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ELTE - BTK    Kelet-Európa Története Tanszék

„1968” nemcsak kifejezte egy generáció meghatározó élményét, hanem 
olyan hagyományt teremtett, amely, noha ellentmondásosan, de ma is 
megjelenik az olyan meghatározó centrumországok kulturális és politikai 
életében, mint az Egyesült Államok, Németország vagy Franciaország. A 
forrongó társadalmi mozgalmak politikai orientációja meglehetősen ve-
gyes volt, ámde egyvalami mégiscsak összekötötte őket: alapvetően eluta-
sították azt a fogyasztói kapitalizmust, ami a háború után újjáépülő Euró-
pában is az „amerikai álom” mítoszával igazolta magát. Kelet-Európában a 
60-as évek reformjai éppen egy „fogyasztói szocializmus” („piacszocializ-
mus”) kiépítését célozták; akkor volt az ideje annak, hogy a sztálini iparo-
sítás egyoldalúságait a „fogyasztói iparágak” elmaradottságának tükrében 
fogalmazzák meg. A fogyasztói társadalom kritikája ekkor nehezen tudta 
volna (az állampártok beavatkozása nélkül is) megszólítani a tömegeket, 
de ez nem is állt a hatalmi elitek, a kommunista pártok vezető rétegeinek 
érdekében. Ez utóbbi kritikát Lukács és követői, a jugoszláviai Praxis-kör, 
Marcuse és mások fogalmazták meg. Kétségtelen, Kelet-Európa története 
is válaszúthoz érkezett: Prága és Budapest, Varsó és Belgrád – noha mind 
eltérően reagált az eseményekre – a változás tudatában cselekedett.
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ELÕSZÓ

2008. május 5-én az ELTE Kelet-Európa Története Tanszéke 1968 és a 
világ címmel konferenciát rendezett. A cél mindenekelôtt az volt, hogy 
az 1968-as sorsfordító esztendô tükrében keressük Kelet-Európa helyét 
az események és folyamatok összefüggésrendszerében, pontosabban kiin-
dulópontokat, kérdésfelvetéseket kínáljunk késôbbi idôk kutatói szá-
mára is. Az évforduló alkalmat adott egyetemi kollégáinknak arra, hogy 
lefolytassanak egy olyan eszmecserét, amelyhez hasonlóra a világ számos 
más pontján sor került.1 A Kelet-Európa Tanulmányok jelen, 3. számában 
a szerkesztôk egyúttal azt a célt is maguk elé tûzték, hogy intellektuális 
emléket állítsanak azoknak az eseményeknek, mozgalmaknak és fej-
leményeknek, amelyek elôbbre vitték a világot az emancipálódás útján, 
pontosabban felvetik azt a problémát, hogy vajon mely tekintetben ment 
elôbbre a világ e fejlôdési pályán, és mely tekintetben lépett vissza. 
„1968” nemcsak kifejezte egy generáció meghatározó élményét, 

hanem olyan hagyományt teremtett, amely, noha ellentmondásosan, 
de ma is megjelenik az olyan meghatározó centrum-országok kulturá-
lis és politikai életében, mint az Egyesült Államok, Németország vagy 
Franciaország. A forrongó társadalmi mozgalmak politikai orientációja 
meglehetôsen vegyes volt, ámde egyvalami mégiscsak összekötötte ôket: 
alapvetôen elutasították azt a fogyasztói kapitalizmust, ami a háború 
után újjáépülô Európában is az „amerikai álom” mítoszával igazolta 
magát. Kelet-Európában a 60-as évek reformjai éppen egy „fogyasz-
tói szocializmus” („piacszocializmus”) kiépítését célozták; akkor volt 
az ideje annak, hogy a sztálini iparosítás egyoldalúságait a „fogyasztói 
iparágak” elmaradottságának tükrében fogalmazzák meg. A fogyasztói 

 1 A kötetben megjelenô tanulmányok a konferencián elhangzott elôadások szer-
kesztett változatai. „Vendég” szerzônk Maruzsa Zoltán, Vadász Sándor és Slavoj 
Žižek. A konferenciát kiegészítô dokumentumként jelenik meg a jippi-kiált-
vány.   



társadalom kritikája ekkor nehezen tudta volna (az állampártok beavat-
kozása nélkül) megszólítani a tömegeket, de ez nem is állt a hatalmi eli-
tek, a kommunista pártok vezetô rétegeinek érdekében. Ez utóbbi kritikát 
Lukács és követôi, a jugoszláviai Praxis-kör, Marcuse és mások fogal-
mazták meg. Kétségtelen, Kelet-Európa története is válaszúthoz érke-
zett: Prága és Budapest, Varsó és Belgrád – noha mind eltérôen reagált 
az eseményekre – a változás tudatában cselekedett. 
Kötetünk szerzôi mind reflektálnak arra a problémára, hogy milyen 

eltérôen ragadták meg az egyes országok, régiók a történelem esélyeit. 
Krausz Tamás bevezetô elôadásában globálisan igyekszik elhelyezni 
1968-at, illetve az elmúlt negyven év történelmi tapasztalatai fényé-
ben értékelni a ’68-ban megjelenô újbaloldali mozgalmak lehetôségeit 
és korlátait. Kötetünkben kiemelt helyet kap Magyarország ’68-as tör-
ténéseinek elemzése. Az új gazdasági mechanizmusként ismert reform 
politikai, illetve pártpolitikai hátterét elemzi Földes György. Bartha 
Eszter tanulmánya a reform „alulnézetbôl” való megítélésére, a mun-
kások és a párt viszonyára koncentrál. Székely Gábor írása a nemzetközi 
munkásmozgalom – a „régi” baloldali – és az újbaloldal viszonyát tár-
gyalja. Maruzsa Zoltán, Juhász József és Mitrovits Miklós a kelet-európai 
régiót járják körül, bemutatva, hogy milyen reformok, viták kezdôdtek 
Csehszlovákiában, Jugoszláviában és Lengyelországban, és hogyan bukik 
el az a lehetôség, ami Magyarországon legalább részlegesen megvalósul. 
Szerdahelyi István tanulmánya egy „egzotikus” országba, Japánba vezet 
el minket, bemutatva, hogy ’68 szelleme valóban „globálisan” bejárta a 
világot. A „vendég” Slavoj Žižek kitûnô írásával mintegy „összefoglalni” 
kívántuk 1968 alapvetô történelmi tapasztalatait. Mellékletünkben két 
dokumentumot közlünk: a jippi-kiáltvány és Vadász Sándor ’68-as pári-
zsi visszaemlékezése arra a korra is reflektálni szeretne, ahol „Keleten” 
és „Nyugaton” olyan mást jelentett a lázadás.
Végül, de nem utolsósorban, szeretnénk mindazoknak köszönetet 

mondani, akik hozzájárultak a konferencia sikeréhez. Reményeink sze-
rint e kis kötet adalékokat nyújt mindazok számára, akik e bonyolult 
események megértésébôl okulni kívánnak.   
   

Budapest, 2008. november 30.                                          
A szerkesztôk
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Krausz Tamás

1968 – A TÖRTÉNELMI ÖRÖKSÉG 
SOKFÉLESÉGE. 

A kelet-európai „eset”
   

 „S megsejtették a beugratást is: a taktika lényegét – a »fogyassz, és légy más« 
monopóliumok által diktált jelszavát –, és ezért lázadtak fel a fogyasztási 
rendszer ellen. Mivel saját bõrükön érezték a manipulált kihasználtságot, 
hogy bábjai voltak a gépezetnek, felháborodásuk is erôsebben fordul a mani-
pulátorok ellen […] A nagy robbanás nem a fogyasztói társadalom meg-
újításába olvadt bele, hanem valóban önálló életet kezdett élni. A szakadék 
viszont már nem csak az apák felé nyílt meg, hanem a színfalakat is össze-
szabdalta, s itt-ott láthatóvá tette az »invisible hand«-et, a »láthatatlan moz-
gatót«, s ezzel még inkább önállósította ezt a nemzedéket.”

(Almási Miklós1)

Tisztelt Hallgatóság!

1968 egy többrétegû, többjelentésû eseménysor, az 1945 és 1989-1991 
közötti történelmi periódus legfontosabb töréspontja. Nem könnyû 
benne eligazodni, mert az események bonyolult láncolata egymás mellé 
sodorta e politikai földrengéseket koncentráló esztendôben a varsói és 
párizsi diáktüntetéseket, a Lip-óragyár munkás-önigazgatói kísérletét 
a „prágai tavasszal” és a csehszlovákiai katonai bevonulással, a magyar-
országi új gazdasági mechanizmus bevezetésével, a vietnami hábo-
rúval vagy az azt opponáló amerikai békemozgalommal, a hippikkel, a 
rendôrterrorral Berkeleyben, vagy éppenséggel a kínai kulturális for-
radalom eseményeivel. 

 1 Rezgésszámok. Budapest, Magvetô, 1974. 134.
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I. Változás és maradandóság a világrendszerben

Az 1968-as „földrengés” nemzetközi hátterének minden bizonnyal meg-
határozott részét alkották a világgazdaság fejlôdésében körvonalazódó 
ciklusváltás (1968–73), a gyarmati rendszer végsô felbomlása, a jóléti 
kapitalizmussal és az államszocialista rendszerekkel szembeni tiltakozási 
mozgalmak, amelyek szorosan összefüggtek e rendszerek mûködésének 
belsô gazdasági problémáival. Sok szerzô ma is a Kondratyev-ciklus empi-
rikus igazolásának tekinti, hogy a világgazdaság centruma egy újabb fel-
halmozási ciklus végéhez, a piacok beszûkülésének fázisához érkezett el a 
tôke globális kiterjedésének hosszú és véres történetében. Kifulladóban 
volt a kapitalizmus világtörténetének leglátványosabb gazdasági pros-
peritása, amely 1945-tôl komoly szociális eredményekkel (is) járt mind a 
centrum-kapitalizmus, mind pedig a Szovjetunió ellenôrzése alatti világ-
ban: a „keynesiánus” jóléti állam és az államszocializmus ismert „vív-
mányairól” van szó. A nemzetközi politikai-hatalmi és gazdasági-pénz-
ügyi központok, érdekképviseletek felismerték: az új ciklus fejlôdésében 
lehetôség nyílhat az állami struktúrák, az állami tulajdon újrakapitalizálása, 
privatizálása, piacosítása, a tôkeuralom új, globális formáinak kibon-
takozása számára, amely, úgymond, a fogyasztói társadalom egyfajta 
megújulását jelentené. Az idô alkalmassá vált a fordulatra, hiszen 1848 
óta minden nagyobb ciklusváltás jelentôs gazdasági és politikai vál-
ságokkal, forradalmakkal és háborúkkal járt együtt (1848–49, 1873, 
1918–19, 1939–45). 1968 (–1973) is ebbe a sorba illeszkedett, miként 
késôbb 1989–1991, amely Kelet-Európában lezárta az államszocializmus 
korszakát.
„1968” tehát nem helyi fellángolások2 felsorolásából tevôdik össze, 

hanem világpolitikailag is egyfajta „lázadást” jelentett a „két világ-
rendszer” által meghatározott új hierarchiák ellen, az újfajta gazdasági 
és világpolitikai alárendeltségek, a nagyhatalmak által meghatározott 
szûk lehetôségek ellen, és ez a lázadás messze túlment Európa (és benne 
persze Kelet-Európa) határain. A két világrendszer – a szocialista és a 

 2 A nagy folyamatokat erôteljesen érzékelteti a vietnami háború, a szovjet–kínai 
konfliktus, az 1967-es arab–izraeli háború („hatnapos háború”), hogy a késôbbi, 
1970-es évekbeli angolai–mozambiki–portugáliai fejleményeket itt és most ne is 
hangsúlyozzuk.
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kapitalista – konkrét földrajzi határait a két nagyhatalom, a Szovjetunió 
és az Egyesült Államok egy nemzetközi status quo fenntartása útján igye-
kezett kijelölni, amelynek alapját az atompatt képezte. Ez a felismerés 
egyébként a párizsi, kimondottan antikapitalista és antiimperialista 
diáklázadás egyik alapvetô evidenciája volt, hiszen „nagy” céljaik között 
szerepelt a fennálló világuralmi rend megváltoztatása. A nyugat-euró-
pai diáklázadások és a kelet-európai átalakulások – ha másképpen 
is – mindkét nagyhatalom ellen irányultak, ám de Gaulle és Brezsnyev 
tankjai a rendszerbeli és a nemzetközi status quót szentesítették. E nagy 
társadalmi megmozdulások, a nemzeti, a regionális és világrendszer-
beli földrengések egymást erôsítették és paradox módon ugyanakkor 
gyengítették is. Mind az USA, mind a Szovjetunió, mind Kína jól leír-
ható nagyhatalmi érdekeket követtek, amelyek lépten-nyomon ellent-
mondásba kerültek hirdetett eszményeikkel. A Szovjetunió és Kína a 
forradalmi küldetéstudattal, az USA pedig a „demokráciát” hirdetô legi-
timációs hatalmi ideológiájával igazolta politikáját. Ugyanakkor a gyar-
mati rendszer felszámolása sem hozott (hozhatott) jólétet az ún. harmadik 
világ országaiban, és tekintve a gyarmati múlt szörnyû szenvedéseit, a 
két államszocialista nagyhatalom modellje vonzó megoldásként „jöhe-
tett számba” ezeken a területeken. 
Hasonlóképpen érdekében állt az Egyesült Államoknak a kialakult 

bipoláris világrend fenntartása, hiszen az ô érdekszférájában is szám-
talan konfliktus keletkezett, amelyek „belülrôl” kérdôjelezték meg a 
rendszert. Többek között ezzel magyarázható, hogy a nyugatiak a han-
gos nyilatkozatokon kívül nem tettek semmilyen konkrét lépést a Varsói 
Szerzôdés csapatainak csehszlovákiai katonai intervenciójával szemben, 
miképpen az sem véletlen, hogy a szovjet oldalon a nyugat-európai és 
amerikai megmozdulásokat lényegében egyszerû „diákzavargásoknak” 
tekintették, holott valójában komoly társadalmi mozgalmakról volt szó. 
Elég a franciaországi általános sztrájkra, az olaszországi nagy munkástün-
tetésekre vagy az Egyesült Államokban a közismerten nagyszabású béke-
mozgalomra, a fekete polgárjogi vagy feminista mozgalmakra gondolni, 
hogy lássuk, itt nem pusztán néhány nagy hajú fiatal lázongott unalmában, 
mint ahogyan a kelet-európai sajtóban próbálták beállítani – és persze 
egyúttal diszkreditálni – a nyugati újbaloldal megjelenését. Mindkét nagy-
hatalomnak sokkal többet ért a saját nemzetközi pozíciójának megôrzése, 
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mint a forradalmi, lázadó mozgalmak támogatása. Ha a világpolitikát 
tekintjük, ott az USA még konzervatívabb szerepet töltött be, mint a 
Szovjetunió. Az utóbbi támogatta Vietnamot az Egyesült Államok elleni 
háborúban, további példaként támogatta a forradalmi Kubát, noha per-
sze az a veszély egy pillanatig sem fenyegetett, hogy a Szovjetunió és az 
USA közvetlen háborús konfliktusba keveredjen egymással valamely for-
radalmi vagy ellenforradalmi célkitûzés megvalósítása miatt. Az Egyesült 
Államoknak mint gazdaságilag és katonailag erôsebb félnek jó néhány 
„Csehszlovákiája” volt, melyek sokkal véresebbek és kiterjedtebbek vol-
tak, mint az 1968-as szovjet beavatkozás: a görög „fekete ezredesek” 
1967-es puccsa, a közel-keleti katonai akciók, Pinochet chilei fasisztoid 
diktatúrája, vagy az 1983-as grenadai invázió.3

A csehszlovákiai beavatkozás különösen ártalmas volt a Szovjetuniónak, 
egyfelôl azért, mert egy fellendülés idôszakában történt, amikor a gaz-
daság erôsödött, az életszínvonal emelkedett. Másfelôl azért, mert a 
Szovjetunió nemzetközi tekintélyét a nemzetközi baloldal számos szeg-
mensében tovább erodálta vagy egyenesen végleg aláásta a szovjet kato-
nai akció. Ráadásul olyan idôszakban szenvedett óriási presztízsveszte-
séget, amikor tekintélye felfelé ívelt, az Egyesült Államoké pedig lefelé 
zuhant, fôként Vietnam és a katonai diktatúrák támogatása miatt. Nem 
is szólva arról, hogy ez a lépés súlyos csapást mért az egész nyugat-euró-
pai kommunista mozgalomra, mert úgy érezhették: a Szovjetunió saját 
fejlôdésében immár végleg lezárta a szocializmus további útkereséseit. 
Erre volt egyfajta válasz az az olasz–spanyol kísérlet, amelyet „euro-
kommunizmusnak” neveztek. 

II. Kelet-Európa – különbözôség vagy egység? 

1968-nak Kelet-Európában is voltak közös „üzenetei”, amelyeket eltérô 
alrégiókban, illetve a különbözô társadalmi csoportok eltérô formában 
és intenzitással nyilvánítottak ki. A lengyel, csehszlovák, magyar és 

 3 Közben voltak olyan, Washington által támogatott összeesküvések, mint az 1970-
es olaszországi, Borghese-féle elvetélt szélsôjobboldali államcsínykísérlet, hogy 
számos más katonai puccsról, középkorias rendszerek menedzselésérôl most ne 
is szóljunk. 



1968 – A TÖRTÉNELMI ÖRÖKSÉG SOKFÉLESÉGE ❮ 13

délszláv városi fiatalság egy része az establishmenttel szembeni ellen-
kultúra elemeit hallotta ki a nyugat-európai zajból, de mindez éppen 
csak beszûrôdött a vasfüggöny alatt; a politikai underground, a femi-
nista és antirasszista kultúra nem érintett meg valamelyest is számottevô 
társadalmi tömeget. Ám Németországban, Kelet-Európával ellentétben, 
a szülôk „náci kultúrája” és a náci múlt „mosodája” nyilvános diskurzus 
tárgyává vált. Kelet-Európában a vietnami háború hivatalos békemoz-
galma kapott nyugatról erôsen hallható impulzusokat, de a hatalom 
számára az államszocializmus önigazgatói felülvizsgálata, a társadalmi 
önszervezôdés régi, „munkástanácsos” programja nagyobb veszélynek 
tûnt, mint a társadalomban jelen lévô nyugati polgári demokratikus 
szabadságjogok követelése, a fogyasztói társadalom „értékei” iránti illú-
ziókra épülô odaadás.
Paradoxonnak tûnhet a megállapítás: a változtatni akarás fô erôi 

keleten „nyugatra” tartottak, nyugaton pedig „keletre”, abban az érte-
lemben, hogy a fogyasztói társadalmat a közösségi társadalom felé moz-
dították volna el („vissza Lenin Állam és forradalmához”). Ugyanakkor a 
harmadik világban a nemzeti függetlenség és egyfajta államgazdaság 
vált céllá, amelyet helyenként „szocialista orientációnak” neveztek, míg 
másutt nemzeti vagy vallási meghatározásokkal, illetve meghatározott-
ságokkal láttak el az „iszlám szocializmustól” a kenyai „szövetkezeti” 
rendszerig – a törzsi viszonyok tradíciói alapján.
Kelet-Európában már 1968 márciusában a varsói diákmegmozdulá-

sok, majd a „prágai tavasz”, illetve 1968 januárjában a magyarországi új 
gazdasági mechanizmus bevezetése valamilyen formában mind a szov-
jet típusú államszocializmus ideológiai és politikai kereteit feszegette, 
de néhány fontos elemében éppen ellenkezô irányban, mint a nyugati for-
radalmi lázadók. A kelet-európai ’68 inkább egyfajta alkalmazkodás volt 
a nyugati polgári világ, a „centrum-kapitalizmus” feltételeihez és érté-
keihez. Fôként Csehszlovákiában, ahol ugyan a reformerek a „demok-
ratikus” vagy „emberarcú” szocializmus jelszavával léptek fel az állam 
túlsúlyos hatalma, a tekintélyuralom ellen, de végül is a politikában a 
többpártrendszernél lyukadtak ki, míg a gazdaságban a piac szerepének 
kiterjesztésével kísérleteztek volna egyfajta piacszocializmus irányába. 
Lukács György már 1968-ban megírt, A demokratizálás jelene és jövôje 
címû tanulmányában, amelyet „csak” húsz évvel késôbb, a rendszerváltás 
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hajnalán publikáltak, felhívta a figyelmet az össze nem illô reformok 
önpusztító jellegzetességeire. Csehszlovákiában a polgári szabadságjogok 
kiszélesítése reményében kezdôdött a „prágai tavasz”, míg Magyarországon 
a gazdasági mechanizmus átalakítása, a „vállalati decentralizálás”, az 
„anyagi érdekeltség” megteremtése reményében. A magyar részvétel a 
Varsói Szerzôdés csapatainak ’68-as katonai akciójában mindenesetre 
jelezte a reformok politikai határait.
Románia a ’68-as bevonulás megtagadásakor a nemzeti autonómiát, a 

nemzeti önállóságot, a nacionalista különállást hangsúlyozta, hogy meg-
mutassa a Nyugatnak és a Keletnek a maga fontosságát, és fôképpen, 
hogy konzerválja a tekintélyuralmi rendszert, amit már akkor is „nem-
zeti kommunizmusnak” neveztek. Jugoszlávia is a maga eredetiségét 
emelte ki, a „szocializmus délszláv útját” járta, de míg a romániai „nem-
zeti kommunizmus” beleragadt a nacionalizmusba, amely nacionalizmus 
éppen a reformok elhárításának célját szolgálta, a jugoszláv vezetés 
ellenkezôleg: az önigazgatási szisztéma piaci fellazítását erôltette a vál-
lalati menedzserbürokrácia javára – és persze a munkástanácsok rová-
sára. A liberalizmus és a kommunizmus vegyületét itt állították elô klasz-
szikus formában.
A jugoszláv baloldali ellenzéki Praxis-kör Zágrábban, a velük „szö-

vetséges” ún. budapesti Lukács-iskola, a Frankfurti Iskola, Kolakowski 
és Marcuse alkották azt az elméleti-filozófiai bázist, ahol a reformok kri-
tikáját és egyidejûleg a prágai katonai bevonulás elutasítását egyaránt 
megfogalmazták. Ugyanakkor, talán Lukács vagy még inkább Lenin 
„utolsó írásai” nyomán, a piaci reformok bevezetését munkásdemokrácia 
nélkül a kapitalizmus szálláscsinálásának tekintették, és a reformok végiggon-
dolatlanságát éppen azok perspektívátlanságában, azaz részlegességében, 
partikularitásában, a polgári restauráció elôkészítésében látták, miköz-
ben, mint hangsúlyoztuk, a csehszlovákiai bevonulást a szocializmusra 
mért tekintélyuralmi csapásként értékelték, az államszocializmus meg-
reformálhatatlanságának bizonyítékaként. Lukács ekkor mondotta ki: 
tertium datur, azaz van harmadik lehetôség, visszatérni a munkástanácsi 
tradícióhoz.
1956, vagyis a XX. pártkongresszus és a magyar felkelés után a 

Szovjetuniót alapjában három dolog érdekelte a kelet-európai szö-
vetségeseit illetôen. Elôször a belsô kommunista hatalom stabilitása: ha 
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ugyanis valamely országban meginog a rezsim, az érinti a kelet-európai 
erôviszonyokat. Második alapvetô megfontolásuk az volt, hogy ne sérül-
jenek a „jaltai” érdekszférák. Harmadszor pedig elsôsorban azt mér-
legelték, hogy egy reformváltozás mennyiben érinti a Szovjetunió belsô 
hatalmi-politikai viszonyait, érdekeit. Romániában Ceau escu rend-
szerénél nem volt nacionalistább, szovjetellenesebb kormány az egész 
régióban, de fel sem merült egy beavatkozás lehetôsége, hiszen nem állt 
fenn a „szocialista táborból” való román kilépésnek sem katonai, sem 
politikai lehetôsége. Egészen más helyzet volt már 1980–81-ben, ami-
kor ugyan szintén nem merült fel Lengyelország katonai megszállása, 
de akkor már döntôen azért nem, mert akár 1956-hoz, akár 1968-hoz 
képest megváltoztak a nemzetközi és a belsô erôviszonyok, mégpedig, 
éppen az afganisztáni bevonulásnak (is) köszönhetôen, nem a Szovjetunió 
javára. Visszatekintve kijelenthetjük, hogy a Szovjetunió tulajdonképpen 
1968-ban volt hatalmának csúcsán.
A különbözôségek meghatározásánál tehát a Szovjetunióhoz való 

viszony volt a döntô elem. A korabeli dokumentumokból egyértelmûen 
kiderül, hogy a csehszlovákiai reformtörekvések – ellentétben a magyaro-
kéval – teljesen függetlenek voltak a szovjet inspirációtól, ami tükrözôdött 
abban a tényben is, hogy gyakorlatilag az összes szovjetbarát politikust 
eltávolították a vezetésbôl. Románia esete nem fenyegetett polgári típu-
sú átalakulással, a „prágai tavasz” eseményeit figyelve azonban éppen 
ilyen kibontakozástól tartottak Csehszlovákiában a szovjet vezetôk. 
A Kreml politikusai ekkoriban nem tudtak elképzelni egy alternatív szo-
cialista rendszert, hiszen egy változás az önigazgatás programja irányába, 
amelyet a XXII. pártkongresszus 1961-ben megfogalmazott, hatalmuk 
elvesztésével járt volna. S noha 20 évvel késôbb az „emberarcú” piacszo-
cializmus à la Gorbacsov azt bizonyította, hogy a piacgazdálkodással elke-
rülhetetlenül napirendre kerül az államszocializmus centralista hatalmi 
struktúrájának felbomlasztása, ami a kapitalizmus elôtt kövezi ki az utat, 
ugyanakkor a régi elit számára privilégiumaik átmentésének lehetôségét 
kínálja. Ezt a lehetôséget a szovjet nómenklatúra vezetôi még nem lát-
ták, a magyar reform kapcsán azonban az ilyen irányú feltételezések már 
megfogalmazódtak. Amikor Lukács a munkásdemokrácia lehetôségeit 
fontolgatta egy piaci vegyes gazdaság keretei között, éppen a polgári 
demokráciával, a „tiszta” piacgazdasággal szembeni alternatívát kínálta 
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föl. Ehhez a felismeréshez kapcsolódtak számosan azok közül, akik az 
„új osztály” elméletébôl indultak ki. Az itt jelzett elméleti tapasztalatot 
erôsítette a jugoszláviai munkástanácsok tapasztalata: nem lehet össze-
egyeztetni a piacgazdaságot a munkástanácsok demokráciájával. 
  

III. A forradalmi kihívás korlátai

A hagyományos nézôpontból tekintve 1968-ban a „fiatalok forradal-
masodott generációja fellázadt” a centrum-kapitalizmus egész rend-
szere ellen. A munkásmozgalom azonban elválaszthatatlan volt a kom-
munista és/vagy szociáldemokrata pártoktól, amelyek szemben álltak 
mindenfajta forradalmi megoldással, a kapitalizmus megdöntésének 
gondolatától és magától a forradalom kultúrájától. A munkások szer-
vezett tömegei egész Európában többre becsülték a létbiztonságot, a 
jóléti vívmányokat, mint a spontán diáklázadás harci küldetését. A fia-
talok apáik ás anyáik konzervatív világszemlélete, szokásai, végsô soron 
a fantáziát, az egyén szabadságát gúzsba kötô „gondoskodó állam” és 
általában a két nagyhatalom egyfajta megegyezésén és harcán nyugvó 
bipoláris világrend ellen lázadtak. Ráadásul a francia és részben német 
fiatalok mindezzel összefüggô szimpátiája a maoizmussal a szovjet–kínai 
vetélkedés keretében különösen negatív fénybe került. A fôleg közép-
osztálybeli fiatalok Párizsban és Berlinben, Budapesten és Prágában 
beleszülettek a „szociális vívmányokba”, olyan természetes volt szá-
mukra, mint a mai kelet-európai fiataloknak a szólásszabadság vagy a 
munkanélküliség 1989 után. A munkásság viszont fôleg Nyugaton saját 
érdemének tekintette vagy tekinthette a jóléti „vívmányokat”, nem kíván-
ta egy porcikája sem, hogy megdöntse a „jóléti államot”, miközben a 
fiatalok a „technobürokratikus állam” lerombolásától tették függôvé az 
emberi szabadság sorsát az egész világban.
Eközben az államszocialista Kelet-Európában és a „fejlett” világban 

a bürokráciaellenes harc két, ettôl nagyon eltérô szintje bontakozott 
ki: mint említettük, egyfelôl a „prágai tavasz” a maga demokratikus és 
piacgazdasági üzenetével, illetve a magyarországi új gazdasági mecha-
nizmus a maga decentralizáló-piaci törekvéseivel. De az életmód, a zene 
és a szexualitás szabadságának nyugati követelése és kultúrája nemigen 
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„szervesülhetett” a kommunista pártok konzervatív beállítódásának kere-
tei között. A kommunista hatalomgyakorlás szempontjából ezek a sza-
badságtörekvések az államszocializmusban a fellazítás és destabilizálódás 
elemeinek látszottak, s valójában azok is voltak.
Noha Rudi Dutschke Lenint – akibôl a szovjetek az államszocializmus 

hatalmát és rendszerét konzerváló „bálványt” faragtak – „a fejérôl a tal-
pára” kívánta állítani, talán eközben szem elôl veszett az a felismerés, 
hogy a keynesianizmus nem meggyengítette, hanem széles társadalmi 
körökben megerôsítette a centrum-kapitalizmust, a polgári civilizáció 
társadalmi elfogadottságát. Sôt az a történelmileg paradox helyzet állt 
elô, hogy 1968 „államellenes” forradalma készítette elô e polgári civilizáció 
neoliberális-neokonzervatív megújítását, aminek szimbolikus megnyilatko-
zásaként is felfogható, hogy a párizsi hôs, Cohn-Bendit a 70-es években 
polgári politikussá vedlett, a maoista-balos pártalapító Michel Rocard 
pedig egyenesen miniszterelnökké avanzsált, hogy a német Joschka 
Fischer ismert karrierjérôl ne is szóljunk. 
1968 értékeinek, szabadságeszményeinek hirdetése hamarosan „átlé-

nyegült”: a neoliberális kapitalizmus, a „fogyasztói társadalom” globális 
rendszerének ideológiai alátámasztásául szolgált, amennyiben kielégítette 
a tôkepiac, a tôke szabad vándorlásának, a „szabad piac” szinte korlátlan 
uralmának szükségleteit. Másfelôl 1968 – megtörve a „mindenható államba” 
vetett hitet – eredeti céljaival ellentétben nem „a burzsoá állam összetörésének” 
feltételei elôtt kövezte ki az utat, hanem ellenkezôleg. 1968 örökségébôl olyan 
tollakkal cicomázták fel a neoliberális fordulatot, mint az antirasszizmus, 
a multikulturalizmus, a kisebbségek jogainak védelme, az emberi jogok 
védelme, miközben lerombolták a társadalom önvédelmi esélyeit, amikor 
a tôke logikája ’68 és a keynesi eszmék lecsengése után „életre hívta” a 
szabad piac antiszociális, a társadalmi egyenlôtlenségeket az égbe emelô 
rendszerét. Ez a fordulat 68-cal radikális ellentétben balról zárta le a 
rendszert, és megnyitotta az ellenzéki potenciál kibontakozását a piac, 
illetve a „totális” privatizáció irányába. Valójában tehát a tôke és intéz-
ményei profitáltak 1968 államellenes törekvéseibôl, persze, mint ma már 
jól látjuk, csupán azzal a céllal, hogy ne az államot, hanem csak az álla-
mi közszolgálatokat, a jóléti intézményeket és intézkedéseket kurtítsák, 
illetve számolják fel teljesen. 
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Ilyen értelemben tehát 1968 elôkészítette a talajt a neoliberális-
neokonzervatív fordulat számára, amelynek elsô kísérleti terepe éppen 
egy diktatúra volt, amely a szocialista elnök, Allende és sok ezer ember 
holttestén keresztül tört utat magának elôször Latin-Amerikában, majd 
az egész világon. A kelet–nyugati megbékélés brandti víziója sem járt 
sokkal jobban, elôkészítette a talajt a felhalmozódott és befektetésre váró 
olajdollárok hitel formában való békés kiajánlására Kelet-Európában, 
hasonlóan ahhoz a végeredményhez, amely az eladósodott világ közel 
100 országát zárta bele az adósságcsapdába. A tôke globális „forradal-
ma” alig tizenöt évvel késôbb a jóléti állammal együtt elsöpörte az egész 
kelet-európai államszocialista építményt, amelyben kétségtelenül aktí-
van részt vettek 1968 „megigazult” hôsei, polgári intellektueljei. 1968 
igazi örökösei napjainkban alighanem az antiglobalista mozgalmak bal-
oldalán találhatók. 
Mindennek alapján világos, hogy minden progresszív és eredeti huma-

nista-közösségi törekvés ellenére 1968 forradalmárai örökségének leg-
gyengébb pontja tulajdonképpen az volt, amit a neoliberalizmus ki is 
használt a maga sajátos „antietatista” rendje és módja szerint: hogy sem-
miféle komolyan vehetô, önálló gazdaságpolitikai és gazdaságelméleti kon-
cepcióval nem rendelkeztek, és nem is hagytak ilyesmit az utókorra. Bármennyire 
pozitív tapasztalat és „üzenet” az a mának, hogy képesek voltak magá-
ra a rendszerre mint egészre „rákérdezni”, a tanulság megmarad: az 
„egész” a részek nélkül semmivé válhat. Napjainkban azonban éppen 
a polgári partikularitás söpörte ki az egész, a totalitás látásmódját még az 
elméleti gondolkodás jelentôs területeirôl is, noha az új kapitalista vál-
ság ismét napirendre tûzi a rendszer mint egész kérdését, újra dina-
mizálja Bloch és Lukács, Gramsci és Marcuse, Sartre és Mészáros mind-
máig utolérhetetlen elméleti megközelítéseit.
 
 



Földes György

1968 ÉS MAGYARORSZÁG

Az elsô dolog, amellyel a témával foglalkozó történész szembesül: a világ, 
a legújabb történeti irodalom nem tud vagy nem akar tudomást venni 
a magyar ’68-ról.1 Ha az illetô történész magyar, akkor – hûen nem-
zeti hagyományaihoz – kétféleképpen is reagálhat erre a tényre. Vagy 
megsértôdik, vagy búslakodik. Teheti mindkettôt, mert megerôsítve 
érezheti magát abbeli hitében, hogy hazája méretei, nyelve, távol élô és 
nem nagy lélekszámú rokonsága, siker- és teljesítményhiánya miatt még 
a nemzetközi összehasonlító irodalom figyelmének felkeltésére is csak 
kivételes alkalmakkor képes. 
További ok lehetne a búslakodásra, hogy az elôbbi felsorolásban a 

puszta ténymegállapítások mellett az eredményesség is ott szerepel, mint 
a történelmi teljesítmény megítélési szempontja. Ám az adott idôpontra 
és helyzetre vonatkoztatva éppen a kutatónak nem kellene tartania a 
teljesítményméréstôl. Hiszen 1968 éppen nem a teljesítményhiányra 
példa a 20. századi magyar történelemben. Ellenkezôleg: 1968 a magyar 
nép 20. századi eseményekben, drámákban bôvelkedô történetében is 
fontos évszám. Sôt, Magyarország, a magyar társadalom történetében 
ez az év nem kevesebb változást hozott, mint a világ vagy a térség népei 
többségének életében, hanem többet. Ez az év nem egyike volt az amúgy 
is gazdag hatvanas éveknek, hanem összefoglalása, csúcspontja.2 Úgy 

 1 Lásd például a Mark Kurlansky magyarul is megjelent könyvét: 1968. Egy év, 
amely felrázta a világot. Budapest, 2006. Ezt a problémát a magyar kiadó úgy oldot-
ta meg, hogy a könyv egyik fordítója, Szegedi Gábor utószót írt, amelyben rövi-
den összefoglalta a magyar ’68 jellegzetességeit. Lásd még Norbert Frei: 1968. 
Diáklázadások és globális tiltakozás. Budapest, 2008.

 2 A korszakkal foglalkozó, egyre gazdagabb történeti irodalom is a hatvanas évek 
társadalmi, gazdasági, szellemi és kulturális életének gazdagodásáról gyôzi meg az 
olvasót, bár a szakmában vita van errôl az évtizedrôl. Így lényegesen különbözik 
Rainer M. János és a magam álláspontja. Lásd a 2000. évi debreceni Jelenkor-tör-
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is fogalmazhatunk: ha az egyes nemzetek szempontjából mérlegeljük, 
hogy mi történt 1968-ban, akkor alig akad olyan, amelyik több tör-
ténéssel, változással dicsekedhet, mint a magyar, különösen, ha a vál-
tozások maradandóságát, a társadalmi-gazdasági viszonyok átalakulását 
is bevonjuk a vizsgálódás körébe. Ez még akkor is igaz, ha tudjuk: ekkor 
a gazdaságban, a kultúrában és az életmódban dinamikus átalakulások 
zajlottak az egész világon.3

Hozzátartozik az igazsághoz, hogy a vietnami partizánháború, a pári-
zsi, berlini, chicagói utcai harcok látványa, a váratlan prágai tavaszi 
kivirágzás, majd a virágok drámai letiprása háttérbe szorították a nem-
zetközi közvéleményben amúgy meglévô érdeklôdést a tervezés és piac 
összeegyeztetésére törekvô magyar kísérlet iránt.4 A szélesebb közönség 
a média jóvoltából szinte egyenesben, sokszor élô közvetítésben követ-
hette a háborúk, a lázadások fejleményeit. A résztvevôk maguk is bekal-
kulálták szereplésükbe ezt, sôt együttmûködésükben hasznosították is 
a sajtó felnagyító, illetve sûrítô hatását.5 A fogyasztói társadalom lát-
ványszükséglete és a tömegkommunikáció fejlôdése a politikai teret és 
mûködési mechanizmusát is átalakította. Ezt a köznapi embereket maguk 
mellé állítani akaró lázadók felismerték, és igyekeztek a maguk javára 
kihasználni, valóságossá, interaktívvá téve a médiát. 
Mindezzel szemben az MSZMP reformerei igyekeztek kerülni a ref-

lektorfényt, nem törekedtek szenzációkra. Sokkal fontosabb volt szá-
mukra, hogy a hazai közvéleménnyel, a pártaktívákkal, a vállalati és 

téneti Konferencián kettônk elôadását: Mérlegen a XX. századi magyar történelem. 
Értelmezések és értékelések (szerk. Püski Levente – Valuch Tibor, Debrecen, 2002), 
vagy a Rainer által írt elôszót az általa szerkesztett kötethez: „Hatvanas évek” 
Magyarországon. Budapest, 2004. 

 3 Sok mû konstatálta ezt a korabeli közgazdaságtantól (John Kenneth Galbraith: Az 
új ipari állam) kezdve a huszadik századi történelmet összefoglaló Eric Hobsbawmig 
(A szélsôségek kora).

 4 Legjobban talán azok a közgazdászok figyeltek, akik vagy a konvergenciaelmélet 
hívei voltak, vagy támogatták a reformokat mint a szocialista gazdaság haté-
konnyá tételének zálogát.

 5  Ezt a törekvést egyaránt kimutatták Daniel Cohn-Benditnél és Rudi Dutschkénél, 
a francia és a német diáklázadás két vezetôjénél. Lásd például 1968 – The World 
Transformed. Ed. Carole Frink, Philipp Gassert, Detlef Junker. Cambridge–
Washington, 1998.
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szakszervezeti vezetôkkel elfogadtassák a piaci törvények beillesztését a 
szocialista gazdaságba, hogy féken tartsák a szovjet és kelet-európai poli-
tikusok ezzel kapcsolatos ellenérzéseit.6 Ezért aztán érthetô, ha legalább 
annyi fenntartással, mint rokonszenvvel figyelték a diáklázadásokat, 
a csehszlovák demokratizálódást és a reformokat.7 A magyar vezetôk 
mindenképpen el akarták kerülni, hogy a diákság valami olyat tegyen, 
ami a belsô stabilitás megrendülésére vagy a kormányzóképesség meg-
gyengülésére utalna. Elég nagy csapás volt az is, hogy a csehszlovákiai 
folyamatokat nem sikerült befolyásolni, mederben tartani. Magyarország 
a kisebbik rossz elve alapján csatlakozott a katonai megszállást végre-
hajtó szövetségesekhez. Nem csoda, ha az az MSZMP, amely rövid ideje 
kacérkodni látszott a kapitalizmussal, elzárkózott a széles körû demok-
ratizálás gondolatától, és együtt lépett fel a szovjetekkel a párturalom, 
a bürokratikus hatalomgyakorlás védelmében Csehszlovákiában, így 
nem vált szerethetôvé a radikális nyugati baloldal számára. Ily módon 
a reformok útjára lépett magyar kommunista párt mintegy magát írta 
ki a „nagy” ’68-as narratívából. 
Mégis a magyar ’68, ha nem is látványát és formáját, hanem tartal-

mát tekintve illeszkedik a hatvanas évek egyetemes mozgásirányához, 
a humanizálási, emancipálódási és demokratizálási törekvésekhez. 
A hatvanas években felnôtt magyar értelmiség eszméi, nyugatos kultúrája 
okán megkülönböztette és máig megkülönbözteti magát az elôzô és a 
késôbbi nemzedékektôl is.8 Az ellenkultúra élménye, a szabadság, a cse-
lekvési tér keresése, a nemzedéki konfrontáció az évtized nagy részét jel-
lemezte, nem csak a ’68-as évet, amely persze külsô történéseivel és belsô 
konfliktusaival érzékelhetôen mély nyomot hagyott az 1956 élményét és 

 6 Nem véletlen, hogy amikor a reform bevezetése utáni hetekben egy jugoszláv 
újságíró a reform és az önigazgatás kapcsolatát feszegette, Nyers Rezsô elhá-
rította a közvetlen kapcsolat, a lényegi azonosság feltételezését a kettô között. Az 
önigazgatást mint legdemokratikusabb mûködési formát a szövetkezetek esetében 
látta csak megvalósíthatónak. Vö. Nyers Rezsô: Gazdaságpolitikánk és a gazdasági 
mechanizmus reformja. Budapest, 1968, 344–345.

 7 Kádár János viszonyát az 1968-as csehszlovákiai fejleményekhez részletesen elem-
zi Huszár Tibor: 1968. Prága, Budapest, Moszkva. Kádár János és a csehszlovákiai 
intervenció. Budapest, 1998.

 8 Errôl tanúskodik számtalan visszaemlékezés, film, a magyar rock történetérôl 
írt könyv is. 
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megrázkódtatását meg nem tapasztaló fiatalság kollektív emlékezetében. 
Mindent egybevéve, elsôsorban nem a nemzedéki elkülönülés, az útke-
resés és az ezekkel járó összeütközés köti össze a nyugati és a magyar 
’68-at, mert Magyarországon mindez nem öltött-ölthetett politikai for-
mát, nem telítôdhetett direkt politikai tartalommal.
Jogos tehát annak vizsgálata: mily módon nyilvánult meg az egye-

temes a ’68-as magyar reformban? Miben is állt az elôbb említett közös, 
de rejtett tartalom? Melyek a magyar reform humanizációs, emancipáló 
és demokratikus mozzanatai? 
Nehéz lenne vitatni, hogy a reform ezer szálon kötôdött a hatvanas 

évekhez. Kidolgozására és megvalósítására nem kerülhetett volna sor 
az 1961 után új lendületet kapott desztalinizálási folyamat nélkül. Még 
akkor is így volt ez, ha az elôkészítô munkálatok csak Hruscsov bukása 
után indultak meg.9 Nagyfokú leegyszerûsítés lenne a reform lehetôségét 
a külsô feltételek változásához és javulásához kötni. Jóval többrôl volt 
itt szó. 
A hatvanas évek elejétôl az MSZMP egyértelmûen elhatárolta poli-

tikáját a Rákosi-korszakot jellemzô önkénytôl és voluntarizmustól. A poli-
tikai hatalom – sikerekkel a háta mögött – a korábbinál jobban tûrte a 
bírálatot, a mûvészi és tudományos igazságkeresést.10 A marxizmus rene-
szánsza a magyar szellemi életben is meghatározó erôvel érvényesült.11 
Lukács György és a Budapesti Iskolaként ismert tanítványok jelentôs 
mûvekkel gazdagították a társadalomelméletet, a filozófiát, és nagy 
lépést tettek elôre a társadalomtudományok is. Különösen fontos a jog, 
ezen belül is a polgári jog, a közgazdaságtan és a szociológia fejlôdése, 
amelyek közvetlenül is segítették a reform elôkészítését, illetve ame-
lyeket a reform elôkészítése ösztönzött új kérdések megfogalmazására, 
új eredmények elérésére.12    

 9 Vö. Földes György: Kötélhúzás felsô fokon. Kádár és Brezsnyev. In: Ki volt Kádár? 
Szerk. Rácz Árpád. Budapest, 2000.

10 A hatvanas évek különösségérôl röviden írtam „A Kádár-korszak jellegzetességei” 
címû tanulmányomban. In: Mérlegen a huszadik századi magyar történelem, i. m. 
229–244.

11 Hanák Tibor: Az elfelejtett reneszánsz. München, 1981.
12 Elég csak néhány nevet felsorolni: Heller Ágnes, Márkus György, Tôkei Ferenc, 
Eörsi Gyula, Világhy Miklós, Erdôs Péter, Nagy Tamás, Csikós Nagy Béla, Bródy 
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Ezekben az években jelentôs magyar filmek készültek a közelmúltról, 
a jelenrôl, de kiemelkedô képzômûvészeti, zenei alkotások is, és az ’56 
után elítélt írók visszatérésével, az új író-költô nemzedék megjelenésével 
az irodalom is gazdagodott. Kétségtelen pezsgés volt tapasztalható a 
szellemi élet egészében, egymást követték az ideológiai töltetû viták.13 
Nem maradt ki ebbôl a folyamatból a Társadalmi Szemle, a párt elmé-
leti folyóirata sem.
A reform elôkészítése során két, egymással összefüggô ideológiai fel-

adatot kellett megoldani. Be kellett illeszteni a marxizmus–leninizmus 
kereteibe az árutermelést, meghatározva a szocialista árutermelés jel-
legzetességeit. El kellett hitetni, hogy a reform nem érinti a szocializ-
mus általános törvényszerûségeivel kapcsolatban az 1957-es és 1960-as 
pártértekezleteken megfogalmazott tételeket. E két mûvelet egyaránt 
alkalmas volt a belsô, dogmatikus és a külsô, elsôsorban szovjet részrôl 
tapasztalható gyanakvás eloszlatására.14 Ennek érdekében a reformot a 
gazdaságirányítás átalakításával azonosították, vagyis úgy értelmezték, 
hogy az nem érinti a politika primátusát és a termelési viszonyokat. Így 
a reformerek az olyan változtatásokat, mint a tervutasítás megszüntetése, 
a piac, az áruformák beiktatása, vagy a nyereségösztönzés stb., mint a 
lényeget nem érintô, formai módosításokat propagálták. 
Valójában többrôl volt szó. A gazdasági reform nem csak elôzményei 

és desztalinizációs háttere, szándékolt és szándékolatlan következményei 
miatt volt több a gazdaságvezetés, a közgazdasági szabályzók és szerepük 
változtatásánál. Gazdaságtörténeti szempontból a ’68-as reform úgy is 
értelmezhetô, mint az extenzív iparosításon alapuló modernizáció nyo-

András, Jánossy Ferenc, Kornai János, Ferge Zsuzsa, Hegedüs András, Konrád 
György, Szelényi Iván. 

13 Történészszemmel túl szigorú Kulcsár Szabó véleménye a korszak magyar iro-
dalmi termésérôl. Vö. Kulcsár Szabó Ernô: A magyar irodalom története, 1945–1991. 
Budapest, 1994. A filmekrôl lásd Kelecsényi László: A magyar hangosfilm hét évti-
zede, 1931–2000. Budapest, 2003. A hatvanas évek elejének festészetébôl Kieselbach 
Tamás Modern magyar festészet 1919–1964 címû albuma tartalmaz jó válogatást 
(Budapest, 2003). 

14 Ebben a munkában még olyan közgazdász is szerepet vállalt, akinek a nevé-
vel könnyen azonosítható volt az ötvenes évek gazdaságpolitikája. Friss István: 
Gazdasági törvények, tervezés, irányítás. Budapest, 1968. Lásd még Földes Károly: 
A szocialista tulajdon és az árutermelés. Budapest, 1968.
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mán létrejött ágazati-vállalati szerkezet alulról, horizontális, a termelôk és 
fogyasztók közötti közvetlen kapcsolatok segítségével történô finomítására 
tett kísérlet.15 Nem kevésbé volt fontos az sem, hogy a magyar gazdaság 
be tudjon illeszkedni a megváltozott világgazdaságba. Ehhez a vállala-
toknak versenyképessé kellett válniuk a világpiacon, alkalmazkodniuk 
kellett a megnövekedett minôségi-gazdaságossági követelményekhez. 
Egyaránt vonatkozott ez a tôkés és a szocialista piacokra.16

Több volt a reform, mint a gazdaságirányítás átalakítása strukturális 
és társadalmi értelemben is, mert sokban változtatott a gazdasági-tár-
sadalmi viszonyokon: nyomában átalakultak a munkamegosztási, elosz-
tási relációk, új tartalmat kapott a csere, és tagoltabbá váltak a tulaj-
donviszonyok is, amennyiben jelentôsen átrendezôdtek a rendelkezéssel, 
használattal és birtoklással kapcsolatos jogosítványok állam és vállalat 
(szövetkezet) között.17 Ebben a kapcsolatrendszerben világosabbá váltak 
az érdekviszonyok: az állam által képviselt társadalom és az egyén közöt-
ti térben új közvetítôként megjelent a csoport (a vállalat, a szövetkezet). 
A csoportot a közös, elkülönült érdek tette valóságos gazdasági-társadalmi 
szereplôvé. Az önállósághoz jutó állami vállalatok bizonyos értelemben 
és mértékben hasonlítani kezdtek a szövetkezetekhez. Üzemméreteik és 
az önigazgatás meghatározó jegyeinek hiánya, az ágazati sajátosságok, az 
ágazati államirányítás tulajdonosi jogosítványai miatt azonban tovább-
ra is megmaradtak a lényegi különbségek a vállalatok és szövetkezetek 
között.
Minden ellenkezô állítás ellenére az irányítás változásával, a vállalati 

önállóság deklarálásával változnia kellett a gazdaság és politika viszo-
nyának is. Egyértelmû volt, hogy ha más nem, akkor a gazdaságirányítás 
módjának módosítása kikényszeríti a párt vezetô szerepének újraértelme-
zését, és nagyobb önállóságot kell kapniuk a vállalati pártszervezeteknek, 
az állami szerveknek és a szakszervezeteknek.18 Ettôl fogva a párt csak 

15 Földes György: Hatalom és mozgalom, 1956–1989. Budapest, 1989. 33–35.
16 Errôl beszélt Nyers Rezsô a reform bevezetésérôl döntô 1966. májusi központi 
bizottsági ülésen, vö. Nyers: i. m. 182–183.

17 Az ezzel kapcsolatos jogi, közgazdasági vitákról lásd Sárközy Tamás: Indirekt gaz-
daságirányítás, vállalati árutermelés és a tulajdonjog. Budapest, 1973.

