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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. 
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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.

 
 


