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PÁRIZSI EMLÉKEK 1968-BÓL
Egy személyes visszaemlékezés

Negyven évvel ezelôtt, 1967 végétôl 1968 nyaráig közel egy esztendôt 
töltöttem Párizsban, ösztöndíjasként. Pontosan erre az idôszakra esett 
az az eseménysor, amelyet késôbb „március 22-e” mozgalomnak nevez-
tek el. Ezen a napon kezdôdött el az a hatalmas diákfelkelés a fôváros 
közelében fekvô Nanterre bölcsészkarán, amely május elején átterjedt 
a Sorbonne-ra. Ennek közelében laktam, a Quartier Latinként ismert 
diáknegyedben, így az utcai megmozdulások, tüntetések középpontjá-
ba kerültem. Közéjük – érthetô okokból – nem vegyülhettem, de a jár-
dán kísértem vonulásaikat; ott voltam a Szajna partján, amikor ütemes 
hopp-hopp kiáltásokkal biztatták egymást, sorokba rendezôdve és össze-
kapaszkodva. „Faire la chaine” – kiáltozták. Láttam ôket barikádokat 
építeni, szemtanúja voltam a rendôrök rohamainak, sokszor bemen-
tem a Sorbonne udvarába, ahol állandó volt a nyüzsgés. Ez persze azzal 
a következménnyel járt, hogy a legforróbb májusi hetekben alig alud-
tam, de megérte. Az alábbiakban majdnem kizárólagosan saját élmé-
nyeimet vetem papírra.

Az egyetemista mozgalom kirobbanása. A nanterre-i jeladás után a 
tulajdonképpeni felkelés május 3-án kezdôdött el a Sorbonne udvarán, 
ahol baloldali diákok tartottak gyûlést. A jobboldali diákok támadást 
intéztek ellenük, mire a rektor – megszegve az addig biztosított mene-
dékjogot – behívta a rendôrséget. Ezt követte több száz baloldali diák 
letartóztatása, ami kiváltotta az elsô tüntetést a Quartier Latinben.

Rendôrök és barikádok. Közismert, hogy a barikádok építésének klasz-
szikus anyaga a kockakô. Bámulatosan gyorsak voltak ezek a fiatalok. 
A zsírtalan francia konyhán felnôtt, zömükben vékonypénzû fiatalem-
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berek és a nem kevésbé karcsú lányok belevágták a pajszert két kô közé, 
néhány mozdulattal szétfeszítették ôket, a többi már könnyen ment. 
A kockaköveket egymásra rakták, és máris készen állott a mellvéd. 
Azonban nem érték be ennyivel. Tanúja voltam annak, hogy szétszedték 
az egyik utcai standot, és a barikád tetejére dobták. Ugyanez lett a sorsa 
azoknak a teljes széksoroknak, amelyeket az egyik közeli mozi pado-
zatából téptek ki. Végül az egészet meggyújtották. Azt az alapelvet, hogy 
„a magántulajdon szent és sérthetetlen”, 1968 Párizsában a legteljesebb 
mértékben figyelmen kívül hagyták.

Az szokott történni, hogy a rendôrök autókkal, szállító jármûvekkel 
lezárják az utca végét, és elôttük felsorakoznak. A diákok a barikádok 
mögött néztek velük farkasszemet. A fiatalok kiabáltak is, és kôvel pró-
bálták meg eltalálni ôket. A rendôrök egy ideig nem mozdultak, aztán 
hirtelen rohamra szánták el magukat. A fiatalok hátrafelé szaladtak. 
Amikor a rendôrök visszamentek eredeti helyükre, a diákok ismét 
elôremerészkedtek a barikádig.

A rendôri brutalitásról ott is sok szó esett. Lôttek is, gumilövedékkel. 
A durvaság például abban mutatkozott meg, hogy a lányokat a hajuk-
nál fogva huzigálták az úttesten.