18 A szakszervezeti munka változtatásáról a gazdasági mechanizmus koncepciójá-
nak elfogadásával egy idôben határozott a Politikai Bizottság, és az MSZMP KB 
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a fô kérdésekkel foglalkozhat, és kerülnie kell a közvetlen beavatkozást 
és utasítást, inkább az irányok kijelölése és az ellenôrzés lesz a feladata. 
Ezzel együtt felmerült az is, hogy a párton belül is napirendre kell tûzni 
a demokratizálást. Így megfogalmazódott a Központi Bizottság és a 
Politikai Bizottság közötti viszony javításának, kiegyenlítésének szük-
ségessége is.19 A párt vezetôi 1966 után maguk is sokszor érveltek azzal, 
hogy a gazdaságirányítás átalakítása jótékonyan hat a politikára, jelesül 
a szocialista demokráciára. Errôl már 1966-ban is írtak-beszéltek a párt 
vezetôi.20 Világos volt azonban az is, hogy reform és demokrácia, önkor-
mányzatiság, önigazgatás nincs automatikus kapcsolatban egymással. 
Kádár János igyekezett visszafogni a szerinte túlzott várakozásokat, a 
reform bevezetése elôtti hetekben erre figyelmeztette a KB tagjait is.21 
A dolog logikája: a piaci szereplôk közötti közvetlen együttmûködés, a 

kapcsolat, az alku, az érdekek manifesztálódása, a csoportérdek beeme-
lése a rendszer mûködésébe meg kellett hogy tegye a maga hatását. Ez 
a felismerés optimizmussal töltötte el mindazokat, akik a szocializmus 
fejlôdését nem tudták elképzelni demokratizálás nélkül, vagy éppen 
ebben látták értelmét és lényegét. Ôk a gazdaság humanizálásától, 
a hierarchikus-bürokratikus irányítás korlátozásától, az önigazgatás 
kiterjesztésétôl várták a formális képviseleti demokrácia meghaladásának 
lehetôségét. Közéjük tartozott Lukács György is, aki ekkor írta A demok-
ratizálódás jelene és jövôje címû mûvét, amely még németül is csak majd 
húsz évvel késôbb jelenhetett meg.22

Titkársága 1968. májusában ellenôrizte a végrehajtást. Lásd A Magyar Szocialista 
Munkáspárt határozatai és dokumentumai 1963–1966 és 1967–1970 címû köteteket. 
Szerk. Vass Henrik. Budapest, 1968 és 1974.

19 Az ezzel kapcsolatos 1968. márciusi határozat megjelent az utóbb hivatkozott 
dokumentumkötetben. 

20 Lásd például Fock Jenô „Gazdaságpolitika és gazdasági mechanizmus” címû cik-
két a Társadalmi Szemle 1966. októberi számában. Az írás utolsó passzusai errôl, 
a politikai élet, a demokratizmus fejlôdésérôl szólnak. 

21 Lásd felszólalását az 1967. novemberi KB-ülésen. In: Kádár János: Hazafiság és 
internacionalizmus. Budapest, 1968, 503. 

22 Vö. Lukács György: Demokratisierung heute und morgen. Budapest, 1985; magyarul 
pedig ez a mû csak 1988-ban került kiadásra a Magvetô Kiadónál. Lásd még a 
hetvenes évek elején készült, akkor ugyancsak ki nem adott mûvet: Bence György 
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E helyütt nincs mód a reform sorsának, pontosabban visszafogásának 
a vizsgálatára és az ezzel kapcsolatos irodalom áttekintésére. Annyi min-
denesetre egyértelmû, hogy a csehszlovák kísérlet eltiprása és a többi 
szocialista ország elzárkózása a gazdaság mûködésének átalakításától, a 
piacviszonyok valóságos szerephez juttatásától visszafogta, megállította 
a magyar reform lendületét. Majd a szovjet nyomás hatására jött az ide-
ológiai és politikai visszarendezôdés is. Nem lényegtelen azonban, hogy 
a reform hivatalos visszavonására nem, hanem csak kiigazítására került 
sor. Néhány év elteltével, a válságjelenségek szaporodásával a politikai 
vezetés visszatért a hatvanas években megtalált útra.
Fontosabb itt, 1968 okán arra emlékeztetni, hogy a magyar reform 

beleillett a hatvanas évek azon eszmei, ideológiai vonulatába, amely a 
gazdasági és politikai kényszer alóli emancipációt tartotta megoldásra 
váró feladatnak. A reform teret akart engedni a gazdaság autonóm logi-
kájának, fel akarta szabadítani a gazdaságot, a gazdasági élet szereplôit 
a politikai hatalom szoros ellenôrzése alól. Nem kétséges az sem, hogy 
a csoportérdek beiktatása az egyén és a társadalom, az állam és a mun-
kavállaló közé ugyancsak emancipációs célú, jellegû változást feltétele-
zett. A vállalat közös, csoportos vállalkozásként értelmezve nagyobb sza-
badsággal kellett hogy járjon a gazdasági életben. Ennek pedig kiha-
tással kellett lennie az érdekérvényesítésre, az érdekek egyeztetésének 
módjára, a politikára is. Ez a folyamat nem azonos mértékben érintette 
az egyszerû munkavállalókat és a vállalati vezetôket, a gazdaságirányítás 
funkcionális és ágazati szerveit, illetve az ott dolgozókat. Tagadhatatlan 
azonban, hogy változott a kölcsönös függési rendszer, átalakult a poli-
tika és a szakigazgatás, a hatalomgyakorlás viszonya, a politika és a tech-
nokrácia, a szakértelmiség közötti kapcsolat. Más és a korábbihoz képest 
kiegyenlítettebb lett ez a viszony. Némileg módosult a gazdasági és szo-
ciális érdekképviseletek mûködése. Nyíltabb lett a központi és területi, 
az ágazati és funkcionális, az országos, a csoport- és az egyéni érdekek 
különbsége, a közöttük lévô különbség és ellentét. A szabályrendszer 

– Kis János – Márkus György: Hogyan lehetséges kritikai gazdaságtan? Budapest, 
1992.
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átalakulásával, a korlátozott verseny révén fogyasztókként jobb helyzetbe 
kerültek az állampolgárok.23 
Mindazok, akik féltek a gazdaság önállósulásától, a fogyasztói maga-

tartás eluralkodásától, a párt hatalmának gyengülésétôl, a kapitaliz-
musnak tett engedményként értelmezték ezt a folyamatot. Ôk attól tar-
tottak, hogy elszabadulnak, irányíthatatlanná válnak a gazdasági folya-
matok, s az anyagi szükségletek Nyugatról ismert kielégítési módja, a 
piac szerephez juttatása a fogyasztói társadalom kialakulásához vezet 
Magyarországon is.
Érdekes, hogy az 1972-tôl tapasztalt törekvés – a piac, az önállóság 

korlátozására, a központi irányítás megerôsítésére – nem vezetett a mun-
kahelyi demokráciával kapcsolatos elvárások feladásához. A reform visz-
szafogása a párt, a munkásosztály vezetô szerepe jegyében történt. Ezért 
a munkások részvételi lehetôségeinek bôvítése továbbra is megoldásra 
várt. Ebben az idôszakban is folytatódott annak kutatása, hogy az álla-
mi tulajdonon és a tervezésen túl mitôl is szocialista a vállalat.24 Nem 
került, nem kerülhetett tehát le a napirendrôl, mitôl lesz valósággá a 
szocializmus. Mitôl lesz szocialista a gazdaság, a társadalom? Mitôl lesz 
valódi a demokrácia?
A magyar reform a szocializmust volt hivatott javítani, nem tôkés 

választ találni a modern világ problémáira. Koncepciója és története egy-
aránt azt mutatja, hogy a hivatalos ideológiát, az MSZMP legitimációs 
törekvéseit sem hagyta érintetlenül a 60-as évek, ’68 emancipációs hul-
lámának kihívása. Ehhez a vonulathoz illeszkedett a magyar reform: a 
gazdaság legalább részleges függetlenítése a politikától, a vállalati önál-
lóság és a részvételi lehetôségek bôvítése az irányításban, valamint a szel-
lemi élet liberalizálása. 

23 Ezek a változások vezettek teljes kiegyenlítôdéshez, lásd errôl Kornai János mun-
kásságát, különösen A szocialista rendszer. Kritikai politikai gazdaságtan c. mûvét 
(Budapest, 1993).

24 Ezt a munkát Szabó Kálmán akadémikus irányította. Lásd A társadalmi tulajdon és a 
szocialista vállalat. (Válogatás „A szocialista vállalat” Országos Távlati Tudományos 
Kutatási Fôirány keretében elkészült tanulmányokból, I.) Szerk. Szabó Kálmán, 
Józsa Ödön stb. Budapest, 1975; Vállalati szervezés és irányítás. (Válogatás „A szo-
cialista vállalat” Országos Távlati Tudományos Kutatási Fôirány keretében elké-
szült tanulmányokból, II.) Szerk. Szabó Kálmán, Budapest, 1975.
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1968 ÉS EGY PÁRBESZÉD KUDARCA
A munkások és a piacgazdaság kezdete 

Magyarországon

Bevezetô

Amikor az 1968-as esztendô történelmi jelentôségérôl beszélünk, mind-
járt a bevezetôben jelezni kell, hogy nagyon különbözô jelenségek kerül-
nek egymás mellé. A fogalommá vált évhez rengeteg mítosz és legenda 
fûzôdik, az azonban egyértelmûnek látszik, hogy 1968 a nyugati világ 
alapélménye volt, sôt, a „prágai tavasz” erôszakos elfojtása mintegy 
„igazolja” azt a hidegháborús ideológiát, hogy Nyugat- és Kelet-Európa 
fejlôdése teljesen eltérô vágányokon fut tovább. Német perspektívából a 
munkások szerepe is megkérdôjelezhetô, hiszen sokak szemében a diák-
tüntetések éppen azt a tézist igazolták, hogy a munkásosztály elveszítette 
forradalmi jellegét, tudatában a fogyasztói társadalom elvárásaihoz iga-
zodik, és pusztán jólétének növelésére törekszik a fennálló rendszer kere-
tei között.1 Ezt a tézist ugyan éppen a francia példa nem igazolja, ahol 
a diáktüntetések komoly támogatást kaptak a szakszervezetektôl és a 
sztrájkmozgalomtól; a sokak által várt baloldali forradalom elmaradása 
azonban kétségtelenül kifejezte, hogy a „néptömegek” nem támogatták 
ezt a forradalmat.
Ha túllépünk a hidegháborús narratíván és a helyi nacionalizmuso-

kon, egy valóban globális perspektívából össze lehet kapcsolni Kelet- és 
Nyugat-Európa „68”-as történetét. Immanuel Wallerstein 1945 és 1968 
között a rendszerkritikai mozgalmak három fô csoportját különbözteti 

 1 Nem véletlenül volt olyan sokat idézett szerzô Herbert Marcuse, aki Az egydimen-
ziós emberben szemléletesen ábrázolja, hogyan „gyarmatosítja” a fogyasztói tár-
sadalom a tudatot.
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meg: a nyugat-európai országok szociáldemokrata pártjait, a Kelet- és 
Közép-Európában, valamint Ázsiában hatalomra kerülô kommunista pár-
tokat, illetve a gyarmatok nemzeti-felszabadító mozgalmait.2 Wallerstein 
szerint ezek a mozgalmak kezdettôl fogva téves politikai stratégiát követ-
tek, amikor legfôbb céljuknak az államhatalom megszerzését tekintették, 
mert az állam a modern világgazdasági rendszer politikai felépítmé-
nye, amelyet éppen ezért inkább lerombolni és nem megszerezni kell. 
A modern világgazdasági rendszer politikai kereteinek megôrzése elke-
rülhetetlenül elôrevetítette az eredeti rendszerkritikai célok feladását, 
még akkor is, teszi hozzá Wallerstein, ha az adott történelmi helyzetben 
nem sok lehetôség nyílt alternatív stratégiák elfogadtatására. 1968 tör-
ténelmi mérlege tehát kettôs lázadás a kapitalista világgazdasági rend-
szer és a hitelüket vesztett rendszerkritikai mozgalmak ellen.
Hiába evidens kijelentés ma már, hogy az „emberarcú kapitalizmushoz” 

fûzött vagy talán még fûzôdô remények éppen olyan illúzióknak bizo-
nyultak, mint az a hruscsovi várakozás, hogy a kelet-európai fogyasztási 
szintek utolérik, sôt lehagyják a fejlett kapitalista országok által nyúj-
tott életszínvonalat, nem változtat azon az igazságon, hogy a munkások 
sem 56-ban, sem 89-ben nem védték meg az államszocialista rendszert 
és az állampártot, amely a munkásosztály nevében uralkodott. Noha 
az államszocialista rezsimek belsô támogatottságának hiánya csak azu-
tán vált nyilvánvalóvá, hogy Gorbacsov feladta a kelet-európai országok 
szovjet ellenôrzését, a jelen tanulmány fô tézise, hogy a munkások elide-
genedése az 1960-as években gyökerezik, amikor a párt képtelennek 
bizonyult arra, hogy megfelelô választ találjon a munkások gazdasági és 
politikai követeléseire. A hruscsovi „olvadást” követô rövid periódusban 
az 1960-as években a szocialista blokk legtöbb országában megkezdôdik 
a gazdasági reformdiszkusszió. Az NDK-ban Ulbricht élen jár a „tervezés 
és irányítás új gazdálkodási rendszere” (das „Neue ökonomische System 
der Planung und Leitung der Volkswirtschaft”) bevezetésében; piacgaz-
dasági reformok és politikai liberalizáció kezdôdik Csehszlovákiában; a 
lengyel eset pedig annyiban emlékeztet Jugoszláviára, hogy felmerülnek 

 2 Immanuel Wallerstein: 1968, Revolution in the World System. In: uô: Geopolitics 
and Geoculture. Cambridge, Cambridge University Press, 1992.
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a sztálini típusú társadalom szocialista alternatívái.3 Magyarországon az 
1968-ban bevezetett új gazdasági mechanizmus mutatott némi hason-
lóságot a kelet-európai reformmal. Miközben azonban az utóbbi érin-
tetlenül hagyta az állami szektort, és csak az irányítást igyekezett decent-
ralizálni, a magyar gazdasági reform növelni kívánta a magánszektort, 
és, végsô célként, egy szocialista piacgazdaságot szeretett volna kiala-
kítani. 
A „prágai tavasz” erôszakos elfojtása megakadályozta az eredeti, radi-

kálisabb célkitûzések megvalósítását, amelyek egyes értelmezések sze-
rint a tôkés piacgazdaság restaurációját jelentették volna már akkor, 
mások szerint egy „emberarcú piacszocializmus” alternatíváját hordozták 
magukban. Mindenesetre Magyarország volt az egyetlen ország, ahol 
a gazdasági reform a visszafogás ellenére sem bukott meg teljesen; sôt, 
1982-ben az állam újabb piaci reformokkal kívánt segíteni a növekvô 
gazdasági gondokon.4 Miközben az 1980-as években bekövetkezett libe-
ralizálás komoly figyelmet kapott a szakirodalomban,5 az elsô piaci 
reform társadalmi hatásai jóval kevésbé ismertek.
A jelen tanulmány az állampárt és a munkásosztály viszonyának ala-

kulását vizsgálja az 1968-as reform kezdeti, formálódó idôszakában a 
Gyôr-Sopron megyei állami nagyipar, illetve specifikusan a Rába MVG6 
dokumentumainak tükrében. A Rába a megye legnagyobb iparvállalata 
volt, több mint 19 000 embert foglalkoztatott a városban.7 A „formálódó” 
itt nem pusztán üres jelzô; hiszen a ’68-as reformidôszak sok szempontból 

 3 A munkás-önigazgatás koncepcióját széles körben vitatták és részben be is vezet-
ték Jugoszláviában és Lengyelországban. A Szolidaritás eszmetörténetérôl lásd 
Roman Laba: The Roots of Solidarity. A Political Sociology of Poland’s Working-Class 
Democracy. Princeton, 1991. Lásd még Krausz Tamás – Márkus Péter (szerk.): 
Önkormányzás avagy az elitek uralma. Liberter Kiadó, 1995. 

 4 Az 1982-es törvénycsomag kilenc új vállalkozási formát legalizált.
 5 A kisvállalkozások legalizálásának fogadtatásáról a munkások körében lásd Szalai 
Erzsébet: Beszélgetések a gazdasági reformról (Budapest, 1986), amely bemutatja a 
szerzô interjús kutatásának eredményeit. A gazdasági reform társadalmi hatásairól 
lásd Szelényi Iván: Harmadik út? Polgárosodás a vidéki Magyarországon. Budapest, 
1992; Ákos Róna Tas: The Great Surprise of the Small Transformation: The Demise of 
Communism and the Rise of the Private Sector in Hungary. Ann Arbor, 1997.

 6 Magyar Vagon- és Gépgyár.
 7 Gyenes László: Gyôr-Sopron. Budapest, 1984, 81.
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kísérleti periódusnak tekinthetô, és a párt maga is mélyen megosztott volt 
abban a kérdésben, hogy meddig menjen el a reform, illetve milyen tár-
sadalmi következményekkel jár a gazdasági változás. A reform ellenzôi és 
támogatói közötti ellentét nyíltabb társadalmi diszkussziót eredményezett, 
mint a korábbi évek gyakorlata, hiszen mind a két tábornak meg kellett 
mutatnia, hogy a „tömegek” valójában az ô oldalukon állnak. Még ha 
szem elôtt tartjuk is ezt a nyilvánvaló politikai motívumot, akkor sincs 
okunk kételkedni abban, hogy a pártfunkcionáriusokat ôszintén fog-
lalkoztatta a munkásosztály támogatásának elvesztése – tulajdonképpen 
az utolsó alkalommal az államszocialista idôszakban.
A ’68-as reformidôszak helyi forrásainak alapján a tanulmány meg-

kísérli bebizonyítani, hogy ebben a relatíve liberális korszakban sok 
olyan munkáspanasz is felmerült a pártanyagokban, amelyek mesz-
sze túlmentek a „keményvonalasok” (értsd, a reform ellenzôinek) vára-
kozásain és érdekein, és nem szuszakolhatók bele a „revizionisták” és 
„dogmatikusok” akkor szokásos harcainak logikájába. A munkások kri-
tizálták a gazdasági vezetôk elszakadását a tömegektôl, növekvô jólé-
tüket, a pártvezetôk „polgárosodását” és az üzemi demokrácia hiányát. 
A helyi pártjelentések és -információk rendszeresen úgy tájékoztatták 
a központot, hogy az anyagias szemlélet egyre jobban elterjed a tár-
sadalomban, és a pénz többet számít az embereknek (beleértve a párt-
tagokat), mint a közösségi vagy mozgalmi élet. Ennek eredményeképpen 
a köz szemében egyre inkább csökkent a kampányok és a társadalmi 
munka vonzereje. A társadalom növekvô materializálódása negatívan 
befolyásolta a pártéletet: az alapszervi hangulatjelentésekben gyakran 
szerepel a panasz, hogy nehéz mozgósítani pártfeladatokra az embe-
reket, mert azok inkább a magánszektorban vállalnak pluszmunkát, 
hogy kiegészítsék jövedelmüket. A kritika egészen odáig ment, hogy 
egy, a központnak a munkásosztály helyzetérôl küldött jelentés egye-
nesen kijelentette: a munkások tulajdonosi jogai csak papíron léteznek, 
és sok munkás úgy hiszi, csak a munkához van joguk.8 

 8 GYML (Gyôr Megyei Jogú Város Levéltára), X. 415/124/12, MSZMP Gyôr-Sopron 
Megyei Bizottsága. Pártbizottsági ülés jegyzôkönyve, napirendi anyagai. A mun-
kásosztály helyzetérôl szóló KB. és megyei pártszervek határozatai végrehajtásának 
fôbb tapasztalatai, 5. 1972. február 25.
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Az állampárt a kettôs kritika szorításában (egyfelôl a létezô szocializ-
mus baloldali kritikája, másfelôl a növekvô fogyasztás, amelybôl a mun-
kások kimaradtak) elhatározta, hogy véget vet a társadalmi párbeszédnek, 
és politikai kompromisszum helyett felkínálta a munkásoknak az élet-
színvonal-politikát, amely a többi réteggel arányos életszínvonal-növe-
kedést ígért számukra. Ez a fogyasztói politika lehetett az egyik oka 
annak, hogy Magyarországon nem alakult ki a Szolidaritáshoz hason-
ló mozgalom, illetve nem voltak munkástiltakozások a rendszer ellen. 
(Ugyanez megfigyelhetô Honecker NDK-jában, ahol a pártfôtitkár a „gaz-
daság- és társadalompolitika egységének” – die Einheit von Wirtschafts- 
und Sozialpolitik – nevében valósítja meg az életszínvonal-politikát.) 
A magyar eset még egy szempontból specifikus, hiszen a többi kelet-
európai országban az állampártok nem hajtottak végre hasonló piaci 
reformokat. A magánszektor kiterjesztésének köszönhetôen a munkások 
növekvô individualizációja is segíthet megmagyarázni a munkásosztály 
mobilizációjának hiányát 1989-ben vagy utána – miközben az NDK-ban, 
Romániában és Csehszlovákiában tömeges tüntetések zajlanak az ural-
kodó rezsimek ellen.
A piaci reform „alakuló” idôszakának valódi jelentôsége azonban 

éppen a párt és a munkásosztály közötti párbeszéd kudarcában rejlik. 
Miközben a rendszer anyagi eszközökkel igyekezett megnyerni magá-
nak a „dolgozó tömegeket”, következetesen elzárkózott a rendszer bal-
oldali kritikájától, a munkás-önigazgatás vagy az üzemi demokrácia 
megvalósításának követelésétôl, és effektíven megakadályozta a szo-
cialista alternatívákról folytatott nyilvános diszkussziót. Az egyre indi-
vidualizálódó társadalomban a „munkásosztály” fokozatosan elveszítette 
társadalmi jelentôségét, ami abban is megfigyelhetô, hogy az 1970-es 
évek közepétôl a munkás-témák gyakorlatilag eltûntek a megyei párt-
bizottság vezetôségi üléseinek napirendjérôl. Folytatódott az egyes 
társadalmi rétegek közötti társadalmi és anyagi egyenlôtlenségek 
növekedése, és a privilegizált rétegek már nem is nagyon igyekeztek 
rejtegetni ezeket a különbségeket; ellenkezôleg, egyre láthatóbbá vált 
a jólét a társadalomban.9 Ahogy csökkent az állami szektorból szár-

 9 A szocialista szépirodalom is tükrözte ezt a társadalmi valóságot. Jó példa erre 
Dániel Anna Karambol címû ifjúsági regénye (Budapest, 1979), amelyet Gorkij-díj-
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mazó jövedelmek fontossága, és nôttek az anyagi egyenlôtlenségek, 
a párt kommunista ideológiája egyre inkább hiteltelenné vált a mun-
kások szemében, akiket ez az ideológia megnyerni igyekezett.10 Az ide-
ológia és a társadalmi tapasztalat közötti ellentmondás nagymértékben 
hozzájárult a munkásoknak a munkásállamtól való elidegenedéséhez, 
és növelte a baloldali alternatívákkal szembeni bizalmatlanságukat. 
A párt ’68-at követô kudarca, hogy megújítsa a munkásokkal való tár-
sadalmi egyezséget, éppen ezért a rendszer 1989-ben bekövetkezett 
bukása „elôzményének” is tekinthetô.

A munkásosztály leértékelôdése?

1977 januárjában a Rába MVG Motor Pártalapszervezete pártgyûlést tar-
tott, ahol egy szerelô a következô hozzászólást tette: „Hangulatjelentéssel 
kapcsolatosan azt tudom mondani, hogy részemrôl egyáltalán nem jó 
a hangulat. Az elôttem felszólalók kezdték boncolgatni a normarende-
zéssel kapcsolatos dolgokat, ami a fizikai dolgozókat érinti. Kellemetlen 
érzés nekünk a normarendezés és az áremelkedés is. Mégis azt mondják, 

jal tüntettek ki. A regény egy olyan társadalmat ábrázol, amely csak államrendjében 
szocialista, miközben egyre több olyan „kapitalista” elem tûnik fel benne, ame-
lyek a szocialista értékrendszert legalábbis megkérdôjelezik. Ez megnyilvánul a 
növekvô társadalmi egyenlôtlenségekben és azokban a privilégiumokban, ame-
lyeket a regény néhány fôhôse élvez, miközben osztálytársaik legfeljebb csak vágya-
kozhatnak a gazdagok gondtalannak tûnô életére. A könyv „üzenete” azonban 
nem a felnôttek egyenlôtlen és igazságtalan világának megváltoztatására való 
felszólítás, mint inkább annak felismerése, hogy a gazdagok irigyelt világa min-
den humánumot nélkülöz, és a fiatalok a materialista értékekrôl való lemondás 
árán teremthetnek maguknak egy másik, boldogabb világot. Már a Karambolban 
figyelemre méltó, hogy az erkölcsi felsôbbrendûség az egyetlen vigasz, amelyet 
a társadalom felkínál a regény szegény sorsú fôhôseinek. 

10  Michael Burawoy, a Berkeley egyetem szociológiaprofesszora 1983 és 84 között 
végzett terepmunkát a Lenin Kohászati Mûvekben Magyarországon. Beszámolója 
szerint a munkások nagyon is tudatában voltak a kommunista ideológia és a szo-
cialista realitás közötti ellentmondásnak, amely megnyilvánult az általuk mesélt 
viccekben és esetleges politikai megjegyzéseikben. Lásd Michael Burawoy: Painting 
socialism. In: Michael Burawoy – János Lukács: The Radiant Past. Ideology and 
Reality in Hungary’s Road to Capitalism. Chicago–London, 1992, 111–142.
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hogy átlagosan jó a hangulatunk. Ezt egyáltalán nem lehet mondani. 
A statisztika azt mutatja, hogy itt minden nagyon jó. Az én részemrôl 
az árszínvonal emelkedésem nem azt mutatja, hogy jó a politikai han-
gulatom. Az életszínvonal emelkedését nem érzem. Az újságot olvasva 
minden felbosszant, amit belôle olvasok. A munkaidô kihasználásával 
kapcsolatosan: még a tôkés országok pszichológusai is kimutatták, hogy 
az emberi szervezetnek szüksége van a 8 órás munkaközi szünet beik-
tatására. Tehát a 480 percet nem lehet munkával tölteni. Úgy érzem, 
hogy itt a munkások érdekeit nem képviselik. Mindig több munkát köve-
telnek kevesebb pénzért. Jelen normarendezéssel a pénzemet nem bírom 
megkeresni, még akkor sem, ha a technológiai fegyelmet megszegem. 
Nem bírom megérteni, hogy az életszínvonal emelkedése hol, s miben 
mutatkozik. Az árak emelkednek, a pénzünket viszont csökkentik.” 11 
Miután elhangzottak más panaszok is, a párttagok kritikája kapott 

némi figyelmet a párttitkár záróbeszédében: „A beszámolót elfogadom 
és azt sem kifogásolom, hogy a beszámoló nem tért ki a kritikákra. 
Hogy az elvtársak kicsit passzívak, annak a miértje már kitûnt egy hoz-
zászólásból. Szeretném elmondani, hogy nem helyes az, hogy a fizikai 
dolgozók annyira rossz véleménnyel vannak az alkalmazottakról, és ez 
a nézeteltérés az utóbbi idôben gyakran hallható. Higgyék el, hogy itt 
minden dolgozóra egyformán szükség van. Hogy kevés az a pénz, az 
igaz, de ezért a területi gazdasági vezetô a felelôs, miért van egyik helyen 
8000 Ft-os kereset, a másik helyen viszont csak 2000 Ft. A gazdasági 
vezetés gondoskodjon a munkafeltétek megteremtésén is.”12 
Kevés alapszervezeti gyûlés jegyzôkönyve maradt fenn a Rába MVG 

anyagai között, ezért nehéz megmondani, hogy mennyire volt jellemzô 
a kritika ilyen nyilvános és hivatalos fórumon. A rendszeresen gyûjtött 
hangulatjelentések, pártértekezleti beszámolók és más pártinformáci-
ók alapján azonban elmondható, hogy a ’68-as reform idôszakában a 
funkcionáriusok nagyon is készségesen közvetítették a felsôbb politikai 
szervek felé a munkáspanaszokat. Sok régi kommunista gondolta úgy, 
hogy a gazdasági reformok aláássák a párt társadalmi bázisát, és veszé-

11  GyML, X. 415/196/9, AZ MVG Pártbizottságának iratai. Jegyzôkönyv a Motor 
Pártalapszervezet 1977. január 26-i taggyûlésérôl. Uo. 4–5.

12  Uo. 6.
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lyeztetik a munkásosztállyal való társadalmi konszenzust. A megyei poli-
tikai vezetôk, akik aggódtak helyi pozíciójukért, kétségtelenül érde-
keltek voltak abban, hogy felerôsítsék a reformellenes hangulatot. Ez 
azonban, úgy tûnik, túlságosan is jól sikerült, mert a reform körüli 
viták felszínre hozták az ipari munkásság helyzetének meggyengülése 
miatti valós politikai aggodalmakat; sôt, az emberek felhasználták a 
lehetôséget arra, hogy az uralkodó rezsimmel való, mélyebben gyökerezô 
társadalmi elégedetlenségüknek is hangot adjanak. Specifikusan három 
célpontja volt a munkáskritikáknak: a vezetôk és a munkások közötti 
anyagi egyenlôtlenségek növekedése; a parasztság magas jövedelme; és 
az üzemi demokrácia hiánya. Az elsô két kritika a gazdasági reformhoz 
kapcsolódott; a gyárak feletti munkásellenôrzés hiánya azonban a szo-
cialista rendszer adott hatalmi viszonyait kritizálta.
1972-ben felmérés készült a megye munkásosztályának helyzetérôl. 

A központnak küldött jelentés szerint a felmérés jelentôs mértékû anya-
gi és társadalmi elégedetlenséget regisztrált az ipari munkásság köré-
ben. „Sok helyen a munkások úgy érzik, hogy csak a munkához van joguk.13 
Felvetették pl., hogy helyesnek tartják a szigorú munkafegyelmet, erkölcs-
telennek a munkából való késést, a hanyagságot, lazaságokat, de elítélik 
azt is, amikor azért nem tudnak dolgozni, mert nem jó az anyagellátás, 
rossz a munkaszervezés. Itt viszont nincs kit felelôsségre vonni. Látják, 
hogy ebben a helyi pártszervek sem tudnak megfelelô intézkedést tenni. 
A munkások igénylik a politikai és gazdasági vezetôkkel kapcsolatuk 
erôsítését. Helytelenítik, hogy egyes vezetôk ezért nem sokat tesznek. 
Úgy vélekednek, hogy ennek oka részben egyes gazdasági vezetôk mun-
kásoktól való elszakadásában (»elfelejtik, honnan származnak«, »felsô tíz-
ezerhez tartoznak«), másrészt a mozgalmi élet bürokratikussá válásában, 
a hivatali jelleg erôsítésében van. Szeretnék, ha nagyobb szerepet kap-
nának a szocialista célok megvalósításának ellenôrzésében.”14

A munkásosztály helyzetének rosszabbodását jelezte egy másik fel-
mérés a megye párttagságának politikai nevelésérôl. Eszerint többen 
megkérdôjelezték a munkásosztály vezetô szerepét, feltételezve, hogy az 

13  Kiemelés – B. E.
14  A munkásosztály helyzetérôl szóló KB. és megyei pártszervek határozatai vég-
rehajtásának fôbb tapasztalatai, i. m. 5–6.
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irányítás átcsúszik a képzettebb technikai-mûszaki rétegek kezébe. A fel-
mérés egyébként azt találta, hogy sok értelmiségi lenézi a munkásokat: 
„Az értelmiségi rétegen belül is elôfordulnak olyan vélemények, hogy a 
munkásosztály képzetlensége folytán alkalmatlan a vezetésre, aminek 
párttag értelmiségiek is hangot adnak.”15

Az igazi szakadék azonban nem annyira a munkások és az értelmiség, 
mint inkább a munkások és a vezetôk között húzódott. A reform növel-
te a vezetôi jutalmakat, és erôsítette a munkások és a vezetôk közötti 
társadalmi távolságot. A nyugati utak, a luxusirodák és a drága autók 
mind azt sugallták, hogy a gazdasági vezetôk profitáltak a legtöbbet 
az állami gyárakból: „A dolgozók elmondják, hogy nem sokra tartják 
a protokoll-látogatásokat. A megyei, járási, városi párt-, állami, tömeg-
szervezeti vezetôk egy részére, az apparátusok tagjai jó részére jellemzô a 
futó, ügyintézô látogatás. A lenti vezetôkhöz többször, de a dolgozókhoz 
nem, vagy csak ritkán jutnak el. Elsôsorban a fizikai munkások részérôl 
tették szóvá, hogy a gazdaságirányítás reformja óta a gazdasági vezetôk 
egy része rendkívül nagy elfoglaltságra hivatkozva nem ismeri a dol-
gozók gondjait, problémáit, nem foglalkozik ezek intézésével. Széles kör-
ben, de fôleg a munkások között – esetenként túlozva – olyan vélemény 
van, hogy a vezetôk egy részét a magas jövedelem anyagiassá tette, kis-
polgári életet élnek. (A túlzott anyagiasság jelei mutatkoznak a mun-
kások között is, közülük sokan külön munkákat vállalnak, kisiparosnál 
bedolgozók lesznek.)”16

A munkások a pártgyûléseken is szóvá tették, hogy a vezetôk másféle 
elbírálás alá esnek, mint az egyszerû dolgozók: „A soproni Pamutiparban 
elmondták, hogy csak a munkások szintjén van bírálat, vezetôi szinten 
nincs […] Több felszólaló kifogásolta a nagy jövedelem-eltéréseket a mun-
kások és a vezetôk között. Pl. Sopron város néhány pártszervezetében, 

15 GYML, X. 415/122/6, MSZMP Gyôr-Sopron Megyei Bizottsága. Pártbizottsági ülés 
jegyzôkönyve, napirendi anyagai. Jelentés a párttagság ideológiai nevelésének 
eredményeirôl, problémáiról, a feladatokról, 8. 1972. augusztus 15.

16 GYML, X. 415/117/7, MSZMP Gyôr-Sopron Megyei Bizottsága. Pártbizottsági ülés 
jegyzôkönyve, napirendi anyagai. A párt tömegkapcsolata, a pártszervezetek és 
tömegszervezetek, tömegmozgalmak politikai vitája, 7-8. 1971. augusztus 31.
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a Vagongyárban17 stb. A súlyos mulasztást elkövetô, leváltott vezetôbôl 
másutt újra vezetô lesz. Miért nem lehet ôket visszaküldeni fizikai dol-
gozónak?”18 Elméletileg a vállalati tanács ellenôrizte a vezetôséget, de 
a gyakorlatban az alkalmazottak óvakodtak attól, hogy nyilvánosan kri-
tizálják vezetôiket. A pártszervezetek számos negatív véleményt kaptak 
az üzemi demokrácia mûködésérôl.19

Nem csak a magas vezetôi jutalmak irritálták a munkásokat. Gyôr-
Sopron megyében a parasztság növekvô jóléte is helytelenítést váltott 
ki a városi munkásság körében, illetve felkeltette „irigységüket”. Több 
információs jelentésben is szerepel, hogy a városi munkások egyenesen 
„parasztbarát” politikával vádolják a kormányt, amely aláásással fenye-
geti a munkás-paraszt szövetséget. „A városokban élô párttag munkások a 
munkás-paraszt szövetséget gyakran leegyszerûsítve a két osztály életszín-
vonalán keresztül mérik. Helyenként fellelhetô a parasztellenes hangulat, 
a kimagasló falusi jövedelmeket állítják szembe az alacsony keresetû mun-
kás jövedelmével. Gyakran találkoztunk ezzel a megjegyzéssel: »Mindig 
a munkásosztálynak kellett és kell áldozatot hozni«. Egyesek szerint a 
mezôgazdaság állami támogatása csak a parasztok érdeke. Egyetértenek 
a parasztság életszínvonalát javító intézkedésekkel, de hozzáteszik, hogy 
a munkáshatalomnak a munkások életszínvonala növekedésének érde-
kében is többet kellene tenni.”20 A megyei végrehajtó bizottság fôtitkára 
is aláhúzta, hogy a parasztság jobb anyagi lehetôségei feszültséget terem-
tenek a két osztály között: „Javaslom, hogy a 10. oldalon felsorolt prob-
lémák között feltétlenül szerepeltessük a munkásosztály és a parasztság 
jövedelme között élezôdô feszültséget […] A munkások jövedelmét elôírt 
szabályozókban: évi 3-4%-os növekedés között tudjuk tartani, de ugyan-
akkor a TSZ-i parasztság jövedelmét kevésbé tudjuk szabályozni. Jelenleg 

17 A Rába elterjedt neve. A gyárat 1896-ban Magyar Vagon- és Gépgyár néven ala-
pították.

18 GYML, X. 415/122/5, MSZMP Gyôr-Sopron Megyei Bizottsága. Apparátus ira-
tai. Összesítô jelentés a PB levelével és a KEB állásfoglalásával foglalkozó május 
havi taggyûlések fôbb tapasztalatairól, 1972. június 6.

19 Vö. A párt tömegkapcsolata, a pártszervezetek és tömegszervezetek, tömegmoz-
galmak politikai vitája, i. m. 9-10.

20 Jelentés a párttagság ideológiai nevelésének eredményeirôl, problémáiról, a fel-
adatokról, i. m. 9.
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is az a helyzet, hogy megyénkben a munkások jövedelme ebben az évben 
4%-kal növekszik, ugyanakkor a TSZ parasztság jövedelme ez évben a 
múlt évihez képest 16%-kal növekedett. Ez egyre növekvô feszültséget 
okoz és a munkások közül most már nagyon sokan felvetik, hogy a jöve-
delmek elosztása területén »paraszt politikát« [!] folytatunk.”21

A pártban kétségtelenül megjelentek bizonyos parasztellenes érzel-
mek. Sok pártfunkcionárius elôítélettel viseltetett a falvak iránt, ame-
lyeket kulturálisan elmaradottnak és ideológiailag megbízhatatlannak 
tartottak. Az egyház befolyását is jóval erôsebbnek érezték a falvakban, 
mint a városokban.22 De a bejárókkal szemben más jellegû kifogás is fel-
merült: a Rába MVG bejáró dolgozóiról készült jelentés például meg-
állapítja, hogy a bejárókat nehéz társadalmi vagy pártmunkára moz-
gósítani, mert a háztáji mûvelése minden szabad idejüket elveszi.23 
A funkcionáriusoknak az az elôítélete, hogy a munkásosztály politikailag 
fejlettebb, mint a parasztság, nemritkán a megyei végrehajtó bizottság 
ülésein is megmutatkozott. A végrehajtó bizottság egyik tagja például 
hangot adott azon meggyôzôdésének, hogy az elmaradt politikai eszmék 
a „faluból kerülnek be a gyárakba”.24 Az „elmaradott” parasztság anyagi 
gyarapodása így politikailag is különösen igazságtalannak tetszhetett.
A „munkásság” és a „parasztság” közötti konfliktus azonban 

megtévesztô. A megyében élô családok társadalmi rétegzôdésérôl készí-
tett tanulmány ugyanis kimutatta, hogy a gyôri járásban a „tiszta” mun-
kásháztartások mindössze az összes háztartás 43%-át alkották, miköz-
ben a munkás-paraszt „vegyes” háztartások aránya 20%-ra rúgott. 

21 GYML, X. 415/118/13, MSZMP Gyôr-Sopron Megyei Bizottsága. Pártbizottsági 
ülés jegyzôkönyve, napirendi anyagai. Feljegyzés „A párt tömegkapcsolata, a 
pártszervezetek és tömegszervezetek, tömegmozgalmak politikai vitája” címû 
vita anyagáról, 3. 1971. december 8.

22 GYML, X. 415/121/2, MSZMP Gyôr-Sopron Megyei Bizottsága. Pártbizottsági 
ülés jegyzôkönyve, napirendi anyagai. A kispolgári szemlélet és magatartás meg-
nyilvánulásai, az ellenük való harc tapasztalatai és a további feladatok, 9-10. 1972. 
december 22.

23  YML, X. 415/204/4/3, Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) Magyar Vagon- 
és Gépgyári Végrehajtó Bizottsága. Jegyzôkönyv a Vagongyári Párt V. B. ülésérôl. 
A vidékrôl bejáró dolgozóink helyzete. 1980. szeptember 12.

24 Vö. Jelentés a párttagság ideológiai nevelésének eredményeirôl, problémáiról, a 
feladatokról, i. m. 21.
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A „tiszta” paraszti háztartások az összes háztartás 23%-át tették ki a gyôri 
járásban, 22%-ot a mosonmagyaróváriban, 24%-ot a soproniban, és 31, 
illetve 40%-ot a kapuvári és a csornai járásokban. Az összes járásban 
18–24% volt a munkás-paraszt „vegyes” háztartások aránya.25 A falvak 
elsôsorban a mezôgazdaságból és az iparból húzott kettôs jövedelembôl 
prosperáltak: hiszen a Gyôr környéki falvak lakosságának túlnyomó 
része bejárt a gyárakba dolgozni, miközben mûvelte otthon a háztájit. 
Ezt a kettôs életformát a pártanyagok is hangsúlyozták: „Nagyobb figyel-
met igényel, hogy a munkás- és parasztjövedelmek alakulásának meg-
ítélésében vannak még túlkapások. Többet kell az üzemi pártalapszer-
vezeteknek is foglalkozni a háztáji gazdaságok szerepével, az ott kifej-
tett munka értékelésével. Világossá kell tenni, hogy a családi jövedelmek 
alakulásában egyre több munkáscsaládnál is megtalálható a háztáji 
és kisegítô gazdaság. Statisztikai felmérések alapján bizonyított, hogy 
a megyében egyre kevesebb a tiszta munkás, a tiszta paraszti család. 
A túlnyomó többségnél a család jövedelme az üzemi, a mezôgazdasági, 
az értelmiségi munkahelyeken szerzett jövedelmekbôl tevôdik össze.”26 
A megye összesített információs jelentései azonban arról számolnak be, 
hogy mind a munkások, mind a parasztok azt gondolták, hogy a másik 
osztály él jobban: „A munkások több helyen szóvá tették, hogy a paraszt-
ság jövedelme meghaladja a munkásokét. A tsz. párttagok viszont a tár-
sadalmi juttatások és az életkörülmények, munkakörülmények különb-
ségét húzták alá. Ebben a parasztságnál a lemaradást bírálták.”27

25  GYML, X. 415/12/20, MSZMP Gyôr-Sopron Megyei Bizottsága. Apparátus iratai. 
Jelentés a megye társadalmi struktúrájának, az osztályviszonyok alakulásának 
helyzetérôl, a változások fô irányáról, az ebbôl adódó politikai feladatokról. 3. 
sz. táblázat. A községi családok társadalmi rétegzôdése (1975. január 1.), 1977. 
július 19.

26 GYML, X. 415/118/13, MSZMP Gyôr-Sopron Megyei Bizottsága. Pártbizottsági 
ülés jegyzôkönyve, napirendi anyagai. Az életszínvonalpolitikánk értelmezése a 
gépipari nagyüzemek párttagsága körében. 1976. április 27.

27 GYML, X. 415/12/20, MSZMP Gyôr-Sopron Megyei Bizottsága. Apparátus iratai. 
Havi összefoglaló jelentések a kül- és belpolitikai eseményekrôl, a lakosság han-
gulatáról. 1975. február 7. – 1976. január 7. 1975. január havi információs jelen-
tés.
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Az információs jelentésekbôl szintúgy kiderül, hogy a munkások gyak-
ran a bejárókat is a parasztokkal azonosították.28 Az információs jelen-
tések alapján elmondhatjuk, hogy sokan hitték, a parasztság jövedelme 
magasabb, mint a munkásoké. Több jelentés megemlíti például, hogy 
a városi munkások között beszédtéma, mekkora házakat építenek a fal-
vakban, és tudni akarják, honnan van ennyi pénzük.29 „A munkások azt 
mondják, hogy a tsz. parasztok életszínvonala magasabb, mint a mun-
kásoké. Egyesek azt kérdezik, hogy a háztájiban végzett munka vajon 
nem a kollektíva rovására megy?”30 Ellentétrôl azonban nem annyira a 
munkások és a parasztok, mint inkább a munkásosztály két specifikus 
csoportja, a bejáró és a városi munkások között beszélhetünk. Ezért 
megtévesztô a kormány „parasztpolitikájáról” beszélni, hiszen a váro-
siak a bejáró munkásokat is parasztnak tekintették.
  

A régi munkásosztály és az újgazdagok

A ’68-as gazdasági reform idôszakában az anyagi egyenlôtlenségek növe-
kedése volt a társadalomkritikák egyik legfôbb célpontja. Az újgazdagok 
extravagáns életstílusa kiváltotta az emberek rosszallását és, tegyük hozzá, 
irigységét is: az olyan státusszimbólumok, mint a nagy házak, nyaralók, 
nyugati utak és az ott vásárolt fogyasztási cikkek voltak a leggyakrabban 
emlegetett (és elítélt) megnyilvánulásai a „tömegektôl elszakadt” élet-
módnak. A vagyon láthatóvá vált a társadalomban: az emberek többé 
nem törekedtek arra, hogy elrejtsék magántulajdonukat; ellenkezôleg, a 
jó anyagi körülmények társadalmi státuszukat is kifejezték. Információs 
jelentések szerint a munkások a nómenklatúra nagy részét is az új elit 

28 Vö. GYML, X. 415/528/13, Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) Magyar 
Vagon- és Gépgyári Végrehajtó Bizottsága. Jegyzôkönyv a Szerszámgépgyár 
Egység Pártalapszervezetének 1983. februári taggyûlésérôl, 8.

29 Jelentés a megye társadalmi struktúrájának, az osztályviszonyok alakulásának 
helyzetérôl, a változások fô irányáról, az ebbôl adódó politikai feladatokról, i. 
m.

30 GYML, X. 415/198/22, Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) Magyar Vagon- és 
Gépgyári Végrehajtó Bizottsága. Információs jelentés a Hátsóhíd Gyáregységbôl, 
1978. február.
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közé számították: „A brigádvizsgálatok alapján megállapítható, hogy a 
párttagság körében is nôtt a vezetôellenesség, elsôsorban a gazdasági 
vezetôket illetôen. Annak is kifejezést adtak, hogy társadalmunk ma 
csak elméletileg tagozódik osztályokra és rétegekre, gyakorlatilag van-
nak jómódúak és nem jómódúak. Szerintünk nem a kispolgárság mint 
réteg veszélyes, hanem a polgárosodás, mint szemléleti mód. Többen 
is hangsúlyozták, hogy kialakult napjainkban egy új elit, amelynek a 
jövedelme többszörös az átlag dolgozókénál. Ide sorolják az állami-tár-
sadalmi-vállalati vezetôk többségét.”31

A reformidôszak helyi forrásaiban számtalan helyen elôfordul a „kapi-
talista tulajdonságok”, mint az anyagiasság és az individualizmus meg-
jelenésének kritikája. Az anyagi elônyök hajszolását kispolgári attitûdnek 
bélyegezték, de a megye pártszervezetei egybehangzóan azt jelentették, 
hogy az anyagias szemlélet egyre terjed, és már az egész társadalomban 
fellelhetô.32 A hangulatjelentések szintén aláhúzták, hogy az embereket a 
kelleténél jobban vonzzák az anyagi értékek: „Szinte kivétel nélkül kife-
jezték aggályaikat, hogy a párttagság gondolkodásában, magatartásában 
is felerôsödött a kispolgári tendencia. Ezt elsôsorban az új gazdaságirá-
nyítási rendszer bevezetésével hozzák összefüggésbe. A kispolgáriság a 
fizikai dolgozók szerint erôsen elterjedt a vezetô párttag rétegben, ahol 
az anyagiasság, esetenként a munka nélküli jövedelemszerzés burjánzott 
el. Üzemi párttag munkások észrevételezték, hogy igen súlyosnak tartják 
azt a jelenséget, hogy nem a jól végzett munka, hanem a kocsi, a telek, 
a víkendház az emberi értékmérô, a szerényebb életmód szégyellni való 
dolog. Az egyén boldogulásában egyre nagyobb szerephez jut az ügyes-
kedés, a kiskapu, a szocialista összeköttetés. Csökkent a kollektív szel-
lem, kevesebbet törôdnek egymás gondjaival az emberek. E téma vizs-
gálatánál sokoldalúan szóltak hozzá a nô párttagok és a fiatalok.”33 Ez 
a „kispolgári” attitûd azonban a munkások körében is jelentkezett: „Az 

31 Jelentés a párttagság ideológiai nevelésének eredményeirôl, problémáiról, a fel-
adatokról, i. m. 13.

32 GYML, X. 415/123/8, MSZMP Gyôr-Sopron Megyei Bizottsága. Pártbizottsági 
ülés jegyzôkönyve, napirendi anyagai. A kispolgári szemlélet és magatartás elle-
ni harc tapasztalatai, további feladatok, 6. 1972. október 24.

33  Jelentés a párttagság ideológiai nevelésének eredményeirôl, problémáiról, a fel-
adatokról, i. m. 22-23.
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üzemi munkás és tsz. paraszt párttagok élesen elítélik a kispolgári önzô 
jelenségeket, megbélyegzik, hogy sokakban a szocialista etika csak frá-
zisként él, ugyanakkor saját magukkal szemben sem elég következetesek. 
Magukra vonatkozóan nem tartják erkölcstelen dolognak a fusizást, a 
kisebb-nagyobb munkafegyelem megsértését.”34 
Az újgazdagok megjelenése széles körben kritizált társadalmi jelen-

ség volt, olyannyira, hogy a végrehajtó bizottságban és a pártiskolán is 
szükségesnek látták napirendre tûzni a kérdést, hogyan lehet harcolni 
a „kispolgári” mentalitás ellen. Noha nem találták meg a hatékony esz-
közt, világos volt, hogy a „dolgozó tömegeknek” szemet szúrt egyes tár-
sadalmi rétegek növekvô anyagi jóléte, és dühítette ôket, hogy maguk 
nem tartoznak közéjük. „A növekvô jólétben, amelyet a differenciált jöve-
delempolitikával hoznak összefüggésbe, látják a hibák forrását” (Sopron 
Városi Pártbizottság). „Sokan úgy vélekednek, hogy a gazdasági mecha-
nizmus erôsíti a kapitalista szemléletet, mert a nyereség a fô szempont, 
elveszik a szocialista humanizmus.” Ugyanitt olvashatjuk: „…a gazdasági 
mechanizmussal nôtt a jogtalan haszonszerzôk, ügyeskedôk élettere”. 
Még ennél is tovább megy a soproni Pártiskola, amely megállapítja, 
hogy „sokak szerint a társadalom erkölcsi helyzete az utóbbi idôben 
mértéktelenül megromlott”.35

A jelentések szerint az anyagiasság egy másik megnyilvánulása az 
emberek csökkenô érdeklôdése a társadalmi munka és a közösségi 
feladatok iránt. A soproni pártbizottság jelentése megjegyezte, hogy 
nemritkán egyenesen kigúnyolják az önzetlen, öntudatos munkásokat. 
A gyôri pártbizottság úgy fogalmazott, hogy „»nem divat« a szocialista 
öntudat. Aki így akar élni, nagyon sok esetben elszigetelôdik.”36 Több 
alapszervezet még élesebben bírálta az erôsödô anyagiasságot: „Kiveszett 
az önzetlenség, csak azt csinálják, amiért fizetnek. Csak a pénz után 
rohannak. Ez társadalmi betegség, amely minden réteget megfertôzött 
már […] Mindenütt szenvedélyes viták vannak az önzésrôl, ami sajnos 
még a párttagság soraiban is fellelhetô.”37 A jelentések bírálták az embe-

34  Uo. 23.
35 A kispolgári szemlélet és magatartás elleni harc tapasztalatai, további feladatok, 
i. m. 5.

36 Uo.
37 Uo. 7.
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rek csökkenô társadalmi aktivitását, amelyet azzal hoztak összefüggésbe, 
hogy „a társadalmi, közéleti munka helyett mind többen keresnek maguk-
nak jövedelmezô elfoglaltságot a munkahelyen kívül is”.38 Azt is szóvá 
tették, hogy egyes szocialista brigádok csak a prémiumért dolgoznak.39 
A végrehajtó bizottságban viszont a vezetôket kritizálták, akiket szintén 
csak a prémium érdekel: „Elítéljük a munkásokat, amiért feketén dol-
goznak, de azon senki se csodálkozik, ha a vezetôk elsô kérdése az, hogy 
mennyi a prémium. Elfelejtik, hogy nekik kötelességük rendesen elvé-
gezni azt a munkát. Ezer és ezer probléma van itt, amirôl nem beszél-
nek.”40 Nem csoda, hogy a jelentések egyre azt szajkózták, hogy a tár-
sadalom anyagiasabb lett: mindegyik társadalmi osztály azzal vádolta a 
másikat, hogy tagjait csak a pénz érdekli. Noha a propagandában sok 
szó esett a szocialista fogyasztásról, világos volt, hogy a fogyasztói tár-
sadalom nem a szocialista törvények alapján mûködik.
Az újgazdagok feltûnô életvitelét a hangulatjelentések is szóvá tet-

ték. A hivalkodó fogyasztás volt a „kispolgárinak” bélyegzett mentalitás 
egyik legfôbb jellemzôje; és a hivalkodó fogyasztókat ideológiai elhaj-
lással és politikai megbízhatatlansággal is megvádolták. A pártiskola 
hallgatói úgy vélekedtek, hogy nem a kispolgárság mint réteg veszé-
lyes, hanem a kispolgáriság mint mentalitás: „A magánéletben külö-
nösen kirívó a kispolgári tendenciák erôsödése. Az egyik legjellemzôbb 
vonás az ôszinteség hiánya. A közvélemény számon tartja, kik azok, akik 
a munkahelyen, hivatalos közegben mindig »vonalasan« nyilatkoznak 
meg, ezzel szemben otthon vagy baráti körben »ôszinte« véleményt mon-
danak. Ez a réteg a legkülönfélébb pletykák hordozója, eltúlozza a valós 
problémákat, nehézségeket. Leginkább közöttük mutatkozik meg a nyu-
gat túldicsôítése és saját eredményeink lebecsülése. Ez végsô soron esz-
meileg szülôje és terjesztôje a defetista hangulatnak.”41

38 Uo. 9.
39 Uo. 8.
40 GYML, X. 415/122/4, MSZMP Gyôr-Sopron Megyei Bizottsága. Pártbizottsági 
ülés jegyzôkönyve, napirendi anyagai. Jelentés Gyôr városban a pártszervezeti 
fegyelem, a kommunista munkamorál, magatartás, életmód helyzetérôl, 18-19. 
1972. április 11.

