával már a 30-as években is 
foglalkoztak. Waldemar Gurian 1934-ben leírta, hogy technológiai fölényük 
révén a németek valósították meg a bolsevizmus legtökéletesebb formáját. 
Thomas Mann Journaljában azt olvashatjuk, hogy az orosz kommunizmus 
a német nácizmus primitív változata. Simone Weil, Élie Halévy, André Gide 
írt a témáról. Jacques Bainville A diktátorok című könyvében egymás mellé 
helyezte Mussolinit, Hitlert és Sztálint. Ezután a tabu időszaka következett, 
a háború után Vaszilij Grosszman és Hannah Arendt fedezte fel az analógi-
át a két tábor között. Furet nem érti, hogy a XX. században demokratikus 
gondolkodású embereket hogyan vett rá a burzsoázia iránti gyűlölet, hogy 
befogadják a fasiszta vagy a kommunista eszmét. Ma próbáljuk elkerül-
ni a kérdést, mert bűnei miatt lehetetlen megértenünk, mi tette vonzóvá a 
fasizmust, a szovjet rezsim bűneit pedig az antifasizmussal mentegetjük. 
Az „normális”, hogy a nép gyűlöli a burzsoáziát a vagyona miatt, de ez a 
gyűlölet lett a modern világ tragédiája: kollektív őrülethez, milliók halálá-
hoz vezetett. Európa XX. századi civilizációjának színvonala és a történel-
mét jellemző vad őrület közti ellentétről ma is visszapattannak a racionális 
magyarázatok. A németek uniformisban elkövetett kollektív szadizmusára 
nincs magyarázat. Furet nem tartja nagyra Hannah Arendt történeti munkás-
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ságát, de elismeri, hogy ő és Grosszmann – egyikük a szovjet hadseregben 
szolgált, másikuk amerikai száműzetésben élt – egymástól függetlenül, el-
sőként ismerték fel, hogy volt valami azokban a borzalmas intézmények-
ben, amit nem lehet megmagyarázni sem Arisztotelész vagy Montesquieu, 
sem Max Weber segítségével. Arendt a fasizmust és a kommunizmust a 
modern demokrácia, az egyének társadalma, a demokratikus atomizáció és 
technológia szemszögéből írta le. Meglévő elemekből újjáalkotta a „totali-
tarizmus” fogalmát. Ezzel a szóval rá lehet mutatni a sztálini Szovjetunió 
és a hitleri Németország összehasonlítható elemeire. Mindkét rendszert egy 
harmadik fél iránt érzett gyűlölet hozta létre, és kronológiai összefüggések 
révén egymást segítették felemelkedni. Ez a két vízió egyfelől az egyete-
mes emberiségről, másfelől a nemzetről szól. Furet filozófiai inspirációja 
Tocqueville-től ered. Eszerint a demokrácia elvezethet a szabadsághoz, de a 
despotizmus példátlan formáihoz is. A szabadság gyakorlását a gonoszság 
vezette, ez történelmünk titka, amely Auschwitzban tetőzött. Nolte azt írta, 
a nácizmus és a fasizmus a bolsevizmusnak a következménye. Furet szerint 
a nácizmusnak német gyökerei is voltak. 

Renzo de Felice pozitivista történész az itáliai fasizmus politikai és szel-
lemi gyökereit a Risorgimento és a szocialista szélsőbal hagyományaiban 
találta meg. Furet szerint a fasiszta Olaszországra csak részben illik a totali-
tarizmus szó, mert a monarchia és a Katolikus Egyház hatalma megmaradt. 
A rezsim csak 1938-tól, Hitler hatására vált antiszemitává. Addig a fasiszta 
párt tagjai között zsidók is voltak. A háború után sok olasz fasiszta csatlako-
zott az Olasz Kommunista Párthoz. 

A kommunisták azt akarták, őket tekintsék a nácizmus legfőbb áldozata-
inak, ezért a zsidó mártíriumról mélyen hallgattak. Hitler, hatalomra jutva, 
minden ellenfelét likvidálta. 1934–35 között minden politikai ellenkezés 
lehetetlenné vált Németországban. Ezt nevezi Furet náci forradalomnak, a 
totalitarizmus kezdetének. A társadalmat hallgatásra kényszerítették, csu-
pán a kötelező hűségnyilatkozatok törték meg a csendet. Ez a vonás hozza 
Hitler Németországát a legközelebb Sztálin Oroszországához: egy ideológi-
ai állampárt önkényuralma, amely még a magánéletre is kiterjedt. Furet nem 
tudja elképzelni, mit kezdenénk a totalitarizmus szó nélkül. Az önkényura-
lom (tyranny) tipikusan a klasszikus antikvitás kifejezése, a totalitarizmus 
más: szerepel benne egy ideológia a tömegek számára. A totalitárius monar-
chia Hannah Arendt szerint a demokráciának a terméke, mivel a tömegek 
ekkor részt vettek a történelemben. A tocqueville-i demokrácia-gondolat 
szerint az egyének egyenlősége nemcsak a szabadság felé nyit utat, hanem 
a despotizmus felé is.
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A múlt tanulságai. Furet úgy vélte, soha nem tudjuk megszüntetni az 
emberiség megosztottságát. Ezt el kell fogadnunk. Nem is értette, miért ke-
ressük állandóan az egyetértést. A földi üdvözülés keresése katasztrofális 
következményekkel járt. Ismernünk kell azt, ami történt. Hamarosan sen-
ki sem fogja tudni, mi volt a kommunizmus. A modern polgárok erkölcsi 
és lelki egyensúlya a múltjukon nyugszik. Nem szabad az egyéneket el-
vágnunk a hagyományaiktól és történelmüktől, mert a technológia és az 
életstílus rabjaivá lesznek. Egyedül a pedagógia segít azzal, hogy a múlt 
tanulságait átadja az állampolgároknak. Ennek a politikai pedagógiának az 
együttélés gondolatát kell hirdetnie. A fasizmus szégyent hozott a nemzetre, 
az együttélés kerete mégis a nemzet marad. Úgy véli, helyi konfliktusok 
mindig lesznek. Erősödni fog az individualizmus, emellett hanyatlik majd a 
politikai gondolkodás, mert azt a fasizmus és a kommunizmus meggyalázta. 
Rögeszménk marad a természet leigázása, a tulajdon- és pénzszerzés szen-
vedélye. A pénz nálunk megosztó szerepet tölt be. Az Egyesült Államokban 
az egyén társadalmi státusza nem a felmenőitől függ, hanem attól, mennyi 
pénzt keres. Ezért nagyobb a mobilitás is. Tocqueville világított rá, hogy a 
demokrácia – az egyenlőség iránti vágyra építve – az egyének integrálá-
sára és homogénné tételére törekszik. Ez az előrehaladó folyamat mélyíti 
a frusztráció érzését. A mai társadalom a „kirekesztéssel” van elfoglalva, 
holott a történelem soha nem volt „befogadó”. Ma a kirekesztés gondolata 
mindenütt jelen van, mint a kissé rituális eszme, az emberi jogok eszméje. 

Furet ez utóbbi mondatai nem derűlátók. Úgy tűnik, nem hisz a demok-
rácia megvalósulásában, nem vár sokat az emberi jogok érvényesülésétől. 
Viszont mérlegre tette a két totalitárius rendszer tetteit, jellemzőit. Talán 
mégis abban bízott, hogy tanul belőle az emberiség? Éleslátással megírt, sok 
kérdést felvető, elgondolkoztató könyvét nemcsak történészeknek ajánljuk.
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