A rendôrök láthatóan arra törekedtek, hogy idejekorán megakadá-
lyozzák a fiatalok csoportjainak elôremozgását. Igen érdekes taktikájuk 
volt! Vagy 20-30 rendôr, 8-10 sorban elfoglalta a járda teljes szélességét. 
Legelöl a legerôsebb férfiak; az idôsebb rendôrök a középsô és hátsó 
sorokban helyezkedtek el. Ez a cohors, ez az „élô dugó” lassú léptek-
kel, egyetlen hang nélkül mozgott elôre. Amikor valaki megkísérelte, 
hogy féloldalazva elmenjen mellettük, elég volt a legszélsô rendôrnek 
egy erôteljes vállmozdulata vagy karjának lökése, hogy az illetô kipen-
derüljön az úttestre.

Könnygázt is alkalmaztak. Az én szemembôl is folyt a könny; a töb-
biekhez hasonlóan gézbôl, vattából álarcot rögtönöztem, de hát ez sem 
jelentett komoly védelmet. Még most is hallom az utcámban futó diákok 
kiáltását az ablakokban könyöklô nôknek: „Jetez de l’eau!”, „Öntsetek 
vizet!” A könnygáz ugyanis megül a mélyedésekben, csak folyadékkal 
lehet eltávolítani. A nôk szót is fogadtak nekik.

A másik maradandó élményem saját utcámban: miniszoknyás lányok 
gumicsôvel kiszívták a benzint az autók tankjából, az ülések huzatára 
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permetezték, majd meggyújtották. A 20-30 égô autó fáklyaként világí-
totta be a környéket. Hogy mit szóltak mindehhez aztán az autók tulaj-
donosai, nos, ezt aligha szükséges részletezni.

Sorbonne. Már utaltam arra, hogy sok idôt töltöttem el az ország legôsibb 
egyetemén. Ott ültem a Grand Amphiban, az óriási elôadóteremben, 
amikor a híres író, J.-P. Sartre tartott elôadást az egyetemi reform 
szükségességérôl. Az elôadói emelvény mögötti falon, jó magasan, a 
felvilágosodás nagyjainak szobrai láthatók. Az idôk jeleként hallgatók 
ültek a lábaikon.

Az egyetem udvarán egy nagy kondér állt, kétes tisztaságú málnaszörp 
volt benne. Ebbôl mindenki vehetett. Ez volt az egyetlen eset Párizsban, 
amikor nem kellett fizetnem valamiért.

Ki a nemzeti, és ki a nemzetietlen? Az egyik alkalommal a Montparnasse 
bulváron hömpölygô tömeget kísértem. Két jelszóra figyeltem fel: üte-
mesen skandálták, hogy „Nous sommes tous des Juifs allemands”. „Mi 
valamennyien német zsidók vagyunk!” Ez a kiállás a diákok akkori bál-
ványának, az izraelita vallású német D. Cohn-Bendit-nek szólt. A másik 
jelszó: „On s’en fou les frontieres”, „Fütyülünk a határokra”. A lakos-
ság tudta, hogy a diákok egyes Szajna-hidakon letörték a kitûzött nem-
zeti zászlókat. Ez váltott ki a Montparnasse-on egy rendkívül érdekes 
reakciót. Az egyik ház legfelsô emeletén, az erkélyen, megjelent egy 
hölgy három gyermekbundával a kezében. Az egyik kék, a másik fehér, 
a harmadik piros színû volt, tehát a trikolórt jelképezték. Kilógatta a 
bundákat az erkély rácsán, és többször, erôteljes mozdulatokkal meg-
lengette ôket. A „Gloire” (Dicsôség) és „Grandeur” (Nagyság) fogal-
makkal jellemezhetô francia nemzettudathoz való ragaszkodását fejez-
te ki ily módon. A tüntetô tömeg „vette a lapot”, és fülsiketítô üvöltésben 
tört ki. Ez volt az egyetlen eset az életemben, amikor valaki három gyer-
mekkabáttal csinált politikát.