41 A kispolgári szemlélet és magatartás elleni harc tapasztalatai, további feladatok, 
i. m. 9.
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A hangulatjelentésekben a „henye gazdagok” képe is megjelenik, akik 
haszontalanul költekeznek, illetve pazarolják a „népgazdaság vagyo-
nát”. Idetartozik a nyugati utak és a luxusirodák felemlegetése, amelyek 
nem sok hasznot hoznak az országnak, csak a vezetôket gazdagítják, de 
említhetjük azokat a kritikákat is, amelyek szerint a hivalkodó fogyasz-
tás károsítja a népgazdaságot: „A fizikai dolgozók kedvezôtlenül fogad-
ják a bútorüzletek kirakataiban megjelenô, magas árú, tôkés orszá-
gokból származó bútorokat. Általános az a kérdés, hogy melyik mun-
kásember tudja ezeket megvenni. Véleményük szerint a dollárért inkább 
szerszámgépeket kellene behozni, úgy ésszerûbb lenne a valutával való 
takarékosság.”42 A hivalkodó fogyasztás így, elvben legalábbis, szembe-
kerül a szélesebb közösség érdekeivel: a gazdagok a népgazdaság rová-
sára élnek jól, önzésük tehát nemcsak egyénileg, hanem a társadalom 
szintjén is elítélendô.
Az „anyagiasság elleni harc” azonban nem lehetett sikeres, mert az 

emberek egyre inkább érdekeltté váltak a fogyasztás bôvítésében, és a 
párt maga is az életszínvonal-politika propagálásával igyekezett növelni 
népszerûségét, magyarán, utat nyitott a „fogyasztói társadalomnak”, a 
piacok által diktált szükségleteknek, miközben a hivatalos ideológiában 
a puritanizmus és a társadalmi szolidaritás alapján állt. A végrehajtó 
bizottság egyik tagja például azt fejtegette, hogy a kocsi, a víkendház 
és az utazás nem számít luxusnak.43 A párt inkább szavakkal, mint-
sem tettekkel harcolt a „kispolgári” mentalitás ellen. Ahogyan a mun-
káskritikákból is kiderül, az emberek szemében az újgazdagok egy része 
szorosan kötôdött a „rendszerhez”. Nehezen lehetett példamutató kom-
munista viselkedést várni az egyszerû párttagoktól, amikor sok vezetôt 
csak a saját anyagi elôrejutása érdekelt. Nem pusztán a vezetôk bírá-
latáról van itt szó; az újgazdagokat érô gyakori kritika azt is tükrözi, 
hogy az emberek általában nem számították az ipari munkásosztályt a 
gazdasági reform nyertesei közé.

42 Havi összefoglaló jelentések a kül- és belpolitikai eseményekrôl, a lakosság han-
gulatáról, i. m. 1975. július havi információs jelentés.

43 GYML, X. 415/134/2, MSZMP Gyôr-Sopron Megyei Bizottsága. Pártbizottsági 
ülés jegyzôkönyve, napirendi anyagai. Jelentés Gyôr-Sopron megye munkássága 
helyzetérôl a KB 1974. márciusi állásfoglalása alapján, 7. 1974. október 9.
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Konklúzió

Ami a magyar esetet érdekessé teszi összehasonlító kelet-európai történeti 
perspektívából, az éppen az, hogy nyomon lehet követni a szocialista 
piacgazdaság formálódását és társadalmi hatásait. Csehszlovákiában a 
kísérletet félbeszakították; az NDK másfajta reformmal próbálkozott (de 
az is elbukott); és Lengyelországban a Szolidaritás a szocializmus demok-
ratizálását tûzte zászlajára, nem piaci reformokat. Miközben még csak 
egy születô fogyasztói társadalomról beszélhetünk, az emberek hamar 
felismerték, hogy az növekvô anyagi egyenlôtlenségekkel és a közösségi 
értékek csökkenésével jár együtt. A korszakban megjelenô éles társada-
lomkritika azt is tükrözi, hogy az emberek megértették: a munkásosztály, 
en bloc, nem lesz ennek a folyamatnak a nyertese, de nem tudta, merre 
keresse a kiutat; a „marxizmus reneszánsza”, amely a 60-as évek magyar 
marxista ideológiai fejlôdését meghatározta, semmiféle kapcsolatban 
nem állt a magyar munkásság mindennapi törekvéseivel.
A magyar eset specifikus annyiban, hogy a reformkísérlet nem bukik 

el teljesen, és lehetôséget ad arra, hogy a párt újradefiniálja a munkás-
osztályhoz való viszonyát. Akár politikai számítás, akár a jó szándék, akár 
mindkettô motiválta, a párt a reformidôszak alatt ôszinte érdeklôdést 
mutatott a munkásvélemények iránt. Ami ennél fontosabb, a munkás-
ságnak legalábbis egy része elfogadta a pártot beszélgetôpartnernek, és 
készek voltak arra, hogy elmondják véleményüket a rendszer nem szo-
cialista vonásairól, abban a reményben, hogy lesz változás.
A kormány elzárkózása a baloldali kritikától, illetve a társadalmi kon-

szenzusért felajánlott anyagi engedmények (pl. fizetésemelés) világossá 
tették, hogy nem lesz politikai reform. A nagyon éles szemû megfigyelôk 
már akkoriban leírták, hogy a rendszer balra zárt, jobbra nyitott.44 A párt 

44 Az új gazdasági mechanizmus eredeti programjának bukása, majd a 70-es évek 
második felétôl erôsödô gazdasági problémák a közgazdászok többségében kiala-
kították a piac csalhatatlanságába vetett hitet. Érdemes azonban megjegyezni, 
hogy a disszidens értelmiség a 80-as években még nem támogatja a kapitalizmus 
teljes visszaállítását; önigazgatásban, egyfajta demokratikus szocializmusban gon-
dolkoznak. Igazán a rendszerváltozással válik nyilvánvalóvá, hogy milyen mély 
volt az ideológiai ellentét a liberális és a baloldali ellenzék között. Errôl lásd pl. 
Krausz Tamás: Megélt rendszerváltás. Budapest, Cégér Kiadó, 1994. 
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képtelensége a megújulásra, illetve arra, hogy megújítsa szövetségét a 
munkásosztállyal, a keményvonalasok ideológiai gyôzelmében is meg-
mutatkozott, ami aztán hatékonyan blokkolta is a párbeszédet az állam 
és a „tömegek” között. A reformidôszak nem csak azért érdekes, mert 
ez volt az utolsó alkalom, amikor a párt társadalmi párbeszédet kez-
deményezett a munkásokkal. Ez volt valójában az utolsó alkalom, ami-
kor a munkásosztályt komolyan vették mint társadalmi realitást, és nem 
csak mint egy politikai szlogent, amely a párt uralmának a legitimálását 
szolgálta. Az idézett dokumentumokból kiderül, hogy a hagyományos 
értelemben vett munkásosztály felbomlása már ekkor megkezdôdött: az 
anyagi lehetôségek, amelyek egyre fontosabbá váltak a társadalmi stá-
tusz szempontjából, nem mindenki számára voltak egyformán elérhetôk. 
A legjobban dokumentált példa a bejárók és a városi munkások közötti 
ellentét; de a magánszektorban dolgozók is jobb anyagi körülményeket 
tudtak maguknak teremteni, mint azok, akik „csak” az állami fizetést 
kapták. Az a tény, hogy a gazdasági vezetôi réteg és a parasztság volt a két 
legirigyeltebb csoport, mindenesetre arra vall, hogy az osztályok elvont 
kategóriák voltak az emberek, éppúgy, mint a párt szemében: miköz-
ben az elsô az uralkodó elithez tartozott, a másodiknak nem volt poli-
tikai hatalma. A fogyasztás növekedése csak felerôsítette azokat a „kis-
polgári” tendenciákat, amelyeket olyan érzékletesen bíráltak a reform-
korszakban. Üzemi pártbizottsági ülésen is felmerült, hogy azért van 
mûvezetôhiány, mert a gépnél dolgozó szakmunkások többet keresnek, 
mint a mûvezetô.45 Az annyira elítélt individualizmus térnyerését sem 
lehetett megállítani. Mindennek eredményeképpen az emberek egyre 
kevésbé azonosították magukat az osztállyal, és inkább egyéni megol-
dásokhoz folyamodtak helyzetük javítása érdekében. A „munkásosztály” 
mint politikai kategória egyre inkább kiüresedett.
1989 perspektívájából elmondható, hogy a kormánynak a ’68-as reform 

társadalomkritikájára adott válasza (a fogyasztás növelése és a politikai 
engedményektôl való elzárkózás) hosszú távon ellentmondásos ered-

45 GYML, X. 415/200/3, Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) Magyar Vagon- és 
Gépgyári Végrehajtó Bizottsága. Jegyzôkönyv a Vagongyári Párt V. B. ülésérôl. 
A közvetlen termelésirányítók helyzete, politikai-szakmai felkészültségük érté-
kelése – az emberi kapcsolatokra gyakorolt hatásuk. 1979. szeptember 21.
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ményeket produkált. Miközben Magyarországon nem került sor a len-
gyelországihoz hasonló munkástiltakozásokra, az emberek észlelték a 
növekvô szakadékot a párt ideológiája és a társadalmi valóság között. Ez 
teljesen kontraproduktívvá tette az államilag irányított médiát: az idé-
zett szerelôhöz hasonlóan egyre többen jutottak arra a következtetésre, 
hogy semmi nem igaz abból, amit a párt mond.
A párt számára is egyre problematikusabbá vált a munkásosztály mint 

társadalmi kategória; erre vall, hogy a végrehajtó bizottság többet nem 
foglalkozott a munkásosztály helyzetével. Az 1980-as években a mun-
kástémák is lekerültek a napirendrôl. A hallgatás tükrözte azt a tényt, 
hogy a pártnak nem volt releváns társadalmi üzenete a munkások szá-
mára. Az életszínvonal-politika bukásával a kormány kénytelen volt 
újabb engedményeket tenni a piacnak; ez még jobban aláásta a szo-
cialista propaganda hitelét. Mindez azt eredményezte, hogy a rendszer 
egyre inkább elvesztette a munkások támogatását, ami 1989-ben meg-
pecsételte a rezsim sorsát. Mivel a gazdasági reformok végeredményben 
nem tudtak eleget javítani a munkások életszínvonalán, sikerült lejáratni 
az emberek szemében a rezsim szocialista ideológiáját, és egyúttal diszk-
reditálni a baloldali alternatívákat. Ez – és a munkásosztály felbomlása, 
amely a vizsgált korszakban kezdôdött – magyarázza az önálló mun-
kásakciók hiányát a rendszerváltozás alatti és utáni Magyarországon. 
Ebben az értelemben a munkásokkal folytatott párbeszéd vége valóban 
szimbolikusnak tekinthetô.      

          



Székely Gábor

AZ 1968-AS DIÁKMEGMOZDULÁSOK 
ÉS A MUNKÁSMOZGALOM

Elôadásomban elsôsorban azt kívánom megvizsgálni, miért érte várat-
lanul a munkáspártokat a diákmozgalmak iránya és intenzitása, s kel-
tett mindkettô döbbenetet, sôt nem csekély ellenérzést szinte az egész 
munkásmozgalomban. Bevezetôben meg kell jegyeznem: elsôsorban a 
német és a francia, másodsorban az olasz eseményeknek volt ilyen ellent-
mondásos hatása. Végeredményben azonban inkább elítélést váltottak ki 
az európai munkáspártokból, szemben az amerikai diákmozgalmakkal, 
amelyek szinte egyöntetû támogatásra találtak.

A hippimozgalom és a Hair

Kezdjük az utóbbival. A „peace, flowers, freedom, happyness” osztatlan 
támogatásra lelt a munkásmozgalomban – talán az USA-beli szakszerve-
zeti vezetés konzervatív részének kivételével.1 Az 1964-ben „hippi” nevet 
kapott amerikai tiltakozó diákmozgalom résztvevôi egységesen hosszú 
hajat viseltek, pólóban és farmerben tüntettek a háború ellen. Elsô zenei 
támaszuk a Beatles volt.2 Elsôsorban a vietnami háború szinte egyöntetû 
elítélésével, illetve az amerikai csapatok kivonulásának követelésével vív-
ták ki a munkásmozgalom rokonszenvét. A háború támogatását a nem-
zetközi munkásmozgalom egységesen elutasította – ha pártjai más és más 
indokokat hangoztattak is. Eltekintve a kulturális forradalom lázában 
égô Kínától, az 1968. március 28-án (más források szerint április 29-én) a 

 1 Edmund F. Wehrle: Between a River and a Mountain. The AFL-CIO and the Vietnam 
War. Ann Arbor, University of Michigan Press, 2005. I–VIII. 

 2 Barry Miles: Hippie. Green Apple Books, San Francisco, 2005.
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Broadwayon bemutatott Hair címû musical zenéje, majd a belôle készült 
szuperprodukció3 áttört a rockzenével általában szembeforduló, néhol 
tiltani igyekvô vagy fejcsóválva tûrô kultúrpolitikán. (Magyarországon 
igen gyorsan bemutatták a filmet, majd a magyarított musicalt már 
1985-ben mûsorra tûzte a Rockszínház.) A szinte egységesen kedvezô 
fogadtatás sok-sok oka közül kettôt ragadnék ki: az amerikai mozgalom 
antiimperialista és pacifista jellegét. Az utóbbi ugyan kritikát váltott ki, 
kiegészülve a rokonszenves idealistáknak kijáró, kissé lenézô mosoly-
lyal, de nem sértette a munkásmozgalom alapvetô felfogását és véle-
kedését a nemzetközi helyzetrôl, az erôviszonyokról s benne a vietnami 
háborúról. Ha az amerikai diákmegmozdulások kritikája elsôsorban a 
háború ellen és egy emberibb világ mellett mozgósítva végül jelentôs 
mértékben hozzájárult a Vietnam elleni háború lezárásához, vagyis 
eredménye kézzelfogható volt, az európai mozgalmaknál ilyen közvetlen 
hatás nehezen mutatható ki. A diákok megmozdulásai egyszerre jelez-
ték a társadalmat feszítô mélyebb ellentmondásokat és a felszín struk-
turális problémáit.
E meglehetôsen bonyolult, sokrétû, ám színes eseménysor talán job-

ban bemutatható, ha felvázoljuk a korabeli munkásmozgalom szer-
vezeteinek állapotát. Ehhez mintegy húsz évvel vissza kell nyúlnunk a 
munkásmozgalom történetébe, amikor a második világháborút követôen 
átalakultak a mozgalom nemzetközi szervezetei.

Munkásszervezetek válaszúton: a nemzetközi szervezet

A munkásmozgalom 1939-ig egységesen elítélte a háborút, és miután 
Hitler 1941-ben megtámadta a Szovjetuniót, a nemzeti munkáspártok 
egyetértettek az antifasiszta koalíció alapcéljával, a náci Németország 
legyôzésével és a fasizmus felszámolásával. Ezért a nyugati szövetséges 
oldalon a kisebb sztrájkoktól eltekintve együttmûködtek a kormánnyal, 

 3 1967-ben tartották a musical próbabemutatóit, ezt követôen került sor a Hair 
mûsorra tûzésére a Broadwayen, ahol 1750 elôadást ért meg szünet nélkül. 
Londoni sorozatsikere, ha lehet, még nagyobb volt: itt 1997 elôadást tartottak. 
Miloš Forman eredetileg az évfordulón kívánta bemutatni filmjét, erre azonban 
nem került sor. Az okokat azóta is csak találgatják. 
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és támogatták az antifasiszta, ha úgy tetszik, honvédô háborút. A másik 
oldalon a nácik nem tettek nagy különbséget szociáldemokraták és kom-
munisták között, mint ahogyan az ellenállási mozgalomhoz is mindkét 
baloldali táborból csatlakoztak az emberek, kockáztatva a koncentrációs 
tábort, a börtönt vagy sokszor az életüket. Az egység nem tartott sokáig: 
a fasizmus legyôzésével a mozgalom két irányzata közötti nézeteltérések 
fokozatosan újjáéledtek. Az igazi törést mégsem ez okozta, hanem jóval 
inkább a korszak alapvetô jellege: míg 1918–1919-ben tömegmozgalmak 
formálták Európa új arcát, addig 1944–1945-ben a gyôztesek közötti 
nagyhatalmi egyezkedés szabta meg a lehetôségeket.
A szociáldemokrata és a kommunista mozgalom ellentéteire már 

korábban utalt, hogy a háború után, ellentétben az 1919–1923-as évek-
kel, egyetlen befolyásos irányzat sem vetette fel a munkásmozgalom egy-
séges nemzetközi szervezetének a létrehozását.4 Mindkét fô irányzat, a 
szociáldemokrácia és a kommunista, tisztában volt a világpolitika ket-
téhasadásával. Ha az egységes nemzetközi szervezeté nem is, a hábo-
rú idején kialakult együttmûködés, sôt a pártegyesülések útjai azonban 
még évekig nyitva álltak. Az ellentétek azonban, ha fokozatosan is, de 
egyre nyilvánvalóbbá váltak. Annak ellenére volt ez így, hogy fel sem 
merült az a dilemma, amely az elsô világháború végén megosztotta a 
munkásmozgalmat: hogy az imperialista háború polgárháborúvá vál-
toztatásával egy szocialista forradalmi fordulat hajtsanak-e végre, avagy, 
kiegyezve a háborúért felelôs politikai elittel, polgári demokratikus átala-
kulást sürgessenek. Ennek oka az volt, hogy egyrészt a munkásmozgalom 
szervezetei még Európában sem rendelkeztek olyan erôkkel és tömeg-
befolyással, mint az elôzô háború végén, másrészt ezzel összefüggésben 
nyilvánvaló volt, hogy nem a kapitalista rendszer kritikája5 és a hábo-

 4 Az elsô világháború után a három irányzatra szakadt munkásmozgalom egy-
ségének helyreállítását a centrista irányzat, a bécsi központú Szocialista Pártok 
Nemzetközi Munkaközössége (IASP) képviselte. Az 1930-as években, elsôsorban 
Franciaországban és Spanyolországban vetették fel egységes munkáspártok 
létrehozását. Betlen Oszkár: Párizs–Madrid–Bécs. A Komintern egységpolitikája 
1933–1937. Budapest, Kossuth, 1968.

 5 Míg az Egyesült Államokban a háború végét a liberális demokrácia gyôzelmeként 
ünnepelték, Nyugat-és Közép-Európában a kapitalizmus megreformálására 
készültek a parlamentbe bekerült, illetve kormányt alakító munkáspártok, a 
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rús felelôsség került napirendre, hanem a kétpólusú világrendszer kiala-
kítása a nagyhatalmak közötti alkukban rögzített érdekszférák alapján. 
A mozgástér ezen belül volt, s ezt a mozgásteret 1968-ban sem hagyta 
el a munkásmozgalom meghatározó két vonulata.

A szociáldemokraták és a kommunisták tábora 

A világháború utolsó évében már meglehetôsen széles körben vállalt 
vélemény volt Friedrich Adleré, aki úgy látta, hogy a brit–skandináv 
apeacement- (az agresszor megbékéltetését remélô) politikát támogató, 
majd ennek következtében megbénult Szocialista Munkásinternacionálé 
csak nehezen folytatható.6 A szociáldemokrata mozgalom majd hatéves 
mérlegelést követôen mégis az ennek alapelvein nyugvó újabb nem-
zetközi egyesülés létrehozása mellett döntött. Az 1951-ben megalakított 
Szocialista Internacionálé valóban világszervezet lett, a szociáldemokrata 
pártok konzultatív fóruma. Az Internacionálé újjászervezése így a kon-
zervatív elképzelések szerint történt meg, élesen kommunistaellenes ala-
pokon, ami ekkor már megfelelt a hidegháború légkörének. 
Más volt a helyzet a kommunista oldalon. A második világháború ide-

jén, majd azt követôen világszerte, de különösen Európában jelentôsen 
megerôsödtek a kommunista pártok. Azonban az e pártokban élô vára-
kozással ellentétben nem került napirendre a kommunista mozgalomban 
az újabb Internacionálé létrehozása. A pártvezetôk elôtt ugyanakkor 
köztudott volt, hogy a forradalom világpártjaként 1919-ben létrehozott 
Kommunista Internacionálé 1943-as feloszlatása nagyhatalmi alku ered-
ménye az antifasiszta koalíció oltárán, bár ezt nyíltan nem vallotta be 

Szovjetunióban pedig a sztálini rendszer enyhülésében reménykedtek az embe-
rek. A szovjet érdekszférába került kommunisták egy demokratikus szocialista 
fordulatban bíztak. (Az utóbbiakhoz lásd: Buharin a sztálinizmus alternatívája? 
Szerk. Horváth Jenô és Székely Gábor. Budapest, Kossuth, 1989.) Az ünnepi han-
gulat és a remények egyaránt a hidegháborúval értek véget. 

 6 Maga Friedrich Adler (1879–1960), aki az Internacionálé megalakulásától volt a 
szervezet fôtitkára, a háború után már nem kívánt részt venni a mozgalomban. 
Székely Gábor: A Szocialista Munkásinternacionálé 1939–1940. In: Évkönyv 1990. 
A nemzetközi munkásmozgalom történetébôl. 94–99. 
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egyik fél sem. Kevesebben tudták, hogy az Internacionálé 1936 utáni 
elsorvasztása, vezetôinek kivégzése Sztálin paranoid egyeduralmi fel-
fogásának volt a következménye. Sztálin nem tartotta kívánatosnak a 
világpárt újjászervezését, amelyben a szovjet párt, pontosabban saját 
személye csak az egyenlôk között lett volna az elsô, sem pedig azt, hogy 
elképzeléseit bármilyen más célok korlátozzák – és e tekintetben a világ-
háborúból kiemelkedett új birodalom érdekeit fölébe helyezte a nem-
zetközi munkásmozgalom évszázados céljainak.

Reform vagy forradalom?

Mindezzel magyarázható a munkásszervezetek tartózkodóan támogató 
magatartása az európai diákmozgalmak elindulásakor, majd óvatos, de 
lényegében elutasító magatartásuk a robbanáskor. A dilemmát, amely a 
munkásmozgalom pártjaiban a kétséget táplálta, jól érzékelteti Köpeczi 
Béla korabeli könyvének címe, egyben az események lényegét érintô kér-
désfeltevése: Reform vagy forradalom?7 A munkásmozgalom és politikai 
pártjainak egy része – Keleten és Nyugaton egyaránt – ekkor az elôbbit 
támogatta, s már ez sem volt egyszerû a számukra.
Ha a magyarországi gazdasági reformnak elsôsorban a szocialis-

ta országokban és Nyugaton a Német Szövetségi Köztársaságban, 
Ausztriában és érdekes módon az Egyesült Államokban volt visszhangja, 
és tegyük hozzá, talán az NDK, Kína és Albánia kivételével pozitív volt 
az értékelés, addig ennél sokkal zavarosabb és szinte egységesen nega-
tív volt a diákzavargásokká törpített mozgalom megítélése a szocialista 
tábor pártjai körében. A nyugat-európai munkáspártoknál más volt a 
helyzet, bonyolultabb. Az ellenérzések azonban itt is domináltak – szo-
ciáldemokrata és kommunista pártoknál egyaránt.
Ez persze az utolsó hetekre, a május közepétôl megjelent anyagok han-

gulatára vonatkozik, az elsô értékelések még nem voltak egyértelmûen 
elutasítóak. Nem mintha a kommunista pártok, a szociáldemokratákról 
nem is szólva, ne tekintettek volna legalábbis kétkedôen a diákok for-

 7 Reform vagy forradalom? Diákság, egyetem, társadalom Nyugat-Európában. Szerk. 
Köpeczi Béla. Kozmosz Könyvek, 1970. 
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radalmi zászlókat lobogtató és jelzôket használó akcióira. Mindkét irány-
zatnak meggyôzôdése volt, függetlenül a rokonszenvtôl vagy annak 
ellenkezôjétôl, hogy nincs forradalmi helyzet Nyugat-Európában, s az 
akciók bázisa is rendkívül szûk ahhoz, hogy számolni lehessen a tovább-
terjedésükkel. Ezen véleményük dacára túlzásnak tekinthetô, amit az 
éppen 1945. április 4-én született, a francia megmozdulásokban vezetô 
szerepet játszó Daniel Cohn-Bendit mondott, miszerint a forradalmat 
eláruló, magát kommunistának nevezô, a marxizmust kisajátító bürok-
rácia gyôzedelmeskedett a forradalmi mozgalmon. 

A francia kommunista párt véleménye

Cohn-Bendit kijelentésének két dolog is ellentmond. Egyrészt, májusban, 
a robbanás pillanatában, a kommunista párt a diákok mellett foglalt állást. 
Másrészt, Waldeck Rochet, a francia KP fôtitkára a május 7-én felvonuló és 
Párizst vörös zászlóba burkoló mintegy 50 000, az Internacionálét éneklô 
diákkal nemcsak együtt érzett, de még a május 10-érôl 11-re virradó, a 
Quartier Latin „barikádok éjszakájának” nevezett eseménysorozat ide-
jén sem szólt a diákok ellen. Sôt, a francia párt nem maradt meg a szim-
pátianyilatkozatoknál, hanem a szakszervezetekkel általános sztrájkra szó-
lított fel a diákok követeléseinek támogatására. Május 13-án majd 1 mil-
lió munkás lépett sztrájkba, kemény, hamarosan végzetesnek bizonyuló 
csapást mérve de Gaulle megrendíthetetlennek tûnô elnöki rendszerére. 
Az FKP ugyanakkor valóban elzárkózott attól, hogy a kialakult helyzetet 
forradalminak tekintse, de felismerte a diákok megmozdulásában rejlô 
lehetôséget, azt, hogy támogatókat toborozhat akkori fô célja eléréséhez, 
a parlamentáris rendszert korlátozó elnöki kormányzás felszámolásához. 
Ez minimális cél volt a diákokéhoz képest – de megvalósítható.
Az emberi felelôsség elkötelezettje, a kommunista Jean-Paul Sartre az 

események után többek között a munkáspártok felelôsségét boncolgatta 
augusztus 25-én adott interjújában. Sartre szerint Franciaországban for-
radalmi helyzet alakult ki 1968 tavaszára, ami más okok mellett a mun-
káspártok állapota és az ebbôl következô stratégiai elképzelései követ-
keztében nem materializálódhatott. Úgy vélte, hogy a kommunista 
pártok – a szociáldemokratákról már nem is szólva – „dogmája viszont 
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1945 óta az volt, hogy a forradalom még nem lehetséges”. Állította, hogy 
a Szovjetunió és az Egyesült Államok által kialakított kétpólusú világrend 
és az a hallgatólagos megállapodás, hogy egyik fél sem avatkozik be a 
másik befolyási övezetének válságaiba, éppúgy, mint 1956-ban, ezúttal 
is gyôzedelmeskedett. Ez a megállapodás kötelezte a kommunista pár-
tokat is – vélte Sartre. Bizonyítékul hozza, hogy az FKP-nek a lázadást 
követô választáson meghirdetett jelszava a következô volt: „A párt, amely 
megakadályozta a polgárháborút!”
A Franciaországban kialakult bonyolult helyzetet érzékelteti Georges 

Pompidou, francia miniszterelnök rádiónyilatkozata a választási küz-
delem idején. Ebben éppen egy kommunista forradalommal riogatta 
a választókat, utalva a párt diáklázadáskor közzétett állásfoglalására. 
A gaulle-isták fô jelszava volt, hogy „a nemzetnek a választások alkal-
mával döntenie kell: a kommunizmus mellett vagy ellen”. A túlzás nyil-
vánvaló volt, amit jelzett az FKP visszafogott nyilatkozata: a párt a továb-
biakban is támogatni fogja a fizikai és szellemi dolgozók millióinak 
követeléseit, ugyanakkor hangsúlyozza: a kommunisták nélkül lehetetlen 
egy új, demokratikus kormány megteremtése.
A júliusban lezajlott választások eredménye, úgy tûnt, a baloldal vere-

ségét hozta – a választók riogatása eredményes volt. Az FKP 33 man-
dátumot szerzett, ami héttel volt kevesebb a korábbinál, ennél súlyosabb 
volt ugyanakkor a diákokkal élesen szembeforduló Baloldali Szövetség 
vesztesége, mandátumaik több mint felétôl kellett elbúcsúzniuk (57:61), 
a kis, baloldali PSU négy mandátumából is csak egy maradt. Nem jár-
tak sokkal jobban a centrum erôi sem: 43 mandátumukból 29 maradt. 
A jobboldal, úgy tûnt, hosszú idôre a maga oldalára állította a válasz-
tókat: a gaulle-isták 100-zal, a giscard-isták 7-tel növelték mandátumaik 
számát, így összesen a kisebb jobboldali csoportokkal együtt 460 man-
dátum birtokába jutottak. A gyôzelem azonban inkább a pillanatnyi 
hangulatot jelezte, ami hamarosan az ellenkezôjébe fordult. Senki sem 
vonta kétségbe, hogy de Gaulle egy évvel késôbb bekövetkezett lemon-
dásához és a parlamentáris demokrácia helyreállításához nagyban hoz-
zájárultak a diákok megmozdulásai.8

 8 Charles de Gaulle: A reménység emlékiratai. (Mémoire d’espoir). Szerk. J. Nagy 
László, ford. Nagy Miklós. Szeged, Gradus ad Parnassum, 2003.
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Egy legenda nyomában – avagy: Moszkva a diáklázadás leverése 
mögött?

Henri-Christian Giraud francia történész az évfordulóra idôzítette 
A baden-badeni titkos megállapodás címû, valóban nagy nemzetközi vissz-
hangot kiváltó könyvét.9 Ebben azt állítja, hogy a szovjet kapcsolatok 
ápolására mindig komoly súlyt helyezô de Gaulle 1968 májusában nem 
pusztán azért utazott nagy sietve a Német Szövetségi Köztársaságba, 
hogy az ott állomásozó francia haderô parancsnokával, Jacques Massu 
tábornokkal a csapatok esetleges Párizsba vezénylésérôl értekezzen. 
Ennél fontosabb volt, szerinte, hogy de Gaulle ekkor lépett kapcsolatba 
a szovjetekkel, akik csehszlovákiai bevonulásuk támogatása fejében ígé-
retet tettek arra, hogy felszólítják a francia kommunista pártot, hagy-
jon fel a diákok támogatásával. A dokumentumokkal alá nem támasz-
tott történetnek azonban több bökkenôje van. Mindenekelôtt, hogy 1968 
májusában még messze volt a döntés az intervencióról, de a francia párt 
politikájában is nehéz kimutatni egy ilyen irányú fordulatot. Más kér-
dés, hogy az FKP vezetésének többsége, ellentétben az olasz pártéval, 
nem ítélte el a „prágai tavasz” elfojtását 1968 augusztusában. 

A német pártok álláspontjának vázlata

A németországi diákmegmozdulások, amelyek, bár a franciánál lénye-
gesen kisebb tömegeket mozgattak meg, de kapcsolataik révén is a gyu-
tacs szerepét töltötték be, már 1967-ben magas hôfokon lobogtak, jelezve 
a diákság véleményét, miszerint elégtelen és félutas a változás, amit a majd 
húszéves konzervatív kormányzást követôen alakult konzervatív–szociálde-
mokrata nagykoalíció hozott. A mozgalom legtekintélyesebb ereje a német 
szociáldemokrata párttól balra álló Szocialista Német Diákszövetség10 

 9 Henri-Christian Giraud: L’accord secret de Baden Baden. Comment le general de 
Gaulle et les sovietiques ont mis fin a Mai 68. Le Rocher, Paris, 1968.

10 Az SPD társszervezeteként 1946-ban alakult Sozialistischer Deutscher 
Studentenbund (SDS) az 1950-es évektôl egyre radikálisabb lett, nemcsak a német 
újrafegyverkezést, az atomprogramot támadták, hanem az SPD-ben fordulatot 
hozó Godesbergi programmal szemben is állást foglaltak. 1961-ben ki is zárták 
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volt, amelynek egyik vezetôje, Rudi Dutschke ellen 1968. április 11-én 
elkövetett merényletet11 követôen szabadultak el igazán az indulatok. 
A merénylet mögött azok álltak, vélték a diákok, akik ellenszenvvel figyel-
ték az SDS-nek az atomfegyverek és a vietnami háború elleni s különösen 
a magas posztokat betöltô volt nácik ellen szervezett akcióit, s nyilvános 
fórumokat is biztosítottak a diákmozgalom lejáratására. (A diákok egyik 
fô célpontja a Springer-lapok voltak, különösen a Die Welt.12)
Az 1966 óta kormányban levô szociáldemokrácia a diákokkal alig fog-

lalkozott, mivel csalódást okozott számára, hogy az SDS-tagok kizárása 
után létrehozott „párthû” diákszervezet is radikalizálódott és egyre inkább 
a kizártakhoz húzott. Ezért az SDS-szel kialakult ellentét nem csillapodott, 
sôt inkább fokozódott. Azonban itt is megfigyelhetô volt, hogy az egyre 
hevesebb akciók ellenére a pártvezetés a diákok mozgalmát a nagypolitika 
peremének érezte. A párton belül a fô téma az akkor külügyminiszter, Willy 
Brandt „keleti politikája” volt, valamint az éppen ekkor tárgyalt – igaz, 
már korábban napirenden szereplô, de „aktualizálódott” – szükségállapot-
törvény „háború, polgárháború és katasztrófák” esetére. Az SDS a kele-
ti nyitást nem támadta, bár nem rokonszenvezett az NDK-val (Dutschke 
„szar szocializmusnak” nevezte a rendszert – amint arról egy Stasi-infor-
mátor beszámolt jelentésében). Viszont azonnal és élesen támadta a szük-
ségállapot-törvényt, emlékeztetve az SPD vezetését az 1933 elôtti hasonló 
törvények katasztrofális következményeire.13 

tagjait az SPD-bôl. Erôsebb ideológiai kötôdésû szervezet volt, mint az 1968-as 
amerikai eseményekben jelentôs szerepet játszó, azonos rövidítésû SDS (Students 
for a Democratic Society), bár az is szocialista eredetû szervezetet, az 1905-ben 
alakult Intercollegiate Socialist Societyt tekintette elôdjének. Kirkpatrick Sale: 
SDS. New York, Random House, 1973. 3–51.

11 A magát marxistának, Rosa Luxemburg és Antonio Gramsci követôjének valló 
Dutschke túlélte a merényletet, de 1979-ben bekövetkezett halálában sebesülése 
közrejátszott. Élete utolsó szakaszában a zöldeket támogatta.

12 A Springer-vállalatok megtámadták a berlini Kreuzberg kerület tanácsának 
2005-ben hozott döntését, melynek értelmében a Kochstrasse azon szakasza, 
amely keresztezi az Axel Springer Strassét, Rudi Dutschke nevét kapja. A bíróság 
elutasította a keresetet. http://www.karpatinfo.net/art_print64290.html, http://nol.
hu/cikk/490170/ 2008. július 5.

13 Berlin: Hauptstadt der Revolte. In: Michael Ruetz: APO Berlin 1966–1969. 
Frankfurt/Main, 1980.
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Keletrôl is szokatlanul óvatos üzenetek érkeztek. Walter Ulbricht, az 
NDK és a Németország Szocialista Egységpártja, a SED vezére igen mesz-
sze került a tôle megszokott forradalmi hevülettôl, amikor nyilatkozatá-
ban az eseményeket csekély jelentôségû „diáklázadásnak” minôsítette, 
miközben aggódva figyelte a hazai egyetemek rokonszenvezô hangulatát. 
Ugyanekkor a keleti politikát a legélesebb jelzôkkel illette, nem mulasztva 
el ezúttal sem, hogy üssön egyet a két volt kommunista szociáldemokrata 
pártvezéren, Willy Brandton és Herbert Wehneren.14,15

A hivatalosabb véleményt tükrözô német (NDK) kiadású, Geschichte 
der internationalen Arbeiterbewegung címû lexikonban két ízben találunk 
említést a ‘68-as eseményekrôl. Az elsô: „Év elejei” (Frühjahr) szolida-
ritási mozgalom Vietnam mellett, amelyben szerepel az április 27-i New 
York-i tömegtüntetés, valamint az FKP gyûjtôakciója, amelynek végén 
Le Havre kikötôjében mintegy 10 000 munkás búcsúztatta a segélykül-
deményeket szállító két szovjet hajót. Másodszor a „Március 13-tól júni-
usig” címmel jelzett sztrájkról olvashatunk, ahol megemlítik a diákok 
megmozdulását és a velük való szolidaritást, a KP és a szakszervezetek 
erôfeszítéseit, amelyek komoly reformok kivívását eredményezték.
Szemben a keletnémet állampárttal, az ekkor félillegalitásban levô 

német kommunisták (KPD) üdvözölték a februári diákmegmozdulásokat 
Berlinben, és végig kitartottak a diákok mellett. Nem kis mértékben e 
támogatás eredményeként megnövekedett a párt népszerûsége, és még 
ugyanebben az évben megalakult a magát a történelmi KPD utódjának 
tekintô Deutsche Kommunistische Partei (DKP). A német eseményeknél 
figyelemre méltó ugyanakkor, hogy a KPD, hasonlóan a diákmozgalom-
hoz, nagyobb figyelmet tudott kelteni, azonban nem volt képes kitörni 
periférikus helyzetébôl. 

14 Willy Brandt kancellár lemondásában közrejátszott egy, a Stasi által személyi tit-
kárának beépített ügynök „leleplezôdése”. A Wehner megítélésérôl napjainkban is 
folyó zajos vitáról lásd: Weber, Hermann: Immer wieder Legenden über Herbert 
Wehner. In: Personen, Soziale Bewegungen, Parteien. Beiträge zur Neuesten Geschichte. 
Manutius Verlag, Heidelberg, é. n. 145–153.

15 Peter Lübbe: Kommunismus und Sozialdemokratie. (Internationale Bibliothek.) 
Dietz, Berlin–Bonn. 1978. 235–240.
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Az olasz vélemény

A német baloldalnál jelentôsebb eredményt ért el és mindenképpen töb-
bet profitált a diákmozgalmakból az olasz munkáspárt. Palmiro Togliatti, 
az Olasz Kommunista Párt fôtitkára, a Kommunista Internacionálé tit-
kára igen óvatosan lavírozott moszkvai éveiben. Sikerét jelezte élet-
ben maradása. Sztálin haláláig egyetlen veszélyes megállapítást tett: 
a demokratikus szocializmus vázlatát adta elô a Komintern 1935-ben 
tartott VII. kongresszusán.16 Ezt a koncepciót akkor háttérbe szorította 
Georgi Dimitrov nagy hatású, a munkásszervezetek egységfrontjánál 
szélesebb, az antifasiszta összefogás kereteit „kitágító” népfrontpoli-
tikája. 1968-ban Togliatti már négy éve halott volt, de szellemi hatása 
megmaradt. Az Olasz Kommunista Párt akkori fôtitkára, Luigi Longo 
a diákmozgalom forrásának idôszakában, sôt éppen a robbanás elôtti 
pillanatban, május 3-án jelentette meg elemzését a párt központi napi-
lapjában, a Rinascitában. Ebben a kommunista pártok vezetôi közül egye-
dülálló határozottsággal állt ki a diákok mellett. A diákságot az olasz-
országi értelmiség élcsapatának, a forradalmi mozgalom motorjának 
nevezte. Úgy vélte, ez a mozgalom jelentheti a kommunista mozgalom 
utánpótlását. A jövô nemzedéke, „az az erô, az a lendület, amivel jelen-
leg a diákmozgalom rendelkezik, komoly ígéret erre”.17

Tette ezt azután, hogy a németnél és a franciánál mérsékeltebb olasz 
diákmozgalom is elfoglalta az egyetemek után az utcát.
Az egyetem építészeti karát elfoglaló diákok március 1-jén a Valle 

Giulián verték vissza a rendôrök rohamát. Az akciók gyorsan átterjedtek 

16 K. K. Sirinya: A Kommunista Internacionálé politikájának kibontakozása. In: 
A Kommunista Internacionálé VII. kongresszusa. Szerk. Harsányi Iván, Jemnitz 
János, Székely Gábor. Budapest, Kossuth, 1985. 15–25.

17 Rinascita, 1968. május 3. Néhány nappal késôbb Longo Prágába utazott, ahol 
kiállt Dub ek „bársonyos forradalma” mellett: „Ami Csehszlovákiában történik 
napjainkban – mondta háromnapos látogatását követô prágai sajtóértekezletén –, 
az egy kísérlet, amely segítséget fog jelenteni egyes szocialista országok számára, 
részben a kapitalista országok kommunista pártjai számára is, abban a harcban, 
amelynek célja az új, szocialista társadalom megvalósítása – amely fiatal, nyitott 
és modern.” L’Unità, 1968. május 8. Longo következetes volt, mindvégig bírálta 
a „prágai tavasz” elfojtását.
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Róma több kerületére és más városokra is – a mozgalom radikalizálódott. 
Ez volt az elsô eset Olaszországban, hogy a rendôrség utcai harcot vívott 
tüntetôkkel, mégpedig a minden ilyenkor szokásos eszközt, így könny-
gázgránátokat is bevetve. Az összecsapásban mintegy 500 diák és 200 
rendôr sebesült meg, köztük Paolo Pietrangeli, protest-song énekes, a csa-
tazajtól hangos utcáról szóló, hamarosan népszerûvé vált dal szerzôje.
A politikai vita legismertebb szereplôje nem volt más, mint Pier Paolo 

Pasolini, az akkor már világhírû filmrendezô, és egyben nagy hatású 
író, költô és teoretikus, aki „Az Olasz Kommunista Párt a fiatalokhoz” 
címû versében elítélte azt, amit ô az úri gyerekek lázadásának nevezett, 
ezen az alapon állítva szembe a tüntetôket a szegény családokból szár-
mazó rendôrökkel. (A nagy példányszámú L’Espresso már „Gyûlöllek ben-
neteket, kedves diákok” címmel közölte a verset.) Érdekesség: Az olasz 
állami rádió, a RAI harmadik csatornája az események jelen évfordulóján 
mûsorára tûzte Pasolini versét is, amelyet Michele Placido olvasott fel. 
A történet pikantériája volt, hogy a Polip címû, nálunk is népszerû tv-
sorozatban a maffiaellenes harcnak elkötelezett Cattani felügyelôt ala-
kító színész 1968-ban közrendôrként szolgált. 
Erôs túlzás azonban az erôszak „gerjesztésével” vádolni a szervezett 

olasz baloldalt. Megjegyzendô: az OKP harcos és demokratikus vonu-
lata sem kívánta a lázadás fokozását, és szélsôséges formációknak nyil-
vánítva egyes diákcsoportokat, megvált azok vezetôitôl. A pártból kizárt 
leghíresebb lázadó Franco Piperno volt, aki késôbb terroristákkal fenn-
tartott, kényesnek minôsített kapcsolatai miatt volt kénytelen elhagyni 
az országot, hogy évtizedekkel késôbb esélytelen elnökjelöltként bocsát-
kozzon bele a választási küzdelemben.18

18 Piperno valóban kapcsolatba került a Vörös Brigádokkal, amikor közvetített 
Aldo Moro elrablásakor, ezt követôen kellett távoznia az országból. Ügye elévü-
lése után tért haza, 2006-ban köztársasági elnökjelölt volt. 2008-ban, az évfor-
dulón nem kis megütközést keltett, amikor a Sky Tg24 televíziós csatorna egyik 
háttérmûsorában úgy vélekedett, hogy „a terroristák derék emberek voltak annak 
ellenére, hogy öltek, mert igazi háborús morál alapján cselekedtek”. Majd hoz-
zátette: „Vannak emberek, akik lebombáznak egy várost, és hôsöknek tekintik ôket, 
másokat pedig, akik pontosan meghatározott célpontra lônek, bûnözôknek tar-
tanak – de csak azért, mert legyôzik ôket.” Göbölyös N. László: 68 akkor és azóta. 
http://www.klubhalo.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=6590



60 ❯ SZÉKELY GÁBOR

Negyven év múltán

A megemlékezésekrôl, ülésszakokról és könyvekrôl megjelent 
közleményekbôl meglehetôsen egyértelmûen kitûnik, hogy a munkás-
pártok nem változtatták meg alapvetôen korabeli véleményüket. A ‘68-as 
események a periférián rázták meg a bipoláris rendszert, bármekkora 
volt is a lángjuk s a korban még szokatlan sajtó- és médiavisszhangjuk. 
A munkáspártok, amelyek 1945 után váltakozó sikerrel szervezték kap-
csolataikat az egyetemeken, érezték, hogy az események nem kezelhetôk: 
a diákmozgalmak céljai, különösen a vietnami háború elleni vonulat 
rokonszenves volt számukra, a rendszerkritikában azonban leginkább 
az anarchista forradalom vonásait vélték felismerni. Ma visszatekintve, 
nem is alaptalanul. Ezért léptek fel keményebb kritikával a rendpárti 
„keleti” munkáspártok és lelkiismeret-furdalással vegyes mérsékeltebb 
kritikával a reformista „nyugatiak”. A diákmozgalom letette sajátos és 
egyszeri kézjegyét a nagyhatalmi érdekek által meghatározott bipoláris 
világrendszerre, hogy aztán – a folytatás lehetôségének híján – elôbb 
a szûkebb és kegyetlen erôszak, majd késôbb a civil szervezetekbôl 
már erôsebb politikai tényezôvé váló „zöldekhez” csatlakozzon. Nem 
következett be az, amit Jack Woddis az 1968-as nyugat-európai, afri-
kai, dél- és közép-amerikai megmozdulások hatását is érintô kötetének 
bevezetôjében jövendölt: „Amikor véget ér a 20. század, és össze akar-
juk majd foglalni lényegét, aligha lehet kétséges, hogy azt a lázadások 
és a forradalmak századaként írhatjuk le […] A tirannusok és a fasizmus 
elleni lázadásként. A gyarmatosítás és a rasszizmus elleni lázadásként 
[…] De mindenekelôtt a kapitalizmus és az imperializmus elleni [láza-
dásként]. Hatalmas lépésként a szocializmus építése irányába és a tel-
jesen osztály nélküli társadalom alapjainak a megteremtése felé.”19 Az 
inga a század utolsó évtizedében inkább visszalendült, hogy két évtized 
múltán ismét megváltoztassa majd az irányát.  

19  Jack Woddis: New Theories of Revolution. A Commentary on the Views of Frantz Fanon, 
Régis Debray and Herbert Marcuse. International Publishers, New York, 1972. 9. 
(Magyarul: Új teóriák a forradalomról. Budapest, Kossuth, 1975.)



