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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-
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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-
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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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