„Franciaország szabadságon van.” Május 3-a fordulópont volt. François 
Mitterand akkori szavai szerint „Franciaországban május 3-a óta nincs 
többé állam, s ami még ôrzi a helyét, nem rendelkezik a hatalom lát-
szatával sem”. A helyzet még súlyosabb lett a május 13-án kitört álta-
lános sztrájk következtében. Érdemes idézni Cohn-Bendit 1986-ban 
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megjelent „Annyira szerettük a forradalmat” c. mûvébôl. „1968. május, 
Franciaország. A világtörténelem legnagyobb általános sztrájkja. Egy 
álom, egy forradalom, amelyben a munkások magukhoz ragadják a hatal-
mat, mint a nép tette valaha a Bastille elfoglalásával. Az 1917-es szov-
jetek, az 1918-as német forradalom; Szabad Katalónia 1936-ban; önigaz-
gatás, az 1956-os magyar munkástanácsok. Mítoszokról és reményekrôl 
szólok.”

Az általános sztrájk tehát május 13-án kezdôdött el és nagyjából júni-
us közepén ért véget.

Minden magyarázatnál többet mond Párizs fôpolgármesterének kira-
gasztott plakátja. Eszerint a városvezetés meg tud birkózni a hétköznapi 
élet minden gondjával, kivéve kettôt: az épületek emeletéig felmagasló 
szeméthegyek elszállításával és a halottak elföldelésével. (A sírásók is 
sztrájkoltak.)

A sztrájkokat – köztudottan – általában a szakszervezetek szervezik, és 
nem a politikai pártok. Ezért volt számomra reveláló levéltári kalandom. 
Azokban a viharos napokban szüneteltettem levéltári kutatómunkámat. 
Május végén viszont beállítottam az egyik levéltárba, hogy befejezzem 
kutatásaimat. Egy magas, jó ötvenes, keménykalapos úr fogadott, a kon-
zervativizmus minden külsô jelével. Közölte, hogy a raktárosok távol-
léte miatt nem tudnak fogadni, majd odavágta nekem maró gúnnyal: 
„Forduljon a CGT-hez!” Mit mondhatok? Nagy lecke volt ez nekem.

Anarchisták, anarchizmus. Sorbonne, fôépület. Az emeletrôl a járdáig 
lelógó, messzirôl is jól látható, hosszú és széles fekete transzparensek 
virítottak, rajtuk fehér betûkkel: „Vive Bakunyin!”, „Vive l’anarchie!”, 
„Tous les états – états policiers!” („Éljen Bakunyin!”, „Éljen az anarchia!”, 
„Minden állam rendôrállam!”) Nem véletlen, hogy a francia fiatalok az 
orosz Mihail Bakunyinért lelkesedtek, mivel ô az anarchista irányzat 
harcos, radikális irányzatának apostola volt.

Kis tér, tömve emberekkel. Lelki szemeim elôtt felvillan egy-két 
karakteresebb arc, fekete sültös sapkával a fejükön, nyakukban kolomp. 
Megtudtam, hogy a buta birkák sorsa elleni lázadás fejezôdött ki ebben a 
színjátékban, amelyek engedelmesen követik a nyakában szintén kolom-
pot hordó bakot a vágóhídra. Ôk viszont öntudatos emberek, nem tûrik 
el senkinek a beavatkozását az életükbe. Az anarchizmus szélsôséges 
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irányzataira jellemzô rombolási hajlam mutatkozott meg a személyautók 
felgyújtásában. Saját fülemmel hallottam a snack-bárokban üldögélô, 
sörözgetô munkások indulatos kifakadásait, hogy „azért ez már sok!”.

Eszmék-eszményképek keresése. Szállodám öreg legény portása, Gabriel, 
eredeti figura volt. (Megjárta a világháborút, mesélt nekem német hadi-
fogságáról.) Szidta az egyetemistákat, „voyou”-nak, „csirkefogóknak” 
titulálta ôket, akik a szüleik nyakán élôsködnek, és az utcákon randalí-
roznak, ahelyett hogy tanulnának-dolgoznának. Mi tagadás, Gabrielnek 
sok tekintetben igaza volt. Az események után készült statisztikákból 
kitûnik, hogy jelentôs részük valóban jómódú, a középpolgársághoz 
tartozó tulajdonosok családjából került ki. Ugyanakkor ezek, a lázadás 
önfeledt mámorát élvezô ifjú emberek egy új és igazságos társadalmi 
rend létrehozásáról tárgyaltak, vitatkoztak összejöveteleiken.