Maruzsa Zoltán

1968 ÉS HATÁSA A KELETI BLOKK 
ORSZÁGAIRA

Az elmúlt hónapokban az 1968-as politikai eseményeket elemzô 
konferenciák és rendezvények százait tartották világszerte, melyek 
elsôsorban a nyugati diáklázadásokkal és azok társadalmi hatásaival fog-
lalkoztak. Nem véletlenül: a negyven évvel ezelôtti eseményeket – fôleg 
Németországban – olyan generációváltásként értékelik, ami mai vilá-
gunk alapjait fektette le. Komoly problémának látom ugyanakkor, hogy 
még az ezen témában rendezett nemzetközi konferenciák is általában 
csak a francia, német és amerikai diáklázadások és hatásuk bemutatá-
sára vállalkoznak, néhol esetleg még a csehszlovákiai beavatkozásról is 
esik némi szó, de nem találtam olyan összefoglalást, amely az 1968-as 
zavargásoknak a keleti blokk országaira gyakorolt hatását elemezte 
volna. Jelen tanulmányommal ezen hiányt szerettem volna pótolni. 
Kutatásom során forrásként elsôsorban a Magyar Népköztársaság nagy-
követségeinek a Magyar Országos Levéltárban ôrzött, ezen idôszakból 
származó jelentéseit használtam fel. Ezek alapján elôzetesen is meg-
állapítható, hogy 1968 nem csupán a nyugati világ országaiban, hanem 
Európa keleti és déli országaiban is komoly diákmozgalmakat – sôt 
néhol zavargásokat – generált, és szinte minden országban olyan álla-
mi reakciókat váltott ki, melyek konkrét célja elsôsorban az egyetemi 
ifjúság ellenôrzésének fokozása, végeredményében pedig a fennálló tár-
sadalmi rendszer megerôsítése volt. 
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A nyugat-európai diáklázadások és zavargások általános 
fogadtatása a keleti blokk országaiban

Mielôtt a diáklázadások és zavargások egyes országokra gyakorolt hatá-
sát megvizsgálnánk, célszerûnek látszik annak áttekintése, hogy Moszkva 
és szövetségesei miként vélekedtek a nyugati eseményekrôl, illetve az 
országaikban bekövetkezô hasonló folyamatokról. 
Véleményem szerint a nyugati diáklázadások hivatalos megítélése kivá-

lóan megfigyelhetô az állami kézben lévô és ellenôrzés alatt álló sajtó hír-
adásain keresztül, melyrôl éppen a közelmúltban jelent meg egy össze-
állítás.1 Eszerint az államhatalom mérsékelt lelkesedéssel kommentálta a 
nyugati összecsapásokat: egyfelôl persze üdvözölték és a kapitalista világ 
mély válságát tükrözô eseményeknek nevezték a zavargásokat, kiemelték, 
hogy a nyugati egyetemisták az elavult felsôoktatás és a reakciós társadal-
mi berendezkedés ellen tüntetnek, és kárhoztatták a kommunista pártok 
segítségét elutasító diákvezéreket. Másfelôl például a Lengyelországban 
1968 márciusában – tehát még a nyugati zavargások elôtt – kezdôdött 
és levert egyetemi tüntetések miatt nem állhattak egyértelmûen a for-
rongások mögé. Az események megítélését az is zavarta, hogy a nyu-
gati tüntetôk egy része nyilvánvalóan szimpatizált a Moszkva által elítélt 
kínai kulturális forradalommal – vagy legalábbis annak egy, a nyugati 
sajtóban megjelenô idealizált képével – és a Szovjetunióval ekkor igen-
csak rossz viszonyban álló Mao Ce-tunggal. 
A keleti blokk államainak vezetôit ugyanakkor aggodalommal töltötte 

el, hogy a nyugati tüntetések példája esetleg ragadós lehet, és a nyugati, 
nyílt társadalmakhoz hasonlóan a Vasfüggönytôl keletre is kitörhetnek 
hasonló zavargások. Amikor Lengyelország után Csehszlovákiában és 
Jugoszláviában is megmozdulásokra került sor, az aggodalom jogos-
nak tûnt és állami intézkedéseket eredményezett. Mivel a zavargásokra 
az akkor éppen a relatíve legtöbb szabadságot biztosító államokban 
került sor, a reakciók a pártállam megerôsítése és az állampolgárok 
ellenôrzésének fokozása irányába mutattak. Ezen intézkedéseknek egy 
speciális területe volt a felsôoktatási reform, melynek elsôdleges célja 

1 Illényi Balázs: A helyzet fokozódott. A 68-as diákmozgalmak a hazai ifjúsági saj-
tóban. Heti Világgazdaság, 2008. május 28. 51–53. 
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az egyébként már 1947/48 óta minden kommunista vezetésû országban 
kizárólagos állami tulajdonban lévô és pártellenôrzés alatt álló egye-
temek és fôiskolák feletti politikai befolyás növelése volt, amint azt majd 
látni fogjuk. 
Ezen áttekintés után vizsgáljuk meg, hogy az egyes országokban 

milyen, a nyugati diáklázadásokhoz hasonlatos eseményekre került sor. 
Az országokat két csoportra oszthatjuk: azokra, ahol konkrét zavargások 
történtek (Csehszlovákia, Jugoszlávia, Lengyelország), és azokra, ahol 
ilyenek ugyan nem voltak, de a diplomáciai források alapján megelôzô 
céllal a politikai vezetés különféle lépéseket vezetett be (Bulgária, Német 
Demokratikus Köztársaság, Magyarország, Románia, Szovjetunió). 
Érdekes kivételt jelent a szintén kommunista vezetésû, de ekkorra már 
a maoista Kínához igazodó Albánia, amelynek egyetlen egyetemén sem-
miféle megmozdulásra vagy zavargásra nem került sor, és a diplomáciai 
források sem számoltak be semmiféle, a vizsgált témával kapcsolatba 
hozható állami intézkedésrôl. 

Csehszlovákia 

Úgy vélem, a csehszlovák reformok és az azt követô katonai beavatkozás 
eseményei közismertek, így ezen elôzmények részletes ismertetésétôl ter-
jedelmi okokból eltekintenék. Azt leszögezhetjük, hogy az 1968. augusz-
tus 21-i szovjet beavatkozás elôtt az „emberarcú szocializmus” programját 
részben ugyan a CSKP reformszárnya kezdte átültetni a gyakorlatba, 
annak megszületése azonban jórészt az egyetemeken, az egyetemi ifjú-
ság körében történt, és ez a társadalmi csoport volt a reformok beve-
zetésének egyik legfontosabb támogatója. 
A Varsói Szerzôdés öt tagállamának katonai beavatkozása után – amint 

az új rendszer stabilizálódása ezt lehetôvé tette – egy sor olyan intéz-
kedés született, amely az egyetemek és a hallgatók megrendszabályo-
zását célozta. Elsô lépésben országszerte, de különösen a prágai Károly 
Egyetemen, több száz hallgatót és oktatót bocsátottak el az egyes karo-
kon létrehozott fegyelmi bizottságok. Általános trendként jelent meg 
a már korábban is állami egyetemek autonómiájának szinte teljes fel-
számolása; az itt mûködô pártszervezetek megerôsítése és befolyásának 
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bôvítése; a kádercseréket megkönnyítô szervezeti jellegû átszervezések 
sokasága az egyetemeken, fôiskolákon és az akadémián; valamint az 
ideológiai nevelés fejlesztése, különösen a marxizmus–leninizmus okta-
tásának kötelezôvé tétele. A jelentés leszögezi: „Az oktatásügyi terület, 
ezen belül a középiskolák, de különösen a fôiskolák, egyetemek belsô 
helyzete továbbra is igen zilált. A legfôbb problémát a diákság jobb-
oldali politikai aktivitása, valamint a párt- és állami politika elenyészô 
befolyása jelenti. […] Minden szinten erôsíteni kell a kommunista párt 
befolyását, mind a nemzeti bizottságok munkájában, mind az egyes 
intézményekben, tantestületekben […] közvetlenül fogják befolyásolni 
egyetemi rektorok, dékánok, fontosabb intézetek vezetôinek kinevezését. 
A korábban érvényben lévô párthatározatok értelmében az egyetemi 
tanárok, magántanárok kinevezését is befolyásolni fogják.”2 
Külön jelentés számolt be a prágai egyetemen felszámolt 

Társadalomtudományi Intézet helyett közvetlenül a pártközpont irá-
nyítása alatt mûködô Marxizmus–Leninizmus Intézet felállításáról, mely 
az egyetemeken folyó ideológiai nevelômunka irányítását végzi majd.3 
Kifejezetten érdekes összeállítást készített a magyar nagykövetség, 

amikor a felsôoktatásban dolgozó valamennyi alkalmazottra, valamint 
az egyetemi kiadványokra és hallgatókra is kiterjedô 1969-es átvilágítás 
teljes szempontrendszerét megküldte Budapestnek. Bár a dokumentu-
mot terjedelmi okokból nem áll módomban részletesen tárgyalni, innen 
tudjuk például, hogy ekkortól vezették be a kollégiumi igazolványokat 
Csehszlovákiában, hogy megakadályozzák az ellenséges elemek beszi-
várgását a kollégiumokba; ekkortól vált kötelezôvé a nyilvántartás veze-
tése az egyes kollégisták látogatóiról és az éjfél után hazaérkezôkrôl; 
továbbá ekkortól lett tilos 18 óra után a külsôs vendégek fogadása.4 

 2 MOL XIX-J-1-j-Csehszlovákia-7t.-002834-1969. A prágai magyar nagykövetség 
1969. augusztus 6-án kelt, „Az oktatásügy irányításának helyzete és az 1969-70-es 
tanév beindítása” címû jelentése. 

 3 MOL XIX-J-1-j-Csehszlovákia-7t.-00770/5-1969. A prágai magyar nagykövetség 
1969. október 17-én kelt, „ A CSKP KB. illetékes osztályának elképzelései az okta-
tás és az Akadémia területén teendô intézkedésekrôl…” címû jelentése. 

 4 MOL XIX-J-1-j-Csehszlovákia-7t-002834/1-1969. A pozsonyi magyar fôkonzul 
1969. november 4-én kelt, szigorúan titkos minôsítésû, Intézkedések a fôiskolákon 
kialakult helyzet konszolidálása érdekében” címû jelentése. 
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A kollégistákra fordított megkülönböztetett figyelem nem véletlen: mind 
Franciaországban, mind – amint látni fogjuk – Jugoszláviában a hall-
gatói szervezkedés egyik legfontosabb helyszínét jelentették a felsôoktatási 
kollégiumok. 

Jugoszlávia

A Tito vezette Jugoszláviával kapcsolatban fontos kiemelnünk, hogy 1948 
óta nem tartozott Moszkva szövetségi rendszeréhez, és bár súlyos viták 
után 1955-ben rendezte viszonyát a Szovjetunióval, a Varsói Szerzôdésbe 
ezt követôen sem lépett be. Mivel azonban ez az ország is kommunista 
vezetésû egypártrendszerként mûködött, vizsgálatát indokoltnak tar-
tottam. 
Amint már írtam, Jugoszlávia azon országok közé tartozik, ahol 1968 

folyamán súlyos zavargásokra került sor. Azt, hogy az egyetemisták 
körében nô a feszültség, a pártvezetés is érezhette. A Jugoszláv Ifjúsági 
Szövetség VIII. kongresszusán (1968. február 8–10.) Tito arról beszélt,5 
hogy a nyugati életforma egyre nagyobb vonzerôt gyakorol a fiatalságra, 
amely ellen fel kell lépni, ezért erôsíteni kell a marxista szellemû neve-
lést, növelni kell a munkás-paraszt származású hallgatók arányát az egye-
temeken (a beszéd azt is kiemeli, hogy túlzottan magas a pártelit gyer-
mekeinek aránya a hallgatók között). 
A zavargások kiváltó oka egy, a belgrádi Ifjúsági Otthon által 1968. 

június 2-ára szervezett rendezvény kurdarca volt. A „Barátság karaván-
ja” címmel és a „Miénk a mikrofon” jelszóval hirdetett programot ere-
detileg az egyetemvárosba tervezték, esôhelyszínnek azonban a mun-
kásegyetem egyik helyiségét adták meg a szervezôk. Az érdeklôdés 
óriási volt, az esô esett, a helyiség kicsinek bizonyult, ugyanakkor a kom-
munista ifjúsági szervezetek funkcionáriusai számára szép számmal 
tartottak fenn helyeket a szervezôk, ami kiváltotta a kívül rekedt egye-
temisták haragját. Eleinte csak köveket dobáltak, majd verekedés tört 

 5 MOL XIX-J-1-j-Jugoszlávia-002701-1968 Nádasdi József belgrádi magyar 
nagykövet 1968. április 9-én kelt, titkos minôsítésû jelentésében számolt be a 
rendezvényrôl és Tito beszédének tartalmáról. 
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ki az ifjúsági vezetôk és az elégedetlenkedôk között, amit a rendôrség 
feloszlatott. 
Június 3-án délelôtt az egyetemisták több helyszínen is gyûléseket 

tartottak, majd az egyetemvárosból vonulni kezdtek Belgrád központja 
felé. A tömeg heterogenitását mutatja, hogy a menetben Tito fényképe 
mellett a „királypárti, rankovicsista, gyilaszista és más reakciós köve-
telések”6 is feltûntek. A rendôrség egy vasúti csomópont és egy alul-
járó képezte akadálynál feltartóztatta a tüntetô fiatalokat, és tárgyalást 
akart kezdeni a képviselôikkel. A feszült légkörben azonban egyik pil-
lanatról a másikra mégiscsak sor került a rohamrendôrök bevetésére, 
melynek során éles fegyvert is használtak. A sebesültek száma ismeretlen, 
a nem hivatalos hírek szerint 4 halottja volt a rendôri beavatkozásnak. 
Estére a bölcsészkaron – alighanem az új választásokat kiharcoló sike-
res franciaországi sztrájk hatására – általános sztrájkot hirdettek, ami-
hez a többi egyetem és számos mûvész, író, közéleti személy is csat-
lakozott. A rendôrség ennek hírére blokád alá vonta az egyetemvárost 
és a nagyobb kollégiumokat, ezen intézményekben kikapcsolták a tele-
fonhálózatot, és több helyen leállították az áramellátást; számos eset-
ben erôszakos cselekményekre is sor került. Az egyetemisták egyetemi 
ôrséget állítottak fel, röplapokat terjesztettek, amelyek amnesztiát, a 
rendôri vezetôk elbocsátását, szabad sajtót és a minimálbér bevezetését 
követelték. Egyértelmûen a pártállami nómenklatúra elleni szlogen volt 
a „Le a vörös burzsoáziával” jelszó. 
Bár az egyetemisták a rendezvények sorozatán keresztül igyekeztek 

fenntartani a forradalmi hangulatot, a sztrájk egy hét alatt kifulladt. 
Ebben persze nagy szerepe volt az állami ellenintézkedéseknek, külö-

 6 MOL XIX-J-1-j-Jugoszlávia-003148-1968. A Külügyminisztériumban Péter János 
„Tikvicki Géza jugoszláv nagykövet látogatása” címmel készített, szigorúan titkos 
minôsítésû jelentés 1968. július 15-én készült és más belpolitikai fejlemények mel-
lett részletesen beszámolt az eseményekrôl. A szerzô a zavargásokkal kapcsolatosan 
kiemelte, hogy annak kiváltó oka az évek óta halmozódó (diák)problémák meg-
oldatlansága volt; megállapította, hogy a munkásság a követeléseket támogatta, 
de a módszert nem, így nem vált Belgrádból második Párizs. Hangsúlyozta, hogy 
nacionalista jelszavak és a jugoszláv önigazgató modellt támadó fellépésre nem 
került sor, továbbá leszögezte, hogy a kommunista ifjúsági szervezetek, bár pró-
bálták az eseményeket befolyásolni, sokszor csak sodródtak az eseményekkel. 



1968 ÉS HATÁSA A KELETI BLOKK ORSZÁGAIRA ❮ 67

nösen az állami kézben levô sajtó manipulatív hatásának: a sztrájkolókat 
egy maroknyi bûnözônek, munkakerülônek, tanulni nem akaró elé-
gedetlennek beállító tudósítások pár nap alatt gyökeresen átalakították 
a kezdetben a hallgatókkal rokonszenvezô közvéleményt. A sztrájk kiful-
ladásával egy idôben a korábban a nyilvánosságot kerülô Tito tele-
víziós beszédben hirdetett változásokat, melynek legfôbb eleme a mini-
málbér bevezetése volt. A jól idôzített beszéd még a sztrájkolók körében 
is tetszést aratott, és az élet a nagy többség számára visszatért a rendes 
kerékvágásba. A megtorlás persze nem maradt el: a hallgatók vezetôit – 
például Gyorgye Vukovityot – kicsapták az egyetemrôl, útlevelüket bevon-
ták, és a továbbiakban a rendszer ellenségeiként tartották számon ôket, 
többeket pedig koncepciós perben hurcoltak meg.7 
A helyzet a zavargások megszûnte után is feszült maradt, mígnem a 

csehszlovákiai bevonulás körüli vita, melynek során a jugoszláv vezetés 
élesen elítélte a Varsói Szerzôdés csapatainak beavatkozását, tökéletesen 
elterelte a figyelmet a hallgatók megmozdulásairól.8 
Fontos kiemelni, hogy a magyar diplomáciai források több más ország-

gal ellentétben nem számolnak be komolyabb felsôoktatási reformról, 
azt azonban feltételezhetjük, hogy az 1965–66 folyamán az önigazgató 
szocializmus irányába tett reformok ezt követôen azért lassultak le, mert 
a pártvezetés többek között a liberalizáció következményének tartotta a 
kirobbant zavargásokat. 

 7 Az egyetemista perrôl beszámol a magyar nagykövetség MOL XIX-J-1-j-
Jugoszlávia-49d-002993/2-1968 szám alatt elérhetô, szigorúan titkos jelentése. 

 8 MOL XIX-J-1-j-Jugoszlávia-002881/1-1968. Marjai József belgrádi magyar nagy-
követ 1968. szeptember 16-án kelt, szigorúan titkos minôsítésû, „Dizdarevics 
elôadása a nemzetközi helyzetrôl és a jugoszláv külpolitikáról” címû jelentése 
beszámolt a fent nevezett KB-tag elôadásáról, melyben elítélte a Csehszlovákia 
elleni szovjet agressziót, semmisnek nyilvánította a XX. kongresszus óta elért 
eredményeket, és a Szovjetunióban újjáéledô neosztálinizmusról beszélt. Kérdésre 
válaszolva azt mondta, hogy nem kizárt egy szovjet támadás Jugoszlávia ellen, 
Bulgária például kifejezetten szeretné ezt a makedón területek hovatartozásával 
kapcsolatos vita miatt, de egyedül persze nem meri megtámadni a jóval erôsebb 
Jugoszláviát. 
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Lengyelország

Lengyelországban Hruscsov bukása után folyamatosan csökkent Gomulka 
mozgástere, és a hatvanas évek végére folyamatosan szûkültek az 1956 
októberében elindult lengyel út lehetôségei, ami növekvô társadalmi 
feszültséghez vezetett. Az elégedetlenség akkor tört felszínre, amikor a 
hatóságok 1968 januárjában – szovjetellenes éle miatt – betiltottak egy 
nagy sikerû színdarabot. Az utolsó elôadáson a „Cenzúrázatlan kultúrát” 
jelszóval tüntetô varsói egyetemisták megmozdulását brutálisan elfoj-
tották a rendôrök, akik 35 demonstrálót állítottak elô. A letartóztatottak 
érdekében több megmozdulásra is sor került Varsóban és több egye-
temvárosban, melyeken sajtószabadságot, gyülekezési szabadságot, sza-
bad kultúrát, továbbá a letartóztatottak részére amnesztiát követeltek. 
A március 8-án az egyetemnél tartott demonstrációt azonban a hatalom 
a gyárakból toborzott munkásokkal verette szét, amire válaszul zavar-
gások törtek ki több nagyvárosban, elsôsorban Varsóban, Krakkóban 
és Gdanskban. Gomulkának a megmozdulásokat egyoldalúan elítélô 
beszédét követôen március 19-én a hallgatók sztrájkot hirdettek, melyet 
azonban a hatalom sikeresen elszigetelt és hamarosan felszámolt, majd 
kezdetét vette a megtorlás és bûnbakkeresés.9 
Elsô lépésként a hallgatók mellett kiálló néhány oktatót, valamint 

több mint 1000 hallgatót bocsátottak el az egyetemekrôl, a kádercserék 
megkönnyítése érdekében intézeteket szerveztek a tanszékek helyén, 
megerôsítették az egyetemeken mûködô pártszervezeteket és megnövelték 
befolyásukat az egyetemek irányító testületeiben, valamint döntés szü-

 9 AdR 01 POL-II Polen 1968. 126763. A varsói osztrák nagykövet „Tisztogatások a 
lengyel külügyben” címû, 1968. szeptember 1-jén kelt, szigorúan titkos minôsítésû 
jelentésében számolt be az anticionista színezetet öltött megtorlásról. A jelentés 
szerint, mivel a lengyel hallgatók megmozdulásainak néhány vezetôje zsidó szár-
mazású volt, a lengyel sajtó az egész zavarkeltést a cionisták nyakába varrta; ami 
pontosan illeszkedett az 1967-es hatnapos háború után az egész szovjet zónában 
tapasztalható Izrael-ellenes propagandába. Az anticionista kampány keretében 
8000 tagot zártak ki a pártból, és három éven belül 13 000 fôt (többségükben 
zsidókat) utasítottak ki Lengyelországból. 
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letett a marxizmus–leninizmus 1956 ôszén megszüntetett kötelezô egye-
temi oktatásának visszaállításáról.10 
A lengyel parlament hamarosan módosította a felsôoktatási törvényt 

is, mely szentesítette a már végrehajtott szervezeti reformokat, tovább 
korlátozta az egyetemi autonómiát, javította a „kvótás”felvételi rend-
szerben a munkás- és paraszti származású felvételizôk esélyeit, továbbá 
világosan rögzítette: „a fôiskolák fô feladata, hogy a hallgatókat a szo-
cializmus tudatos építôivé képezze és nevelje”.11 Lényeges változást jelen-
tett, hogy a dokumentum szerint „a fôiskolai törvény új elôírásai fel-
jogosítják a minisztert és a rektort, hogy határozatot hozhat olyan hall-
gatók azonnali kizárására az egyetemrôl, akik egyénileg vagy kollektíve 
fegyelmi vétséget követnek el. Az idevonatkozó elôírások különleges 
megszorításokat tartalmaznak azokban az esetekben, amikor súlyos 
rendbontásról vagy a Lengyel Népköztársaság érdekeivel szembeni 
fellépésrôl van szó.” 

Amint láthattuk, mindhárom országban, ahol zavargásokra került sor, 
a nyugati eseményekhez kísértetiesen hasonlító folyamatok zajlottak le. 
Nem kell meglepôdnünk azon, hogy ezek méreteikben kisebbek vol-
tak a nyugati mozgalmaknál, hiszen a kommunista vezetésû államok 
sokkal hatékonyabban léptek fel ezen mozgalmak ellen, mint a nyugati 
országok. Az elôbbiekben az állampolgárok folyamatos megfigyelése és 
ellenôrzése mellett jóval kisebb volt a szervezkedés lehetôsége, mint a 
nyitott nyugati társadalmakban, a rendôri erôk kezét nem kötötte meg 
a jogállam, az állami kézben lévô média pedig akár néhány nap alatt is 
képes volt a lakosság többségét a hallgatók ellen fordítani. Fontos meg-
állapítani továbbá, hogy a zavargások felszámolása után mindhárom 
országban hasonló megtorló és a késôbbi zavargásokat megelôzô pre-
ventív intézkedések történtek. Kérdés ugyanakkor, hogy mi történt azon 

10 MOL XIX-J-1-j-Lengyelország-7.t.-001739/8-1968. Némethy Béla varsói magyar 
nagykövet „A lengyel egyetemi helyzetrôl” címû, szigorúan titkos minôsítésû, 
1968. június 21-én Budapestre érkezett jelentésében számolt be a zavargások 
okairól és a megtorlásról. 

11 MOL XIX-J-1-j-Lengyelország-7.t.-003754-1968. Némethy Béla varsói magyar 
nagykövet „A lengyel felsôoktatási törvény módosításáról” címû, szigorúan tit-
kos minôsítésû, 1968. november 23-án kelt jelentése. 
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országokban, ahol erôszakos cselekményekre nem került sor. Ezeket az 
alábbiakban vizsgáljuk. 

Bulgária

Bulgáriában a pártállami vezetés már 1968 januárjában foglalko-
zott az ifjúság kérdésével: Todor Zsivkov a Dimitrovi Komszomol XI. 
Kongresszusán hirdette meg híres ifjúsági téziseit, melyeket a BKP KB 
határozatba is foglalt.12 Ezek hét pontban a pártirányítás megerôsítését, 
az állami intézményrendszer fejlesztését, az ifjúsági munka koordinálá-
sának hatékonyabbá tételét, a Komszomol tevékenységének erôsítését, 
az ideológiai munka átszervezését és eredményeinek növelését, az ifjú-
ságnak a szocializmus építésében való aktívabb részvételét, valamint a 
népességszaporulat növelését és a 10 milliós lélekszám elérését tûzték 
ki célul. 
A tavasz folyamán Európa-szerte kirobbanó zavargásokra a bolgár 

államhatalom is intézkedéseket hozott. Ennek eredményeként májusban 
letartóztatásokra is sor került: a Szófiai Egyetemen állítólagos Kína-barát 
csoportot „lepleztek le”, és 50 fôt le is tartóztattak. Az állami ellenôrzés 
szigorúságát kiválóan megmutatja a következô forrásrészlet: „A Szófiai 
Állami Egyetemen meglevô zavaros helyzetet illusztrálja, hogy a Római 
Egyetem Kelet-európai Intézete az év elején több ösztöndíjat ajánlott 
fel bolgár egyetemi elôadóknak. A felajánlást a bolgárok hivatalos útra 
terelték és erre olasz részrôl visszaléptek, mondván, »ha Todor Pavlov 
(PB tag, az Akadémia tiszteletbeli elnöke) válogatja ki az embereket, 
akkor csak volt partizánokat küld hozzánk felforgatásra«. Az egyetemi 
tanév végén az olasz intézettôl egy professzor turistaként Szófiába uta-
zott és közvetlenül lépett érintkezésbe az egyetemi oktatószemélyzettel 
és tárgyalt az ösztöndíjakról. Bolgár illetékes szervek megdöbbenéssel 
állapították meg, hogy az érintett oktatók egy része nem jelentette az 
olasz professzor megjelenését és tevékenysége csak a biztonsági szer-

12 MOL XIX-J-1-j-Bulgária-2t-001128-1968. Roska István szófiai magyar nagykövet 
1968. február 3-án kelt, „Összefoglaló Todor Zsivkov ifjúsági téziseirôl…” címû, 
szigorúan titkos minôsítésû jelentése 14 oldalon át elemzi a téziseket és azok hatá-
sát. 
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vek közbelépésére szûnt meg. Ez a magyarázata annak, hogy az Állami 
Egyetem több tanszékvezetôjét leváltották.”13 
1969 júliusában a Központi Bizottság újabb határozatot hozott az okta-

tási reformról. Ez a felsôoktatási intézmények kutatási célú átszervezését, 
az egyetemeken mûködô pártszervezetek és az intézmény vezetésére 
gyakorolt hatásuk megerôsítését, az ideológiai munka fejlesztését tûzte 
ki célul. A jelentés világosan fogalmaz: „A határozat az ifjúság körében 
végzendô ideológiai munka alapvetô irányát a hazafias nevelésben látja, 
a fiatalokat a nemzeti büszkeségre, internacionalizmusra, a Szovjetunió 
iránti szeretetre és az osztályellenség gyûlöletére kell nevelni. Az okta-
tó-nevelô munkában elsôrendû szerepet szánnak a katonai-hazafias 
nevelésnek, a társadalomtudományok oktatása színvonala emelésének. 
Ez utóbbit különösen az ipari iskolákban és technikumokban kell szor-
galmazni, leküzdve a meglévô primitivizmust és sematizmust e tárgyak 
oktatásában. […] A jövôben nagy figyelmet kívánnak fordítani arra, hogy 
a színvonalasabb szakmai, tudományos felkészítés mellett az ifjúság foko-
zottabb ideológiai nevelésben részesüljön, ennek célja azonkívül, hogy 
az ifjúság marxista nevelést kapjon, az, hogy csökkentsék az ideológiai 
fellazítás lehetôségét.”14 Figyelmet érdemel ugyanezen forrás azon meg-
állapítása is, miszerint a felsôoktatási intézmények feletti állami kont-
rollt a pártvezetés úgy akarja növelni, hogy a helyi és regionális köz-
igazgatási szervek és pártszervezetek is helyet kapnának a felsôoktatási 
intézmények vezetô testületeiben. 

Német Demokratikus Köztársaság

A Német Demokratikus Köztársaságban konkrét hallgatói megmozdu-
lásokra vagy zavargásokra nem került ugyan sor, mivel azonban a nyu-
gati diáklázadások egyik fô helyszíne az NSZK volt, ráadásul az NDK 

13 MOL XIX-J-1-j-Bulgária-2t-001379/2-1968. Roska István szófiai magyar nagy-
követ 1968. december 13-án kelt, „A bolgár belpolitika néhány jelensége a közel-
múltban” címû, szigorúan titkos minôsítésû jelentése.

14 MOL XIX-J-1-j-Bulgária-7t-002886-1969. Sárdi András szófiai magyar diplomata 
1969. augusztus 15-én kelt, „A BKP KB határozata az oktatási reformról…” címû, 
szigorúan titkos minôsítésû jelentése. 
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területének nagyobb részén lehetett fogni és nyelvi nehézségek nél-
kül követni a pártállami ellenôrzés alatt nem álló nyugatnémet média 
tudósításait, az NSZEP vezetése komoly aggodalommal követte a folya-
matokat. Az sem volt elhanyagolható szempont, hogy az NDK-val szom-
szédos két szocialista államban, Csehszlovákiában és Lengyelországban 
komoly megmozdulások voltak. Nem véletlen, hogy a zavargásmentes 
országok közül az NDK vezette be a legkeményebb és legszélesebb körû 
preventív intézkedéseket, így többek között egy átfogó felsôoktatási refor-
mot. Az errôl szóló diplomáciai jelentés már a bevezetôjében leszögezi: 
„Az NSZEP VII. kongresszusa foglalkozott a felsôoktatási reform beve-
zetésének szükségességével. Az illetékes párt- és állami szervek a kong-
resszus irányelveinek megfelelôen hozzáláttak a reform elôkészítéséhez. 
Az elôkészítô munka ez év tavaszáig vontatottan haladt elôre. Most azon-
ban meggyorsították. Ebben feltételezhetôen a lengyel és különösen a 
csehszlovák egyetemeken bekövetkezett események is közrejátszottak. 
A felsôoktatási reform bevezetése jelenleg az NDK egyik legfontosabb 
belpolitikai eseménye.”15 A reform legfontosabb elemei a felsôoktatás 
kutató-jellegének erôsítése, az egyébként is állami kézben lévô egye-
temek és fôiskolák autonómiájának további csökkentése a környezetük-
ben mûködô üzemekkel való kötelezô integráció révén, az egyetemeken 
mûködô pártszervezetek és az ideológiai munka megerôsítése, a mûszaki 
szakok preferálása a humán szakokkal szemben, és a kádercserékkel is 
járó szerkezeti reform voltak. Nem párhuzamok nélküli az a törekvés, 
hogy az egyetemek autonómiájának csökkentése érdekében „az egye-
temek eddigi szervezeti felépítése és vezetési módszere lényegesen meg-
változik. A rektori hivatal megmarad, de mellette létrehoznak egy tár-
sadalmi tanácsot, amely a párt- és tömegszervezetek, továbbá az egye-
temmel kooperáló üzemek és intézmények képviselôibôl áll. […] A rek-
tori hivatal mellett mûködô társadalmi tanács elsôsorban az elvi, poli-
tikai vezetésben játszik jelentôs szerepet. A rektor személyi felelôssége 
a tanintézet irányításában megmarad, de alapvetô kérdésekben a tár-
sadalmi tanácshoz fordul.” 

15 MOL XIX-J-1-j-NDK-001923/1-1968. Perczel László nagykövetségi tanácsos 1968. 
május 13-án kelt, „Felsôoktatási reform az NDK-ban” címû, szigorúan titkos 
minôsítésû jelentése. A fejezetben használt többi idézet is ezen dokumentumból 
származik. 
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A hivatkozott jelentés érdekessége, hogy szerzôje szokatlan módon 
finom kritikát is megfogalmaz a bevezetésre kerülô reformokkal szem-
ben: „Természetesen a bevezetésre kerülô reformnak megvannak a sajá-
tos veszélyei is. A reform magában hordozza a tudományos képzés szín-
vonala csökkenésének veszélyét. Az egyetemi szintû oktatásnak egy meg-
határozott tájegységben található ipari termelés igényeihez történô ido-
mítása magában hordja a szûken értelmezett prakticizmus veszélyét is. 
Még egyáltalán nem világos, hogy az egyetemek és fôiskolák új irányító 
szervei, a szekciók és társadalmi tanácsok, meg tudnak-e birkózni a fia-
talság oktatása és nevelése sajátos feladataival, hisz más körülmények van-
nak az üzemekben, mint a fôiskolákon. Itteni Felsô- és Szakoktatásügyi 
Minisztériumban kijelentették, hogy ha egy igazgató képes egy nagy-
üzemben tízezer munkást irányítani, akkor még inkább képes irányítani 
egy egyetem vagy fôiskola tevékenységét. Az ilyen elgondolás lebecsüli 
a szükséges pedagógiai elôképzettség és adottság szerepét. Ezenkívül 
nem látjuk tisztázottnak, hogy a termelésben intenzíven foglalkoztatott 
vezetô mûszaki káderek szakmai elfoglaltságuk mellett hogyan tudnak 
megfelelô energiát és idôt fordítani azoknak a feladatoknak az ellátására, 
amelyeket a felsôfokú oktatásba való bekapcsolódásukkal elvárnak tôlük. 
Az egyetemeknek a termelôi közösségekkel való szoros összeolvasztásában 
érzôdik az a törekvés is, hogy az egyetemek és fôiskolák eddigi némileg 
önálló politikai arculatát megváltoztassák. A nagyüzemekkel való szo-
ros együttmûködés, ami a szakmai gyakorlatok óraszámának jelentôs 
megnövelésével is jár, egyebek között azt is eredményezi, hogy a diá-
kok több idôt töltenek el a munkások között, ami hasznos lesz politikai 
fejlôdésükre. Egy FDJ funkcionárius a napokban folytatott egyik beszél-
getésünk alkalmával erre nézve azt a megjegyzést tette, hogy a diákokban 
kezdettôl fogva ki kell alakítani a »szellemi munkás« öntudatot.” 
Nagyon tanulságos továbbá a jelentés végén a reformok mozgatórugó-

járól megfogalmazott állítás: „Ma az NDK-ban a »diákmegmozdulások« 
a párt politikáját tükrözô reformért történnek. Az itteni politikai veze-
tés elképezése szerint tehát a reform bevezetéséért vívott harc teljesen 
leköti és kielégíti a diákságot, mert olyan helyzetet teremtett az egye-
temeken és fôiskolákon, hogy senki nem ér rá a lengyel vagy csehszlovák 
eseményekkel foglalkozni.” 
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Magyarország

Magyarország a vizsgált idôszakban több okból is a nyugalom szigeté-
nek bizonyult: ez nyilván egyaránt betudható a kádári konszolidáció 
sikerének és az állambiztonsági szervek eredményes tevékenységének. 
Megállapítható, hogy a magyar közvéleményt sokkal inkább foglalkoz-
tatta az új gazdasági mechanizmus kérdése, mint a nyugati zavargások, 
melyekrôl a média is nagy visszafogottsággal tudósított. A nyugalomban 
persze az is közrejátszott, hogy az 1956-os forradalom véres leverése 
mély nyomokat hagyott a közvéleményben, és senki nem kockáztatta 
újabb tüntetések és esetleges zavargások szervezését. A csehszlovákiai 
beavatkozás és az abban való magyar részvétel ennek ellenére hónapokig 
komoly visszhangot váltott ki, és a felsôoktatási intézményekben is töme-
ges részvétellel zajló békés vitaestekre, fórumokra került sor. 
Az alapvetô passzivitásnak köszönhetôen a magyar vezetés is csak mér-

sékelt és a közvélemény számára szinte észrevehetetlen válaszlépéseket 
foganatosított: megerôsítették az egyetemeken és fôiskolákon az ide-
ológiai nevelômunkát, egyetemi rangra emelték az MSZMP Politikai 
Fôiskoláját, megszüntették a Szociológiai Kutatócsoportot, és többek 
publikációs tevékenységét betiltották. A felsôoktatás szerkezeti reform-
jára is sor került: míg 1965-ben még 92 önálló felsôoktatási intézmény 
mûködött az országban, az új – elsôsorban a mûszaki tudományok terü-
letén történô – intézményalapítások ellenére a hetvenes évek elejére szá-
muk az átszervezéseknek köszönhetôen 56-ra csökkent. 

Románia

Romániában zavargásokra nem került sor, a hatékonyan mûködô párt-
állami kontroll ezt megakadályozta, a források szerint azonban a román 
pártvezetést is aggasztotta a szinte egész Európán végigsöprô hallgatói 
tüntetéshullám. A Román Kommunista Párt Központi Bizottsága 1968. 
április 22–25-i plenáris ülésén – alig néhány héttel a lengyelországi 
zavargások után – ismét foglalkozott az oktatási reform – egyébként 
már hónapok óta napirenden lévô – kérdésével. Amint a jelentésbôl 
megtudhatjuk, „az oktatás szakmai vonatkozásai mellett a plenáris ülés 
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vitájában szembetûnôen fokozott hangsúlyt kapott az oktatás politikai 
vonatkozásainak kiemelése. N. Ceau escu leszögezi, hogy: »Az oktatás 
ideológiai tartalma általában nem áll társadalmunk mai követelmé-
nyeinek színvonalán – s a legnagyobb komolysággal kell elemeznünk 
ezt a helyzetet, s le kell vonnunk az oktatási tevékenység javítása érde-
kében szükséges következtetéseket.« Ezzel összefüggésben felveti az okta-
tók kényelmességét, felelôsségét a hallgatókkal való foglalkozás kér-
désében, és kimondja, hogy »…az egyetemi tanároknak, a felsôoktatás 
több tanerôinek közvetlenül foglalkozniuk kell egy-egy diákcsoporttal«. 
E kérdésre célozva az OM egyik fôigazgatója arról tett említést, hogy 
különösen az egyetemi hallgatók nevelése kicsúszott a párt, a KISZ és a 
közvetlenül ôket oktatók kezébôl. […] Szembetûnô, hogy a korábbihoz 
képest jóval nagyobb teret kapott a tanulóifjúság filozófiai, ideológiai 
nevelésének kérdése. Az OM fôigazgatója ennek felvetésével kapcsolatban 
kifejtette, hogy ezt véleménye szerint azok a különbözô zavaros nézetek 
tették szükségessé, ami a diákok körében lábra kapott és ami különösen 
az utóbbi idôben jelentkezett. Kitért azonban ennek részletezése elôl. 
Célzott arra, hogy a KISZ vezetésében történt korábbi változás az ifjúság 
politikai nevelésének hiányosságaival függ össze. N. Ceausescu a plenáris 
ülésen hangsúlyozta: »sajnos éppen a társadalomtudományi tanszékeken 
észlelhetô néhány ideológiai zavarosság, téves felfogás, s ezzel szemben 
nem csak, hogy nem lép senki, hanem elnézés és engedékenység nyil-
vánul meg. […] Egy pillanatra se felejtsük el, hogy vannak még reak-
ciós és imperialista erôket szolgáló felfogások; ezek kívülrôl szûrôdnek 
be és különféle formákban nálunk is átvezetik ôket. Véleményem sze-
rint határozott intézkedésre van szükség ahhoz, hogy felsôoktatásunk 
az összes maradi és elavult, idealista, misztikus, reakciós nézetek elleni 
harc központjává legyen.«”16 
A Központi Bizottság ülésén szorgalmazott intézkedések a román 

oktatási törvény módosítását eredményezték, amely az oktatás min-
den szintjét érintette. A felsôoktatás területén elsôsorban az ideológiai 
munka hatékonyságának növelését tûzték ki célul, törekedtek az egye-

16 MOL XIX-J-1-j-Románia-002221-1968. Vincze József bukaresti magyar nagykövet 
1968. április 29-én kelt, szigorúan titkos minôsítésû, „Az RSZK oktatási reform-
ja az RKP KB április 22-25-i plenáris ülésének napirendjén” címû jelentése. 
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temeken és fôiskolákon mûködô pártszervezetek és az intézmények veze-
tésére gyakorolt befolyásuk megerôsítésére és a hallgatók nagyobb ará-
nyú beszervezésére. Másodsorban persze az oktatás színvonalának növe-
lése, a kutatás fejlesztése és az egyetemek autonómiájának látszólagos 
növelése is bekerült a törvénybe.17 

Szovjetunió

A vizsgált idôszakban a Szovjetunióban sem került sor semmiféle hall-
gatói megmozdulásra, azt azonban nem állíthatjuk, hogy a Moszkva közel-
ségében zajló eseményeknek ne lett volna hatásuk a szovjet felsôoktatásra. 
Ezen hatás elsôsorban az ideológiai tárgyak oktatásának a Szovjetunióban 
tanuló külföldi hallgatókra történô kiterjesztésében érhetô tetten. Ezen 
tárgyak eddig csak a szocialista országokból érkezô hallgatóknak voltak 
kötelezôek, az 1968/69-es tanévtôl azonban mindenkinek megnövelt óra-
számban kellett elmélyülnie a marxizmus–leninizmus és a politikai gaz-
daságtan tárgyakban.18 Ez kísértetiesen hasonlít a szovjet zóna országai 
által bevezetett oktatási reformokra, még akkor is, ha ezen törekvés nyil-
ván nemcsak a diáklázadásoknak, hanem elsôsorban a brezsnyevi for-
dulatnak köszönhetô. Jellemzô azonban, hogy miként Lengyelországban 
is az idegeneket (nyugati ügynököket, cionistákat) tették felelôssé az 1968 
márciusában kirobbant zavargásokért, 1968 után a szovjet vezetés is job-
ban koncentrált a külföldi hallgatók ellenôrzésére. Ennek egyik jele pél-
dául az SZKP KB 1969 júliusában hozott határozata, mely kimondja, 
hogy „konkrét intézkedéseket kell hozni annak érdekében, hogy csök-
kenjen a Moszkvában tanuló külföldi hallgatók létszáma. Jelenleg ugyan-
is a 26 000 diákból 11 000 Moszkvában tanul. Ezeket az intézkedéseket 
elsôsorban biztonsági szempontból kell megtenni. Moszkvában ugyan-
is egyes követségek kapcsolatot létesítenek az itt tanuló külföldi hall-

17 MOL XIX-J-1-j-Románia-002221/1-1968. Vincze József bukaresti magyar nagy-
követ 1968. június 12-én kelt, szigorúan titkos minôsítésû, „Az RSZK új oktatási 
reformja” címû jelentése. 

18 MOL XIX-J-1-j-Szovjetunió-00615-1968. Szipka József moszkvai magyar nagy-
követ 1969. január 8-án kelt, szigorúan titkos minôsítésû, „Ideológiai tárgyak 
oktatása a SZU-ban tanuló külföldi hallgatók részére” címû jelentése.
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gatókkal, sokszor kémkedésre használják fel ôket.” A határozat kiin-
dulópontja, hogy „tervszerûbbé és összehangoltabbá kell tenni a kül-
földi hallgatók kiválasztásával, a velük való foglalkozással megbízott 
szervek munkáját, tevékenységét. […] A súlypontot a hallgatók kivá-
lasztására kell helyezni. A kiválogatási munka megjavítása érdekében 
növelni kell – a határozat szerint – a Szovjetunió külképviseleteinek a 
szerepét, feladatát. […] A Felsôoktatási Minisztérium és a Komszomol 
feladata konkrét intézkedéseket kidolgozni annak érdekében, hogy 
javuljon a szociális összetétel a baráti országokból érkezô hallgatóknál, 
legyen köztük minél több ifjúsági vezetô, és ha lehet, párttag. Nagyobb 
gondot kívánnak fordítani a külföldi hallgatók társadalmi aktivitásaival 
való foglalkozásra. Tanfolyamok szervezését tervezik, melyeken állami 
és társadalmi vezetôk tartanának elôadásokat.”19 
A külföldi ösztöndíjasok ellenôrzésével párhuzamosan a szovjet veze-

tés kísérletet tett a felsôoktatásba felvett hallgatók szociális összetételének 
javítására, mert a statisztikák szerint a felsôoktatás hallgatói létszámának 
folyamatos emelése ellenére sem növekedett a munkás-paraszt szár-
mazású hallgatók aránya, a gyakorlatban háttérbe szorulnak az értel-
miségiek és a pártelit gyermekeivel szemben.20 A bevezetett intézkedések 
elôírták, hogy a gyárak és kolhozok legtehetségesebb dolgozói számára 
egyéves egyetemi felvételi elôkészítôt kell szervezni.

Összegzés 

Fentiek alapján úgy vélem, hogy 1968 nem szûkíthetô le a francia, német 
és amerikai eseményekre, hiszen a csehszlovákiai, lengyelországi és jugo-
szláviai zavargások nemcsak idôben, hanem követeléseikben is igen sok 

19 MOL XIX-J-1-j-Szovjetunió-00615/1-1969. Csaba Ferenc ideiglenes moszk-
vai magyar ügyvivô 1969. szeptember 9-én kelt, szigorúan titkos minôsítésû, 
„Tájékoztatás az SZKP KB-nek a SZU-ban tanuló külföldi hallgatókkal kap-
csolatos határozatáról” címû jelentése.

20 MOL XIX-J-1-j-Szovjetunió-003008-1969. Csaba Ferenc ideiglenes moszk-
vai magyar ügyvivô 1969. szeptember 10-én kelt, szigorúan titkos minôsítésû, 
„Tájékoztatás a Szovjetunió felsôoktatásának néhány kérdésérôl” címû jelen-
tése.
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hasonlóságot mutatnak a Nyugaton kirobbant diáklázadásokkal, ezen 
túl pedig a keleti blokk szinte minden államában voltak következményei 
az év folyamán tapasztalható forrongásnak. Úgy vélem, a kutatás alap-
ján azt is megállapíthatjuk, hogy a szovjet zóna államai nagyon hason-
ló módon reagáltak az eseményekre: szinte mindenhol módosították a 
felsôoktatási törvényt; ennek során különféle módszerekkel szûkítették 
a felsôoktatási intézmények autonómiáját, strukturális átszervezések 
segítségével kádercseréket hajtottak végre, erôsíteni próbálták az egye-
temeken és fôiskolákon mûködô pártszervezeteket, és intenzívebbé tet-
ték az ideológiai munkát. 



Juhász József

1968 JUGOSZLÁVIÁBAN ÉS 
CSEHSZLOVÁKIÁBAN

Az 1968-as esztendô fontos mérföldkô mindkét állam történetében, 
sôt Csehszlovákia esetében kifejezetten sorsdöntô és az ország határain 
messze túlmutató, a szocialista tömb egészének sorsát befolyásoló ese-
mények zajlottak le. 

A belgrádi diáksztrájk és a Praxis-kör

A szocialista országok közül egyedül Jugoszláviában voltak „nyugati 
típusú” diákmegmozdulások, vagyis olyan, viszonylag nagyobb töme-
get mobilizáló események, amelyek közvetlenül párhuzamba állíthatók 
az amerikai és nyugat-európai újbaloldali diákmozgalmakkal. 1967 
ôszén már sor került egy Vietnammal szolidáris spontán tüntetésre a 
fôvárosban, amit a rendôrség feloszlatott, az igazi esemény azonban 
a Belgrádi Egyetemen 1968. június 3–10. között lezajlott diáksztrájk 
volt. Ez a maga eszmei hátterét, követeléseit, performance-át tekint-
ve nagymértékben hasonlított azokhoz a diáklázadásokhoz, amelyeket 
akkoriban a párizsi vagy nyugat-berlini egyetemeken lehetett látni, de 
ugyanezeket a szempontokat alapul véve meglehetôsen különbözött a 
szocialista országokban lezajlott más diákmozgalmaktól, pl. az 1968. 
márciusi varsói demonstrációktól. Sôt, különbözött a korszak többi jugo-
szláv diákmegmozdulásától is (1968. novemberi tüntetés Prištinában, 
1971. novemberi sztrájk Zágrábban), minthogy azok döntôen nemzeti 
követeléseket hangoztattak.
A sztrájk egy banális eseménnyel kezdôdött. Június 2-án, szom-

baton este egy egyetemista társaságot nem engedtek be az új-belgrádi 
kultúrotthon esztrád-mûsorának fôpróbájára, s a vita hamar tömeg-



80 ❯ JUHÁSZ JÓZSEF

verekedéssé fajult a rendezôk, az elôzetesen tesztközönségnek meg-
hívott építôtáborozó ifjúmunkások és a közeli kollégium diákjai között. 
A konfliktus ezután igen gyorsan politikai színezetet kapott, s a diá-
kokból kitört minden addig felhalmozódott feszültség. Sztrájkba lép-
tek, egy héten át megszállva tartották az egyetemet, amit átkereszteltek 
„Marx Károly Vörös Egyetemmé”, és politikai akcióprogramot fogadtak 
el. Követeléseik egy része az egyetemi élettel volt kapcsolatos (az okta-
tás modernizálása, a szociális körülmények javítása), más része pedig 
a „vörös burzsoázia” elleni harcra szólított fel. Ez bizony nem hangzott 
megnyugtatóan annak a politikai elitnek, amely nem sokkal korábban 
vetette ki magából a pártapparátusról mint „új uralkodó osztályról” 
teoretizáló Milovan Ðilast. Most pedig azt kellett látniuk, hogy nem 
egy-két pártvezetô vagy értelmiségi ellenzékieskedik, hanem tüntetô 
és sztrájkoló diákok sokasága követeli a bürokrácia leépítését, az 1965-
ös gazdasági reform után megnôtt szociális különbségek mérséklését, 
az önigazgatás valódi kiterjesztését. A társadalmi egyenlôségrôl és az 
önigazgatói demokráciáról hangoztatott jelszavakban kétségkívül volt 
vonzerô, egyfajta pátosz, s ezek a jelszavak a maguk általánosságában 
egyáltalán nem voltak ellentétesek a titoizmussal. De a diákmozgalom 
a neomarxista-újbaloldali korszellemnek megfelelôen radikálisan átér-
telmezte a hivatalos ideológiát, hiszen lényegében azt követelte, hogy a 
Jugoszláv Kommunisták Szövetsége (JKSZ) valósítsa meg végre mind-
azt, amit a Szovjetunióval való 1948-as szakítás óta hirdet – fôleg persze 
kifelé, akkor, amikor a szovjeteket meg a kínaiakat kell bírálni…
Ezt a radikális attitûdöt nem közvetlenül a nyugati újbaloldal köz-

vetítette a belgrádi egyetemisták felé (noha Jugoszlávia akkor már 
viszonylag nyitott országnak számított, amelyet elértek a nyugati szel-
lemi hatások), hanem az ún. Praxis-kör. A csoport ideológiailag az egy-
kori magyar Lukács-iskolához volt hasonlítható, s azokat a baloldali tár-
sadalomtudósokat, fôleg filozófusokat és szociológusokat tömörítette, 
akik az 1960-as években nemzetközi hírnévre tettek szert kritikai gon-
dolkodásukkal, a marxizmus reneszánszának szellemében írt mun-
káikkal, a sztálini gyökerû, de a jugoszláv viszonyokat is átható dog-
matizmus éles bírálatával. Számos jeles tudós tartozott közéjük, pl. Gajo 
Petrovi , Milan Kangrga, Mihajlo Markovi  (késôbb Slobodan Miloševi  
egyik fôideológusa), Dragoljub Mi unovi  (aki viszont a Milošev -elle-
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nes tábor egyik vezetôje lett), Rudi Supek, Predrag Vranicki, Ljubomir 
Tadi  (Boris Tadi  mai szerb államfô apja). Ez a csoport adta ki a nagy 
hírû Praxis c. filozófiai folyóiratot (1964–1974), és szervezte az ugyan-
csak hírneves Korcsulai Nyári Iskolát (1963–1965, 1967–1974). Tagjaik 
egyetemi oktatókként komoly szellemi hatást gyakoroltak a diákságra.
A rendôrség az egyik elsô napi tüntetés feloszlatásától eltekintve nem 

avatkozott közbe, de arra vigyázott, hogy a diákok ne léphessenek kap-
csolatba a városi tömegekkel és az iparnegyedek munkásságával. Ezért 
körülzárták és elszigetelték az egyetemi épületeket, így a belgrádi diák-
mozgalmat nem kísérte olyan munkástiltakozás, tízmilliós általános 
sztrájk, mint ahogyan azt a párizsi események idején láthattuk. Vigyáztak 
arra is, hogy a tiltakozás ne váljék országossá. Nem is lett az, bár egy-
egy szolidaritási rendezvényre más egyetemi városokban is akadt példa. 
Végül egy hét után Josip Broz Tito pártelnök-államfô békülékeny tele-
víziós beszédben fordult a diákokhoz. Követeléseiket jogosnak nevezte 
és ígéretet tett az orvoslásukra, ugyanakkor bírálta a tiltakozás formáját, 
és arra kérte a diákokat, hogy térjenek vissza saját igazi feladatukhoz, a 
tanuláshoz. Az akkoriban a fiatalok között is népszerû Tito ezzel lesze-
relte az elégedetlenséget, sôt a gyôzelem érzetét keltette az egyetemi 
ifjúság körében, akik másnap be is fejezték a sztrájkot.
A diáklázadás története ezzel lényegében véget ért. Az egyik szervezô, 

Vladimir Mijanovi  elítélését leszámítva nem voltak megtorlások, de per-
sze a követelések nem teljesültek (egy-két oktatási és szociális elemtôl 
eltekintve). A diákmozgalom nem gyôzhetett: nem olyanok voltak az 
erôviszonyok, ráadásul a jelszavak egy része irreális volt. Volt viszont 
a sztrájknak egy sajátos utóélete: a sztrájk ugyanis a maga újbalos jel-
lege miatt az egyik oka, illetve ürügye lett a reformfolyamatok meg-
akasztásának. Az 1960-as évek második fele Jugoszláviában is a szo-
cializmus dinamizálását és megújítását célzó, ígéretesen induló refor-
mok idôszaka volt. 1965 júliusában a vállalati munkás-önigazgatás és 
a piaci szocializmus jegyében radikális gazdasági reformot vezettek be, 
1966 júliusában az ún. Rankovi -klikk bukásával látványos politikai 
enyhülés kezdôdött, 1967 márciusától pedig alkotmányreformok sorá-
val igyekeztek átstrukturálni a föderatív államrendet, jobban kiegyen-
súlyozni a nemzetek és köztársaságok közötti erôviszonyokat. Az ország 
szellemi életét pezsgés és nyitottság jellemezte, a baloldali eszmevilág 
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erôs társadalmi vonzerejével (sôt, alighanem éppen 1968-at tekinthet-
jük a baloldali szellemi hegemónia csúcspontjának), s oldódóban volt 
a társadalmat, a mindennapi életet akkoriban még Jugoszláviában is 
mélyen és általánosan (vagyis nem csak a rurális környezetben, vagy a 
koszovói albánság körében) átható tekintélyelvûség és konzervatív-pat-
riarchális felfogás.
A reformok ígéretesek és pozitívak voltak, de kétségkívül voltak bizo-

nyos negatív következményeik. Így példának okáért a gazdasági reform 
növelte a termelékenységet és a vállalati önállóságot – ugyanakkor fel-
futtatta a munkanélküliségi és inflációs rátákat, megtörte a növekedés 
ütemét, széttárta a szociális ollót, továbbra is periférikus helyzetben 
tartotta az önigazgató testületeket, miközben azok összetétele kezdett 
vészesen eltolódni a kékgalléros munkásoktól a magasan képzett fehér-
galléros szakértelmiség irányába. Ezekre a negatívumokra, a piac és az 
önigazgatás konfliktusos viszonyára nagyon érzékletesen mutatott rá 
a diáksztrájk, csakúgy, mint a Praxis-kör által reprezentált értelmiségi 
baloldal, sôt, noha a fô veszélyt továbbra a hatalmi elit kiváltságaiban 
és konzervativizmusában látták, gyakran a szocializmusra nézve veszé-
lyes neokapitalista és technokrata tendenciákként írták le ezeket a jelen-
ségeket. A „neokapitalista és technobürokrata elfajulás” tézisét aztán 
átvette a rendpárti-reformellenes kurzus, amely 1971–72-re teljesen 
dominánssá vált a párt- és állami vezetésben, és amely idôvel felszámolta 
magát a Praxis-kört is.
Persze súlyosan tévednénk, ha a „belgrádi júniusban” kifejezôdô (rész-

ben jogosnak, részben utópikusnak minôsíthetô) baloldali kritikának 
tulajdonítanánk a döntô szerepet a reformok megakasztásában. A diák-
lázadásnak az ideológiai tartalom mellett volt egy sokkal „fenyegetôbb” 
sajátossága és perspektívája a hatalmi elit szemében: az, hogy spontán 
és autonóm mozgalom volt, olyan kezdeményezés, amely elvitatta a párt 
monopoljogát a politikai cselekvésre. Ezért eleve a „parttalan” politikai 
reformok „veszélyességére” hívta fel a vezetés figyelmét, hiszen a párt-
állami csúcs mindig, még a legreformerebb periódusban is magának 
kívánta fenntartani azt a jogot, hogy megállapítsa, mikor és milyen vál-
tozások szükségesek és lehetségesek Jugoszláviában. Erre senki más nem 
formálhatott jogot. Befolyásolta az eseményeket a megnövekedett kül-
politikai veszélyérzet is, amely fôleg a Varsói Szerzôdés 1968. augusztusi 
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csehszlovákiai intervencióján alapult, de táplálkozott a „fekete ezredesek” 
1967. áprilisi athéni puccsából és Tito egyik legfôbb külpolitikai szö-
vetségese, Nasszer 1967. júniusi vereségébôl is. Az 1971-es horvátországi 
válság pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a nemzetek közötti egyensúly 
felborulása végzetes következményekkel járhat – erre sajnos Jugoszlávia 
története elôbb is és késôbb is mutatott igen tragikus példákat. Ezekre a 
kihívásokra a Tito-vezetés nem talált jobb „megoldást”, mint a reformok 
leállítását. Igaz, nem tértek vissza az 1965–66 elôtti állapotokhoz. De a 
reformfolyamat megakadt a pártállam mérsékelt decentralizációjának 
a szintjén, nem eredményezett valódi megújulást – s ezzel elvesztek az 
egykor ígéretesen induló, otthon és külföldön egyaránt invenciózusnak 
gondolt jugoszláv antisztálinizmus pozitív tartalékai, és az ország kez-
dett visszasüllyedni a „létezô szocializmus” szürke világába.

A prágai tavasz

A csehszlovákiai események sokkal ismertebbek, de azért érdemes rövi-
den összefoglalnunk azokat is. Mindenekelôtt azt kell kiemelnünk, 
hogy a prágai események (minden hasonlóság és rokonság ellenére) 
más jellegûek voltak, mint az újbaloldali indíttatású, a kapitalizmus 
és a régi baloldal ellen egyszerre lázadó nyugati és belgrádi diákmoz-
galmak. Prágában inkább a kelet-közép-európai desztalinizációs folya-
matok csúcspontját és egyben tragikus végét láthattuk, persze szintén 
erôs baloldali ethosszal.
Az események közvetlen kiindulópontja a Csehszlovák Kommunista 

Párt Központi Bizottságának (CSKP KB) január 3–5-i plénuma volt, 
amely Antonín Novotný helyett Alexander Dub eket választotta meg a 
párt elsô titkárának. Így elsô ízben került szlovák nemzetiségû politikus 
a csehszlovák állam élére. A plénum ezzel radikális változásokat indított 
el az államélet minden területén, többféle inspiráció hatására, illetve 
többféle válságjelenség megoldásának szándékával. Csehszlovákiát iga-
zából csak az 1960-as években érte el a desztalinizációs hullám inkább 
az SZKP XXII. és nem a XX. kongresszusának hatására. A január utáni 
fiatalabb vezetôket (Dub ek maga 17 évvel volt fiatalabb elôdjénél) és a 
pártértelmiséget erôsen befolyásolták a marxizmus reneszánszának jegyé-



84 ❯ JUHÁSZ JÓZSEF

ben megfogalmazott reformeszmék, továbbá szembe kellett nézniük a 
gazdasági nehézségekkel, a politikai rendszer antidemokratikus beren-
dezkedésével és a szlovák államjogi emancipációs törekvésekkel. Április 
1–5. között újabb pártplénumot tartottak, amelyen elfogadták a nevezetes 
Akcióprogramot. Ezt tekinthetjük a „prágai tavasz”, az „emberarcú szo-
cializmus” egyik legalapvetôbb dokumentumának. Az Akcióprogramot 
széles társadalmi vita után a szeptemberre tervezett pártkongresszus 
hagyta volna jóvá, de tézisei között nemcsak a jövôre vonatkozó javas-
latok voltak, hanem olyanok is, amelyek végrehajtásához máris hoz-
záfogtak. Megtalálhatjuk benne a piaci szocializmus és az intenzív gaz-
daságfejlesztés jegyében megfogalmazott gazdasági reform alapelveit 
(amely reform megvalósításához Ota ík miniszterelnök-helyettes irá-
nyításával hozzá is láttak); az addig unitáris felépítésû csehszlovák állam 
duális föderációvá való átalakításának tervét (ami fôleg a szlovákok 
kívánsága volt; sôt azt mondhatjuk, hogy a szlovákok számára ’68 fô 
értelme a föderalizáció volt, a csehek számára viszont a politikai és gaz-
dasági reform); és végül, a politikai demokratizálásra vonatkozó elkép-
zeléseket. Ez utóbbiak voltak a legizgalmasabbak, s a leginkább ezekbôl 
kaphatunk képet az „emberarcú szocializmusról”. Elôirányozták a szó-
lás- és gyülekezési szabadságot (ami meg is valósult!), a párt és az állam 
szétválasztását, a társadalmi önkormányzatok erôsítését, valamint a szo-
cialista alapértékeket elfogadó és a Nemzeti Frontba (=népfront) tömö-
rült pártok és társadalmi szervezetek autonómiáját. Vagyis egyfajta kor-
látozott pluralizmus érvényesült volna a politikai rendszerben, a CSKP 
„primus inter pares” szerepével. 
A Varsói Szerzôdés tagállamait kezdettôl fogva aggasztották a cseh-

szlovákiai „csendes” (azaz nem fegyveres) ellenforradalmi tendenciák. 
Pontosabban az „ötöket”, vagyis a szovjet, lengyel, bolgár, NDK-s és – az 
intervencióhoz végül vonakodva csatlakozó – magyar vezetést, mivel 
Románia nem értett velük egyet. Magát a csendes ellenforradalom 
kifejezést egyébként Dub ek használta elôször az 1948. februári hata-
lomátvétel 40. évfordulóján mondott beszédében, s a közélet bizonyos 
„tényleges, de periférikus” szocialistaellenes jelenségeit értette alatta. 
A VSZ tagállamai több tanácskozást tartottak, s ezeken fogalmazódott 
meg a „korlátozott szuverenitás” ún. Brezsnyev-doktrínája. Eszerint 
minden szocialista állam szuverén, de hogy valamely országban fenn-
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marad-e a szocializmus vagy nem, az már a szocialista tábor egyetem-
leges felelôssége; ezért minden kommunista párt felelôsséggel tartozik 
saját népe és munkásosztálya mellett a szocialista közösség és a nem-
zetközi munkásmozgalom egészének is. A tanácskozásokon az „ötök” 
nem tudták meggyôzni a revizionista és ellenforradalmi veszélyrôl a 
prágai vezetést, ezért augusztus 20–21-én megszállták Csehszlovákiát. 
A katonai intervenció közvetlen oka azonban nem az „ellenforradalmi 
veszély” volt, hiszen 1968 nyarán nem fenyegette semmilyen közvetlen 
veszély a CSKP hatalmát, s így a csehszlovák szocializmust és az európai 
erôegyensúlyt sem. Ha voltak is olyan kezdeményezések és követelések, 
amelyek túlmutattak az Akcióprogramon (pl. a Pártonkívüliek Klubja, 
amelyet tekinthetünk egyfajta pártcsírának, egy olyan pártkezdemény-
nek, amely aligha elégedett volna meg a korlátozott pluralizmussal), a 
közvélemény nagy többsége elfogadta a szocializmus eszméjét, és azo-
nosult a CSKP terveivel (hogy késôbb mi lett volna, azt persze nem tud-
hatjuk). Az intervenció idôzítését inkább az magyarázza, hogy a szovjet 
vezetés szerette volna megelôzni a pártkongresszust, amelyet illegálisan 
megtartottak ugyan, de utóbb érvénytelenné nyilvánítottak, s megelôzni 
azt, hogy az Akcióprogramban még csak javaslatokként és tervekként 
megfogalmazott „revizionista elvek” a hivatalos pártideológia rangjára 
emelkedjenek.
Augusztus után a reformtervekbôl szinte semmi sem maradt. Ugyan 

Dub ek még nyolc hónapig elsô titkár maradhatott (csak 1969. április 
17-én váltotta fel a szintén szlovák Gustáv Husák), s 1969. január 1-jén 
formálisan életbe lépett a föderalizációs törvény, de a prágai tavasz elbu-
kott. A szocialista tömbön, a szovjet táboron belül nem maradhatott 
fenn semmiféle, a szovjet államszocialista modelltôl eltérô „alternatív 
szocializmus”; erre a táboron kívüli Jugoszláviában elvben nagyobb 
esély volt, de ott más okok miatt nem sikerülhetett. 1968 nyarán már 
teljesen eltérô dinamikát mutattak a szocialista tábor centrum-álla-
mában, a Szovjetunióban és a tábor egyik, bármily jelentôs, de még-
iscsak periféria-államában, Csehszlovákiában zajló események. Bár 
kezdetben a brezsnyevi Szovjetunió is kísérletezett a reformpolitikával 
(pl. a Koszigin–Liberman-reformmal), s ennek a kísérletezésnek rész-
ben éppen a csehszlovákiai tapasztalatok negatív moszkvai megítélése 
vetett véget, azt mondhatjuk, hogy a Szovjetunióban akkoriban már a 
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visszarendezôdés tendenciája volt domináns, mutatkozóban voltak a 
„pangás idôszakának” jelei, s ez megpecsételte a csehszlovák reform-
politika sorsát. A prágai tavasz leverése azonban a szocializmusra nézve 
rendkívül súlyos károkkal járt. Rövid távon megelôztek ugyan egy poten-
ciális „csendes ellenforradalmat”, hosszú távon azonban világszerte súlyos 
károk érték a szocialista rendszer legitimációs tartalékait: szinte teljesen 
összeroppant a szocializmus, fôleg persze a szovjet típusú államszoci-
alizmus felsôbbrendûségébe vagy legalább a megreformálhatóságába 
vetett társadalmi hit.
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1968 – A LENGYEL ELLENZÉKI MOZGALOM 
FORDULÓPONTJA

1956 ôszére teljesen szétzilálódott a Lengyel Egyesült Munkáspárt 
monopolhatalma az országban a szovjet vezetés desztálinizációs poli-
tikája, a pozna i felkelés és a lengyel pártvezetésben zajló hatalmi har-
cok következtében. Végül októberben Władysław Gomułka úgy került 
hatalomra, hogy a társadalom jelentôs része támogatta az általa meg-
hirdetett politikát. Gomułkának szüksége is volt erre, hiszen a párt és 
a központi szakszervezetek kezébôl kicsúszott az irányítás. A termelést 
az üzemekben az önkormányzó munkástanácsok irányították. A mun-
kásokon kívül az értelmiség jelentôs része is felsorakozott az új kurzus 
mellé. Ebben az idôszakban szinte cenzúra nélkül jelenhettek meg a 
különbözô kiadványok témától függetlenül. Hamarosan kiderült, hogy 
az új vezetés a párt monopóliumának visszaállítására törekszik. A Po 
prostu folyóiratot, mely az októberi eredmények továbbfejlesztése mel-
lett szállt síkra, 1957 ôszén betiltották. Majd 1958. december 20-án a 
„munkás-önkormányzati konferenciákról” szóló törvénnyel felszámolták 
a munkástanácsokat is. A hatalom „keményedése” érthetô ellenállást 
váltott ki elsôsorban az értelmiség körében, de a gazdasági növekedés 
lelassulásával a munkásság elégedetlensége is egyre fokozódott.

I. Megreformálható-e a rendszer?

Az ún. stabilizáció idôszaka alatt egyre több támadás érte az értelmiségi 
klubokat és az egyházat, de újra szóba került a mezôgazdaság „szocialista 
átalakítása” is. Ezekben az években alakult ki az az értelmiségi kör, mely 
végül kinevelte a hetvenes évek végére a lengyel ellenzék fô alakjait, a 
késôbbi Szolidaritás mozgalom fô „ideológusait”. A növekvô represszió, 
a cenzúra erôsödése, a kultúrára és a tudományra szánt költségvetési 
összegek csökkentése az értelmiség nyílt tiltakozását váltotta ki.
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Miután a hatalom 1962-ben feloszlatta az 1956 után a szocialista fia-
talságnak vitafórumot biztosító Görbe Gödör Klubot, a Varsói Egyetemen 
különbözô csoportok alakultak a diákok között az aktuális problémák 
megvitatására. A különbözô vitafórumokon olyan kérdéseket fesze-
gettek, amelyek teljesen tabunak számítottak a hatalom számára: mi 
történt Katy ban, mi lett a sorsa a második világháború alatt és után 
a Szovjetunióba került lengyel állampolgároknak, mit tartalmazott a 
Molotov–Ribbentrop-paktum titkos záradéka. Megvitatták Milovan Ðilas 
„új osztály”-koncepcióját, együtt olvasták már akkor (!) George Orwell 
1984, vagy Arthur Koestler Sötétség délben címû klasszikusait, amelye-
ket a többi szocialista országban csak illegális úton lehetett beszerezni. 
A diákok és az értelmiség többsége marxista volt, többségük kommunista 
családból származott. A hivatalos marxista–leninista ideológia helyett 
azonban Trockij munkái váltak egyre népszerûbbé, hiszen jó elméleti 
kiindulópontnak bizonyultak a sztálini rendszer bírálatára.
Az ifjúsági kultúrában szintén 1956 nyara és ôsze játszotta a kata-

lizátorszerepet. Lengyelországban is megjelenhettek a nyugat-európai és 
az amerikai kultúra termékei és azok hazai megfelelôi. Az 1956 augusz-
tusában megrendezett I. Sopoti Jazz Fesztivál, illetve a „Varsói ôszre” 
keresztelt Kortárs Zenék Nemzetközi Fesztiválja volt a kezdet, ahol töme-
gesen megjelenhettek az addig „hivatalosan nem létezô” zenei mûfajok 
képviselôi és rajongói. A lengyel fiatalok itt hallhattak elôször rock & 
rollt, amely az ifjúság mint társadalmi osztály elkülönülésének legfôbb 
szimbólumává vált. A rockzene mint a lázadás, a különállás szimbóluma 
a lengyel ifjúságra is erôsen hatott. Lengyelország Kelet-Európában egye-
dülálló kulturális szabadságot élt át. A hatalom természetesen állandó 
figyelemmel kísérte az új kultúra hatásait.1 A lengyel beat- és blues-kor-
szak a hatvanas években érte el a csúcspontját. Olyan zenekarok, mint 
a Niebiesko-Czarni, a Czerwone Gitary, a Skaldowie és a Polanie meg-
határozóak voltak az ifjúsági kultúrában.
A hatvanas években számos nyugati zenekar is járt Lengyelországban, 

illetve a lengyelek is szabadon utazhattak külföldre, így közvetlen kul-
turális csere alakulhatott ki. Nemcsak a Szabad Európa Rádión keresz-

 1 Przemysław Zieli ski: Scena rockowa w PRL. Historia, organizacja, znaczenie. 
Warszawa, Trio, 2005. 15–16.
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tül, hanem a Nyugatról behozott lemezeken is terjedt a zenekultúra és a 
vele járó szabadság életérzése. 1965 novemberében a kor egyik nyugati 
sztárcsapata, az Animals lépett fel egy miniturné keretében Varsóban, 
Krakkóban, Pozna ban és Wrocławban. Másfél évvel késôbb, 1967 ápri-
lisában egy szerencsés véletlen folytán pedig a Rolling Stones játszott a 
varsói Kongresszusi Teremben, a Tudomány és a Kultúra Palotájában. 
A koncert alatt a több ezer jegy nélkül maradt rajongót a rendôrségnek 
„kellett” feloszlatnia.2

A zenéhez hasonlóan egyedülálló szabadság uralkodott az irodalom, 
a film és a színház területén is. Számos addig kiadatlan mû megjelen-
hetett. A filmmûvészet aranykorát élte, a színházban egyedülálló kez-
deményezések kaptak teret. Lengyelország a többi szocialista ország fia-
talsága és értelmisége számára is vonzóvá vált.
A hatvanas évek közepétôl kezdve egyre szervezettebben jelentkezett a 

fennálló rendszerrel szembeni ellenzéki ifjúság. A kezdeti spontán akci-
óktól több fázison keresztül jutottak el a hetvenes évek végére a mun-
kássággal és az egyházzal való összefogás gondolatáig. E hosszú fejlôdési 
szakaszban 1968 jelentette a fordulópontot. Az általuk megfogalmazott 
problémák elsôsorban elvi állásfoglalások voltak, kevés konkrét prog-
rammal. Mégis nyomon követhetô az ellenzékiség fô áramának gon-
dolati evolúciója. 
Az elsô állásfoglalás, az 1964-ben Jacek Kuro  és Karol Modzelewski 

által írt elemzés és program, mely „Nyílt levél” néven vált széles körben 
ismertté.3 A szerzôk nem titkolták, hogy a LEMP politikai gyakorlatával 

 2 Zieli ski: i. m. 2005. 55–58.
 3 A 128 gépelt oldalból álló iratot a szerzôknek nem állt szándékukban nyilvános-
ságra hozni. Miután azonban a biztonsági szolgálatok tudtára jutott, hogy szûk 
baráti körben szeretnék ezt az ellenzéki dokumentumot megvitatni, a rendôrség 
rajtaütésszerûen elkobozta az elkészült példányokat. A szerzôket hamarosan kizár-
ták a pártból is. Ezután döntöttek úgy, hogy nyílt levél formájában teszik közzé a 
programot a LEMP-hez és a Szocialista Ifjúsági Szövetséghez címezve. List otwarty 
Jacka Kuronia i Karola Modzelewskiego do członków Podstawowej Organizacji 
Partyjnej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i członków uczelnianiej 
organizacji Zwi zku Młodzie y Socjalistycznej przy Uniwersytecie Warszawskim, 
przedstawiaj cy oparty o marksowsk  teori  społecze stwa krytyczny obraz 
systemu politycznego i społeczno-ekonomicznego Polski jako ustroju biurokracji 
partyjnej. In: Zygmunt Hemmerling – Marek Nadolski: Opozycja wobec rz dów 
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ellentétes álláspontot képviselnek, és a párt társadalmi szerepét nega-
tívan ítélik meg. Elsôdleges céljuk az volt, hogy képet adjanak a fennálló 
társadalmi, gazdasági és politikai viszonyokról. Kiindulópontjuk szerint 
az államot egyrészt az uralkodó osztály, a pártállami elit, vagyis a köz-
ponti politikai bürokrácia alkotja, amely a társadalmi ellenôrzéstôl füg-
getlenül, önállóan hozza meg az országos jelentôségû állami döntéseket, 
illetve vele szemben a munkásosztály, az egyéni parasztság és a technokrácia 
áll.4 Majd hosszasan elemezték, hogy miképpen zsákmányolja ki a köz-
ponti politikai bürokrácia a vele szembenállókat. Konklúziójuk szerint 
a munkások az általuk létrehozott többletterméktôl erôvel meg vannak 
fosztva, sem a mértékére, sem az elosztására nincs befolyásuk, sôt mind-
ez a munkások érdekeivel ellentétes célokra van felhasználva.5 A hata-
lom a kiváltságokra, a társadalom és a termelés feletti ellenôrzés fenn-
tartására költi a megtermelt többletet. Minden, ami a rendszer szociális 
vívmányaként jelenik meg (az ingyenes egészségügy, az olcsó élelmiszerek 
stb.), az valójában a hatalom számára csupán a szükséges rossz, vagyis 
az az összeg, amit el kell költenie ahhoz, hogy a hatalmát fenntartsa. Ez 
azt jelenti, hogy ezzel vásárolja meg a munkás munkaerejét.6

Programjuk szerint egy olyan decentralizált gazdasági rendszert kell 
létrehozni, amelyben a munkásokhoz vagy a technokráciához kerül a 
döntés joga. Ez a rendszer a munkás-önigazgatáson alapulna, ami tel-
jes „munkásdemokráciát” követel meg az államban. Fô célként tehát azt 
tûzték ki, hogy a fennálló termelési viszonyokat a bürokrácia osztályural-
mának megdöntésével kell megváltoztatni. Amíg ugyanis ez fennáll, addig 
semmilyen decentralizáció nem képzelhetô el. Ebben az új rendszerben 
a vállalat maga döntene a saját termelésérôl, a központi terv realizálása 
csak adminisztratív ajánlás útján történne, csak gazdasági befolyásolási 
eszközökkel. A vállalatokat a jövedelmezôségük szerint kellene értékelni, 
azaz fontossá válna a felvevôpiac szerepe. A fogyasztás struktúrája hatá-
rozná meg a termelést. Megnône a technokrácia szerepe, részt venne a 
központi döntésekben, illetve a vállalatokban erôs hatással lenne a jöve-

komunistycznych w Polsce 1956–1976. Wybór dokumentów. Warszawa, Uniwersytet 
Warszawski, Instytut Nauk Politycznych, 1991. 157–245.

 4 List otwarty…, i. m. 162.
 5 Uo. 169–172.
 6 Uo. 173.
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delmek elosztására is.7 A decentralizált modell alkalmazása erôteljesen 
jelen volt Włodzimerz Brus munkáiban is, melyeket magyarra is lefor-
dítottak az új gazdasági mechanizmus elôkészítése idején. Ô azonban 
Kuro éktól eltérôen nem a terv és a piac, a centralizált és decentralizált 
szocialista gazdasági modellek ellentéteiben gondolkodott. Szerinte ezek 
nem zárják ki egymást, hanem meg kell teremteni az optimális egyensúlyt 
közöttük. A központi irányítás szabályozott piaci mechanizmus alkalmazá-
sával kénytelen szûkíteni a decentralizált döntések körét, hogy biztosítsa 
a népgazdaság terveiben megállapított felsôbbrendû célokat.8 Kuro  és 
Modzelewski viszont ezeket a „felsôbbrendû célokat” éppen a társadal-
mi ellenôrzés segítségével biztosította volna, amit éppen a bürokrácia 
léte akadályoz meg.9 Megjegyzendô azonban, hogy a Gomułka vezette 
hatalmi elit 1958 után semmilyen decentralizációs reformot nem támo-
gatott. Az 1964–1965, illetve 1968–1970 közötti reformkísérletek éppen 
a centralizáció megerôsítésére és a parancsuralmi-elosztó rendszer töké-
letesítésére törekedtek.10

 7 Uo. 181–183. E gondolatok forrása Michał Kalecki, Włodzimerz Brus és Oskar 
Lange munkáiban is megtalálható. Kalecki a harmincas években együtt dolgozott 
John Keynesszel, és jelentôs hatással volt az angol közgazdász késôbb nagy kar-
riert befutott teóriájára. Brus és Lange munkái inkább a szocialista országok gaz-
dasági reformjaira voltak hatással.

 8 Włodzimierz Brus: A szocialista gazdaság mûködésének általános problémái. Budapest, 
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1967. (Eredetileg 1960-ban jelent meg len-
gyelül.) Megjegyzendô, hogy Brus egy korábbi, 1956-ban írt munkájában is fel-
veti már, hogy a szocializmusban is elképzelhetô lenne szabályozott formában 
alkalmazni a piaci mechanizmusokat. E munkáját 1957-ben már kiadták magya-
rul, jelezvén, hogy a reformra szükség van. Brus, Włodzimierz: Az értéktörvény és 
a gazdasági ösztönzôk. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1957.

 9 Ezzel szemben Ota Šik, csehszlovák reformközgazdász a szocialista piaci viszo-
nyok kialakulását szükségszerûnek nevezte. Véleménye szerint az általános tár-
sadalmi érdek, mely Brusnál és a Nyílt levélben is megvalósítandó célként sze-
repel, csupán absztrakció. Éppen ezért Šik nem a döntések decentralizációját 
javasolja, bár megjegyzi, hogy bizonyos esetben ez elkerülhetetlen, hanem a köz-
gazdasági ösztönzôk bevezetését szorgalmazza. Ota Šik: A szocialista áruviszonyok. 
Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1968. (Eredetileg 1965-ben jelent 
meg cseh nyelven.)

10 Dariusz T. Grala: Reformy gospodarcze w PRL (1982–1989). Próba uratowania 
socjalizmu. Warszawa, Trio, 2005. 26.
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A „Nyílt levél” szerint a kialakult krízis kiváltó oka a felépített 
termelôpotenciál és az alacsony társadalmi fogyasztás közötti ellentétben 
keresendô. Ez csak akkor oldható fel, írják a szerzôk, ha a termelés cél-
ját változtatják meg, azaz a fogyasztásra kell termelni, ez pedig a jelen-
legi rendszerben nem valósítható meg.11

Kuro  és Modzelewski az 1956-os lengyel és magyar eseményeket az 
„elsô bürokráciaellenes forradalomnak” tartották, amelyek azért buk-
tak el végsô soron, mert a baloldal nem szervezte meg önmagát, hanem 
beállt az antisztálinista liberálisok mellé. Ezzel elôkészítette saját halá-
lát.12 Ebbôl azt a tanulságot vonták le, hogy „a munkásosztálynak tuda-
tában kell lennie a saját különálló érdekeinek, politikai formába kell önteni és 
szervezôdni, ahogy egy hatalomért harcoló osztály”, hogy képes legyen vezetô 
szerepet játszani.13 E felismerés volt a Szolidaritás megvalósítása felé tett 
elsô tudatos lépés, még akkor is, ha valójában végül a munkásosztály 
nem „osztályként” lépett fel a hatalommal szemben.
A harc formáját is meghatározták. A munkásosztály számára egyetlen 

lehetôséget láttak helyzetük megváltoztatására, a forradalmat. „A jelen-
legi termelési viszonyok és a bürokrácia megdöntése, az uralom átvétele 
a saját munkája, termelése felett, az ellenôrzés megszerzése a termelés 
célja felett, vagyis a munkásdemokrácián alapuló gazdasági, társadalmi 
és politikai rendszer.”14 Ezt a forradalmat a fejlôdés elengedhetetlen fel-
tételének tartották.
Az 1956-os magyar forradalom leverése után, de még az 1968-as cseh-

szlovákiai katonai intervenció elôtt is úgy látták, hogy sikeresen meg-
valósítható egy, a rendszerrel szembeni forradalom. Véleményüket arra 
alapozták, hogy egy össztársadalmi megmozdulás megbénítja a hatal-
mat, és az nem lesz képes ellenállni. Ám a szovjet katonai fellépés fenye-
getése a magyar események tapasztalata alapján meggyôzô érvnek tûnt 
egy forradalom kirobbantása ellen. Modzelewskiék azonban 1964-ben 
úgy látták, hogy egészen más a helyzet, mint nyolc évvel korábban volt. 
Akkor azért tudták a szovjet tankok segítségével leverni a magyar for-
radalmat, mert az azt megelôzô iparosítás és gazdasági növekedés követ-

11  List otwarty…, i. m. 195–199.
12  Uo. 206–209.
13  Uo. 208.
14  Uo. 214.
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keztében a rendszer még jelentôs gazdasági és társadalmi tartalékokkal 
rendelkezett, tehát a hatalom meg tudta oldani a krízist.15 1964-ben azon-
ban Modzelewskiék szerint már nincsen tartaléka a hatalomnak egyik 
szocialista országban sem, beleértve a Szovjetuniót, így nem tud enged-
ményeket és reformokat ígérni a válság megoldása érdekében.
Az ellenzéki szerzôknek azonban 1968 augusztusában azt kellett 

tapasztalniuk, hogy a Varsói Szerzôdés tagállamai még mindig képesek 
katonailag is fellépni, és stabilizálni a kommunista párt egyeduralmát, 
ha érdekeik úgy kívánják. A prágai tavasz leverésénél viszont azt is 
látni kell, hogy nem elsôsorban gazdasági, hanem politikai krízis volt 
Csehszlovákiában. Itt az ötvenes években nem alakították át a beruházási 
politikát olyan mértékben, mint Magyarországon vagy Lengyelországban. 
Tehát csak részben cáfolták a 68-as események Kuro ék álláspontját. 
Sôt, a magyar új gazdasági mechanizmus, melyben például Brus szá-
mos elgondolása is megjelent, azt bizonyította, hogy lehetséges reform 
a gazdaságban anélkül, hogy szovjet tankok vonulnának be az országba. 
Más kérdés, hogy milyen módon. Hiszen a „Nyílt levél” szerzôi három és 
fél éves börtönbüntetést kaptak elemzésük elkészítéséért, de még a hoz-
zájuk képest mérsékelt Brust is emigrációba kényszerítették 1968-ban, 
annak ellenére, hogy mindannyian a párt tagjai voltak.
Nem számoltak azonban a „szocialista világ” két jelentôs gazdasági 

tartalékával, melyeket természetesen nem láthattak elôre 1964-ben. 
Egyrészt azt, hogy a „bürokratikus politikai elit” óriási nyugati hite-
leket fog felvenni annak érdekében, hogy megtegye a szükséges „enged-
ményeket és reformokat” a krízis csökkentése érdekében. Ahogy a hata-
lom sem látta, hogy ezzel éppen a saját bukását készíti majd elô. Másrészt 
pedig nem láthatták, hogy a Szovjetunió új gázlelôhelyeinek feltárása 

15 Uo. 220–221. Megjegyzendô, hogy sem Kuro , sem Modzelewski nem ismerhette 
a magyar forradalom elleni szovjet katonai fellépés okait, a döntés hátterét. Nem 
tudhatták, hogy a Szovjetunió vezetése már azelôtt elhatározta a fegyveres beavat-
kozást, mielôtt a Nagy-kormány bejelentette a kilépést a Varsói Szerzôdésbôl. 
Csak hatvan évvel késôbb, 2006-ban vállalkozott arra elôször történész, hogy fel-
vesse a magyar kormány felelôsségét, és megállapítsa, hogy realista politikával 
elkerülhetô lett volna a katonai intervenció 1956-ban. Lásd: Charles Gati: Vesztett 
illúziók. Moszkva, Washington, Budapest és a magyar forradalom. Budapest, Osiris 
Kiadó, 2006.
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Nyugat-Szibériában a hatvanas évek végétôl új erôforrásokat biztosít a 
rendszer számára. A nyugati hitelek és a világpiaci ár alatti olcsó szov-
jet energia még évtizedekig segített a kelet-európai rendszereknek a 
fennmaradásban.
E két tényezô azonban 1968 után legalább olyan mértékben hátráltatta 

a Varsói Szerzôdés országaiban a gazdasági reformokat, mint 1968-ban 
a dogmatikusok felülkerekedése a szovjet vezetésben.

II. A márciusi események és következményeik

Az 1968. márciusi diákmegmozdulásokat, ahogy általában ez történni 
szokott, egy váratlan esemény indította el. Adam Mickiewicz drámája, 
az Ôsök elôadásainak betiltása a Nemzeti Színházban olyan ellenállást 
váltott ki a varsói egyetemi diákság körében, amibôl hamarosan orszá-
gos méretû tiltakozáshullám bontakozott ki.16

A diákok ellenállása mindenekelôtt erkölcsi ellenállási mozgalom volt. 
Nem volt kidolgozott programjuk. Követelték ugyanakkor a represszió 
leállítását, az Ôsök betiltásának feloldását, a propaganda hazugságainak 
megszüntetését, a Lengyel Népköztársaság Alkotmányának betartását, 
gyakran hivatkoztak a szocializmusra is.
Az elsô konkrét elemeket tartalmazó program, mely széles körû refor-

mokat követelt, csak viszonylag késôn, a demonstrációs hullám vége felé 
fogalmazódott meg 1968. március 28-án, a Diákmozgalom deklarációjában. 
Többek között követelték egy új diákszervezet létrehozását, a cenzúra 
eltörlését. Új gazdasági reformot akartak a gazdasági önelszámolás és a vál-
lalati önigazgatás elvén. Szükségesnek tartották egy új szakszervezet létrehozását 
is. Követelték a bíróság teljes függetlenségét és az Alkotmánybíróság 
összehívását. E követelések a fennálló hatalmi struktúrában nem vol-
tak reálisak.17

1968 márciusa nem csupán a diákok lázadása volt, hanem egy egész 
generáció tiltakozása. A kb. 2700 letartóztatott kevesebb mint egynegye-

16 Az eseményekrôl lásd részletesen: Jerzy Eisler: 1968 Rok Polski. Warszawa, IPN, 
2006.

17 Eisler: i. m. 446.
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de volt csak diák! Az utcai harcokban a fôszerepet a fiatal munkások és 
a középiskolások játszották. El kell vetnünk tehát azt a mítoszt, hogy a 
munkások teljesen távol tartották magukat a diákok lázadásától. Számos 
alkalommal gyûjtöttek pénzt és élelmiszert a tiltakozóknak, bár az értel-
miség- és diákellenes kampány bizonyosan sok embert megérintett. 
A párt és a központi szakszervezetek által szervezett munkástüntetések-
nek és sztrájkoknak köszönhetôen azonban a munkásság többsége való-
ban elítélte a diákmozgalmat.
Szabályos „kulturális pogrom” vette kezdetét az egyetemeken és a 

kutatóintézetekben. Sorra zárták ki a „megbízhatatlannak” tartott diá-
kokat; az egyéni elbocsátások mellett két alkalommal tömeges kizárásra 
is sor került. A Wrocławi Mûszaki Egyetem 1553, a Varsói Egyetem 1616 
hallgatóját bocsátották el. Késôbb egy részük újra folytathatta tanul-
mányait.18

Az események egyik fô szálává az ún. „cionistaellenes kampány” vált, 
mely a hatnapos háború kirobbanása (1967. június 5.) után erôsödött 
fel a lengyel hatalmi eliten belül. A cionistaellenes kampányba burkolt 
antiszemitizmus egyértelmûen a pártban zajló hatalmi harc része volt. 
Gomułka ekkor számolt le a „revizionista” nézeteket valló politikai ellen-
feleivel.19 Tisztogatás kezdôdött elôször a hadseregben, majd a biztonsági 
szolgálatoknál, a rendôrségen és végül a pártban is. 
E folyamat részévé váltak a diáktüntetések 1968 márciusában. A doku-

mentumok szerint Mieczysław Moczar tábornok (1964-tôl belügyminisz-
ter) nyomására egyezett bele Gomułka, hogy a kettôt összekapcsolják. 
Gomułka a varsói pártaktíva-értekezleten elmondott értékelô beszé-
dében20 név szerint kiemelte a tüntetések szervezôinek és résztvevôinek 
zsidó származását. Olyan zsidó nacionalistának bélyegezte ôket, akikbôl 
hiányzik a lengyel nemzeti érzés: kozmopolitáknak, akik az imperializ-
mus érdekében felforgatták Lengyelországot. Az elsô titkár szerint, aki 
nem lojális a népi Lengyelország iránt, annak elôbb vagy utóbb el kell 
hagynia az országot. A kivándorló személyek olyan útiokmányt kaptak, 

18 http://www.marzec1968.pl/portal/m68/797/6965/Represje.html (2008. 07. 01.)
19 Eisler: i. m. 88–140.
20 Beszéd a varsói pártaktíva ülésén (1968. március 19.). In: Władysław Gomułka: A 

szocializmus építésének problémái. Válogatott beszédek 1964–1969. Budapest, Kossuth 
Könyvkiadó, 1970. 127–155.
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amellyel nem térhettek vissza Lengyelországba.21 A cél egyértelmûen a 
munkásság és az értelmiség szembeállítása volt. A kampány egyszerre 
volt antisztálinista és nacionalista. A párt így vezette le az egyre romló 
gazdasági helyzet miatt kialakuló társadalmi feszültséget.
Elôszeretettel hangsúlyozták a diáklázadásban vezetô szerepet vállaló 

diákok zsidó származásra utaló vezetéknevét. Elôfordult, hogy az illetô 
szülei a pártban foglaltak el pozíciót. Nyíltan vádolták ôket a „lengyel 
nemzet érdekeinek elárulásával”. A propaganda kiterjedt a gazdaságban 
és a kultúrában tevékenykedô zsidó származású állampolgárokra is. 
A „cionistaellenes” jelszavak megjelentek a munkások körében a felülrôl, 
munkaidôben szervezett gyûléseken, a különbözô intézetekben vagy a 
városok által szervezett nagygyûléseken. Ennek következtében 1968 és 
1972 között összesen több mint 15 ezer embert kényszerült emigrációba.22

III. 1968 után: a revizionizmus vége és az új evolucionizmus

Mindez fordulópontot jelentett a lengyel ellenzék történetében. Az a bru-
tális értelmiségellenes pogrom, melyet Moczar tábornok vezetésével a 
hatalom levezényelt, egyedülálló volt a kelet-európai országok 1945 utáni 
történetében. Abban az idôszakban, amikor Csehszlovákiában éppen 
kibontakozóban volt a prágai tavasz, és a szabadabb légkör egyre több 
értelmiségit ragadott írásra és gondolkodásra, amikor Magyarországon 
az új gazdasági mechanizmus bevezetése után néhány hónappal 
sokan reménykedve várták a szocializmus „emberarcúra” formálását, 
Lengyelországban ennek az ellenkezôje következett be. Az ellenzéki vagy 
azzá váló értelmiség elôször döbbenhetett rá, hogy az államszocializmus 
létezô keretei túlságosan szûkek a remélt reformoknak.
Leszek Kołakowski marxista filozófus is emigrációba kényszerült. 

Három évvel késôbb a párizsi Kultura hasábjain fejtette ki gondolata-
it a fennálló államszocialista rendszerrel kapcsolatban. A „Tézisek a 
reményekrôl és reménytelenségekrôl” címû esszéje az otthon maradt 

21 A cionistaellenes politikáról és következményeirôl az eseményekben érintett sze-
mélyek visszaemlékezéseivel lásd: Dworzec Gda ski (Gda ski pályaudvar), lengyel 
dokumentumfilm, 2007. Rendezte: Maria Zmarz-Koczanowicz.

22 Eisler: i. m. 2006. 131.
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ellenzékiek krédója lett.23 Részben Kuro  és Modzelewski megállapí-
tásainak a folytatása, részben azok felülvizsgálata annak érdekében, 
hogy használható programot mutasson az ellenzék számára a hata-
lommal szembeni harcban. Kołakowski egyetértett a „Nyílt levél” azon 
megállapításával, hogy a despotikus (monopol) hatalmat nem lehet rész-
ben megszüntetni, hiszen akkor az nem lenne monopoljellegû. Azonban 
elvetette azt a korábbi nézetet, hogy csak erôszakos, azaz forradalmi 
úton lehet a rendszert megváltoztatni. A rendszer merevsége attól 
függ, hogy a benne élô emberek mennyire vannak meggyôzôdve errôl 
a merevségrôl.24 Ráadásul a rendszer a Kuro ék által leírt belsô ellent-
mondásai miatt nem képes szintézisre, és ezzel folyamatosan gyengíti 
önmagát.25 A filozófus szerint éppen ez a rendszer gyenge pontja, amit 
ki lehet használni.
A megfigyelt jellemzôkbôl éppen az következik, hogy egy társadalmi 

ellenállási mozgalom ellensúlyt képezhet, amely képes korlátozni és 
tovább gyengíteni a rendszert. Ez véleménye szerint nem vezet el egy töké-
letes társadalomhoz, a szocializmushoz, de legalább alkalmasabb lesz az 
életre. Tehát ez a reformista álláspont nem abszurd, mert úgy fogja fel 
önmagát, mint a rendszer veleszületett kizsákmányoló jellegével szem-
beni ellenállást. Kołakowski is kitért a Szovjetunióra. Úgy látta, hogy 
miközben a rendszer legitimációs ideológiája teljesen hidegen hagyja a 
társadalmat, a szovjet „imperialista ideológia” elért bizonyos sikereket. 
Ennek hatására ugyanis az emberekben él az a meggyôzôdés, hogy a 
szovjet vezetôk képesek erôvel leverni minden nem eléggé engedelmes 
protektorátust.26 Ugyanakkor azt hangsúlyozta, hogy nem feltétlenül kell 
a forradalmaknak fegyverrel gyôzni; a rendszer erkölcsi összeomlásával 

23  Lásd: Leszek Kołakowski: Tezy o nadziei i beznadziejno ci. In: uô: Czy diabeł 
mo e by  zbawiony i 27 innych kaza . Kraków, Znak, 2006. 405–426.

24 Ezzel Kołakowski filozófiailag Marxtól visszatért Hegelhez, nevezetesen, 
hogy az „úr-szolga viszonyban” a tudat határozza meg a létet, vagyis alulról is 
kikényszeríthetô a változás. Késôbb e gondolat erôsen hatott a katolikus egyház 
társadalmi politikájára, különösen Lengyelországban.

25 Kołakowski: i. m. 412.
26 Uo. 417.
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a változás amúgy is be fog következni, ahogyan az orosz cári birodalom 
esetében is történt 1917-ben.27

A Szovjetuniótól való függésben is ellentétek feszültek. Egyrészt garan-
ciát jelent a kormányzó pártnak a saját pozíciói megtartására, másrészt 
pedig a kormányzó párt érdekelt a függés gyengítésében, hogy szélesítse 
saját döntési szabadságát. Ez feszültséget szül a hatalmi gépezetben, gyen-
gíti a rendszer egészét, majd eljön az a pont, amikor a társadalmi nyomás 
sikeres lehet. Kołakowski szerint a nemzeti szuverenitás szükséges, de 
nem elégséges feltétele a népesség társadalmi emancipációjának. Ebben 
pedig elsôsorban az értelmiségnek van feladata, melynek segítségével a 
felosztások idején a lengyel nemzet ellen tudott állni a ruszifikációnak 
és a germanizációnak is.28

A cél természetesen egy olyan önigazgató szocializmus létrehozása volt, 
amelyben a társadalom gyakorolja az ellenôrzést a termelési eszközök, 
illetve a nemzeti jövedelem elosztása felett. De a programba beépültek 
a 68-as diákkövetelések vagy legalábbis egy részük. Az 1968. március 
28-án elfogadott „Diákmozgalom deklarációja” már a szabad szakszerveze-
tek létrehozását (tworzenie niezale nych zwi zków zawodowych) követelte.29 
A „Tézisek…” a politikai pluralizmust és az üzemi szervezetek szabadságát 
(swoboda zrzesze  zawodowych) tûzte ki célul.30 Kołakowski tehát egy olyan 
társadalmi mozgalmat képzelt el 1971-ben, amely az egyre gyengülô 
hatalmat változásokra tudja kényszeríteni. Ez az elképzelés köszön visz-
sza 1978 októbere után II. János Pál pápa politikájában is, vagyis hogy 
a társadalmon keresztül kell nyomást gyakorolni a kormányzatra.31

Az ellenzéki értelmiség körében általános volt a politikai pluralizmus 
bevezetésének és a demokratikus szocializmus létrehozásának a követe-
lése. Ugyanakkor senki nem támogatta a kapitalizmus visszaállítását és a 
reprivatizációt. Két okból sem tették ezt. Egyrészt a saját meggyôzôdésük 
szerint is jobb lett volna egy „demokratikus szocializmus”, mint bár-

27 Uo. 418.
28 Uo. 419–420.
29 Eisler: i. m. 446.
30 Kołakowski: i. m. 423.
31 A lengyel pápa kelet-európai politikájáról részletesebben lásd: Mitrovits Miklós: 
II. János Pál pápa elsô lengyelországi látogatása. A lengyel pápa a lengyel a szov-
jet dokumentumok tükrében (1978–1980). KÚT, IV. (2007) 1–2. sz. 145–163.
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milyen kapitalizmus, másrészt a munkásság támogatását nem lehetett 
volna megnyerni egy kapitalista programmal. A hetvenes évek elején 
az ellenzék már egyre inkább az elsô világháború elôtti Szocialista Párt 
(PPS) programjához közeledett. A függetlenség csak a társadalmi refor-
mokkal együtt érhetô el, és nem fordítva.32 A kommunizmus fennálló 
(totalitáriusnak tartott) formáját elvetették, helyette egy demokratikus 
szocialista társadalmat képzeltek el. Elvetették a szocializmus szem-
beállítását a kapitalizmussal, ehelyett a totalitárius rendszer és a demok-
rácia ellentétpárjában gondolkodtak. Ebben a harcban a politikai demok-
ráciát csupán eszköznek tartották a termelés társadalmi ellenôrzésének 
megvalósítása érdekében.33

A Nyílt levél és Kołakowski tézisei mellett az ellenzéki gondolkodás 
harmadik alapköve Adam Michnik Új evolucionizmus címû esszéje volt, 
melyet az 1956-os események huszadik évfordulójára tett közzé szintén a 
párizsi Kulturában.34 Ebben Michnik erôsen támaszkodott a két korábbi 
dokumentumra, de azokat önálló programmá fejlesztette tovább . 
Elôdeihez hasonlóan ô is úgy látta, hogy a baloldali és demokrati-

kus politikai platform, melyet „revizionistának” neveztek, 1956-ban 
nem szervezôdött önálló párttá, ezért vereséget szenvedett. Ez per-
sze nem derült ki azonnal, csupán akkor vált nyilvánvalóvá, amikor a 
társadalmi konfliktusok kiélezôdtek, és nyíltan állást kellett foglalni 
egy-egy ügyben. A revizionisták a párton belül nem tudtak 1968-ban 
a diákság, 1970-ben pedig a munkásság mellé állni, így végleg komp-
romittálódtak.35 Hasonló sorsa jutott az általa „neopozitivistának” neve-

32 Az 1956-os magyarországi forradalom idején a Nagy-kormány még éppen for-
dítva gondolta: elôször a függetlenség kivívása, aztán a társadalmi reformok meg-
valósítása, miközben a lengyel példa azt mutatta, hogy lehetséges a társadalmi 
engedmények akceptálása szovjet részrôl, de az elszakadásra nincs lehetôség. 
Ebbôl a szempontból a lengyel ellenzék a hetvenes években jóval realistább állás-
pontot képviselt, mint a magyar 1956-ban.

33 Jan Skórzy ski: Od Solidarno ci do Wolno ci. Warszawa, Trio, 2005. 129–187. 
34 Adam Michnik: Új evolucionizmus. In: uô: Gondban a bohóc. Esszék és tanulmányok. 
Pozsony, Kalligram, 1996. 19–33.

35 Michnik: i. m. 1996. 22–26. Az 1970. december 13-án bevezetett áremelések hatá-
sára sztrájkba léptek Gda sk, Gdynia és Szczeci  hajógyári munkásai. A hatalom 
erôszakkal válaszolt. A decemberi eseményeknek legkevesebb 45 halottja és 1165 
sebesültje volt. Vö. Andrzej Paczkowski: Fél évszázad Lengyelország történetébôl 1939–
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zett irányzat is. Ezen elsôsorban a katolikus Znak-csoportot értette. Ôk 
az elsô világháború elôtti nemzeti demokraták (Roman Dmowski) hagyo-
mányát folytatva, a hatalom támogatásáért cserébe engedményeket vár-
tak. A másik katolikus csoport pedig a Wi  folyóirat köré szervezôdve 
ötvözte a revizionista és neopozitivista álláspontot. Ez utóbbiak tették 
lehetôvé a baloldali értelmiség számára az egyházhoz való közeledést. 
A neopozitivisták azonban a kompromisszumtól a kompromittációig 
jutottak, folyamatosan lemondtak saját alapelveikrôl a hatalomtól kapott 
engedményekért cserébe.36

1968 Michnik számára azt jelentette, hogy mindkét irányzatnak vége. 
Ám kissé igazságtalanul hibáztatta az ún. „revizionistákat”, hiszen ennek 
az irányvonalnak valójában a Varsói Szerzôdés csehszlovákiai katonai 
intervenciója vetett véget.
A lengyel ellenzék így jutott el ahhoz a gondolathoz, melyet már 

Kołakowski is megfogalmazott, hogy az értelmiség feladata a társadalom 
megszervezése. Mindannyian úgy látták, hogy ebben nem számíthatnak 
(nem is számíthattak) a párt segítségére, alulról kell jönnie a kezdemé-
nyezésnek. 1968 továbbá azt is jelentette Michnik számára, hogy lehet-
séges a változás. „A csehszlovák lecke az evolúció határait szemlélteti, de 
bizonyítja azt is, hogy az evolúció lehetséges.”37 Kołakowski gondolatait 
folytatva Michnik arra szólított fel, hogy a társadalom legyen az ellen-
zéki politika címzettje, hiszen nem a párt számára, hanem az embe-
rek számára kell programot adni. A párt számára a legjobb útmutató 
az alulról jövô nyomás. Az új evolucionizmus lényege, hogy a munkásságra 
támaszkodva rákényszeríti a hatalmat a változásokra. Ez az a társadalmi 
réteg, melytôl a hatalom a legjobban tart, erre a történelem sok példát 

1989. Budapest, 1956-os Intézet, 1997. 259.; Wojciech Roszkowszki: Najnowsza 
historia Polski. Tom II: 1945–1980. Warszawa, wiat Ksi zki, 2003. 591.; Edward 
Gierek: Válogatott beszédek. Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1978. 12.