Ismét vissza kell térnünk 68 origójához, a Sorbonne patinás épüle-
téhez. Falain nemcsak az anarchizmust éltetô plakátok voltak láthatók, 
hanem Marx, Engels, Lenin, Mao Ce-tung és Che Guevara képmásai 
is. Az utóbbi volt a megtestesítôje annak a régi, anarchista, trockista és 
maoista jelszónak, hogy „a szabadság a puskacsôbôl jön!”.

A tájékozódás másik támpontja a Sorbonne udvara volt, ahol a pár-
tok és irányzatok: kommunisták, szocialisták, maoisták, guevaristák, 
republikánusok, radikálisok, royalisták (!), a CGT és a diákszervezetek 
képviselôi osztogatták brosúráikat. Elbûvölt engem a politikai pluraliz-
musnak ez az eklatáns megnyilvánulása.

Hogy tulajdonképpen milyen problémák foglalkoztatták a fiatalokat, 
miképpen vitatkoztak és érveltek, errôl az Odeon színházban tett láto-
gatásomkor gyôzôdhettem meg. A színházat elfoglalta a március 22-e 
mozgalom, és éjjel-nappal mûködô vitafórummá alakította át. A föld-
szint telis-tele volt, azonban a páholyokban és a karzaton is sokan ültek. 
A földszinti széksorokat egymástól elválasztó folyosón egy férfi járkált fel 
s alá, ô volt a vitavezetô, aki karjával hol egy földszinti, hol egy emeleti 
szereplônek adta meg a jogot a szólásra. Eredeti megoldás volt, mond-
hatom. S hogy mirôl tanácskoztak? Az egyetemi oktatás korszerûtlensége, 
az oktatási reform szükségessége; szakítás a fogyasztói társadalom nor-
máival; a hallgatók beleszólása a tanítás elvi kérdéseinek kimunkálásába, 
tulajdonképpen a teljes diákvezetés megvalósítása. A munkásokat illetôen 
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a munkanélküliség felszámolása, továbbá a „cogestion”, vagyis az üze-
mek közös igazgatása a tulajdonosokkal.

„Le Général est disparu.” („A Tábornok eltûnt.”) Jóllehet eddig még nem 
írtam le Charles de Gaulle nevét, minden olvasó számára nyilvánvaló, 
hogy az összes szóvá tett jelenség valamiképpen összefüggött az ô sze-
mélyével, addigi államfôi tevékenységével. Karizmatikus személyiség 
volt, ehhez nem férhet kétség, hatása alól úgyszólván senki nem tudta 
kivonni magát. De Gaulle nimbuszának megroppanását azon a neve-
zetes napon, tehát május 13-án érzékeltem kézzelfoghatóan, amikor 
kb. egymillió ember vonul végig a Place de la République-tôl Denfert-
Rochereau-ig. Meglehetôsen kényelmetlen testhelyzetben, egy kôbôl épí-
tett szeméttároló lejtôs tetején meghúzódva figyeltem az óriási tömeg 
lassú hömpölygését. Mellettem egy idôs fôvárosi munkás állt, akinek 
fontos szerep jutott ebben a kis történetben. Idôrôl idôre tetszését fejez-
te ki a tömeg láttán, és valamit mondott De Gaulle-ról. Rákérdeztem, 
mire ô kezét szeméhez emelve mutatta, hogy hályog esett le a munkások 
szemérôl. Az egész helyzet, a mozdulat egyértelmûsége semmi kételyt 
nem hagyott bennem, de meg is magyarázta, hogy a Tábornok óriási 
tekintélye miatt a munkások sok mindent elfogadtak, amit ô hirdetett. 
Most azonban, a tüntetés hatása alatt ráébredtek arra, hogy annyi év 
után véget kell vetni az ô személyi uralmának.

Május vége felé, egy hajnalon, valaki erôteljesen kopogott szállodai szo-
bám ajtaján. Tanszéki kollégám, az idôközben elhunyt Salgó László volt, 
aki több éven át a Magyar Rádiót képviselte Franciaországban. Fontos 
hírrel szolgált: hajnalban tankok motorjainak dübörgésére ébredt, ame-
lyek a versailles-i országúton érkeztek meg a fôváros déli részébe, ahol ô 
lakott. A kialakult politikai helyzetben ezt a lépést csakis egyféleképpen 
lehetett értelmezni: a kormány fontolóra vette katonai erô bevetését. 
A tankok felvonultatása persze a lakosság megfélemlítését is célozta.