36 Michnik: i. m. 24–25. 1968 után e katolikus csoportok lehetôvé tették a baloldali 
értelmiség, pl. Michnik, Lipi ski, Woroszylski, Słomi ski számára, hogy pub-
likáljanak a Tygodnik Powszechnyben, a legnagyobb katolikus hetilapban. Az ide-
ológiai különbségek ellenére kialakult a közös platform, melynek alapja a tota-
litárius állam demokratizálása volt. A baloldali és a katolikus értelmiség köze-
ledését Michnik a Ko ciół, lewica, dialog (Egyház, baloldal, párbeszéd) címû 
mûvében foglalta össze. Lásd: Skórzy ski: i. m. 148–149.

37 Michnik: i. m. 23.
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szolgáltatott már. Az intézményi kereteket nem határozta meg, de fel-
vetette a független szakszervezetek vagy munkásbizottságok létrehozását. 
Mintának a spanyol átmenetet tekintette, vagyis nem a „reform vagy for-
radalom” dichotómiában gondolkodott, hanem a lassú és fokozatos vál-
tozások kikényszerítését tûzte ki célul a hatalomra irányuló társadalmi 
nyomás fokozása által.38

Michnik a Szovjetuniót sem hagyta figyelmen kívül. Kuro  és 
Modzelewski korábban úgy ítélte meg, hogy Moszkva gazdasági okok 
miatt nem avatkozna be fegyverrel a lengyel változások menetébe, 
hiszen elfogytak már az ötvenes évek gazdasági és társadalmi tartalékai, 
melyekkel konszolidálni lehetne a helyzetet. Kołakowski tézisei szerint 
morálisan omlik majd össze a rendszer a társadalmi nyomás alatt, így 
nem lesz ereje beavatkozni. Emellett sem a lengyel, sem a szovjet hata-
lomnak nem érdeke a fegyveres intervenció. Ezzel szemben Michnik 
Gomułka példájára emlékeztetett, aki azt a történelmi tapasztalatot 
szolgáltatta, hogy lehetséges meghallgatásra találni és támogatást sze-
rezni Moszkvában is. Szerinte mindkét fél számára katasztrófa lenne 
egy katonai fellépés a lengyel változásokkal szemben. A lengyel vezetôk 
számára ez a „trónfosztást” jelentené, a szovjeteknek pedig számolniuk 
kellene a nemzetközi következményekkel. A katonai intervenció elle-
ni érve továbbá, hogy a lengyel munkások elszántsága és hagyományos 
oroszellenessége miatt egy ilyen akció egyet jelentene egy hadüzenettel. 
A háborút a Szovjetunió természetesen katonailag megnyerné, de poli-
tikailag mindenképpen veszítene.39 Ebbôl adódik, hogy mindenki sze-
retné elkerülni ezt a végkifejletet.

IV. Összegzés

A lengyel diákok és az értelmiség egyöntetûen szimpatizáltak a prágai 
tavasszal. Dub ek januári megválasztása után azonnal megjelent a jelszó: 
„Lengyelország saját Dub ekére vár.” 1968 márciusának eseményeibôl 
azonban azt a következtetést vonták le, hogy a rendszer megreformál-

38 Uo. 29.
39 Uo. 28.
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hatatlan. Ez volt a revizionizmus vége Lengyelországban, majd a cseh-
szlovákiai katonai intervencióval egész Kelet-Európában. Március után 
a lengyel ellenzékiek nem gondolták többé, hogy az államszocializmus 
vagy, ahogyan Modzelewskiék hívták, a „bürokratikus elit uralma” 
felülrôl indított reformok útján megváltoztatható. Ettôl kezdve a pár-
ton kívül keresték a megoldásokat. A diákmozgalom leverése bizonyos 
elôképe volt a prágai tavasz leverésének. Gomułka ugyanis a reformok 
elutasításának kérdésében nagyon határozottan osztotta a szovjet veze-
tés dogmatikusainak álláspontját. Lengyelország a Szovjetunió után a 
második legnagyobb katonai erôvel vette ki a részét a Varsói Szerzôdés 
csehszlovákiai katonai akciójából.
Az 1968-as lengyel és csehszlovák események döntô hatással voltak 

az ellenzéki mozgalomra, és fordulópontot jelentettek a gondolati evo-
lúcióban is. Az utólagos értékelésekben azonban már felfedezhetôek az 
ideológiai különbségek. Neal Ascherson brit történész, aki a márciusi 
események szemtanúja volt Lengyelországban, azt emelte ki, hogy a nyu-
gat-európai lázadó diákok végsô céljukat tekintve egyetértettek cseh és 
lengyel társaikkal: „egalitárius szocialista köztársaságot akartak, ahol 
a termelést a munkások irányítják”.40

Ezzel szemben Leszek Kołakowski, marxistából lett „keresztény-
demokrata”, az események 40. évfordulójára azt írta levelében, hogy 
1968-ban „tiltakoztunk a kulturális és politikai rabság ellen, a cenzúra 
ellen, a pártbürokrácia ellen, amely a nemzetet megfosztotta a kor-
mányzástól”.41 Hozzá hasonlóan a lengyel ellenzéki mozgalom késôbbi 
vezéralakja, Adam Michnik a Varsói Egyetemen megrendezett ünnep-
ségen liberális szempontból úgy fogalmazta meg Március lényegét, hogy 
„egy új generáció lázadt fel, amelynek nem volt személyes tapasztalata 
sem a háborúról, sem a sztálinizmusról. Nem volt tehát belekódolva a 
félelem. Lengyelország szabadságát akarta, az ember szabadságát akar-
ta Lengyelországban. Márciusban lezárult az értelmiség utolsó flörtje 

40 Neal Ascherson: The Polish March: students, workers and 1968.   http://www.
opendemocracy.net/article/globalisation/the_polish_march_students_workers_
and_1968 (2008. 03. 16.) 

41 Leszek Kołakowski: Uwaga o Marcu. http://wyborcza.pl/1,76842,5016993.html 
(2008.07.01.)
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a kommunista hatalommal és a kommunista ideológiával.”42 Láthatjuk, 
hogy 2008-ban liberális oldalról már „nem illik” a munkásokra és az 
önigazgató szocializmusra hivatkozni.
1968 eseményei döntôen befolyásolták a kelet-európai térség fejlô-

désé  nek egészét. Magyarországon, Csehszlovákiában, a Szov jet unióban 
és Lengyelországban is komoly következményei voltak a történelem 
késôbbi alakulására, ha pedig a régió ellenzéki mozgalmaira tekintünk, 
akkor a lengyelek kiemelt helyen szerepelnek. A lengyel ’68 elsôsorban 
abban különbözött a csehszlovák és magyar eseményektôl, hogy nem 
fentrôl, hanem alulról érkezett a változtatás igénye. Az önigazgató szo-
cializmus, a termelés társadalmi ellenôrzése és a demokrácia gondolata, 
mely 1968-ban jelent meg elôször nyílt programként, végül 1980-ban a 
Szolidaritás mozgalomban valósult meg rövid idôre.

42 Wojciech Załuska – Dominik Uhlig: Jak pokolenie ’68 zmieniło wiat. http://wyborcza.
pl/1,88574,5005657.html (2008. 03. 14.)



Szerdahelyi István

DIÁKLÁZADÁSOK JAPÁNBAN 1968–69-BEN

1968-69-ben a párizsi eseményekhez hasonló erôvel robbantak ki diák-
lázadások Japánban. Több tízezer tüntetô diák és a rendôri roham-
osztagok összecsapása mindennapossá vált Tokió utcáin, a legrangosabb 
egyetemek területén. A megmozdulások okai és jellege nagy hason-
lóságot mutatott a nyugati világ más hasonló diáklázadásaival, de ter-
mészetesen kimutathatóak a japán sajátosságok is. Jelen dolgozatban 
nem térek ki az ideológiai háttérre, hiszen ezek jórészt megegyeznek 
a világ más pontjain tapasztalt irányzatokkal. Marcuse, Mao és társai 
munkássága a japán fiatalok körében is népszerûek volt, sôt, hozzájuk 
társultak a japán marxista gondolkodók is, mint például Marujama 
Maszao, aki politikaelméleti, társadalomkritikai munkáiban olyan tézi-
seket fogalmazott meg, amelyek komoly szellemi táplálékot nyújtottak a 
baloldali, forradalmi eszmék iránt fogékony egyetemi ifjúságnak. Jelen 
rövid vázlatban az eseménytörténetet bemutatva igyekszem érzékeltetni 
a japán sajátosságokat.
1945. augusztus 15-én az ország háborús vereségével új korszak vette 

kezdetét Japánban. Az Amerikai Egyesült Államok megszállásával elin-
dult Japán átalakítása oly módon, hogy az megfeleljen Washington érde-
keinek. Ez az átalakítás magában foglalta a politikai szabadságjogok 
biztosítását csakúgy, mint a gazdaság megszabadítását a monopolhely-
zetben lévô óriáskonszernektôl, a zaibacuktól. A japán társadalomból 
robbanásszerûen tört elô több évtizedes elfojtott energia, és az akti-
vizálódó baloldali értelmiség és a munkásszakszervezetek vezetésével 
újjáéledt a japán baloldali tömegmozgalom. Ezt a mozgalmat táplálta 
a mérhetetlen nyomor, a múlttal történô leszámolás belsô igénye és az 
amerikai megszállás ellentmondásai. E korai szakaszban az amerikai 
megszállók legfontosabb célja a militarista múlt maradványainak eltör-
lése mellett a zûrzavar és anarchia kibontakozásának megakadályozása 
volt. A kormányozhatóság fenntartása érdekében nem számolták fel a 
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régi közigazgatást, csupán kísérletet tettek arra – nem sok sikerrel –, 
hogy a háború alatt kompromittálódott személyeket kiszûrjék, és meg-
változott tartalommal ugyan, de életben tartották a császárság intéz-
ményét is. Hasonló megfontolásból született meg az új alkotmány, mely-
nek 9. paragrafusa kimondja, hogy Japán nem tart fenn hadsereget, 
és örökre lemond a háborúról mint a nemzetközi konfliktusok meg-
oldásának eszközérôl.
1949-ben megszületett a Kínai Népköztársaság, 1950-ben kitört a 

koreai háború, és az Egyesült Államok számára kulcsfontosságú kér-
déssé vált, hogy Japánt bevonja az amerikai védelmi övezet gyûrûjébe. 
Értelemszerûen nagyobb jelentôséghez jutott a baloldali veszély elhá-
rítása, és egyidejûleg megteremtôdtek a feltételei annak, hogy Japán 
visszanyerje szuverenitását. 1952-ben életbe léptek a San Franciscóban 
aláírt békeszerzôdés és a japán–amerikai biztonsági szerzôdés hatá-
rozatai. (Japán legfontosabb szomszédjaival, a Szovjetunióval, a Kínai 
Népköztársasággal és Koreával a békeszerzôdés késôbbi idôpontra toló-
dott.) Okinava és néhány csendes-óceáni sziget amerikai közigazgatás 
alatt maradt, továbbá kimondták, hogy Japán külsô és belsô ellenséggel 
szembeni biztonságát az Egyesült Államok garantálja, és ehhez Tokió 
minden feltételt biztosít. Ezzel kezdetét vette a háború utáni szuverén 
Japán állam története.
Ismert, hogy a szédületes ütemû japán gazdasági fejlôdés a kore-

ai háború kirobbanásával vette kezdetét, és évtizedekig meg tudta 
ôrizni lendületét. Ez a rohamos fejlôdés olyan változásokat idézett elô 
a társadalomban, amelyekre nehezen találta meg a megfelelô választ. 
A tömegtársadalom, tömegfogyasztás gyors kiépülésének minden ismert 
mellékhatása fokozott erôvel jelentkezett Japánban. A politikában a kon-
zervatív és mindvégig hatalmon lévô Liberális Demokrata Párt hang-
súlyozta a gazdasági fejlôdés és a japán–amerikai biztonsági szerzôdés 
elválaszthatatlanságát. A legnagyobb ellenzéki párt, a Japán Szocialista 
Párt a szakszervezetekkel a háta mögött természetesen a munkavállalók 
érdekeit igyekezett képviselni, ugyanakkor a zászlajára tûzte a béke-
alkotmány megôrzése mellett a semlegesség elérését is. Szintén ellen-
zékben tevékenykedett a Japán Kommunista Párt, amely ugyan a par-
lamentben nem képviselt jelentôs erôt, de igen komoly befolyása volt az 
értelmiség és a diákság köreiben.
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Az 1968. évi események elôzményei közül kiemelendô az 1960-ban 
kirobbant össznemzeti tiltakozás a japán–amerikai biztonsági szerzôdés 
megújítása ellen. 1958-ban Tokió és Washington tárgyalásokat kezdett 
arról, hogy a biztonsági szerzôdést oly módon változtassák meg, hogy 
Japán is aktívabb részt vállalhasson a védelme garantálásából, azaz a két 
ország egyenrangú félként szerepeljen a szerzôdésben. Az Amerika-elle-
nes és semlegességre törekvô baloldali pártok szempontjai találkoztak a 
tömegek pacifizmusával, akik ragaszkodtak a békealkotmányhoz, és tar-
tottak attól, hogy egy szorosabb japán–amerikai szövetség a szigetországot 
is belerángatja egy nemzetközi konfliktusba. Országos mozgalom bon-
takozott ki. 1960-ban Kisi Nobuszuke miniszterelnök Washingtonban 
aláírta az új szerzôdést, ami elsöprô tiltakozási hullámot váltott ki oda-
haza. A JSZP, a JKP, a szakszervezetek, a diákszervezetek, nôszervezetek 
és számtalan civil szervezôdés mozgósítására több százezres tömeg-
tüntetésekre került sor. A tiltakozás végül nem vezetett eredményre, 
de erre az idôpontra tehetô, hogy a baloldali pártok, elsôsorban a JKP, 
befolyása ugrásszerûen megnôtt az egyetemi diákság körében, és lét-
rejöttek az „új baloldal” szervezetei, amelyek elégedetlenek voltak a 
JKP szerintük nem eléggé forradalmi tevékenységével, és radikálisabb 
nézeteket hirdettek. Ezek a szervezetek kis szekták, körök formájában 
szervezôdtek az egyetemeken. A legnagyobb közülük a „forradalmi mar-
xisták” elnevezésû csoportosulás volt, akik közvetlenül egy forradalom 
révén kívánták megdönteni a kapitalizmus rendszerét. Példaképüknek 
tekintették nem csupán a maoista Kínai Népköztársaságot, de a Kim Ir 
Szen diktátor vezette Koreai Népi Demokratikus Köztársaságot is. Az 
egyetemi érdekképviseleti, diák-önkormányzati szervezetekben éles harc 
bontakozott ki, hogy melyik csoport veszi kezébe az irányítást.
A biztonsági szerzôdés megújítása által kiváltott tiltakozási hullám 

elcsendesedésével a kormányzat és a rohamosan erôsödô munkaadók a 
szakszervezetek átalakításával igyekeztek elejét venni a munkavállalók 
mozgalmának. Ez az igyekezetük sikerrel járt a vertikális, azaz cégek-
hez és nem ágazatokhoz kötött szakszervezeti rendszer kiépítésével. 
A szakszervezetek kiválása értelemszerûen radikalizálta a baloldal egy 
részét. Az 1964-es tokiói olimpia által fémjelzett gazdasági nagyhata-
lommá válás idején egyetemre kerülô ifjúság már nem rendelkezett köz-
vetlen élményekkel a háború alatti idôkrôl, viszont számos olyan prob-
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lémával szembesült, amire sokuk a radikális baloldali válaszokat tartotta 
célravezetônek. Melyek voltak ezek a problémák?
Az egyik legfontosabb motívum kétségtelenül az egyetemi oktatás 

tömegessé válása. 1960-ban a felsôoktatásban résztvevôk száma 860 ezer 
volt. Ez a szám 1970-re már elérte az 1 millió 770 ezret, azaz több mint 
kétszeresét. Az egyetemek intézményrendszere és oktatási struktúrája 
ugyanakkor nem alkalmazkodott a diákok tömeges megjelenéséhez, és 
ez komoly feszültségekhez vezetett. Az egyetemek ügyeinek intézésébôl 
a diákság ki volt rekesztve, és a háború elôtti tekintélyelvû elitoktatás 
hagyományain nem változtatott sem az egyetem vezetése, sem pedig a kor-
mányzat. A diákok pedig egyre hangosabban hallatták a hangjukat.
A Narita tokiói nemzetközi repülôtér építéséhez szükséges földek 

kényszerfelvásárlásával kapcsolatos zavargások szintén alkalmat és okot 
adtak arra, hogy a lázadó diákság harcba induljon. A földjüket meg-
védeni szándékozó parasztok támogatókra leltek a radikális diákokban, 
akik rendszeresen összecsaptak a rendôri rohamosztagokkal.
Japánt közvetlenül érintette a vietnami háború. A Vietnam északi 

területeinek bombázását végrehajtó B 52-es repülôk teljes logisztikai 
kiszolgálása a szigetország területén található amerikai légibázisokon 
történt. 1967-ben a Haneda tokiói repülôteret igénybe vevô gépek 40 
százaléka az amerikai haderô kiszolgálását végezte. Az Egyesült Államok 
7. flottáját alkotó hat repülôgép-anyahajó, hétszáz vadászbombázó és 65 
ezer katona állandó bázisa szintén Tokió közelében, Jokoszukában volt. 
A mûszaki berendezések javítása, a sebesültek ápolása ugyancsak a szi-
getországban történt. A japán társadalom széles rétegei hazájukat érez-
ték veszélyeztetve azáltal, hogy az Egyesült Államok Japánt is bevonta 
Vietnam elleni háborújába. Ennek hatására szervezôdtek meg a viet-
nami békét követelô társaságok, amelyek komoly aktivitást fejtettek ki 
az egyetemeken is. A háborúellenes tüntetések, zavargások szintén min-
dennaposak voltak a szigetország városainak utcáin.
Ekkortájt élénkültek meg az Okinava visszaszerzésére irányuló poli-

tikai mozgások is. A japán közvélemény számára a csendes-óceáni kis 
szigetsor továbbra is az amerikai megszállás szimbóluma volt, és hatá-
rozottan követelte a kormánytól, hogy kezdeményezze a szigetek japán 
közigazgatás alá helyezését. Ez az igény szintén széles körû támogatott-
ságot élvezett az egyetemi hallgatóság körében is.
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A helyzet pattanásig feszült, miközben egyre-másra érkeztek a hírek 
az amerikai és nyugat-európai városok nagy diákmegmozdulásairól. Egy 
szikra is elég volt, hogy lángba boruljanak a japán egyetemek. Ráadásul 
a Szató-kormány 1965-tôl kezdve nagymértékben megemelte az egye-
temek tandíjait is, ami szintén olaj volt a tûzre. Végül a Tokió Egyetem 
orvosi karán kirobbant botrány hatására Japánban is kezdetét vette a 
diáklázadások sorozata. A diákok körében nagy elégedetlenséget vál-
tott ki az orvosi gyakornoki rendszer; a végzôs hallgatóknak ingyen kel-
lett az egyetem által kijelölt kórházakban gyakorlatot folytatniuk. A til-
takozók egy csoportját kizárták az egyetemrôl, mire a hallgatóság egé-
sze szolidaritásból megkezdte a sztrájkot. 1968 márciusában a diákok 
megszállták a Tokió Egyetem épületeit, megakadályozva az oktatást. 
Barikádokat emeltek, és nem engedték be az intézmények területére az 
oktatókat, illetve az egyetem munkatársait. Országos egyetemi sztrájk 
vette kezdetét, összesen 115 egyetemen szünetelt a munka, sôt számos 
középiskola is csatlakozott a sztrájkhoz. 1968 szeptemberében úgy tûnt, 
hogy a diákok követelései eredményesek voltak. Az ország legnagyobb 
egyetemén, a Nihon Egyetemen az adóhatóság vizsgálata nyomán nap-
világot látott, hogy az egyetem nem szabályosan használta fel a hallgatók 
tandíjából befolyt hatalmas összeget. Ez újabb tiltakozási hullámot indí-
tott el. A tanárok és a diákság közös gyûlésén határozat született, misze-
rint az egyetem vezetése lemond, és az új vezetés megválasztása már a 
diákok részvételével fog zajlani. A diákok betekintést nyerhetnek az egye-
tem pénzügyeibe, sôt a pénzek felhasználásába a diákság képviseleti szer-
veinek beleszólása is lehet. A 12 órán át tartó gyûlésen 35 ezer diák vett 
részt. A gyôzelem nem volt hosszú életû. Szató miniszterelnök erôszakra 
való hivatkozással már másnap eltörölte a megállapodásban foglaltakat. 
Az egyetemisták akaratát semmibe vevô kormányzati döntés hatására 
a diákmozgalom tovább radikalizálódott. Válaszképpen megkezdôdtek 
a kemény rendôrségi fellépések. A legnagyobb nyilvánosságot a Tokió 
Egyetem fôépületének ostroma kapta 1969 januárjában. Az ostrom 
harmincöt órán keresztül tartott, és a televíziós csatornák élôben köz-
vetítették, ahogy a vízágyúval és füstbombával támadó mintegy nyolc-
ezer rohamrendôrre a bukósisakos, arcukat kendôvel eltakaró diákok 
Molotov-koktélokat hajigálnak és hosszú bambuszbotokkal védekeznek. 
A diákok bukósisakjainak színe és a rajtuk lévô felirat jelezte, hogy melyik 
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szélsôbaloldali csoporthoz tartoznak. Legtöbbjük fehér sisakot viselt, 
„kaku maru” felirattal, ami a „forradalmi marxisták” megjelölése volt. 
Az ostromot követôen 631 diákot tartóztattak le. Ezzel egyidejûleg a kor-
mány felfüggesztette a januárban esedékes felvételi vizsgákat is. Egy egész 
generációt fosztottak meg az egyetemi tanulmányok lehetôségétôl.
Az országos méretû sztrájkok, nagygyûlések folytatódtak. 1969 szep-

temberében az ország 46 egyetemének képviseletében több mint húsz-
ezer diák gyûlt össze a tokiói Hibiya Parkban, de ekkorra már érezni 
lehetett a mozgalom kifulladásának elsô jeleit. Kezdetét vette a belsô 
harc és rivalizálás a különbözô radikális csoportosulások között az egye-
temek diákönkormányzatain belüli vezetô szerepért. Ez a belsô harc 
hónapról hónapra egyre elkeseredettebbé vált, és hatására nem csu-
pán a társadalom széles rétegei, de a diákság jelentôs része is elfordult 
a mozgalomtól. A diákokkal korábban szimpatizáló médiumok is egyre 
gyakrabban mint „radikálisokat” kritizálták ôket. A csoportok, szekták 
közötti csatározásoknak a 70-es évek elsô felében több mint 80 halálos 
áldozata volt.
Ami a 70-es évek elsô felében történt, az a baloldali radikalizmus végsô 

és dicstelen idôszaka volt Japánban. Az egyre gyengülô és konformizálódó 
szervezetekbôl radikális sejtek váltak ki. Ezek között a legharcosabb 
a Kommunisták Szövetségébôl önállósodott Vörös Hadsereg Frakció 
volt. A Frakció tagjai megkezdték a felkészülést a fegyveres forradalom 
kirobbantására. Elsô céljuk a miniszterelnöki hivatal megtámadása lett 
volna. Jamanasi megyében a hegyek között gyakorlatoztak, mikor 1969 
novemberében a rendôrség lecsapott rájuk, és 53 tagot letartóztatott. 
A szabadlábon maradt tagok egy része úgy döntött, hogy menedékjogot 
kér a Koreai Népi Demokratikus köztársaságban, ahol tovább folytatják 
a készülôdést a világforradalomra. Egy 9 fôs csoport végül 1970 már-
ciusában egy belföldi légi járatot eltérítve sikeresen átmenekült Észak-
Koreába. A Frakció több tagja a forradalmi felkészülés lehetôségét a 
palesztin felszabadítási mozgalomba történô bekapcsolódásban látta. 
Ôk 1971 márciusában érkeztek Libanonba, ahol azonnal megkezdték 
az együttmûködést a palesztin katonai szervezetekkel. A japán terroris-
ták által végrehajtott akciók megrázták a világ közvéleményét. A leg-
súlyosabbra 1972 májusában került sor, mikor három japán terrorista 
tüzet nyitott a Tel-Aviv repülôterén várakozó utasokra, és huszonnégy 
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embert legyilkoltak. A Japán Vörös Hadsereg Frakció egy csoportja a 
hegyekben bujkálva Japánban maradt. 1972 februárjában a csoportot a 
rendôrség felfedezte, néhányukat letartóztatta, egy ötfôs csoport viszont 
túszt ejtve befészkelte magát egy hegyi házba. A több mint tíz órán át 
tartó rendôrségi ostromot bemutató televíziós élô közvetítést lélegzet-
visszafojtva figyelte az ország lakossága. Az ostromban több rendôr is 
életét veszítette. A letartóztatott tagok kihallgatása során kiderült, hogy 
egymással is kíméletlenül bántak, és 12 fôt a létezô legkegyetlenebb 
módon végeztek ki.
1972-re a diáklázadások lecsendesedtek, a radikális szélsôbaloldali 

akciók megszûntek. Okinava visszakerült Japánhoz, megkezdôdött a 
Narita repülôtér építése, Japán felvette a diplomáciai kapcsolatot a Kínai 
Népköztársasággal, Tanaka Kakuei miniszterelnök pedig a nyilvánosság 
nyomására belebukott a Lockheed-botrányba. A vietnami háború is a 
végéhez közeledett. Az egyetemeken fokozatosan bevezették a diák-önkor-
mányzatiságot. Mindeközben Japán a világ második gazdasági hatalma 
lett. A fiatalság jelentôs része elfordult a politikától, de napjaink idôsödô 
korosztálya nosztalgiával gondol vissza diákkorára, amikor még hittek 
ideákban, és képesek voltak értük harcolni is.
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Slavoj Žižek

1968-BAN A STRUKTÚRÁK KIMENTEK 
AZ UTCÁRA – VAJON MEGINT MEGTESZIK-E?*

Adorno Három tanulmány Hegelrôl címû munkáját annak a hagyományos 
kérdésnek a cáfolatával kezdi, amelyet Benedetto Croce könyvcíme, Mi 
élô és mi halott Hegelben? példáz. Egy ilyen kérdés ugyanis magában fog-
lalja, hogy önmagunkat agresszíven úgy állítjuk be, mint a múlt bíráit. 
Ha egy igazán nagy filozófussal foglalkozunk, akkor a kérdés, amit fel 
kell tennünk, nem az, hogy vajon mit mondhat még nekünk, mit jelent 
ma nekünk, hanem éppen az ellenkezôje: hogyan tûnünk fel mi neki 
a jelenlegi helyzetünkben, hogyan jelenik meg a mi korunk az ô esz-
merendszere számára? És ugyanezt kell tennünk ’68 májusával is, a glo-
bális kapitalista civilizáció megkérdôjelezésének utolsó radikális kísér-
letével, ami a kínai kulturális forradalommal együtt lezárja az októberi 
forradalommal kezdôdô korszakot. El kell kerülnünk az unalmasan arro-
gáns reflexiókat arra, hogy mit jelenthet ma még nekünk ’68, és ehe-
lyett megfordítanunk a kérdést: mit mondhatunk – ’68-as szemmel – a 
saját jelenünkrôl?
Mivel ’68 magában foglalt egy radikális ideológiakritikát, az elsô 

dolog, ami feltûnhet az akkori szemlélô számára, az, hogy a mai kor 
posztideologikusnak deklarálja magát – és éppen az ideológia eme taga-
dása adja a végsô bizonyítékát annak, hogy ma jobban bele vagyunk 
ágyazva az ideológiába, mint bármikor. Ma az ideológia még inkább 
küzdôtér, mint bármikor – és többek között éppen a múlt hagyomá-
nyainak kisajátítása a tét. Ennek egyik legvilágosabb megnyilvánulása 
Martin Luther King liberális kisajátítása – egy önmagában jellegzetes 
ideológiai „mûvelet”. Henry Louis Taylor nemrégiben megjegyezte: 

 * Ezúton is szeretnénk megköszönni a szerzônek, hogy rendelkezésünkre bocsá-
totta a kéziratát. (A szerk.)
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„Mindenki, a legkisebb srác is hallott már Martin Luther Kingrôl, és el 
tudja mondani, hogy élete leghíresebb momentuma a »Van egy álmom« 
kezdetû beszéd. Senki sem tudja azonban folytatni ezt a mondatot. Azt 
tudjuk csak, hogy a fickónak volt egy álma. De fogalmunk sincs, hogy 
mirôl álmodott.” King egyre jobban eltávolodott azoktól a tömegektôl, 
akik 1963 márciusában éljeneztek neki a híres „washingtoni menet-
ben”, ahol „a nemzet erkölcsi vezetôjeként” ünnepelték: amikor a szeg-
regáció mellett más kérdéseket is elkezdett feszegetni, sokat veszített 
támogatottságából, és erkölcsi vezetôbôl egyre inkább páriává vált. 
Ahogyan Harvard Sitkoff mondja, Kinget azért kezdte el foglalkoztatni 
a szegénység és a militarizmus, mert ezek megoldását létfontosságúnak 
tekintette, hogy „az egyenlôségbôl valami valóság legyen, és nemcsak faji 
testvériség alakuljon ki, hanem tényleges egyenlôség”. Badiou szavaival, 
King az „egyenlôség axiómáját” messze túlvitte a faji szegregáció prob-
lémáján: szegénység- és háborúellenes kérdésekkel foglalkozott, mielôtt 
meggyilkolták. Felszólalt a vietnami háború ellen, és 1968 áprilisában 
a köztisztasági munkások sztrájkját ment támogatni Memphisbe, ami-
kor merénylet áldozatául esett. „Kinget követni azt jelentette, hogy az 
ember a népszerûtlen utat választja, nem pedig a népszerût” (Melissa 
Harris-Lacewell).
Mindazt, amit ma a liberális demokráciához és szabadsághoz kötünk 

(a szakszervezetek, az egyetemes választójog, a szabad közoktatás, a saj-
tószabadság stb.), az alacsonyabb osztályok vívták ki hosszú és nehéz harc-
ban, és korántsem a kapitalista viszonyok „természetes” következményei. 
Idézzük csak fel a követelések listáját, amivel a Kommunista Kiáltvány zárul: 
a legtöbb, a termelôeszközök magántulajdonának eltörlését leszámítva, 
ma széles körben elfogadottnak számít a „burzsoá” demokráciákban – a 
néptömegek küzdelmének eredményeképp. Egy másik, hasonlóan igno-
rált tény: ma úgy állítják be a fehérek és feketék közötti egyenlôséget, 
mint az „amerikai álom” részét, egy magától értetôdô politikai-etikai 
axiómát – holott az 1920-as és 30-as években a kommunisták alkották 
az egyetlen politikai erôt, amelyik szót emelt a teljes faji egyenlôségért. 
A kapitalista propaganda itt éppúgy „elcsalja” az igazságot, mint a kato-
likus egyház, amikor úgy állítja be magát, mint a demokrácia és az embe-
ri jogok „természetes” védelmezôjét a totalitarizmus fenyegetésével szem-
ben. (Mintha legalábbis az egyház nem csak a 19. század végén fogad-
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ta volna el a demokráciát, akkor is kényszerûen, és világossá téve, hogy 
ez csak az „új idôknek” szóló engedmény, mert egyébként jobban meg-
felelne neki a monarchikus berendezkedés…)
1968 emlékezetéért ugyanilyen küzdelem folyik. Írásom címe termé-

szetesen Jacques Lacan válaszára utal a ’68-as párizsi falakon megjelenô 
jól ismert struktúraellenes graffitira: „Struktúrák nem mennek ki az 
utcára!” A felirat azt kívánta kifejezni, hogy a ’68-as tömeges diák- és 
munkástüntetéseket nem lehet megmagyarázni a strukturalizmus 
fogalmainak segítségével. Egyes történészek éppen ezért olyan kor-
szakhatárnak tekintik 1968-at, ami elválasztja a strukturalizmust a 
posztstrukturalizmustól, ami dinamikusabb volt és fogékonyabb az aktív 
politikai fellépésre. Lacan válasza márpedig az volt, hogy igenis ez tör-
tént 1968-ban: a struktúrák „leereszkedtek” az utcára, vagyis a látható, 
kirobbanó erejû történések végeredményben a strukturális egyensúly 
felborulásának – Lacan terminusával: a mesterdiskurzusból az egye-
temi diskurzusba való átmenetnek – az eredményei.
De vajon a ’68-as robbanás valóban átmenet volt-e a mesterdiskurzusból 

az egyetemi diskurzusba? Nem inkább az egyetemi diskurzus egyik vál-
fajának a csôdjét jelezte-e, a francia „köztársaságit”, ami a francia for-
radalomtól kezdve uralkodott? Konkrétan mibôl is állt a ’68 által jelzett 
elmozdulás? Boltanski és Chiapello A kapitalizmus új szellemében rész-
letesen vizsgálják ezt a kérdést, különösen Franciaország apropóján.1 
Webert továbbgondolva a könyv a kapitalizmus három, egymást követô 
„szellemét” különbözteti meg: az elsô, a kapitalizmus vállalkozó szel-
leme az 1930-as évek nagy válságának idején tûnik el; a kapitalizmus 
második szelleme már nem a vállalkozót eszményíti, hanem a nagy cég 
sikeres fônökét. (Könnyû észrevenni a szoros párhuzamot az individua-
lista, protestáns etikára épülô kapitalizmusból a „szervezeti ember” kor-
porációs-menedzseri kapitalizmusába való, jól ismert átmenettel.) Az 
1970-es évektôl megjelenik a „kapitalizmus szellemének” új figurája: 
a kapitalizmus feladja a termelés folyamatának hierarchikus, fordista 
struktúráját, és helyette kialakít egy hálózat alapú szervezeti formát, 
amely teret enged a munkavállalói kezdeményezésnek és a munkahelyi 

 1 Az átmenet részletes leírását lásd: Luc Boltanski – Eve Chiapello: The New Spirit 
of Capitalism. London, Verso Books, 2005.



114 ❯ SLAVOJ ŽIŽEK

autonómiának. A hierarchikus-centralizált irányítási lánc helyett kiter-
jedt hálózatokat kapunk résztvevôk sokaságával, a munkát „teamekben” 
szervezik, vagy projektek alapján, figyelembe veszik a vásárlói meg-
elégedettséget, és általánosan mobilizálják a munkásokat, hogy meg-
valósítsák vezetôik vízióit. Ily módon a kapitalizmus maga is átalakul, 
és új legitimációt nyer, mint egyenlôsítô projekt: miután kiemeli, úgy-
mond, az önálló interakciót és a spontán önszervezôdést, még a szélsôbal 
munkás-önigazgató retorikáját is kisajátítja, és antikapitalistából kapi-
talista jelszóvá alakítja át. 
A fogyasztás szintjén ez az új szellem az úgynevezett „kulturális kapi-

talizmus” szelleme: amikor nem elsôsorban hasznosságuk okán vagy stá-
tuszszimbólumként vásárolunk árucikkeket, hanem az általuk nyújtott 
élmény miatt: azért fogyasztjuk ôket, hogy ezáltal kellemesebbé és értel-
mesebbé tegyük az életünket. Ez a hármasság a lacani triászra hajaz: 
a közvetlen hasznosság Valósága (egészséges, jóízû étel, jó kocsi stb.), a 
státusz Szimbóluma (azért veszek meg egy bizonyos márkájú autót, hogy 
ezáltal jelezzem a státuszomat – lásd Thorstein Veblen elméletét), és az 
élvezetes és értelmes élmény Képzelete. Paul Verhoeven Az emlékmás 
(Total Recall) címû antiutópiájában egy ügynökség felajánlja kuncsaft-
jainak, hogy a tökéletes vakáció emlékét ülteti bele a memóriába: nem is 
kell elmenni sehová, praktikusabb és olcsóbb „közvetlenül” elnyerni az 
utazás emlékeit. Ha folytatjuk ezt a logikát, a virtuális valóság világába 
is kiruccanhatunk – hiszen ha úgyis csak az élmény számít, miért nem 
menekülünk azonnal a Képzeletbe, megkerülvén a komor Valóságot? 
A „beteljesítô fogyasztásnak” az élet minôségére kell koncentrálnia, ideje 
pedig „minôségi idô” – nem az elidegenedésé, a társadalom által ránk 
kényszerített példák utánzásáé, a félelemé, hogy lemaradunk a többiek 
mögött, hanem az igazi Én autentikus kiteljesítésének, a tapasztalat érzé-
ki játékának, a másokról való gondoskodásnak (az ökológiától a jóté-
konykodásig) az ideje. Íme a „kulturális kapitalizmus” egyik jellegzetes 
példája: a Starbucks „Ethosz-vizének” hirdetése:

„Az Ethosz-víz egy társadalmi küldetést jelzô márka, amelynek célja, hogy 
segítsen tiszta vízhez juttatni a gyerekeket, és felhívja az emberek figyel-
mét a vizeinket fenyegetô globális veszélyekre. Egy üveg Ethosz-víz meg-
vásárlásával 0,05 US-dollárral (0,1 kanadai dollárral) járulsz hozzá ahhoz a 
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célunkhoz, hogy 2010-ig 10 millió US-dollárt összegyûjtsünk. A Starbucks 
Alapítványon keresztül az Ethosz-víz humanitárius vízprogramokat támo-
gat Afrikában, Ázsiában és Latin-Amerikában. Ma az Ethosz-víz ado-
mányai meghaladják a 6,2 millió dollárt. Ezek a programok kb. 420 000 
embernek segítenek abban, hogy iható vízhez jussanak, javuljanak kör-
nyezetük higiéniás viszonyai és a higiéniai oktatás feltételei.”
(http://www.starbucks.com/retail/ethoswater.asp)

A hirdetés megmutatja, hogy a kapitalizmus a beteljesítô fogyasztás szint-
jén hogyan integrálta ’68 örökségét, az elidegenedett fogyasztás kritikáját: 
az autentikus élmény lett a mindenható. Nem ezért veszünk organikus 
élelmiszereket? Ki az, aki elhiszi, hogy a rothadófélben levô, sokkal drá-
gább alma tényleg egészségesebb, mert „bio”? De ha megvesszük, akkor 
nem pusztán árucikket vásárolunk és fogyasztunk, hanem ezáltal valami 
értelmes dolgot csinálunk, kimutatjuk a másokkal való törôdésünket és 
globális tudatosságunkat, részt veszünk egy nagy kollektív projektben. 
Ennek az új szellemnek a legújabb tudományos kifejezôdése egy új disz-
ciplína, a „boldogságtudományok” megjelenése – ámbátor hogyan is 
lehet az, hogy a spiritualizált hedonizmus eme mai korszakában, ami-
kor az élet célját közvetlenül is a boldogságban határozzuk meg, min-
dent elönt a kétségbeesés és a depresszió? A boldogság és élvezet „önsza-
botázsának” eme talánya miatt Freud üzenete napjainkban aktuálisabb, 
mint valaha. 
Egy egész ideológiai-történeti narratíva jön így létre, amelyben a szo-

cializmus úgy jelenik meg, mint egy konzervatív, hierarchikus, admi-
nisztratív rendszer, ’68 tanulsága pedig az, hogy „Viszlát, elvtársak”. Az 
igazi forradalom a digitális kapitalizmus forradalma: ez a kapitalizmus a 
’68-as lázadás logikus következménye és „igazi” lényege. Talán még ennél 
is messzebb mennek azok, akik megpróbálják a ’68-as történéseket bele-
gyömöszölni a „paradigmaváltás” divatos témájába. Sokat elárul itt az 
agytudományok agymodellje és a társadalom domináns ideológiai mód-
jai közötti párhuzam.2 Világos „áthallások” vannak a mai kognitivizmus 
és a „posztmodern” kapitalizmus között. Amikor Daniel Dennett azt hir-
deti, hogy az Énnek mint a lelki élet központi irányító ágensének kar-

 2 Catherine Malabou: Que faire de notre cerveau? Paris, Bayard, 2004.
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téziánus felfogását felváltja az egymással versenyzô többszörös szereplôk 
önálló interakciója, nem ismerünk-e rá a központi bürokratikus irá-
nyításból és tervezésbôl a hálózatokba, a többszörös lokális ágensek 
komplex interakcióján alapuló szervezésbe való átmenetre, ahol az Én 
„spontán megjelenô tulajdonként” formálódik? Ezért nemcsak arról van 
szó, hogy agyunk szocializálódik, hanem a társadalom maga is natu-
ralizálódik az agyban.3 Malabou helyesen hangsúlyozza, milyen nagy 
szükség van arra, hogy feltegyük az igazán fontos kérdést: „Mi a teendô, 
ha nem akarjuk, hogy az agy tudata közvetlenül és egyértelmûen meg-
feleljen a kapitalizmus szellemének?”
Tulajdonképpen Hardt és Negri felfogása is ezt a párhuzamot tük-

rözi. Az agytudományok azt tanítják, hogy az agyban nincs központi 
Én, döntéseink helyi ágensek interakciójának zûrzavarában születnek, 
és lelki életünk „önellátó”, vagyis nem szorul rá egy központi ágensre 
(ez a modell egészen véletlenül persze explicite is a mai „decentralizált” 
kapitalizmus mûködésére hajaz). Ennek mintájára az „önmagát irányí-
tó” sokaság új társadalma is olyan lesz, mint az Én mai kognitivista fel-
fogása, amely ebbôl a sokszereplôs interakcióból bontakozik ki, és nincs 
egy központi, irányító Én, aki, úgymond, „vezényelné” az elôadást. Nem 
csoda, hogy Negri kommunizmus-felfogása kényelmetlenül sok hason-
lóságot mutat a „posztmodern” digitális kapitalizmussal.
És – most jutunk el a lényegi ponthoz – ideológiáját tekintve ez az 

elmozdulás éppen az 1960-as forrongásra (’68 májusától és a német 
diákmozgalomtól az amerikai hippikig) adott reakció eredménye. 
A ’60-as évek antikapitalista megmozdulásai egy új, kulturális kri-
tikával egészítették ki a társadalmi-gazdasági kizsákmányolás hagyo-
mányos kritikáját: a mindennapi élet elidegenedettsége, a fogyasztás 
komodifikációja, a tömegtársadalom hiteltelensége, ahol mindenki 
„maszkot visel”, és szenved a szexualitás béklyóba verésétôl és a többi 
elnyomástól. A kapitalizmus új szelleme diadalittasan sajátította ki 1968 
egyenlôsítô és hierarchiaellenes retorikáját, miközben a szabad akarat 
sikeres lázadását hirdette mind a korporációs kapitalizmus, mind pedig 
a „létezô szocializmus” elnyomó társadalmi intézményei ellen. Ezt az 
új, szabad akaratot dicsôítô szellemet testesítik meg az olyan lezserül 

 3 Malabou: i. m. 88.
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öltözött, „cool” kapitalisták, mint a microsoftos Billy Gates vagy a fagy-
laltgyártó Ben & Jerry.
Természetesen több kritikai megjegyzés is érheti a kapitalizmus három 

„szellemét”. Elôször, amikor Boltanski és Chiapello elvetik Marx „redun-
dáns” alap–felépítmény-metaforáját (a „kapitalizmus szellemei” ugyan-
is nem pusztán apologetikus ideológiák, hanem azok alakítják magát a 
kapitalista termelést és a felhalmozás folyamatát), akkor vajon nem az 
ideológia egy leegyszerûsített fogalmával operálnak? Marx klasszikus 
árufetisizmus-fogalma nem egy olyan ideológiára utal-e (ideológiai misz-
tifikáció), ami a „gazdasági alap” leglényegén belül fejti ki mûködését? 
Másodszor, Boltanski és Chiapello nem azért kívánják megújítani a kapi-
talizmus kritikáját, hogy megszüntessék a kapitalista rendszert, hanem 
csak annak átalakulását sürgetik, hogy ki lehessen belôle küszöbölni a 
neoliberalizmus szélsôségeit. Elég radikális-e egy ilyen kritika? 
A bírálat dacára is alapvetônek tekintem azonban a könyv fô tézisét, 

ha meg akarjuk érteni a ’68-at követô idôszak ideológiai zûrzavarát. 
Napjainkban a hegemóniák gyakran úgy jelennek meg, mint kisebb-
ségi pozíciók, mint a hegemónnak feltételezett vélemény elleni tiltako-
zás. Amikor az újkonzervatívok a liberális „politikai korrektség” ter-
rorja ellen tiltakoznak, akkor egy fenyegetett kisebbség védelmezôinek 
szerepében lépnek fel. A „kisebbségek” és „a marginális helyzetûek” 
ünneplése a napjainkban uralkodó többségi pozíció. A másik példa a 
kritikusok azon csoportja, akik úgy támadják a patriarchátust, mintha 
ma is hegemón helyzetben lenne. Marx és Engels írta 150 évvel ezelôtt 
a Kommunista Kiáltvány elsô fejezetében, hogy „a burzsoázia, ahol ura-
lomra jutott, szétrombolt minden hûbéri, patriarchális, idillikus viszonyt”. 
Ezt sokszor elfelejtik azok a baloldali kulturális kritikusok, akik a pat-
riarchális ideológiát és gyakorlatot állítják a középpontba. Nem inkább 
azt érdemes észrevenni, hogy a patriarchális uralom éppen a mi tör-
téneti korszakunkban „lépett elô” fô támadási célponttá, amikor a jogok 
piaci individualizmusa fokozatosan felmorzsolja ezt az intézményt? Mi 
lesz a patriarchális családi értékekbôl, ha a gyerek feljelentheti a szüleit, 
ha azok elhanyagolják, vagy rosszul bánnak vele, vagyis, amikor a csa-
ládi intézményt és a szülôk jogait de jure egy független egyének között 
létrejött, ideiglenes és felbontható szerzôdéssé redukálják? 
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Hardt és Negri egészen odáig mennek, hogy ezt az új szellemet 
már kommunizmusnak nevezik. Marxhoz hasonlóan ünneplik a kapi-
talizmus „terület nélküli” forradalmi potenciálját, és a rendszeren belül 
találják meg az ellentmondást, vagyis ezen potenciál és a tôkés forma 
között (a felesleg magántulajdoni elsajátítása). Röviden, rehabilitálják 
a termelôerôk és a termelési viszonyok közötti ellentmondás régi mar-
xista koncepcióját: a kapitalizmus magában hordozza „az élet eljövendô 
új formájának csíráit”, szüntelenül termeli az új „közjavakat”, így egy 
forradalmi robbanásban ennek az Újnak kell megszabadulnia a régi 
társadalmi forma kötöttségeitôl. Nem csoda, hogy Negri mostanában 
egyre többet magasztalja a „posztmodern” digitális kapitalizmust, azt 
állítva, hogy az már kommunista, és csak egy kis apró lökésre, egy for-
mális gesztusra van szüksége, hogy nyíltan is az legyen. A mai kapi-
talizmus lényegében úgy próbálja meg elfedni a saját feleslegességét, 
hogy azt keresi, milyen módon tudja ismét magába olvasztani a szabad 
termelô sokaságot.
Ennek az iróniája éppen az, hogy amire Negri utal, nem más, mint 

az a folyamat, amelyet a mai „posztmodern” kapitalizmus ideológusai a 
materiálisból a szimbolikus termelésbe, a központi-hierarchikus szervezési 
logikából az önellátó önszervezôdésbe, a többközpontú korporációkba 
való átmenetként ünnepelnek. Negri azonban hû marad Marxhoz: meg-
próbálja bebizonyítani, hogy Marxnak igaza volt, az „általános értelem” 
felemelkedése hosszú távon összeegyeztethetetlen a kapitalizmussal. 
A „posztmodern” kapitalizmus ideológusai éppen ellenkezôképpen 
érvelnek: szerintük a marxista elmélet (és gyakorlat) az, ami remény-
telenül megmarad a hierarchikus-centralizált állami irányítás logi-
kájában, és ezért szükségképpen nem tud megbirkózni az új információs 
forradalom társadalmi kihatásaival. Ezt az állítást empirikus példákkal 
is alátámasztják: és valóban, a történelem egyik legnagyobb iróniája, 
hogy a kommunizmus összeomlása lett a termelôerôk és a termelési 
viszonyok Marx által kifejtett dialektikájának legmeggyôzôbb példája 
(amellyel Marx éppen a kapitalizmus tarthatatlanságát szerette volna 
igazolni). A kommunista rezsimeket éppen az tette tönkre, hogy nem 
tudtak alkalmazkodni az információs forradalom által megkövetelt új 
társadalmi logikához: ehelyett megpróbálták úgy irányítani ezt a for-
radalmat, mint egy újabb nagyszabású, centralizált állami projektet. 
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A paradoxon az, hogy amit az információs forradalom ideológusai úgy 
ünnepelnek, mint az új, „súrlódásmentes” kapitalizmus felemelkedését, 
az Negrinél úgy jelenik meg, mint a kapitalizmus legyôzésének egye-
dülálló esélye.
Lacanhoz visszatérve: igaza volt-e abban, amikor az elmozdulást úgy 

írja le, mint a mesterdiskurzusból az egyetemi diskurzusba való átme-
netet? Nem tudta-e vajon, hogy az utóbbi jellemzi a modernitás struk-
túráját is, a poszttradicionális társadalmakét, amelyek többé nem a mes-
ter elvitathatatlan tekintélyén alapulnak, hanem megkövetelik, hogy 
minden tekintély az Ész trónusa elôtt nyerje el igazolását? Lacan nem 
tekintette-e a Szovjetuniót – a hierarchikus, adminisztratív, központosí-
tott uralmon alapuló országok egyik legjobb példáját – az egyetemi dis-
kurzus legtisztább megtestesítôjének? És ’68 valóban nem jelentett töb-
bet, mint a mesterbôl az egyetemi diskurzusba, vagy a kapitalizmus egyik 
szellemébôl a másikba való átmenetet? A szabadság mámoros ünneplése 
valójában csak eszköz volt arra, hogy az uralom egyik formáját felváltsa 
egy másik, még nagyobb zsarnokság? Idézzük fel, mit mondott Lacan a 
’68-as tüntetô diákoknak: „Mint forradalmárok, önök hisztérikák, akik 
nem tudnak meglenni egy guru nélkül. Megkapják.” 
Még ha igaza volt is Lacannak, ’68 egyetlen eseményt jelölt-e, vagy 

inkább egy korszakhatárt, amikor különbözô politikai irányvonalak küz-
döttek a hegemóniáért? Ez megmagyarázná azt, hogy miközben ’68-at 
kisajátította a gyôztes hegemón kultúra, amely a szexuális felszabadulást 
és a hierarchiaellenes kreativitást ünnepli az „utca lázadásában”, a mai 
francia elnök, Nicolas Sárközy azt ígérte 2007-es elnöki kampányában, 
hogy megválasztása esetén Franciaország túl fog jutni ’68-on. (Érdemes 
itt emlékeztetni a dolog iróniájára: az a tény, hogy Sárközy bohócszerû 
kitöréseivel és Carla Brunival kötött házasságával Franciaország elnö-
ke lehet, önmagában jelzi a szokásokban bekövetkezett változást, amit 
’68 májusa idézett el.) Így ’68 májusa a „miénk”, de az „övék” is. A mai 
ideológiai emlékezésbôl kimarad a májusi tüntetések alapeszméje, ami 
a „miénk” – a diáktüntetések és a munkássztrájkok közötti kapcsolat. 
Ami megmaradt a ’60-as évek szexuális felszabadulásából, az a tole-

ráns hedonizmus, ami nagyon is jól beleillett a meglévô hegemón ide-
ológiába. A szuperego imperatívusza, hogy élvezzük ezeket a funkciókat, 
a fordítottja a kanti felfogásnak: „Du kannst, denn du sollst!” (Megteheted, 
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mert meg kell tenned!) Ma ehelyett így ösztönöz bennünket a kor: „Meg 
kell tenned, mert megteheted!” A mai, nem represszív hedonizmus 
szuperego-aspektusa (az állandó provokáció, aminek ki vagyunk téve, 
ami szinte elôírja, hogy elmenjünk a végsôkig, és felfedezzük az élvezet 
minden módját) mutatkozik meg abban, ahogyan a megengedett élvezet 
szinte szükségszerûen kötelezôvé alakul. A tisztán autista élvezetre való 
törekvés (drogok és más transzszerû állapotot elôidézô szerek segítségével) 
egy adott politikai helyzetben vált jellemzôvé: amikor 1968 egyenlôsítô 
programja kimerítette politikai potenciálját. Ebben a kritikus pillanat-
ban a ’70-es évek közepén megkezdôdött a brutális, közvetlen nyomulás 
(passage a l’acte) a Valóság felé, amely három fô formában jelentkezett. 
Elôször, a szexuális élvezet extrém formáinak hajszolása; másodszor, a 
baloldali politikai terrorizmus megjelenése (Németországban a Vörös 
Hadsereg Frakció, Olaszországban a Vörös Brigádok stb.); és végezetül, 
a belsô tapasztalat Valóságának keresése (keleti miszticizmus). A poli-
tikai terrorizmust az a hit mozgatta, hogy a tömegek forradalmi tuda-
tát teljesen hibernálta a kapitalista ideológia. Ezért nem elegendô állan-
dóan kritizálni vagy leleplezni ezt az ideológiát; csak a közvetlen erôszak 
(l’action directe) nyers Valósága zökkentheti ki a tömegeket abból a kábu-
latból, amibe belesüllyedtek. Mindhárom forma közös sajátossága a köz-
vetlen társadalmi-politikai részvétel feladása, amelynek következményei 
ma is megmutatkoznak.
Ezt az átmenetet a politikai elkötelezettségbôl a posztpolitikai 

Valóságba kitûnôen példázzák Bernardo Bertolucci filmjei; elég, ha 
összevetjük korai remekét, a Forradalom elôttet A kis Buddha esztétizá-
ló-spirituális, öncélú élvezetkeresésével. Az Álmodozók zárja be a kört 
a ’68-as Párizsról: az események forgatagában egy francia testvérpár 
(egy fiú és egy lány) összebarátkozik egy amerikai cserediákkal, de a 
film végén elválnak útjaik, mert a francia pár belekeveredik a politikai 
erôszakba, míg az amerikai hû marad a szeretet és érzelmi felszabadulás 
üzenetéhez.
A mai utópiák egyik stratégiája az esztétikai dimenzióban jelentkezik. 

Gyakran felidézik, hogy Jacques Ranciere, aki az esztétikai dimenziót a 
politikum immanens részének tekintette, nosztalgikusan vágyakozott a 
19. századi forradalmak letûnt korába. De vajon örökre letûnt-e? Nem 
jelentkezik-e az esztétikum az ellenállás „posztmodern” politikájában, a 
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piercingtôl és a transzvesztita öltözködéstôl a nyilvános spektákulumig? 
A flash mob nem éppen az esztétikai-politikai tiltakozás egyik meg-
nyilvánulása, minimális „keretre” redukálva? A résztvevôk egy bizonyos 
helyen és idôben bemutatnak néhány rövid (rendszerint triviális vagy 
nevetséges) aktust, majd újra feloszlanak. Nem csoda, hogy sokan való-
di cél nélküli városi költészetnek tekintik a jelenséget. Mások egyenesen 
a „politika Malevicsét” látják benne, a híres „fehér alapon fekete négy-
szög” politikai megfelelôjét, ami „jelzi” a minimális különbséget.
2008. március 8-án, délután 2 óra 55 perckor a párizsi Place du 

Trocaderón 300 ember merevedett hirtelen szoborrá, megismételve 
ezzel egy néhány hónappal korábban New Yorkban bemutatott jele-
netet, amikor még több ember állt mozdulatlanul a Grand Central 
Stationön.4 A szereplôk célja: „visszavinni a varázst a városba […] meg-
mutatni, hogy alternatív módon is lehet használni a városi teret, más-
képpen, mint amilyen célra tervezték […] Az együttlétnek egy nagyon 
ösztönös formája ez, ahol az emberek nem szükségképpen ismerik egy-
mást, és talán nem is köti össze ôket semmi, csak ez a különleges pil-
lanat”. (Francois Bellanger a Transit Consulting-tól). A flash mob elemzôi 
tisztában vannak azzal, hogy az ilyen, a tiltakozás és a bohóckodás hatá-
rán mozgó események a posztbaloldali térbe tartoznak: „Meg akar-
juk mutatni, hogy el lehet foglalni egy nyilvános teret radikális és szó-
rakoztató módon, anélkül, hogy megszegnénk a törvényeket” (Arthur 
Lecaro, az Aristopunks egyik szószólója). A mindennapi életben való 
rutinszerû részvétel megtörésének eme stratégiája radikálisabb formá-
kat is ölthet: Los Angelesben digitális mûvészek és militáns mérnökök 
egyszer minden audio- és videoadást megszakítottak egy lakóterületen, 
aztán lefilmezték a megzavarodott lakosokat, akik kijöttek házaikból, 
és nem tudták, mit tegyenek, miután „lekapcsolták” ôket a szokásos 
adag média-drogról. (Természetesen könnyû elképzelni, hogyan „integ-
rálhatja” ezt a jelenséget is az establishment: egy posztmodern mene-
dzser például megkéri alkalmazottait, hogy tartsanak „egyperces til-
takozást”, amikor szüneteltetik a munkát, vagy szoborrá merevednek, 

 4 Antoine Couder: „We own the streets”. Aeroports de Paris Magazine, 04/08, 16–
20.
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netán valami extravagáns dologba fognak, például fél lábon ugrálnak, 
hogy kiadják fölös energiáikat.)
Ezeknek az aktusoknak nincsen külön üzenete. Céljuk inkább az, amit 

Roman Jakobson a strukturalizmus fénykorában a nyelv „fatikus” funk-
ciójának nevezett: amikor a nyelvet arra használjuk, hogy fenntartsuk 
vele a társas viszonyt olyan ritualizált formulák révén, mint az üdvözlés 
vagy az idôjárásról való csevegés. Ez az a tulajdonság, ami éppúgy jel-
lemzi a flash mobot, mint látszólag radikális ellentétét, az „irracionális” 
tömegerôszak kirobbanásait. Noha a kettô látszólag merôben külön-
bözik – az autók felgyújtása és a rombolás nyers erôszaka, szemben az 
ártalmatlan esztétikai látvánnyal –, itt az ellentéteknek egy mélyebb 
azonossága mûködik. 
A 2005 ôszén kirobbant külvárosi zavargások nyomán több ezer autó 

gyulladt ki Franciaországban, és a közterületeken elszabadult az erôszak. 
De éppen a ’68 májusával való összehasonlítás tette nyilvánvalóvá a pozi-
tív utópia teljes hiányát a tüntetôk körében: ha ’68 májusa lázadás volt 
egy utópikus vízió jegyében, akkor 2005 olyan robbanást jelzett, amely 
már nem is tett úgy, mintha rendelkezne bármilyen vízióval. Ha a sok-
szor ismételt közhelynek, miszerint posztideologikus korban élünk, van 
valami értelme, az éppen itt mutatkozik meg. A párizsi külvárosokban 
tüntetô tömegek nem álltak elô konkrét követelésekkel, csak valamilyen 
elismerésre törekedtek egy ködös, artikulálatlan ressentiment jegyében. 
A legtöbben az interjúalanyok közül arról beszéltek, hogy elfogadhatat-
lan, hogy Nicolas Sárközy, aki akkor belügyminiszter volt, „söpredéknek” 
nevezte a tüntetôket. Egy furcsa, önmagára utaló „rövidzárlat” révén min-
denki a tiltakozásuk által kiváltott reakciók ellen tiltakozott. A „popu-
lista ráció” itt eléri irracionális korlátait: egy zéró „értékû” tiltakozást 
kapunk, olyan erôszakos megmozdulást, amely tulajdonképpen semmit 
nem követel. Az a tény, hogy nem volt semmiféle program a párizsi kül-
városok felgyújtása mögött, önmagában is értelmezést kíván, és sokat 
elmond ideológiai-politikai helyzetünkrôl. Milyen világ az, amelyben ma 
élünk, amely a választások társadalmaként ünnepli magát, de valójában 
egyetlen választást enged azoknak, akik elutasítják a kényszerrel fenn-
tartott demokratikus konszenzust: az (ön)pusztító erôszak kirobbantását? 
Az a szomorú tény, hogy a rendszer „ellenzéke” nem képes artikulálni 
egy realisztikus alternatívát vagy legalább egy értelmes utópiát, és csak 
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egy értelmetlen kitörés formájában képes magát megjeleníteni, mutatja 
a helyzet súlyosságát. Mire szolgál akkor az annyira ünnepelt „választás 
szabadsága”, ha az egyedüli választás abban áll, hogy vagy elfogadjuk a 
szabályokat, vagy az (ön)pusztító erôszakba menekülünk?
A zavargások közvetlen célja egyszerûen az volt, hogy láthatóvá tegye 

a tüntetôket. Üzenetük kb. így hangzana: „Szia, hallasz engem?”, ami-
vel mind a csatornát, mind pedig a kódot tesztelni szeretnék. Egy tár-
sadalmi csoport, amely úgy érzi, hogy ki van rekesztve a politikai és tár-
sadalmi térbôl (noha része Franciaországnak, és francia állampolgárokat 
foglal magába) kézzelfoghatóvá kívánta tenni jelenlétét a nagy nyil-
vánosság számára. Tetteik önmagukért beszélnek: „Tetszik vagy sem, itt 
vagyunk, hiába tesztek úgy, mintha nem látnátok bennünket”. A legtöbb 
kommentár éppen azt a lényeges tényt nem említette, hogy a tüntetôk 
semmiféle speciális státuszt nem kívántak maguknak: nem egy vallási-
etnikai közösség tagjaiként mutatkoztak be, amelyik, úgymond, be van 
zárva a saját partikuláris kultúrájába. Éppen ellenkezôleg, francia állam-
polgárok akartak lenni, és azok is voltak, csak éppen eme minôségükben 
nem kaptak teljes elismerést. Nem azt akarták, hogy partikuláris iden-
titásuk révén vegyék ôket észre mint szegény moszlim fiatalokat, hanem 
éppen nem-identitásukat hangsúlyozták mint a társadalom „nem-részé-
nek” részeit. Röviden, az „egyedüli egyetemesség” jegyében akartak 
feltûnni, mint az állampolgárság univerzális terének tagjai. Az „egye-
düli egyetemesség” a fatikus kommunikáció artikulálásának szubjektív 
pozíciója: üzenete nem egy partikuláris/meghatározott tartalom, hanem 
a kommunikáció mint olyan univerzális formája. Ezért van az, hogy a 
fatikus kommunikáció tautologikus és önmagának ellentmondó. Hegel 
ezt már régen észrevette, amikor rámutatott arra, hogy egy tautologikus 
állítás a legnagyobb ellentmondás, mert nem a tartalom között van ellen-
mondás, hanem a tartalom és a forma között: a tautológiában a forma 
lesz önmaga (egyetlen) tartalma. Ha elkezdem, hogy „a rózsa egy…”, a 
hallgatóban azt a várakozást keltem, hogy a tárgy (a rózsa) valamilyen 
partikuláris meghatározása következik: „A rózsa egy piros, friss, nagy 
stb.… virág”; de a várakozás nem teljesül, hiszen visszatérek a tárgy-
ra. Hasonlóképpen, a tüntetôk fô üzenete az volt: „Mi, francia állam-
polgárok… francia állampolgárok vagyunk”.
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Amikor a kritikusok felszólították a tüntetôket, hogy emelkedjenek 
felül a megmozdulások „irracionális” destruktivitásán, és fogalmazzák 
meg specifikus követeléseiket, valójában éppen a tiltakozás univerzális 
formájától kívántak megszabadulni. Azt akarták, hogy a tiltakozás egy 
specifikus csoportidentitás formájában nyilvánuljon meg, amit aztán 
könnyûszerrel beilleszthetnek a többszörös identitások globális társadal-
mi terébe. Azt mondhatjuk, hogy ’68, ’89 és 2005 egyfajta hegeli triászt 
alkot. A ’68-as májusi megmozdulás politikailag elbukott (a kapitalizmus 
gyôztesen visszatért), és egyúttal nyert társadalmilag (kisajátítva a tár-
sadalmi „pluszok” jelentôs részét: szexuális forradalom, új egyéni sza-
badságjogok, a nôk helyzetének javulása, de ugyanakkor megjelentek az 
autoritás és dominancia új, posztpatriarchális formái is). A ’89-es anti-
kommunista forradalom nyert politikailag (a kommunizmus megbukott), 
de veszített társadalmilag (az új posztkommunista társadalmak a vad-
kapitalizmus és a nacionalizmus keverékével nem éppen azok, amelyekért 
az egykori ellenzékiek harcoltak). Azok, akik egyfajta „hidat” keresnek a 
két ellentétes irányú mozgás között (a ’68-as antikapitalista volt, és kri-
tizálta a parlamentáris demokráciát, míg ’89 éppen az utóbbiért szállt 
síkra) rendszerint rámutatnak arra, hogy mindkettô osztja a liberálisok 
elkötelezettségét az egyéni szabadság és kreativitás iránt a társadalmi kor-
látozás és elnyomás minden formájával szemben. (Kritikusabb szemmel 
nézve azonban éppen a szabad akaratot kell megkérdôjeleznünk, amit 
állítólag oszt a két mozgalom.) A harmadik momentum olvasatomban 
a 2005-ös megmozdulás, az autók felgyújtása, a párizsi külváros láza-
dása, ahol egy pillanatra megint felvillan ’68 „igazi” szelleme. (’68-at 
ugyanis gyorsan kisajátította az uralkodó ideológia, így végsô utóhatása 
nem a kapitalizmus megdöntése lett, hanem a kapitalista „szabad világ” 
ellenségének, a „létezô szocializmusnak” a bukása.) 2005-ben azt lát-
juk, ami megmarad ’68-ból, miután kivettük belôle ’89-et, ’68 tényleges 
politikai potenciáljának megvalósulását: egy tisztán irracionális, prog-
ram nélküli lázadást. 
Alain Badiou szerint olyan társadalmi térben élünk, amit egyre 

inkább „világ nélkülinek” tapasztalunk.5 Még a nácizmus és az antisze-

 5 Lásd: Alain Badiou: The Caesura of Nihilism. Elôadás az Essexi Egyetemen, 
2003. szeptember 10-én.
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mitizmus is, a maga borzalmas formájában, adott valami globális „kog-
nitív térképet” híveinek, kinevezvén fô ellenségnek a „zsidó világ-össze-
esküvést”. Talán ebben rejlik a kapitalizmus egyik legnagyobb veszélye: 
noha globális és az egész világra kiterjed, a szó szoros értelmében egy 
„világ nélküli” ideológiai konstellációt hirdet, ami az emberek nagy 
többségét megfosztja bármilyen értelmes kognitív térképtôl. A kapi-
talizmus az elsô olyan társadalmi-gazdasági rendszer, ami detotalizálja 
a jelentést: nem globális a jelentés szintjén. Nincsen globális „kapitalista 
világnézet” vagy tökéletes „kapitalista civilizáció”. Éppen abban rejlik 
a globalizáció alapvetô tanulsága, hogy a kapitalizmus bármilyen civi-
lizációhoz képes alkalmazkodni, a kereszténységtôl a hinduizmusig vagy 
a buddhizmusig, nyugattól keletig. A kapitalizmus globális dimenzióját 
csak a „jelentés nélküli igazság” szintjén lehet megfogalmazni, mint a 
globális piaci mechanizmus Valóságát. Ezért van az, hogy Porto Allegre 
híres mottója: „Lehetséges egy új világ!”, ma már nem elég, mert egyre 
kevésbé élünk egy világban. Így egyre távolabb kerül az a feladat, hogy 
egy újjal helyettesítsük a régit. 
Ha a baloldal visszahúzódott a szexuális vagy spirituális Valóság inti-

mitásába, mi lett a radikális politikai szervezeti formával, az államhatalom 
réseiben meghúzódó, félillegális csoportokkal, akik készen állnak az 
apokaliptikus „utolsó” harcra? Ezek többnyire beolvadtak az Egyesült 
Államokban mûködô „túlélô” csoportokba: noha ideológiai üzenetük 
egyfajta vallási rasszizmus, szervezeti formájuk (az FBI-jal és más föde-
rális szervekkel harcoló illegális kis csoportok) sokban emlékeztet az 
1960-as évek Fekete Párducaira. Érdemes itt idézni egy „toborzóból”, ami 
a túlélô-fundamentalista CSA egy 1982-es videófelvételén szerepel:

„Sokaságok, sokaságok a döntés völgyében
Mert az ÚR napja közeleg a döntés völgyében”.

A helyzet iróniája, hogy ami a vészhelyzet apokaliptikus szervezeti for-
máját illeti (az „utolsó napok” kollektív tudata), abban igaza van a „túlélô 
fundamentalistáknak”, de tévednek a tevékenység populista logikájának 
megítélésében. A populista politika végeredményben mindig az egyszerû 
emberek frusztrációjára, elkeseredésére alapoz, arra az érzésre, hogy 
„Nem tudom, mi folyik, de elegem van! Ez nem mehet így tovább! 
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Ennek véget kell vetni!” – ami nem más, mint egy türelmetlen kitörés, 
a türelmes megértés elutasítása, a komplexitás miatti kétségbeesés és 
a nyomába lépô meggyôzôdés, hogy lennie kell valakinek, aki felelôs a 
zûrzavarért, és szükségképpen megjelenik a „próféta” vagy a „vezér”, aki 
éles logikájával mindent megmagyaráz. Éppen a valódi megértés eluta-
sításában rejlik a populista politika tisztán fetisizáló dimenziója. Egy tisz-
tán formai szinten a fétis magában foglal egy átvitelt (a tárgy-fétisre), és 
az átvitel standard képletének inverzeként mûködik (amelynek az alany 
tudatában van). Amit a fétis ad az embernek, az éppen a tudás tagadása: 
„elutasítom, hogy szubjektívan elfogadjam, amit tudok”. Ezért nagyon 
is megfelelô itt Nietzsche érvelése: a végsô különbség a valóban radi-
kális-felszabadító és a populista politika között az, hogy az autentikus, 
radikális politika aktív, ráerôlteti vízióját a lakosságra, míg a populista 
alapvetôen reaktív, a zavaró betolakodóra adott reakció. Más szavakkal, a 
populizmus megmarad a „félelem politikája” egyik változatának: a kor-
rupt betolakodótól való félelem felkeltésével mobilizálja a tömegeket.
Ez elvezet minket a hatalom és tudás korántsem egyértelmû kapcso-

latához a modern társadalmakban: amit Lacan egyetemi diskurzusnak 
hív, ott a tekintélyt (szakértô) tudás útján gyakorolják. Jacques-Alain 
Miller helyesen jegyzi meg, hogy kevesen vették észre, Lacan milyen ere-
deti módon tárgyalja a tudás/hatalom párosát. Foucault-val ellentétben, 
aki vég nélkül variálta a kettô találkozásának motívumát (a tudás nem 
semleges, önmaga is a hatalom és ellenôrzés egyik apparátusa), Lacan 
„arról beszél, hogy a modern korban nem találkozik, nem kerül össz-
hangba, elválik egymástól a tudás és hatalom […] Lacan azt a diagnózist 
állítja fel a mai civilizációra, hogy a tudás »teljesen aránytalan mére-
tekben nô a hatalom effektusaihoz képest«”.6 2007 ôszén nyilvános vitát 
kavart a Cseh Köztársaságban, hogy miközben a lakosság nagy több-
sége (70%) ellenezte az amerikai radarok felállítását, a kormány igent 
mondott a projektre. A kormányzati képviselôk azzal utasították el a 
népszavazást, hogy egy ilyen fontos nemzetbiztonsági kérdés a kato-
nai szakértôk hatáskörébe tartozik. Ha a végsôkig követjük ezt a logi-
kát, furcsa eredményre jutunk: egyáltalán marad valami, amirôl sza-

 6 Jacques-Alain Miller: From an Other to the other. lacanian ink, 30. 43.
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vazni lehet? Hiszen akkor nem kellene-e a gazdasági kérdéseket is a 
szakértôkre hagyni, és így tovább?
Ez a helyzet a legradikálisabb formában szembesít minket a mai 

„választások társadalmának” zsákutcájával. (A kényszerû választás stan-
dard helyzetében szabadon választhatok ugyan, de azzal a feltétellel, 
hogy jó választást hozok. Vagyis az egyetlen dolog, amit tehetek, hogy 
egy üres gesztussal úgy teszek, mintha szabadon választanám azt, amit a 
szakértôi tudás rám kényszerít.) Itt, éppen ellenkezôleg, a választás való-
ban szabad, és éppen ezért sokkal frusztrálóbb: állandóan olyan hely-
zetben találjunk magukat, ahol az életünket fundamentálisan érintô 
kérdésekrôl kell határozni, úgy, hogy nincs meg hozzá a kellô tudá-
sunk. Idézzük John Grayt:

„…olyan korba vetettek bennünket, ahol minden átmeneti. Az új tech-
nológiák szinte napról napra változtatják az életünket. Nem nyúlhatunk 
vissza a múlt hagyományaihoz, és nem tudjuk, mit hoz a jövô. Arra kény-
szerülünk, hogy úgy éljünk, mintha szabadok lennénk.”7 

Ezért nem elegendô variálni a hagyományos marxista kritikát: „noha 
állítólag a választások társadalmában élünk, a ténylegesen ránk hagyott 
választások valójában triviálisak, és sokaságuk csak elfedi az igazi válasz-
tások hiányát, az olyan választásokét, amelyek valóban alapjaiban érin-
tik az életünket”. Ez kétségkívül igaz, de a valódi probléma, hogy úgy 
kell választanunk, hogy hiányzik a felelôs választáshoz szükséges tudás. 
Pontosabban nem is az a baj, hogy „nem tudunk eleget” (tényleg az ipar 
„tehet-e” a globális felmelegedésrôl stb.), mint inkább az, hogy túl sok 
a felhalmozott ismeret, és nem tudjuk, mit kezdjünk az inkonzisztens 
tudáshalmazzal, hogyan rendeljük alá egy felettes jelölônek. „Minden a 
széthullás felé halad, mert egyre többet kell elsajátítanunk egyre gyor-
sabban, és nem tudjuk, mit kezdjünk vele.”8 Ez elvezet minket az S1 és S2 
közötti feszültséghez: a tudás nem „fûzhetô” fel a felettes jelölôk láncára. 
A tudományos ismeretek ellenôrizhetetlen exponenciális növekedése 
fejetlenséget okoz. Ezért a tudásvágy a modern korban „olyan erôt sza-

 7 Gray: i. m. 110.
 8 Miller: i. m. 43.
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badít el, amihez nem kellenek mesterek”:9 olyan hatalmat, ami megfelel a 
tudás gyakorlásának. Az egyház érzékeli ezt a hiányt, és mindjárt jelent-
kezik is, mint olyan „mester”, aki garantálja, hogy a tudományos isme-
retek robbanása „emberi keretek” között marad, és nem nyom agyon 
bennünket – ami persze nem más, mint hiú remény.
És végezetül, a nagy kérdés: ha, ahogyan Alain Badiou állítja, ’68 

májusával lezárult egy korszak, jelezvén az októberrel kezdôdô nagy for-
radalmi-politikai „sorozat” végsô kimerülését (benne a kínai kulturális 
forradalommal), akkor hogyan állunk ma? Ha ’68-as szemmel vizsgáljuk 
meg a saját helyzetünket, nem szabad szem elôl tévesztenünk a hegemón 
parlamentáris-demokratikus kapitalizmus radikális alternatívájának 
perspektíváját. Arra kényszerülünk, hogy visszavonuljunk az ellenállás 
„különbözô helyeire”, vagy el tudunk-e még képzelni egy radikálisabb 
politikai fellépést? Ez ’68 igazi öröksége, amelynek a lényege az volt, 
hogy elutasította a liberális-kapitalista rendszert, és határozott „NEMET” 
mondott annak totalitására. Ezt a legjobban a következô jelszó fejezte 
ki: Soyons realistes, demandons l’impossible! (Legyünk realisták, követeljük 
a lehetetlent!) Az igazi utópia az a hit, hogy a létezô globális rendszer 
korlátlan ideig képes arra, hogy reprodukálja önmagát. Egyféleképpen 
lehetünk valóban „realisták”: ha olyasmirôl vizionálunk, ami a meglévô 
rendszer keretei között szükségképpen lehetetlen.
A nagy kérdésre sajnos ma egyértelmû NEM az uralkodó válasz. 

A mai baloldal (vagy annak maradványa) retteg az államhatalommal 
való közvetlen konfrontációtól. Azokat, akik ma is harcolni akarnak 
az állammal, netán meg akarják hódítani, rögtön megvádolják, hogy 
nem tudtak megszabadulni a „régi paradigmától”. A „ma” feladata, 
hogy kikerüljünk az állam hatókörébôl, és új, autonóm tereket hoz-
zunk létre. A mai tudományos baloldal eme dogmáját jól kifejezi Negri 
interjúkötetének címe: „Viszlát, Mr. Szocializmus”. Eszerint a régi bal-
oldal mindkét irányvonalának, a reformistának és a forradalminak, 
amelyek osztották az államhatalom megszerzésének stratégiáját, illet-
ve síkraszálltak a munkásosztály kollektív jogaiért, lejárt az ideje. Ma 
a kizsákmányolás domináns formája a tudás kizsákmányolása, a régi 
baloldal, úgymond, nem veszi figyelembe a „posztmodern” társadalmi 

 9 Uo.
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fejlôdést, és ha meg akar újulni, akkor Deleuze és Negri munkáit kell 
olvasnia, nomád ellenállást kifejtenie, vagy követnie a hegemónia elmé-
letét, és így tovább. De mi van akkor, ha a probléma meghatározásának 
ez a módja maga is része a problémának? Ha az intézményesült baloldal 
(a „harmadik út” szociáldemokratái, a szakszervezetek stb.) ilyen kitar-
tóan elzárkózik ettôl a kritikától, akkor talán magával a „posztmodern” 
kritikával is gond lehet.
A parlamentáris-képviseleti demokrácia korlátait Chomsky ekképp 

összegezte: „a demokratikus formákon csak akkor lehet biztonságosan 
gondolkozni, ha nem fenyeget a populista részvétel veszélye”. Ezzel 
rámutatott a parlamentáris demokrácia „passzív” magjára, amely össze-
egyeztethetetlenné teszi a rendszert az emberek közvetlen politikai 
önszervezôdésével.
Walter Lippmann, a 20. századi amerikai újságírás ikonikus alakja 

nagyon fontos szerepet játszott az amerikai demokrácia önértelmezé-
sében. Noha politikailag progresszív volt („fair” politikát sürgetett a 
Szovjetunióval stb.), olyan médiaelméletet propagált, amelynek van egy 
kényelmetlen igazsága. Ô alkotta meg a konszenzusgyártás fogalmát, 
amely Chomsky révén vélt híressé – de Lippmann maga pozitív érte-
lemben értette. Közvélemény címû munkájában (1922) arról ír, hogy egy 
„kormányzó osztályra” van szükség, amelyik szembenéz a kihívással. 
Platón nyomán ugyanis valamiféle szörnyetegnek vagy megzavarodott 
nyájnak látta a közvéleményt, ahol az egyén ügyetlenül csetlik-botlik a 
„helyi vélemények káoszában”. Ezért szükséges, hogy az állampolgárok 
nyáját egy „erre szakosodott osztály kormányozza, amelynek érdekei felet-
te állnak a helyi érdekeknek”. Ez az elit osztály úgy lép fel, mint a tudás 
gépezete, amelyik kiküszöböli a demokrácia legfôbb gyenge pontját, a 
„mindenben kompetens állampolgár” lehetetlen ideálját. Így mûködnek 
a mai demokráciák – a mi beleegyezésünkkel: nincs semmi misztérium 
abban, amit Lippmann mond, nyilvánvaló tény; a csoda az, hogy, noha 
tudjuk ezt, mégis „beleegyezünk” a játékba. Úgy cselekszünk, MINTHA 
szabadok lennénk, illetve szabadon határoznánk, miközben csendben 
elfogadunk, sôt, követelünk egy láthatatlan parancsot (ami bele van vésve 
szabad beszédünk formájába), hogy megtudjuk, mit tegyünk és mit gon-
doljunk. Ahogyan Marx már jóval korábban felismerte, a titok magá-
ban a formában rejtôzik.
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A fenti értelemben tehát egy demokráciában minden közönséges 
állampolgár „király” – de egy alkotmányos demokrácia királya, aki csak 
formálisan határoz, és funkciója az, hogy szentesítse a végrehajtó admi-
nisztráció által javasolt döntéseket. Ezért van az, hogy a demokratikus 
rituálék problémája homológ az alkotmányos demokrácia nagy prob-
lémájával: hogyan lehet megvédeni a király méltóságát? Hogyan tart-
suk fenn a látszatot, hogy a király dönt, amikor mindannyian tudjuk, 
hogy ez nem igaz? Ezért igaza van Trockijnak, amikor azt mondja: nem 
az a parlamentáris demokrácia legnagyobb baja, hogy túl sok hatalmat 
ad az iskolázatlan tömegeknek, hanem az, hogy túlságosan megnöveli a 
passzivitást, és az államhatalom apparátusára hagyja a kezdeményezést (ellen-
tétben a „szovjetekkel”, amelyek közvetlenül mobilizálják a munkásosztályt, illet-
ve gyakorolják a hatalmat). Ezért a „demokrácia csôdje” nem akkor követ-
kezik be, amikor az emberek nem hisznek többé a saját hatalmukban, 
hanem ellenkezôleg, akkor, amikor nem bíznak már meg azokban az 
elitekben, akik eladdig kormányoztak a nevükben, és kijelölték szá-
mukra az irányvonalat. Ha egyre-másra érkeznek a jelek, hogy „meg-
ürült a trón”, akkor érzik át igazán az aggodalmat, hogy most valóban 
az ô kezükbe került a döntés.
Ezért a „szabad választások” mindig tartalmaznak egy kis udvarias-

ságot: a hatalmon levôk úgy tesznek, mintha valójában nem lennének 
hatalomban, és megkérnek bennünket, hogy szabadon döntsük el, akar-
juk-e, hogy ôk irányítsanak bennünket – ami viszont emlékeztet ben-
nünket annak a gesztusnak a logikájára, amit „illik” visszautasítani.
Ha az ember fejéhez vágják, hogy alá akarja ásni a demokráciát, akkor 

idézheti a Kommunista Kiáltvány válaszát a hasonló vádakra (ti. hogy a 
kommunisták aláássák a családot, a tulajdont, a szabadságot stb.): Az 
uralkodó rend maga is aláássa ezeket. Éppen úgy, ahogyan a piac sza-
badsága nem jelent szabadságot azoknak, akik eladják munkaerejüket, 
a családot aláássa a burzsoá család mint legalizált prostitúció, a demok-
ráciát pedig aláássa a képviseleti forma, amelynek velejárója a nagy több-
ség passzivitása. Ezzel egyidejûleg, a „vészhelyzet” terjedô logikája foly-
tán, egyre nônek a végrehajtók privilégiumai.
Az igazi probléma azonban mélyebb. A nyugati marxizmus nagy defi-

níciós problémája a forradalmi alany hiánya: hogyan lehetséges, hogy 
a munkásosztály nem lesz önmagában való osztályból önmagáért való 
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osztály, illetve esze ágában sincs fellépni a forradalom vezetô erejeként? 
Ez a kérdés adja a fô létjogosultságát annak, hogy többen a pszichoana-
lízishez fordultak, hogy megtalálják azokat a tudat alatti libidós mecha-
nizmusokat, amelyek meggátolják az osztálytudat kialakulását (amely 
pedig a munkásosztály társadalmi helyzetébôl következik). Ekképpen 
megmenekült a marxista társadalmi-gazdasági elemzés igazsága, és nem 
volt szükség az olyan „revizionista” elméletekre, mint a középosztályok 
felemelkedése stb. Ugyanezen ok miatt a nyugati marxizmus állandóan 
keresi azokat a társadalmi szereplôket, akik a forradalom eszközei lehet-
nek a vonakodó munkásosztály helyett: a harmadik világbeli parasztok, 
a diákok és az értelmiség, a kirekesztettek…
Itt mutatkozik meg Peter Sloterdijk tézisének igazsága, aki szerint a 

modern baloldal szekularizált formában átveszi az utolsó ítélet elgon-
dolását, amikor minden „számlát” rendezni kell, és a helyébôl kizök-
kent világ végre „egyenesbe” kerül. Itt azonban az ítéletet nem Isten 
hajtja végre, hanem az emberek. A baloldali politikai mozgalmak olya-
nok, mint a „harag bankjai”: gyûjtik az emberek „harag-befektetéseit”, 
és nagyszabású „bosszút” kínálnak, a globális igazság helyreállítását. 
Mivel a harag forradalmi kirobbanása soha nem hozhatja meg a teljes 
megelégedettséget, és újra megjelenik az egyenlôtlenség és a hierarchia, 
megkezdôdik egy második – valódi, szerves – forradalom követelése, ame-
lyik kárpótolja a csalódottakat, és megteremti majd a valódi egyenlôséget: 
1789 után 1792, a februári forradalom után az októberi… A probléma 
ott van, hogy soha nincs elég „harag-tôke”. Ezért kell máshonnan köl-
csönözni, vagy a harag más (nemzeti vagy kulturális) formáival kom-
binálni. A fasizmust a nemzeti harag dominálja; Mao kommunizmusa a 
kizsákmányolt szegényparasztok dühét mobilizálta, nem a proletárokét. 
Ma, amikor a globális harag kimerült, két fô formában találkozunk a 
jelenséggel: az iszlám képes mobilizálni a kapitalista globalizáció áldo-
zatainak dühét; emellett megjelenik az „irracionális” erôszak, amelynek 
kirobbantói a fiatalok, de idesorolhatjuk a latin-amerikai populizmust, 
a környezetvédô és fogyasztásellenes csoportok megmozdulásait, és az 
antiglobalista ressentiment más megnyilvánulásait. A Porto Allegre-moz-
galom végül azért nem tudott a harag „globális bankjává” válni, mert 
nem tudott artikulálni egy pozitív alternatívát.
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Ma nagyon is szükséges, hogy elmozduljunk ebbôl a perspektívából, és 
ne várakozzunk tovább arra, hogy egy esetleges társadalmi összeomlás 
majd megnyitja az utat a „megváltóként” megjelenô baloldalnak. Talán, 
hangsúlyozom, talán, a kétségbeesett várakozás és az új forradalmi erô 
keresése mögött éppen az ellenkezô szándék húzódik: az attól való féle-
lem, hogy esetleg megtaláljuk ezt az erôt. Ezért csak egy választ adha-
tunk azoknak a baloldali értelmiségieknek, akik kétségbeesve várják az 
új forradalmi osztályt, amelyik „levezényli” az olyan régóta várt, radi-
kális társadalmi átalakulást – és ez egy régi hopi mondás, ami egy szép 
hegeli dialektikus „csavarral” az anyagról az alanyra irányítja a figyel-
met: „Mi vagyunk azok, akiket vártunk”.10 Ha másra várunk, hogy elvé-
gezze helyettünk a munkát, a saját cselekvéshiányunkat racionalizáljuk. 
Éppen ezzel a gondolkodással kell szembeállítanunk a kommunista esz-
ményt. Idézzük Badiou-t:
 
„A kommunista hipotézis érvényes marad; én a saját részemrôl leg-
alábbis nem látok jobbat. Ha szakítunk ezzel a hipotézissel, akkor sem-
mit nem érdemes többé tenni a kollektív cselekvés terén. A kommunizmus 
horizontja és az Eszme nélkül semmi sincs a történelemben és a poli-
tikumban, ami megragadná a filozófust. Foglalkozzon csak mindenki a 
maga kis ügyeivel, és felejtsük el az egészet. Ebben az esetben igaza van 
a patkány-embernek, ami egyébként sok exkommunistára igaz, aki most 
jutalomra sóvárog, vagy elvesztette a bátorságát. Az Eszméhez és a hipo-
tézishez való ragaszkodás azonban nem feltétlenül jelenti azt, hogy meg 
kell tartanunk a kritika megjelenésének elsô formáját, ami a tulajdonra 
és az államra koncentrált. Valójában a mai feladat, ami elôtt állunk, sôt, 
ami filozófiai kötelességünk, éppen az, hogy életre hívjuk a hipotézis léte-
zésének egy újfajta módját.”

Sajnálatos módon Badiou késôbb egy tisztán kanti fordulattal fejezi 
be okfejtését, amikor a kommunizmust „szabályozó Eszmének” tekin-
ti, felelevenítve ezáltal az „etikai szocializmus” eszméjét, amelynek az 
egyenlôség a priori erkölcsi axiómája. Ebbôl viszont kimarad a tár-

10 Idézi Daniel Pinchbeck: 2012. New York, Jeremy P. Tarcher – Penguin, 2007. 
394.
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sadalmi antagonizmusok azon halmazának meghatározása, amelyek 
szükségessé teszik a kommunizmust – pedig ma is releváns a jó öreg 
Marx kommunizmus-fogalma, ami nem egy eszményt jelöl, hanem egy, 
a tényleges társadalmi antagonizmusokra reflektáló mozgalmat. Ha 
„örök Eszményként” képzeljük el a kommunizmust, ezzel azt is állítjuk, 
hogy a helyzet, ami „megszüli” ezt az eszményt, szintén örök, és azok az 
antagonizmusok, amelyekre a kommunizmus reflektál, hasonlóképpen 
nem megszüntethetôek. Innen már csak egy lépés a kommunizmus 
„dekonstruktív” olvasata, mint a jelen álma, amelyben megszûnik min-
den elidegenítô reprezentáció, egy olyan álom, amelyet a saját lehe-
tetlensége táplál. 
Melyek tehát azok az antagonizmusok, amelyek továbbra is éltetik a 

kommunizmus eszméjét? Hol keressük az eszme új módozatát? Könnyû 
lenne gúnyt ûzni a politikai közgazdász Francis Fukuyama „történelem 
végét” hirdetô elméletébôl, illetve abból az állításból, hogy a liberális 
kapitalizmus a lehetô legjobb társadalmi rendszer. De ma a többség 
Fukuyama követôje. A liberális-demokratikus kapitalizmust úgy ünnep-
lik, mint a létezô világok legjobbikát; a mi teendônk csak az, hogy még 
igazságosabbá, toleránsabbá stb. tegyük ezt a nagyszerû rendszert.
Amikor Marco Cicala olasz újságíró nemrégiben a „kapitalizmus” 

szót használta a La Repubblica címû olasz napilapnak írt cikkében, a 
szerkesztô megkérdezte, hogy valóban szükségesnek tartja-e a szó hasz-
nálatát, és nem tudja-e egy rokon értelmû szóval helyettesíteni, mint 
pl. „gazdaság”? Mi is bizonyíthatná jobban a kapitalizmus töretlen dia-
dalmenetét az elmúlt három évtizedben, mint az, hogy még a „kapi-
talizmus” fogalmától is jónak látják megszabadulni? 
Egyszerû, de találó kérdés: ha a liberális-demokratikus kapitaliz-

mus nyilvánvalóan jobban mûködik, mint a többi ismert alternatíva, 
és ha nem a legjobb, de legalább a legkevésbé rossz társadalmi forma, 
akkor nem jobb-e, ha „felnôttként” beletörôdünk, sôt, lelkesen támo-
gatjuk? Miért tartsunk ki a kommunizmus eszméje mellett ilyen remény-
telen helyzetben? Ez a ragaszkodás maga is nem-e a vesztett ügy nár-
cizmusának tipikus megnyilvánulása? Ez a nárcizmus nem felel-e meg 
a tudományos baloldal domináns attitûdjének, akik azt várják, hogy 
egy Filozófus megmondja nekik, mit tegyenek – ôk ugyan nagyon sze-
retnének bekapcsolódni a politikába, de nem tudják, hogyan tehetik 
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ezt hatékonyan, ezért várják a Filozófus válaszát… Ez az attitûd, ter-
mészetesen, maga is hazug: mintha bizony a Filozófus egy varázsszavával 
kettévágná a gordiuszi csomót. Az egyetlen helyes válasz: ha nem tudod, 
mit tegyél, akkor senki sem tudja neked megmondani, akkor az Ügy 
jóvátehetetlenül elveszett.
Ismételten hangsúlyozom: nem elég hûségesnek maradni a kom-

munizmus eszméjéhez, hanem meg kell találni a történeti valóságban 
azokat az antagonizmusokat, amelyek kikényszerítik az eszme tovább-
élését. Így napjaink egyetlen igazi kérdése, hogy vajon támogatjuk-e a 
kapitalizmus uralkodó naturalizálását, vagy elegendô ellentmondást 
látunk-e a mai globális kapitalizmusban, amelyek megakadályozzák kor-
látlan ideig tartó reprodukcióját?
(Legalább) négy ilyen antagonizmusról beszélhetünk: egy környezeti 

katasztrófa közelgô fenyegetése; a magántulajdoni jogosítványok alkal-
mazhatatlansága az ún. „szellemi tulajdonra”; az új mûszaki-tudományos 
fejlôdés társadalmi-etikai implikációi (különösen a biogenetikában); és 
végül, de nem utolsósorban az apartheid új formáinak megjelenése (új 
falak, nyomornegyedek). Minôségi különbség van az elsô három és az 
utolsó között – míg az utolsó a „kirekesztettek” és a „bennlévôk” közöt-
ti szakadékra reflektál, az elsô három azokat a területeket érinti, ame-
lyeket Hardt és Negri „közjavaknak” nevez. Ezek társadalmi létünk közös 
szubsztanciái, privatizációjuk erôszakos cselekmény, amelynek, ha szük-
séges, erôszakos eszközökkel kell elejét venni. Idetartoznak a kulturális 
közjavak, a „kognitív” tôke társadalmasított formái, mindenekelôtt a 
nyelv, a kommunikációs eszközök és az oktatás, de a közös közlekedési 
infrastruktúra, az elektromos hálózat, a posta stb. is. (Ha Billy Gates 
megkapta volna az annyira áhított monopóliumot, már elôállt volna az 
az abszurd helyzet, hogy egy magánember birtokolja kommunikációs 
alaphálózatunk software textúráját.) 
A külsôdleges közjavakat szennyezés és kizsákmányolás fenyegeti (az 

olajtól az erdôkig és a természetes élôhelyekig); a belsô közjavakat (az 
emberiség biogenetikai örökségét) pedig a technológiai beavatkozás. 
Lassanként tudatára ébredünk az óriási pusztító potenciálnak, amely 
elszabadulva az egész emberiséget megsemmisítheti, ha a kapitalizmus 
logikájának rendeljük alá a fenti közjavakat. A közgazdász Nicholas Stern 
helyesen jellemezte úgy a klímaváltozást, hogy az „az emberi történelem 
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legnagyobb piaci kudarca”. Így, amikor az amerikai teamvezetô, Kishan 
Koday nemrégiben azt írta: „Egyre nô az igény egy új környezeti világ-
polgárságra, és egyre többen tekintik az emberiség közös ügyének a klí-
maváltozást”, a hangsúlyt a „világpolgárságra” és a „közös ügyre” helyez-
te. Vagyis megjelenik egy globális politikai szervezet iránti igény, ame-
lyik semlegesíti, illetve szabályozza a piaci erôket – és ez már nagyon 
közel áll egy „teljesen” kommunista perspektívához. 
A „közjavak” védelmének szükségessége indokolja a kommunizmus 

eszméjének újjáéledését: lehetôvé teszi számunkra, hogy egy újfajta pro-
letarizálódást lássunk közjavaink „bekerítésében”, amely a nincsteleneket 
kizárja tulajdon szubsztanciájukból, és egyértelmûen a kizsákmányolás 
felé mutat. A ma feladata, hogy „újraírja” a kizsákmányolás politikai 
gazdaságtanát – kezdve például a nagy társaságok által kizsákmányolt 
névtelen „kognitív” munkásokon.
Valójában azonban a „kirekesztettek” és a „bennlévôk” közötti anta-

gonizmus indokolja igazán a kommunizmus szó használatát. Nincs sem-
mivel sem „magánabb”, mint az az államközösség, amelyik fenyegetésnek 
tekinti a kirekesztetteket, és úgy akarja a problémát megoldani, hogy 
minél inkább „elkeríti” ôket a széles társadalomtól. Más szavakkal, a 
négy antagonizmus közül a „bennlévôk” és a „kirekesztettek” közöt-
ti antagonizmust tekintem a leglényegesebbnek; ha megfeledkezünk a 
kirekesztettekrôl, minden más antagonizmus elveszíti felforgató élét. 
Az ökológiai kérdés a fenntartható fejlôdés problémájaként jelentkezik. 
A szellemi tulajdon komplex jogi feladattá transzformálódik. A biogene-
tika etikai kérdéssé válik. Az ember úgy is lehet környezetvédô, szállhat 
síkra a szellemi tulajdonért, vagy ellenezheti a génmásolást, hogy köz-
ben nem sokat törôdik a negyedik antagonizmussal – sôt még inkább, 
hiszen a kirekesztetteket (is) okolhatja például a környezetszennyezésért. 
Így nem lesz igazi egyetemesség, csak „magán”-problémák a szó kanti 
értelmében. A Whole Foodshoz és a Starbuckshoz hasonló korporációk 
akkor is népszerûek a liberálisok körében, ha határozottan ellenzik a 
szakszervezeti tevékenységet; de hát elég az, hogy a haladás és az egész-
ség címkéjét aggatják termékeikre. Vegyél olyan kávét, ami a korrekt 
piaci árnál drágább babból készül. Vásárolj hibrid jármûvet. Vásárolj 
olyan társaságoktól, amelyek bizonyos elônyöket biztosítanak hûséges 
kuncsaftjaiknak (a korporációs standardoknak megfelelôen). Röviden, 
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ha elfelejtjük a negyedik antagonizmust, egy olyan világban talál-
hatjuk magunkat, ahol Bill Gates a legnagyobb humanitárius, aki Don 
Quijoteként küzd a szegénység és a betegségek ellen, Rupert Murdoch 
pedig a legnagyobb környezetvédô, aki százmilliókat tud mozgósítani 
médiabirodalmán keresztül.
Amit hozzá kell tennünk, és itt továbbmegyünk Kanton, az az, hogy 

vannak társadalmi csoportok, amelyek éppen azért, mert kiszorulnak 
a társadalmi hierarchia „privát” világából, közvetlenül is az egyetemes-
séghez folyamodnak; ôk azok, akiket Jacques Ranciere a társadalom 
„nem-része részének” nevez. Minden valóban egyenlôsítô politikát az 
„ész nyilvános használatának” egyetemessége és a „nem-rész részének” 
egyetemessége közötti „rövidzárlat” generál. Ez volt a fiatal Marx kom-
munista álma: „egyesíteni” a filozófia egyetemességét a munkásosztály 
egyetemességével. Az ókori Görögország óta demokráciának nevezzük 
a kirekesztettek megjelenését a társadalmi-politikai térben.
A demokrácia ma uralkodó liberális felfogása egészen más módon 

kezeli a kirekesztetteket: arra törekszik, hogy minden kisebbségi véle-
ményt integráljon. Minden véleményt meg kell hallgatni, minden érde-
ket számításba kell venni, mindenkinek biztosítani kell az emberi jogo-
kat, tiszteletben kell tartani minden életstílust, kultúrát és gyakorlatot, 
és így tovább – ez a demokrácia megszállottan védelmezi az összes (kul-
turális, vallási, szexuális stb.) kisebbséget. A mai demokrácia képlete: 
türelmes tárgyalás és kompromisszum. Ami elvész, az a proletár pozí-
ció, a kirekesztettekben megtestesülô egyetemesség pozíciója.
Az új egyenlôsítô politika nem egy partikuláris társadalmi erô „pro-

jektje” lesz, hanem különbözô erôk robbanással fenyegetô kombináci-
ója. Ami bennünket egyesít, az nem a klasszikus proletariátus mottója, 
akik, úgymond, „csak a láncaikat veszíthették”; bennünket ugyanis az 
a veszély fenyeget, hogy mindent elveszítünk. Azt kockáztatjuk, hogy 
absztrakt, üres, karteziánus szubjektumokká redukálódunk, amelyeket 
megfosztottak a lényegi tartalomtól, elvették szimbolikus szubsztanciá-
jukat, manipulálták génállományukat, és arra kárhoztatták ôket, hogy 
egy élhetetlen környezetben vegetáljanak. Létünk eme hármas fenye-
getettsége következtében valamennyien potenciális proletárok vagyunk, 
akiket lényeg nélküli szubjektivitásra redukáltak, ahogyan Marx írja a 
Grundrissében. A „nem-rész részének” figurája szembesít bennünket saját 
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valódi helyzetünkkel, és az is etikai-politikai kihívás, hogy ráismerjünk 
magunkra ebben a figurában – valamilyen módon mindannyian kire-
kesztettek vagyunk, mind a természetbôl, mind pedig saját szimbolikus 
lényegünkbôl. Valamennyien potenciális páriák vagyunk, és csak egy-
féleképpen kerülhetjük el, hogy ténylegesen azzá váljunk: ha preventíven 
cselekszünk. 

Fordította: Bartha Eszter
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Jerry Rubin

A JIPPIK KIÁLTVÁNYA*

Ez itt a hátamon egy Vietkong1-zászló. A Washingtonban mûködô, 
Amerika-ellenes Tevékenységet Vizsgáló Bizottság egyik legutóbbi 
meghallgatása idején a barátommal sétálgatunk a Kongresszus épülete 
mellett, az utcán – rajta az amerikai zászló, rajtam meg ez a bizonyos 
Vietkong-zászló díszeleg. 

A zsaruk összecsôdülnek, és beüt a ménkô. Biztos majd letartóztatnak 
árulás vádjával, azzal, hogy az ellenséget támogatom.

Na, és kit csípnek meg a zsernyákok, és kit vágnak be a rabomobilba?

A barátomat az amerikai zászlajával együtt.

Én meg ott maradok tök egyedül a Vietkong-zászlómmal.

„Hát miféle ország ez?” – ordítom a zsaruknak. „BÜDÖS KOMMU NIS-
TÁK!”

 * A cikk forrása a Hippyland honlapja: http://www.hippy.com/php/article-358.
html. – Nemzetközi Ifjúsági Pártnak (Youth International Party) vagy röviden 
jippiknek a hippik politikailag aktív csoportját nevezték. A párt 1967-ben ala-
kult az Egyesült Államokban. Az 1960-as években a szólásszabadság és a vietnami 
háború ellen zajló mozgalmak egyik hajtásaként szervezôdött, s ezekhez képest 
radikálisabban koncentrált a fiatalságra és az ellenkultúra adta alternatívákra. 
Gyakorta éltek színpadias eszközökkel – így például az 1968-as elnökválasztási 
kampányban egy malacot indítottak elnökjelöltként (ô volt Pigasus, a halhatatlan) 
–, hogy kigúnyolják a társadalmi stítus quót. – A ford.

1 Röviden Vietkongnak nevezték az USA ellen harcoló Nemzeti Front Dél-Vietnam 
Felszabadításáért nevû mozgalmat. – A ford.
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Minden simán megy a határig, amikor Kanadába tartunk. Egy hivatalos 
közeg beterel egy kis szobába, és elém tesz egy ötoldalas kérdôívet.