Egy-két nappal késôbb úgy döntöttem, hogy közelgô hazautazásomra 
való tekintettel felmegyek a Montmartre-ra, s egy olcsó áruházban nézek 
valamilyen ajándékot. Május 29-e volt. A fôváros déli részétôl gyalog 
tettem meg a hosszú utat, jármûnek se híre, se hamva. Belépve az áru-
házba, azonnal érzékeltem, hogy valamilyen rendkívüli esemény tör-
ténhetett, mert az eladók rá se hederítettek a vásárlókra, négyen-öten 
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összehajolva pusmogtak és szemmel láthatóan izgatottak voltak. A hangos 
beszédbôl hamar kihallottam a kulcsmondatot: „Le Général est disparu”, 
„A Tábornok eltûnt”. Kiderült, hogy már nyolc órája senki nem tudja, 
hol tartózkodik. Késôbb aztán ismertté váltak a tények: 11.15-kor hagy-
ta el a tartózkodási helyét Alouette típusú helikopterén, hogy a Rajnán 
túlra, Baden-Badenbe utazzék, ahol a német földön állomásozó francia 
haderô fôparancsnoksága volt, élén az algériai háborúban híressé, sôt 
hírhedtté vált Jacques Massu tábornokkal és „paráival” (ejtôernyôseivel). 
Massu-nek az 1980-as években közzétett írásából megtudhatjuk, hogy 
milyen párbeszéd zajlott le a két katona között. „Minden tönkre van 
téve, a kommunisták tökéletesen megbénították az országot – jelentette 
ki de Gaulle. Már semmilyen parancsom nincs. Most visszamegyek, 
és ha magamat és az enyéimet veszélyben érzem, önnél fogok mene-
déket keresni, hogy eldöntsük, mit tegyünk.” Massu optimistább volt. 
„Tábornokom, ne gondoljon ilyesmire. Egy ilyen tekintélyû embernek 
még mindig vannak eszközei a cselekvésre.” Rövid pihenés után de 
Gaulle és felesége hazarepült.

A megoldásra váró kérdések között az egyik legsürgôsebb a diákság 
és a munkásság együttmûködésének megteremtése volt. Mivel errôl 
– érthetôen – nem szerezhettem közvetlen tapasztalatokat, éppen csak 
érintem. Mindkét fél tudatában volt annak, hogy kölcsönösen egymásra 
vannak utalva. Cohn-Bendit maga is kiment az egyik üzembe tárgyalni. 
Hamarosan kiderült azonban, hogy a szakszervezetek által irányított 
munkásokat elsôsorban saját egzisztenciális gondjaik foglalkoztatták, 
nem pedig az egyetemi reform részkérdései. Némileg sarkítva úgy fogal-
maznék, hogy bár voltak ismereteik a diákság égetô problémáiról, nem 
tanúsítottak irántuk eléggé elmélyült érdeklôdést.

Végezetül, összefoglalásképpen csak annyit kívánok megjegyezni, 
hogy színes, kavargó világ volt ez, nem nélkülözve legendákat, fantázi-
át, röviden az eredetiséget. Ezt méltatta Sartre, deklarálva, hogy „vala-
mi meglepô, valami elképesztô kezdôdött veletek, ami mindent tagad, 
ami társadalmunkat olyanná tette, mint amilyen ma. Ezt nevezném a 
lehetôségek területe kiszélesítésének. Ne engedjetek.”

Nemzedékem tagjai számára a történelemcsinálást a második világ-
háború, az 1945 utáni átmenet, a Rákosi-kor, 1956, a Kádár-korszak, 
továbbá a rendszerváltás jelenti. Nekem – a sors, a véletlen adománya-
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ként – eggyel több adatott meg. Ugyanis, többek véleményével ellen-
tétben, ma is az a határozott véleményem, hogy 1968 májusában a fran-
ciák – persze nemcsak ôk, de a többiekre itt nem térek ki – igenis tör-
ténelmet csináltak.