„Szokott drogot fogyasztani?” – kérdezi teljesen komolyan.

„Ühüm” – válaszolom.

„Milyet?” 

„Coca-Colát.”

„Drogról beszélek!” – ordítja.

„A Coca-Cola sokkal veszélyesebb, mint a marihuána” – mondom. 
„Kicsinálja a szervezeted, és hozzászoksz.”

„Támogatta-e ön valaha a kanadai kormány megdöntését? – kérdezi.

„Csak ha majd Kanadában leszek.”

„Volt-e valaha letartóztatva felkelésre való izgatás miatt?”

Nemmel válaszolok, és igazat beszélek. Augusztusban valami hasonló 
váddal tartóztattak le Chicagóban, az egyik szextörvény megszegése, 
azaz „tömeglázadásra való izgatás” volt a vád. 

Végül aztán felszólítottam a határôrt, hogy lépjen le. „Ember, a maga 
munkájának semmi jelentôsége” – mondtam. „Olyan, hogy amerikai–
kanadai határ, nem is létezik. Egyáltalán nincsenek is határok. A határ 
csak a maga fejében létezik.”

„Egyetlen államnak sincs joga, hogy ilyen kérdéseket tegyen fel nekem. 
A válaszok csak rám tartoznak. Legközelebb maguk majd már az agya-
mat akarják megcsapolni!”
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Próbálom rávenni a pasast, hogy azonnal szabaduljon meg az egyen-
ruhától. De ô visszautasítja javaslatomat, mondván: „A munkámnak 
haszna van, ráadásul el kell tartanom a családomat.” 

Így terjed a nyugati világot felemésztô rák: mindenki csak „a dolgát” 
teszi. Senki nem tanult Eichmann esetébôl. Mindenki másra mutogat.

Amerika és a Nyugat súlyos spirituális válságban szenved. Ennek követ-
keztében tehát a jippik fellépése felér egy forradalmi vallásos moz-
galommal. 

Mi nem harsogunk politikai megoldásokat, melyekre az emberek sza-
vazhatnak. A büdös életben soha senkinek nem áll módjában a for-
radalmat szavazattal megszerezni. Ezt a buta reményt hessegessétek 
csak el magatoktól.

És soha az életben nem tudjátok megvenni a forradalmat a szupermar-
ketben – jó fogyasztói szokásainknak megfelelôen. A forradalom nem 
konzerváru.

A forradalom csak személyes átalakulással jöhet létre: ha megtaláljuk 
Istent, és megváltoztatjuk az életünket. És akkor az újonnan betértek 
milliói majd megforgatják a társadalmat.

A jippik vallásának ez az alapelve: „ÉBREDJ FEL, ÉS FORDÍTS HÁTAT 
A LOPAKODÓ HÚSGOMBÓCNAK!”

Hogy ez a vallás mit jelent, az csak tôletek függ. Ezért is lehet olyan 
erôteljes forradalmi jelszó. A legjobb sztrájkjelszó, melyet életemben 
láttam, egy sima, üres tábla volt. A második legjobb meg így hangzott: 
„Tiltakozunk ____________!”

Az olyan jelszavak, mint például: „Takarodjatok Vietnamból!”, infor-
matívak ugyan, de nem teremtenek mítoszokat. Nem szólítanak fel tet-
tekre, legfeljebb arra jók, hogy az ember utcára vonuljon alattuk.
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A politikai tüntetéseknek az lenne a valódi célja, hogy az emberek eláb-
rándozzanak és használják a fantáziájukat. Egy vallásos-forradalmi moz-
galom az embereknek a lelkére kíván hatni azáltal, hogy varázslatos, 
képzeletbeli világot teremt, melyet meg akarunk valósítani.

Amikor a nemzeti média elôször meghallotta a jelszavunkat, úgy for-
dították le maguknak, hogy a „lopakodó húsgombóc” nem más, mint 
Lyndon Johnson.2 Ami különös és igazságtalan értelmezés volt, mert mi 
szerettük Lyndon Johnsont.

Amikor LBJ kiszállt a buliból,3 kétségbeesetten ordítottunk: „LBJ, túl-
zottan komolyan vetted a szavainkat! Nem úgy értettük, hogy NEKED 
kellene kiszállnod! Hát hol lennénk MI nélküled, LBJ?”

Létezik-e egyetlen olyan gyerek Amerikában vagy az egész világon, aki 
ha felnô, LBJ-hez akar hasonlítani?

Amikor egy társadalom atomjaira hullik, az ifjak generációja elutasítja a 
szülôk példáját. Az idôsebb korosztály nekünk Johnsonokat, Agnew-kat 
és Nixonokot kínál, a kimúlóban lévô múlt halott szimbólumait.

A harcot, melyet ÔK és MI vívunk majd egymással, a hétévesek dön-
tik el.

Mi a következôket kínáljuk a fiataloknak: szex, kábszerek, lázadás, 
hôsiesség, testvériség.

Ellenfeleink kínálata pedig: felelôsség, félelem, puritanizmus, elnyo-
más.

 2 Lyndon B. Johnson az Egyesült Államok 36. elnöke volt 1963 és 1969 között a 
Demokrata Párt színeiben.

 3 Az 1968-as elnökválasztási kampányról van szó. – A ford.
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Értsük meg jól a Wild in the Streets címû filmet!4 Egy tizenéves rock and 
roll énekes szerepet vállal egy Bobby Kennedyhez hasonló politikus 
választási kampányában.

Hirtelen rádöbben: „De hiszen mi mindannyian fiatalok vagyunk! 
Irányítsuk mi magunk az országot!”

„Szállítsuk le a szavazati korhatárt 14 éves korra!”

„Tizennégy év vagy HARC!”

A srácok LSD-t tesznek a kongresszus szökôkútjainak vizébe, a hon-
atyáknak csodás élményeik lesznek. A kongresszus megszavazza, hogy 
a választói korhatár ezentúl 14 év legyen.

A rock and roll énekest megválasztják az USA elnökének, de a CIA és a 
hadsereg nem hajlandó elfogadni a választási eredményt. Több ezer hosz-
szú hajú ostromolja meg a Fehér Házat, az összecsapásban hatan meg-
halnak. Végül a srácok átveszik a hatalmat, és mindenkit, aki elmúlt már 
harmincéves, táborokba vitetnek, és naponta LSD-vel etetnek. (Látható, 
akadnak olyan filmek, melyek még a MI fantáziánkon is túltesznek.)

„Ne bízz senkiben, aki már elmúlt harminc” – mondják a jippik (ez egyik 
sokat idézett figyelmeztetésük).

Én négyéves vagyok.

Mindannyian kétszer születünk a világra. Én speciel elôször 1938-ban 
láttam meg a napvilágot, de 1964-ben a Berkeleyn, a szólásszabadságért 
indított mozgalomban újjászülettem.

 4 A filmet Barry Shear készítette 1968-ban, címe magyarul: Az elszabadult utcák. 
– A ford.
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Amikor azt mondjuk: „Ne bízz senkiben, aki már elmúlt harminc!”, akkor 
a második születésrôl beszélünk. Nekem ilyenformán még huszonhat 
évem van hátra.
Amikor a negyvenesek odajönnek hozzám, és azt mondják: „Hát, nem 
hiszem, hogy csatlakozhatnék a mozgalmatokhoz”, én azt válaszolom: 
„Mirôl beszél? Akár tegnap is születhetett volna. Az életkor csak a fejünk-
ben létezik.”

Bertrand Russell a vezérünk. Mellesleg kilencvenéves.

Egy másik jippi-jelszó így hangzik: „A TALPALATNYI FÖLD, AHOL 
ÁLLSZ, ELLENÔRZÖTT TERÜLET!”

Ebben a társadalomban mindenki rendôr. Mindannyian állandóan szem-
mel tartjuk magunkat. És ha megszabadulunk ettôl az önkontrolltól, 
akkor jönnek a valódi zsaruk.

Nem szívok gyakran füvet nyilvánosan, pedig imádom. De nem aka-
rom, hogy letartóztassanak: ez az egyetlen ok.

Tehát én magam ôrködöm magam felett. 

A saját testünk fölött sem rendelkezünk.

Küzdünk azért, hogy visszaszerezzük testünket…, hogy a parkban sze-
retkezhessünk, hogy a tévében azt mondhassuk: „baszd meg”, hogy azt 
csinálhassuk, amihez kedvünk van és akkor, amikor csak akarjuk.

A tiltást be kellene végre tiltani.

A szabályokat csak azért hozzák, hogy legyen mit megszegni.

Soha ne mondd: „nem”.

A jippik szerint A TULAJDON = LOPÁS.
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Amije csak van Amerikának, azt mind lopta.

Hogy épült fel ez az ország? A rabszolgák kényszermunkájával. Amerika 
sok milliárd dollár kompenzációval adósa a feketéknek.

A „kapitalizmus” nem más, mint illedelmes, iskoláskönyvbe való kife-
jezés „a lopás” fogalmára.

Ki rendelkezik Amerikában jogos tulajdonnal? A Rockefellerek kiér-
demlik a vagyonukat? A pokolba, DEHOGY IS!

Amerika azt állítja, hogy az emberek kizárólag csak a pénzért dolgoznak. 
De hát gondoljuk csak végig: éppen azok dolgoznak a legkeményebben, 
akiknek nincs pénzük, és akiknek van, azoknak a leghosszabb az ebéd-
idejük.

Mikor megszülettem, az asztalunkon volt étel, és volt a fejünk felett tetô. 
A világon a kisgyerekek többségét az éhség és a hideg fenyegeti. Mi a 
különbség köztük és köztem?

Minden tehetôs fehér amerikai jobban tenné, ha elgondolkodna ezen a 
kérdésen, különben sohasem fogja megérteni, az emberek miért gyûlölik 
Amerikát.

Az ellenség ez a dolláros bankjegy itt a kezemben.

Ha van gyufám, megmutatom, mint vélekedek felôle.

Ez a bankjegyégetés egyes politikai radikálisokat rettenetesen felbôszít. 
Fogalmam sincs, vajon miért. Tengernyi pénzt égetnek el azzal, hogy 
röplapokat csinálnak, amelyeket a kutya se olvas el.

Úgy vélem, ma sokkal fontosabb elégetni egy bankjegyet, mint egy 
blokkolókártyát.

„Hmm, milyen tûzálló. Nehéz elégetni. Van valakinek öngyújtója?”
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Besétálunk a New York-i tôzsdére, úgy jó húszan, az összes zsebünk dagad 
a sok dolláros bankótól. Valódi dollárokat akarunk ledobni azoknak, 
akik lenn, a földszinten puszta számokkal játszanak Monopoly-játékot.
Egy hivatalos személy megállít bennünket a bejáratnál, és azt mondja: 
„Nem jöhettek be ide. Hippik vagytok, és tüntetni akartok.”

A tévékamerákat elhajítva így válaszolunk: „Hippik? Tüntetés? Zsidók 
vagyunk. És azért jöttünk, hogy megnézzük a tôzsdét.” 

Na, ez kicsit megkavarja a pasast, és beenged bennünket. Felmegyünk 
az emeletre, és a dolláros bankók záporozni kezdenek a földszintre.

Ezek a pofák dollármilliókkal szórakoznak nap mint nap, és eszükbe 
sem jut összefüggésbe hozni a milliókat az éhezô emberekkel. Kérdés, 
láttak-e már életükben igazi dolláros bankókat?

„Errôl szól az egész, ti gazemberek!”

Nézzétek csak ôket: mint a megvadult állatok lökdösôdnek és kapkodnak 
a dollárok után, amiket a hippik szórtak le nekik!

És aztán valaki hívja a rendôrséget. A zsaruk elmaradhatatlan kellékei 
minden tüntetésnek; sose feledkezzetek meg a rendôrökrôl. A rendôrök 
legalizálják a tüntetéseket.

A zsaruk kidobnak minket az épületbôl. 

Dél van. Wall Street-i üzletemberek aktatáskával, öltönyben, 
nyakkendôvel. A pénz megszállottjai ebédelni mennek. Fontos üzleti 
ügyek. Idô. Megbeszélések.

És mi ott állunk ennek a világnak a közepén, és ötdollárosokat égetünk. 
Az ô világukat lobbantjuk lángra. Az ô Krisztusukat égetjük meg.

„Ne, az istenért, ne!” – kiáltják egyesek, és megpróbálják a szent papír-
darabokat megkaparintani. Kitör az ökölharc.
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Mentjük az irhánkat.

Hetek múlva a New York Times közread egy rövidke hírt, melyben tudat-
ja a nagyközönséggel, hogy a New York-i tôzsde golyóálló üvegfalat épít-
tet a látogatói szint és a földszinten dolgozó brókerek munkahelye közé, 
nehogy „valaki lelôhessen egy brókert”.

Chicagóban ötezer fiatal értelmiségi az utcára ment, csak a bôrük védel-
mezte ôket. A zsernyákok hoztak tankokat, kutyákat, ágyút, könny-
gázt, nagy lôtávolságú fegyvert, lôfegyvereket, rakétát. Dél-Vietnamban 
vagyunk, vagy Chicagóban? Amerika mindig túlreagálja a dolgokat.

Az amerikai gazdaság azért van halálra ítélve, mert hiányzik belôle a 
lélek. Stabilitását a háború és a háborúra való felkészülés adja. A fogyasz-
tási cikkeket úgy csinálják, hogy hamar tönkremenjenek, a reklámipar 
meg állandóan mossa az agyunkat, hogy új holmikat vásároljunk.

A gazdagok bûnösnek érzik magukat. A szegényeket arra nevelik, hogy 
gyûlöljék magukat. A bûntudatos és a nyomorgó az összeomlás felé 
tart.

Ha a technikát ellenôrzô fejesek az emberi szükségletekre használnák 
az eszközeiket és nem profitra meg gyilkolásra, akkor a földön minden 
ember örökre elfelejthetné az éhezést. A gépek a legtöbb dolgot meg 
tudnák csinálni: az emberek szabadok lennének, és azt tehetnék, ami-
hez kedvük van.

Szilárdan kellene állnunk a realizmus talaján, és a lehetetlent kellene 
követelnünk. Ételt, lakást, ruhát, gyógyellátást és színes tévét min-
denkinek!!!

Az emberek meg azért dolgoznának, mert a szeretet, az alkotásvágy 
és a testvériesség mozgatná ôket. Az új gazdasági struktúra új embert 
teremtene.

Azt az új struktúrát az új emberek hoznák létre.
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Az amerikai társadalom a nyugati-keresztény-kapitalista gyökereivel 
azon az alapvetô elven szervezôdött, hogy az ember rossz, a társadalom 
bûnös, és hogy az embereket külsôdleges eszközökkel – jutalmazással 
és büntetéssel – motiválni és kényszeríteni kell.

Mi új generáció tagjai vagyunk, új fajta és új faj. Mi a bôségben fogan-
tunk, rákaptunk a drogra, otthonosan érezzük magunkat a bôrünkben, 
és nagy reményeink vannak a jövôt és az elérhetô célokat illetôen.

Nekünk minden dolog új tapasztalat, melyet vagy a szeretet érdekében 
szerzünk meg, vagy egyáltalán nem is csinálunk meg. 

Mi minden luxust megengedhetünk magunknak. Apáinknak egész 
évben a megszakadásig kellett dolgozniuk egy kéthetes vakációért. A 
mi egész életünk vakáció.

Minden percben, minden nap mi döntjük el, mit fogunk csinálni.

Nem ámítjuk magunkat a keresztény tanítással, hogy az emberek halá-
luk után a mennybe kerülnek. Mi MOST akarjuk a mennyországot!

Nem hiszünk a tanulásban, nem hiszünk a megszerzett diplomában. 
A fokozatok és a titulusok olyanok, mint a pénz és a hitel, tûzre ezek-
kel is.

Háború zajlik a nyugati világban: az öregek ki akarják irtani a fia-
talokat.

A gazdaság zárt egész. Nincs ránk szüksége. Minden komplett és kész.

Az egyetemek célja tehát a következô: távol tartani minket az utcától. 
Az iskolák gyermekmegôrzô intézmények.

A vietnami háború célja: megszabadulni a feketéktôl. Csak láb alatt van-
nak. Amerika kiszívta belôlük azt az energiát, amire szüksége volt, de 
ma már nincs belôlük haszna.
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Ez hát pszichológiai háború. Az öregek azt mondják: „Azt akarjuk, hogy 
haljatok meg értünk.” Az öregek elküldik a fiatalokat a halálba, hogy 
az öregekért áldozzák fel magukat.

És a mi válaszunk? A behívók elégetése és az, hogy meglógunk a behí-
vás elôl! Nem áldozzuk fel magunkat értetek.

A fehér fiatalok hátat fordítanak a fehér társadalomnak. Magasra emel-
jük a fejünket, új identitást teremtünk magunknak. Kilépünk a közép-
osztály intézményeibôl, otthagyjuk az iskoláikat, elmenekülünk a háza-
ikból, és megteremtjük saját közösségeinket.

Így leszünk mi az új niggerek.

Felszállok egy Washingtonba tartó gépre. Egy utaskísérô odalép hoz-
zám, és azt mondja: „Nem utazhat ezzel a géppel.”

„Aztán miért nem?” – kérdezem.

„Mert maga bûzlik.”

Ezt mondták régebben a feketékrôl, emlékeznek még? Ma már nem 
mondanak ilyet a fekete emberekre. Kapnának egy nagy büdös frászt 
a kibaltázott szájukra.

Hosszú hajunk Amerika iránt érzett megvetésünket fejezi ki. Egy rasz-
szista, rövid hajú társadalom betojik a hosszú hajtól. A látvány is elva-
kítja az embereket. Vietnamban Amerika bombázza a vietnamiakat, de 
nem látja ôket, mert a vietnamiak barnák.

A hosszú haj létkérdés számunkra, mert lehetôvé teszi, hogy egymásra 
ismerjünk. Akárcsak elnyomóinknak, nekünk is fehér a bôrünk. A hosz-
szú haj látható ellenközösségben egyesít minket. 



152 ❯ JERRY RUBIN

Egy autó hajt végig az utcán, elöl ülnek a szülôk, egy tizenöt éves hosz-
szú hajú gyerek hátul. A srác „V”-jelet mutat nekem! Ez a kommunikáció 
mûködik közöttünk.

A mi közösségeinkben már ott rejteznek az új társadalom csírái. Megvan a 
saját kommunikációs hálózatunk, földalatti sajtónk. A kommunákban lát-
hatók az új családstruktúra elsô jelei. Megvannak a saját ösztönzôink.

Amikor a zsaruk betörtek a Lower East Side-on lévô lakásomba, hogy 
letartóztassanak marihuánát keresve, olyan volt, mint mikor az ame-
rikai katonák megszállják a vietnami falvakat. A zsarukat kulturális 
sokk érte.

A falon Fidel Castro figyelt. Nem hittek a szemüknek! A nyakláncom! 
Jó húsz percig szórakoztak a láncommal.

Amikor a zsaruk Chicagóban elraboltak, úgy faggattak, mintha a Marsról 
érkeztem volna.

„Meghágjátok egymást?”
„Milyen érzés LSD-t szedni?”
„Közvetlen kapcsolatban álltok a Vietkonggal?”

A két generáció nem tud egymással szót érteni, mert különböznek a tör-
ténelmi tapasztalataink.

Szüleink sokat szenvedtek a nagy gazdasági világválság idôszakában, 
és megtapasztalták a második világháborút. Mi viszont a fogyasztói tár-
sadalom gyermekei vagyunk, és azé a tapasztalaté, hogy az USA kato-
nai hatalomként ront rá Vietnamra.

1964 és 1968 között a mozgalom elsôsorban azzal foglalkozott, hogy 
szétzúzza Amerika régi szimbólumait. Akcióink révén újraértelmeztük 
ezeket a szimbólumokat az ifjúság számára.
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A mai gyerekek számára az iskola a tüntetés, az ülôsztrájk, a hatalommal 
szembeni küzdelem színterévé lett, ahol akár le is tartóztathatják ôket.

Mára a tüntetések lettek az új generáció beavatási rítusai, szertartásai 
és közösségi ünnepei.

Emlékeztek még a Pentagonra, a harcias ego e központjára? Mi lepi-
sáltuk az épületet. Több ezer elszánt megszállott megrohamozta a helyet, 
Che Guevara képe alatt vonultak, és a 82-es ejtôernyôs alakulat gép-
pisztolyaiba virágokat raktak.

Emlékeztek a demokrata párti elnökjelölô kongresszusra? A Chicagóban 
történtek után akad-e egyetlen ember, aki rezzenéstelen arccal tudja 
végigolvasni az országos politikai jelölôgyûlésekrôl szóló tankönyvi 
beszámolókat? A jelölôgyûlés nevetségessége szemmel láthatóvá vált, 
mikor a jippik és a zsaruk összecsaptak az utcán.

Leleplezzük az amerikai mítoszok ámításait. Mihelyt a mítosz láthatóvá 
válik, a mögötte lévô struktúra homokvárként omlik össze. Kitör a káosz. 
Az embereknek új valóságot kell teremteniük.

Ebben a folyamatban új mítoszokat hozunk létre, és ezek az új mítoszok 
megelôlegezik a jövôt.

Amerikában 1969-ben egyik napról a másikra le lehet rombolni egy 
régi, megkövült mítoszt a televízió hatalma révén. Azzal, hogy a kom-
munikáció egyidejûvé vált, a televízió egybesûríti évszázadok mûködési 
tapasztalatait. Ami valaha száz esztendôbe telt, arra most elég húsz év. 
Ami valaha tíz év alatt zajlott, ma kettô alatt lecseng. Egy haldokló tár-
sadalomban a televízió forradalmi eszközzé válik.

A kormányzatnak saját érdekében hamarosan meg kell kurtítania a 
sajtó szabadságát, és közvetlen ellenôrzése alá kell vonnia a televíziós 
mûsorokat, elsôsorban a híreket.
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A tévé olyan sikeresen dramatizálta a hosszú hajúak tiltakozó moz-
galmait, hogy az országban gyakorlatilag minden fiatal gyerek tüntetô 
akar lenni, ha felnô.

Na, mi leszel, ha nagy leszel? Tûzoltó? Rendôr? Professzor?

„Felnôtt akarok lenni, és történelmet akarok csinálni.”

A kölykök nézik a tévében a tüntetések hátborzongató izgalmait – az 
erôszakot és a felfokozott érzelmeket –, és arról ábrándoznak, hogy ôk 
is a tüntetôk között vannak. Remek bulinak látják az egészet.

Daley polgármester lejátszotta ezt a tévéfilmet Chicagóról. Ebben a zsa-
ruk ütik-verik a hosszúhajúakat. Az egyik jelenetben a rendôrök könny-
gázpalackot dobnak a tömegbe, és az egyik tüntetô felkapja, visszahajítja 
a feladónak.

Na, mit gondoltok, kivel azonosult minden srác szerte az országban?

Aztán a bemondó ezt a szörnyûséget olvasta be: „Ezeket a tüntetéseket 
a kommunisták irányítják!…”

Kommunizmus? Ki a nyavalya tud bármit is a kommunizmusról? Sosem 
éltünk Sztálin országában. Olvastunk róla, persze, de érzelmileg nem tett 
ránk hatást. Érzelmi reakciónk a kommunizmusra annyi, hogy 1959-ben 
Fidel bevonul Havannába.

NINCS olyan DIREKTÍVA, hogy a fehér establismentnek tönkre kell 
tennie fiatalságodat, nincs ilyen riasztó parancs.

„Az ANARCHIÁT akarják!”

A rohadt életbe, igaz, anarchiát akarunk! Ez az ország amúgy is 
kibaltázottan túlszervezett. „NE CSINÁLD EZT! NE CSINÁLD AZT! 
NE!”
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Amerikában felnôni annyit jelent, hogy az ember megtanulja, mit NEM 
szabad csinálni.

Mi azt mondjuk: „CSINÁLD, CSINÁLD, CSINÁLD CSAK AZT, AMIHEZ 
KEDVED VAN!”

Harcmezeink Amerika campusai. A fehér középosztálybeli ifjúságot 
stratégiai okokból ennek az országnak a középiskoláiba és egyetemeibe 
gyûjtötték össze. Rájuk épül a mi befolyásunk.

Ha egy napon, mondjuk, száz felsôoktatási intézményt országosan össze-
hangolt lázadás bénítana meg, arra kényszeríthetnénk az Amerikai 
Egyesült Államok elnökét, hogy a tárgyalóasztalnál a béke érdekében 
beszéljen.

Mindaddig, amíg az iskolákban vagyunk, foglyok vagyunk. Az iskolák 
önként vállalt börtönök. Ki kell szabadítani magunkat.

Gondolj csak bele az egyetemek térszerkezetébe. Szempillantás alatt 
meg lehet mondani, mi volt a hatalmat gyakorlók szándéka, amikor fel-
térképezed az általuk teremtett anyagi környezetet. Az épületek sugall-
ják a magatartási szabályokat. Így aztán kevesebb fárasztó szabályra és 
rendfenntartóra van szüksége a hatalomnak. Az osztálytermeket úgy 
tervezték, hogy a diákok sorban üljenek, egymás mögött, hierarchikus 
rendben és szemben a professzorral, aki szemben áll velük, és hozzájuk 
beszél.

Az osztálytermek ezt sugallják:

„Figyelj a professzorra.”

„Ô oktat téged.”

„Maradj a helyeden.”

„Ne nyújtózkodj.”
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„Ne feküdj a padlóra.”

„Ne engedd el magad.”

„Csak akkor beszélj, ha kérdeznek.”

„Ne vesd le a ruhádat.”

„Ne legyenek érzéseid.”

„Értelmed uralkodjon tested fölött.”

„Az osztályterem szükségletei határozzák meg döntéseidet.”

Az osztálytermek totalitárius környezetet teremtenek. Amerikában az 
iskolák és az oktatás legfôbb célja az, hogy arra kényszerítsenek, sze-
resd és tiszteld a hatalmat, és vesd meg saját spontaneitásodat és érzel-
meidet.

Hogyan lehet ilyen végtelenül jól kiépített környezetben felnôni? Sehogy. 
Az iskolák nem a tudásért vannak.

A tanulócsoportokat körben kellene elhelyezni, ahol a professzor a kör 
egyik résztvevôje. A kör demokratikus környezetet biztosít.

Próbáld megváltoztatni környezetedet. Ordítsd azt tanárod órája alatt: 
Baszd meg! 

Hát megcsináltuk a TEST egyetemét. Négyen bemegyünk egy osztály-
terembe. Beülünk a srácok közé. Az elôadás a „gondolkodásról” szól.

Gondolkodás!

Levesszük az ingünket, rágyújtunk egy füves cigire, és nyelves csókokat 
kezdünk váltani. Egy csomó diák ideges lesz. Ez így megy 10-15 percig, 
és a professzor csak beszél tovább, mintha mi sem történne.
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Végül megszólal egy lány: „Azok az emberek ott zavarják az órát, és vagy 
vegyék vissza az ingüket, vagy menjenek ki innen.”
És a professzor így szól: „Hát, ezzel egyetértek. Azt hiszem, ha nem azért 
vagytok itt, hogy arra figyeljetek, amirôl beszélek…”

Ordítva válaszoljuk: „Mi nem tudjuk a gondolkodást és a szerelmet 
különválasztani! Éppen belemerültünk a gondolatokba.”

És a professzor erre azt válaszolja: „Nos, az én osztályomban én tartom 
az órákat.”

Kicsit kapard meg a professzor lelkét, és máris kibújik belôle a zsaru.

A rohadt beszari alak! Nem volt annyi bátorsága, hogy kidobjon az órá-
járól minket, de az ô osztályában Ô TARTJA az órákat. Elküldi hát a 
tanársegédet a rendôrökért, mi pedig lelépünk.

Az agy be van programozva. Hatolj be oda, és zúzd szét azt az átkozott 
programot!

El lehet képzelni azt, mit érezhet egy prof, amikor áll egy osztály elôtt, 
amely csupa ragyogó tekintetû, a szavait szivacsként beivó diákból áll, 
akik szépen felemelik a kezüket, és okosakat kérdeznek? Akadhatnak 
olyanok, aki joggal hihetik ôt istennek. És mindennek a tetejében, hatal-
mában áll jutalmazni és büntetni; eldönteni, alkalmas vagy-e arra, hogy 
részt vegyél a tudományos versenyfutásban.

Vajon ez a megfelelô környezet a tanár és a diák számára?

Szókratész forog a sírjában.

A Berkeleyn azt mondtam egy professzornak, hogy tanítványai között jó 
néhány akad, aki nála sokkal okosabb, még akkor is, ha ô sokkal több 
könyvet olvasott náluk, és sokkal több elméleti ismeretet biflázott be.
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Azt válaszolta: „Nos, a tudás átadásának folyamatát nekem kell irá-
nyítanom.”

A tudás átadása? De mi a tudás?

Hogyan Éljünk.

Hogyan legalizálhatjuk a Marihuánát.

Hogyan csináljunk Forradalmat.

Hogyan Szabadítsuk ki az Embereket a Börtönbôl.

Hogyan Lépjünk fel Együttesen a CIA ellen.

Amikor egy professzor leveszi öltönyét és nyakkendôjét, és beáll közénk 
az utcán, akkor azt mondom: „Pajtás, mi a keresztneved? A testvérem 
vagy. Menjünk. Egymáshoz tartozunk.”

Nem érdekel ez a „professzori” szarakodás. Sokkal jobban izgat annak 
a tizenöt éves, hajléktalan, belôtt, a sarkon ácsorgó csodabogárnak a 
sorsa, mint a PhD.

Amerikában megvetik az intellektust, mert a professzorok mesterséges 
környezetet teremtettek. Ezért nem tiszteli a professzorokat az átlagos 
munkásember.

Az egyetem mesterséges helyszín, amolyan óvóhely, mely falat emel az 
emberek és a a szenvedés, az eksztázis, a küzdelem valódi világa közé. 
Az egyetem az élet agóniáját a szavak és a könyvek adta biztonsággá 
alakítja át.

Az ember az iskolában semmit sem tanul. Elég egy órát eltölteni egy 
börtönben vagy egy tárgyalóteremben, hogy többet tanulj, mint öt év 
alatt az egyetemen.
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Az iskolában csak azt tanultam meg, hogyan járjak túl a rendszer logi-
káján, hogyan agyaljak ki válaszokat. De válaszok nincsenek. Csak egyre 
több kérdés van. Az élet hosszú utazás azon kérdések között, melyekre a 
választ az élet kihívásai adják meg. Ezt soha nem tudnád meg, ha csak 
az egyetemen élnél, melyet a rosszul feltett kérdésekre adott „helyes” 
válaszok igazgatnak. 

Az iskolai vécékben olvasható falfirkák többet elárulnak arról, mi fog-
lalkoztatja az embereket, mint a könyvtárban fellelhetô könyvek együtt-
véve.

Fel kell szabadítani magunkat. Én kiugrottam. A szar már a nyakamig 
ért, és én abbahagytam a zabálást. Csak azt hajtogattam: NEM. NEM. 
NEM!! Kiszállok a buliból.

A kolumbiaiak egy része megtapasztalta, milyen a tanulás és megértés, 
amikor épületeket foglaltak el, és napokig kommunákban éltek.

Újra kell terveznünk a környezetet, és újjá kell alakítanunk az emberi 
kapcsolatokat. De ha az ember ezt megpróbálja, már ki is rúgják.

Tudjátok-e, mit mondanak majd a professzorok és a dékánok? „Ha itt 
nem tetszik nektek, miért nem mentek vissza Oroszországba!”

Nagy feladat elôtt áll 1969-ben a fehér középosztálybeli fiatalság. A tech-
nikailag és bürokratikusan megszervezett társadalom, lássuk be, nem a 
hôsöknek kedvez. Nekünk viszont hôsöknek kell lennünk.

Az utcán lézengô srácok, mint afféle új négerek, a jövô úttörôi, veszé-
lyesen és máról holnapra élnek.

Mi, jippik Chicagóba mentünk, hogy megrendezzük ellenfesztiválunkat, 
„az élet fesztiválját” Chicago parkjaiban – a „halál választási gyûlésének”, 
a demokraták által rendezett tanácskozásnak mintegy emberarcú ellen-
tétét.
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1967 karácsony másnapján telefonon keres Marvin Garson, a San 
Franciscó-i Express Times szerkesztôje, és azt mondja nekem: „Te, a Béke 
és Szabadság Pártja nemigen nyeri meg a választásokat.”

Erre én: „Nem érdekel. Cseppet sem foglalkoztat a választási harc.”

Mire ô így válaszol: „Indítsunk egy disznót az elnökválasztáson!”

Villám cikázik át az agyamon. Hej! Egy disznó és hozzá az összes kitûzô, 
plakát, matrica.

„Amerika, miért érnéd be egy fél disznóval, amikor az egész a tied 
lehet.”

A demokrata párti jelölôgyûlésen a disznók megválasztják az elnököt, 
aki megeszi az embereket.

A jippi jelölôgyûlésen mi is kiválasztjuk saját disznónkat, és miután meg-
tartja választási beszédét, elföldeljük. A kontraszt magáért beszél: az elnök 
temeti el a népet, vagy az emberek ássák meg az elnök sírját?

Nos, nem öltük meg saját disznónkat. Ha akad olyan téma a jippik között, 
amely megosztja ôket, akkor az a vegetarianizmus kérdése. Egy csomó 
jippi nem hisz az állatok lemészárlásában és fogyasztásában, tehát ezen 
a ponton kevésbé lehettem harcias.

Elvisszük Pigasust Chicagóba, ahol ôrizetbe veszik a városközpontban. 
A zsaruk elkapják. Aztán hetet közülünk szintén letartóztatnak, és 
Pigasusszal együtt a rabomobilba tuszkolnak.

Ha disznót állítasz elnökjelöltnek, akkor azzal kiborítod az egész szart. 
Az emberek feje tele van olyan dolgokkal, mint: „Lehet, hogy a nagyob-
bik rosszat választod.” Ezt a logikát meg kell törnünk. Mihelyt átvesszük 
ezt a gondolkodásmódot, már a foglyai is leszünk.
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Hát dobjuk az egész marhaságot a szemétbe, és jelentsük ki határozottan: 
„Ezt az országot a hulladék elvei szerint mûködtetik. A Demokrata és a 
Republikánus Párt egyaránt disznókat választott jelöltnek. Mi is. Csak 
mi ôszinték vagyunk.”

Chicagóban Pigasus jóval hatásosabbnak bizonyult, mint az a sok lakáj, 
akik a politikusoknak a szavazatokat gyûjtik. Kiderült, hogy a jelenlegi 
politikai színtéren a malac sokkal figyelemre méltóbb, mint Eugene 
McCarthy szenátor. Sose hittem azt, hogy McCarthy meg tudná refor-
málni a Demokrata Pártot. És tessék, McCarthy maga alig tudott bejut-
ni a jelölôgyûlésre. Jegyet kellett váltania. Ez is mutatja, mennyire kéz-
ben volt tartva az egész átkozott esemény. Végül aztán kikényszerítettük 
az emberekkel McCarthy szenátort az utcára.

A választás nem volt tisztességes, mert mi valahányszor elôhoztuk a 
malacunkat, hogy megtartsa kampánybeszédét, a rendôrség letar-
tóztatta. Ez történt Chicagóban, New Yorkban, San Franciscóban, de 
még Londonban is.

A jippik azt kérték, halasszák el az elnökválasztást addig, amíg a játék-
szabályokat meg nem változtatják. Azt mondtuk, hogy minden jelentôsebb 
személynek részt kell vennie az amerikai választásokon, mert Amerika 
irányítja a világot.

A szabad választások olyan választások, melyben az eredmények a sza-
vazók sorsára jelentôs hatással vannak. A vietnamiaknak sokkal több 
joguk van ahhoz, hogy leadják szavazataikat az amerikai választásokon, 
mint néhány nyolcvanéves ohamai nagyinak. Végtére is Amerika bom-
bázza ôket! Legalább azt hadd dönthessék el, kicsoda és hogyan fogja 
majd a bombákat rájuk hajigálni.

Persze, semmi bajom nincs a nyolcvanéves nagymamákkal, de sze-
retném elérni, hogy a szavazati kort levigyék tizenkettô vagy tizennégy 
évre. És nem vagyok teljesen biztos abban, hogy az ötven felettieknek 
kell-e szavazniuk.
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A következô fél évszázadban a gyerekek fognak majd ebben a világban 
élni. Nekik kell eldönteniük, mit szeretnének maguknak.

A legtöbb ember ötven fölött már nem gondol a jövô adta lehetôségekre: 
azzal vannak elfoglalva, hogy múltjukat valahogy igazolják.

Az egyetlen kategóriája az emberiségnek, amely a változásra igent tud 
mondani anélkül, hogy csapást mérne az egójára, az ifjúság, és a világ-
egyetem ritmusa a változás.

Sok idôsebb ember állandóan figyelmeztet: „A jobboldal el fog kapni 
titeket.” „George Wallace5 bosszút áll anyukádon.”

Annyira félek George Wallace-tôl, hogy még a kiizélt választási kitûzôjét 
is hordtam. Elmentem a választási kampánygyûlésére – csupa öreg höl-
gyet találtam ott.

Akkor felbukkant hat náci fekete kesztyûben és mikrofonnal, és keres-
ték az alkalmat a verekedésre. És ki is robbant két összecsapás. Két hosz-
szú hajú srác kiverte belôlük a salakot.

Én nem tartok a jobboldaltól, mert a fiatalok nem állnak a jobboldal 
mögött.

Az „átlagos” embereket Wallace nagyon ki tudja csinálni. Viszont a „meg-
szállottak” tudják a legjobban, hogyan kell Wallace-t tönkretenni. Mi 
mellettük állunk.

Wallace nagygyûlésén San Franciscóban a Cow Palace-ben ilyen jel-
szavakkal jelentünk meg: „Vágjátok le a hajukat!” „Küldjétek vissza ôket 
Afrikába!” „Addig bombázzátok a vietnamiakat, amíg vissza nem repül-
nek a kôkorszakba!”

 5 George Wallace Alabama állam demokrata párti kormányzója, közismerten a faji 
elkülönülés támogatója volt. – /A ford.
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Amikor a nagygyûlés helyszínére érkezünk, látjuk, hogy a kampány elôtt 
tiltakozó menet halad. Látom, hogy ezek a Kommunista Párt tagjai.

Micsoda? Tiltakozással fellépni Wallace ellen?

Odamegyek barátomhoz, Bettina Apthekerhez, és azt mondom neki: 
„Bettina, hát ti legalizáljátok Wallace-t. Legalizáljátok a tiltakozásotok-
kal. Ehelyett éppen hogy támogatnotok kellene, csókot kéne adnotok 
neki. Amikor azt mondja, hogy ha legközelebb megint egy hippi kerül az 
autója elé, az lesz egyben az utolsó hippi is, akkor tinektek éljeneznetek 
kell! Hangosan éljenezzétek!”

Jelen van vagy kétszáz emberünk itt, és mi vagyunk a legzajosabbak a 
gyûlésen. Minden ötödik másodpercben felugrálunk és ezt ordítjuk: 
„Heil, Hitler! Heil, Hitler!”

Wallace beteg ember. Amerika az ôrültek hazája. Egyetlen módon lehet 
csak gyógyítani: sokkoló színházi elôadásokkal. Wallace-re azért van szük-
ség, mert felszínre hozza az ország lelkében mélyen lefojtott, rejtôzködô 
rasszizmust és gyûlöletet.

A tömegektôl elszigetelt hippik vezették az utóbbi öt évben a hábo-
rúellenes mozgalmat: színházakban és táncházakban ilyen jelszavakat 
ordítottak a mikrofonba: „Ölj, ölj, ölj a békéért! A békéért ölni, ölni 
fogok!”

Wallace csak hangosan is kimondja azt, amit a legtöbben magánbeszél-
getésekben fogalmaznak meg. Felszínre hozza a liberális Amerikában 
lakozó vadállatot. Elbátortalanítja azt a liberálist, aki egyik szavával azt 
állítja: „Ó, én kedvelem a négereket!”, majd egy másikkal hozzáteszi: 
„Fel kell számolni az utcai bûnözést.”

Emlékezzetek csak arra, amit Huey Long mondott: „Amikor a fasiz-
mus beköszönt Amerikába, akkor az amerikanizmus mezében jelenik 
majd meg.”
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Wallace a lehetô leghatásosabb eszköz számunkra, akik harcolunk elle-
ne. Csak akkor tud az ember sikeresen leküzdeni egy betegséget, ha fel-
ismeri a helyes diagnózist. Amerikának nem az a baja, hogy influenzás: 
Amerika rákos.

Az országot irányító liberálisok sokkal több kérdésben értenek egyet 
Wallace-szal, mint amennyiben különböznek nézeteik. George Wallace 
illetlen dolgokat mond. A liberálisoknak aztán majd le kell csukniuk ezt 
az ôszinte szörnyeteget.

Észrevettétek, hogy a zsaruk többnyire Wallace-szal értenek egyet? A 
zsaruk – akik képviselik és érvényesítik a törvények szellemét az utcá-
kon. Wallace az Ô SZÓSZÓLÓJUK.

Nem ôrjítô ez? Hát nem látjátok, miért fognak fegyvert a feketék, és 
miért szervezôdnek kis önvédelmi csoportokba? Ti nem ezt tennétek az 
ô helyzetükben? És nem ezt kellene tennetek?

Mutasd meg Amerikának a saját vámpírarcát a tükörben. Szüntesd 
meg a nyilvános beszéd és a személyes viselkedés közötti különbséget. 
Az emberek csak akkor hallják meg sikolyainkat és akkor érzik át szen-
vedélyünket, ha megértik, mi zajlik körülöttük.

A vietnami háború Amerika nevelôiskolája. Átfogó tanulási élmény, de 
az amerikaiak a legagymosottabb nép a világon.

Legalább a fiatalok megtanulják, hogy ez az ország nem földi paradicsom 
– Amerika csecsemôket és gyerekeket gyilkol Vietnamban szemrebbenés 
nélkül. Csak profi gyilkosok lehetnek ilyen hidegvérûek.

Ha az ember megérti, mit mûvel Amerika Vietnamban, akkor egyúttal 
ráébredhet arra is, miért utasítják el Latin-Amerikában a csillagos-sávos 
zászlót, és arra is ráérezhet, miért gyûlölnek bennünket Kínában.

Nem ôk irracionálisak – Amerika az.
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Wallace baloldali agitátor. Hát gondoljátok csak végig. Ugyanazt a szo-
rongást és gyöngeséget lovagolja meg, amirôl az új baloldal és a hip-
pik is beszélnek.

Úgy érzed, felmorzsol a hatalom, beleértve a nagy kormányt is?

Úgy érzed, kicsúszott a kezedbôl az életed irányítása?

Bizalmatlan vagy a washingtoni politikusok és bürokraták iránt?

Egy vagy az ún. „kisemberek” közül?

Wallace felkavarja a tömeget. A forradalmaknak is így kéne hatniuk.

Mikor csiholja már ki az emberekbôl a baloldal az autentikus és lázító 
hangokat? Hol van egy olyan ember, aki rátapint az emberek érzelmeire? 
Ki tud úgy beszélni a forradalomról, ahogyan azok a megszállottak tud-
nak Krisztusról prédikálni?

Wallace azt mondja: „Fellépünk a niggerek, az értelmiségiek, a libe-
rálisok, a hippik ellen.”

Mindenki ellen! Mindannyiunkat egybekavar. Megszervezi nekünk a 
magunk közösségét.

Meg kell értetnünk az emberekkel, hogy nyomja le ôket Amerika. Nem 
fizikai erôvel, hanem megfélemlítéssel. Attól a pillanattól fogva, hogy a 
gyerekek megfogannak, a félelemre nevelik ôket. Ha le tudjuk gyôzni 
a félelmet, akkor rájövünk, hogy mi vagyunk a Góliáttal szembeszálló 
Dávid.

Szeptember végén egy barátom hív, és azt mondja: „Képzeld, beidéztek 
az Amerika-ellenes Tevékenységet Vizsgáló Bizottsághoz.”

„Igen” – mondom, „engem nem”. Mi folyik itt? Dühös vagyok. Azt aka-
rom, hogy engem is idézzenek be.
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Ezt hívják megidézés-irigységnek.

Így hát felhívom az ismerôsöm, aki a Vörös Osztag6 egyik bizalmasa, 
fasiszta féreg, aki a San Franciscó-i vizsgálóbírónak dolgozik, és panasz-
kodok neki: „Hallod-e, Ed, csillagom, mi újság az ATVB-vel? Még min-
dig folynak a kihallgatások?”

Azt válaszolja: „Nem tudom. Vannak kihallgatások?”

„Igen, a haverom most kapott idézést tôlük” – mondom. „Hívjanak be 
engem is. Ha el tudnád intézni.”

Azt mondja: „Hívj vissza késôbb.”

Aznap délután újra felhívom, és azt mondja nekem: „Na, épp most beszél-
tem az ATVB-vel Washingtonban, és neked van igazad. Folynak a meg-
hallgatások, és téged New Yorkban keresnek.”

„NEW YORKBAN? Már egy hete a Berkeleyn vagyok. Hát, ti aztán 
elég szarul végzitek a munkátokat. Hogy fogjátok így megmenteni az 
országot!”

Túlbecsüljük, mennyire képes a rendôrség szemmel tartani bennünket. 
Hülyeség. A zsaruk lusták. Lustaságuk lehet az egyik oka annak, hogy 
Amerika miért nem totálisan hatékony rendôrállam még mindig.

Chicagóban a rendôrök cseppet sem lazsáltak. A „vezéreket” folyamato-
san, napi huszonnégy órán át követték. Ha állandóan a sarkadban van 
négy kopó, nem nagyon tudsz mit csinálni.

De az emberek mégiscsak cselekedtek ezt-azt – persze, mert a rendôrök 
azt sem tudták, hogy kik is vagyunk.

 6 Rendôrségi spiclik csoportjai a 19. század végétôl. – A ford.
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A disznók nem tudnak hogyan viszonyulni az anarchiához. Nem értik, 
milyen is egy mozgalom, mely a személyes szabadságon alapul. Mikor 
mozgalmunkat vizsgálják, akkor mindjárt a hierarchiát keresik: a 
vezetôket, a középvezetôket, a tagságot.

A malacok úgy gondolják, mi is úgy mûködünk, mint egy malachivatal. 
De ez nem így van, és ezért fogunk mi gyôzni. Egy hierarchikusan fel-
épített, fentrôl lefelé irányított szervezet nem felel meg az emberek sza-
bad és fölös energiáinak.

AZ ATVB meghallgatásán különleges öltözékben jelentem meg: egy töl-
ténytár igazi golyókkal és egy M-16-os játékpuska a vállamon. Az M-16-os 
ugyanaz a fegyvertípus, mint amilyet a vietkongok zsákmányolnak az 
amerikaiaktól, és aztán azzal lövöldöznek az amcsi katonákra.

A disznók az ATVB épületének bejáratánál megállítanak. Megragadják 
a tölténytárat és a fegyvert. Drámai pillanat. A sajtó és a jippik szorosan 
egy csomóba terelve. A disznók lerángatnak három lépcsôsoron, elveszik 
a golyókat, de nálam hagyják a fegyvert, a Vietkong-pizsamákat, Eldridge 
Cleavert7 éltetô kitûzôimet, a fekete párducos svájcisapkámat, harci arc-
festésemet, fülbevalómat, az üres tölténytárat és a csengettyûket, melyek 
minden egyes mozdulatomra megcsendülnek. Öltözékem a következô 
nem verbális jelentést hordozta: „Elkerülhetetlen, hogy mindannyian 
igazi gerillák legyünk.”

Az öltözékemet a ráfestett mellbimbók tették igazán hatásossá. 
Amerikában a gerillaháború pszichedelikus színekben pompázva mutat-
kozik majd meg. Mi hippigerillák vagyunk.

AZ ATVB üléstermében Abbie Hoffman8 egyszer csak felugrik, és jó 
hangosan ezt kérdezi: „Kimehetek a toalettre?” Amikor iskolás gyerekek 
errôl olvasnak a helyi újságokban, biztosan kuncognak, mert az isko-

 7 Polgárjogi aktivista, a Fekete Párducok egyik vezéralakja. – A ford.
 8 A jippi-mozgalom egyik alapító tagja. – A ford.
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lában nekik is engedélyt kell kérniük, valahányszor ki akarnak menni 
a vécére.

Az öltözékem sugallta üzenet egy nap alatt eljutott az ország minden 
sarkába: jó példa ez arra, hogyan vehetjük hasznát ellenségeink intéz-
ményeinek – nevezetesen a médiának –, hogyan tudassunk valamit 
másokkal, és hogyan kommunikáljunk egymással.

Két hónappal késôbb az ATVB elôtt télapónak öltözve jelentem meg, hogy 
az országban minden gyerek fehéren-feketén lássa, mirôl is van szó.

Gyôzelmeink utolérnek bennünket: Amerika még nem érett arra, hogy 
napalmmal szórjon meg bennünket, de a jövô tartogat még súlyos hely-
zeteket.

1968 novemberétôl júniusig, amikor részt vettem Chicagóban a demok-
rata párti jelölôgyûlés elleni demonstrációk szervezésében, az ame-
rikanizmus alábbi példáját tapasztalhattam meg:

A New York-i disznók színlelt házkutatást tartanak azért, hogy rám tör-
hessenek a lakásomban, hogy kikérdezhessenek, hogy megverhessenek, 
felforgatják az egész lakást, és letartóztatnak marihuána aljas célra szánt 
birtoklásának vádjával; egy disznó Chicagóban biciklisnek adja ki magát, 
hogy „beférkôzhessen” a jippik közé, mint agent provocateur, és kém-
kedhessen közöttünk; azzal a koholt váddal vesz ôrizetbe, hogy „tömeg-
akció elôkészítését kezdeményezem”, mely bûncselekmény elkövetôje öt 
évi börtönbüntetésre ítélhetô; a bíró 25 000 dolláros óvadékot nyom rám, 
és megtiltja, hogy Illinois-ba utazzak; aztán az Igazságügyi Minisztérium 
a virginiai bíróságnak olyan dokumentumot küld, melyben beismeri, 
hogy „Jerry Rubint a nemzetbiztonság érdekében […] elektronikus meg-
figyelés alatt” tartják.

Hogy a fiatalságot féken tarthassa, Nixonnak meg kell semmisítenie az 
alkotmányt.
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Bûnösnek fognak tekinteni bennünket mindaddig, amíg ártatlanságunk 
be nem bizonyosodik.

Magánéletünk megsemmisül. A Nagy Testvér mindenhol szemmel tart 
bennünket, és uralkodik életünkön.

Minden zsaru maga lesz a törvény önmagában.

A bíróságok automatizált futószalagok lesznek, melyek elkülönítô tábo-
rokba és börtönökbe küldenek minket.
Az embereket lecsukják azért, amit mondanak vagy amit írnak.

A kongresszus cenzúrázni fogja a tömegtájékoztatást, hacsak a média 
nem maga cenzúrázza magát, ami még sokkal valószínûbb.

Fiatalnak lenni bûn lesz.

Erre válaszul viszont mi sohasem lehetünk cinikusak vagy soha sem 
engedhetünk dühünkbôl. Állandóan támadni kell, és agresszívnak lenni: 
AMERIKA: HA MEGSEBESÍTESZ EGYETLEN EMBERT, AKKOR 
MINDEN EMBERREL SZEMBEN TALÁLOD MAGAD.

Ha ellenzékünk egységes, akkor a megtorlás visszaüthet rájuk, esetleg 
el is maradhat. A kormány netán túlságosan magasnak találja azt az 
árat, amit fizetnie kellene.

Ne gondold azt: „ENGEM sose tudnak elkapni.”

Bizony, képesek rá.

Az ember vagy a zsaruk oldalán áll, vagy az emberi lények mellett.

Jippi!!

Fordította: Baráth Katalin



Vadász Sándor

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.
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