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AZ 1968-AS CSEHSZLOVÁKIAI ESEMÉNYEK ÉS A KOMMUNISTA 

MOZGALOM 

Az 1968-ban lezajlott események 20 év távlatába merül-
tek. Az évforduló kapcsán is érdemes elidőzni e tör-
ténelmi sorsfordulónál, s megvizsgálni a hatását az 
európai kommunista mozgalomra. Számunkra (akik a tör-
ténelmi sorsközösség mellett az egyik főszereplője 
is voltunk az eseményeknek) különösen tanúságos ha is-
merjük '68 összefüggéseit és máig ható következményeit. 

1968 nem volt átlagos év az emberiség történeté-
ben. Gondoljunk csak a kritikus szovjet-kínai viszony-
ra, a diktatórikus dél-európai rezsimekre, a francia 
diákmegmozdulásokra, Vietnámra vagy a hazánkban beve-
zetett új gazdasági mechanizmusra. Stefan Zwsig szerint 
egy ilyen év - csillagévnek is nevezhető. Sorsforduló, 
amely alapjaiban változtatja meg a mát, elválasztva a 
tegnaptól. Egy amerikai történész szerint " '68 kés-
penge élességével hasított a kor történelmébe, gátat 
emelve az Akkor és a Most között." (Világosság 1988. má-
jus. ) 

A Csehszlovákia és hazánk közötti predesztinált vi-
szony a szomszédság minden előnyével és átkával viseli 
magán '68 nyomait. Az összefüggés azóta nyilvánvaló. 

Mi '68-ban próbáltunk először (egy elvetélt 63-as 
próbálkozás után) nyitni valami más felé, ami nem sztáli-
nizmus. Számunkra már akkor kulcskérdés volt, hogy ügyünk-
nek mennyire tudjuk majd megnyerni a tőkeerős nyugatot. 
De sajnos politikai döntéseinket már (még) akkor sem a 
gazdasági szakértők hozták. S tény: a gazdasági mecha-
nizmus bevezetésével egy időben vett részt hazánk a Var-
sói Szerződés tagállamaként a Csehszlovákia elleni in-
tervencióban. Az összefüggés és a következmény között 
óriási ellentmondás van. 



Amikor bizalomra és komoly anyagi támogatásra szo-
rulnánk, egy elhibázott politikai lépés nyomán törvény-
szerű, hogy bizalmatlanná vált irányunkban minden, a 
tőkéjét valamire is becsülő nyugati állam. 

Nyugat-Európa hivatalos állásfoglalása könnyen ki-
található. Megbélyegezték az intervencióban részt vevő 
öt VSZ tagállamot (Szovjetunió, NDK, Bulgária, Lengyel-
ország, Magyarország), s természetesen ezek után nem ma-
radtak el a gazdasági szankciók sem. 

Mára hivatalos politikánk is felülvizsgálta 68-as 
közreműködésünket. Berend T. Iván szerint elhibázott 
volt a részvétel. Nyers Rezső pedig egyenes összefüggést 
lát (persze nem kizárólagosat) a "prágai kirándulás" és 
a 73-as visszarendeződés között. 

Ezek az összefüggések talán mindannyiunk számára 
egyértelműek. Sokkal izgalmasabb megvizsgálni azt a kér-
dést, hogy milyen reakciót váltottak ki a csehszlováki-
ai események a nyugat-európai kommunista pártokból ?! 

A kommunista mozgalom a 2. világháborút követő nagy 
fellendülés után az 50-es évekre a polgári államokban 
már megtorpant. A hidegháború egyik tartópillére lett a 
felfokozott kommunistaellenes hisztéria, aminek egyenes 
következménye lett az, hogy a háború után a népfront 
jellegű kormányokban tárcához jutott kommunista politiku-
sok mind kiszorultak onnan a 40-es évek végére. Ha a 
hivatalos állami politika formálásában nem is vehettek 
részt, mint jelentős erőt felvonultató ellenzék, tovább-
ra is releváns tényező maradt a munkásmozgalom. Történel-
mi szükségszerűség az, hogy elsősorban a szocialista ill. 
szociáldemokrata pártok maradtak szalonképesek az eurokommunizmus 
eszméje azonban új lendületet kapott Sztálin halálát kö-
vetően. A '60-as évek baráti légköre '68 hatására ért-
hetően megromlott Kelet- és Nyugat-Európa kommunista párt-
jai között. De mi is váltotta ki valójában ezt az elhi-
degülést ? 



5 

Csehszlovákiában 1948-ban győzött a népi demokratikus 
forradalom. Az ezt követő évek ugyanúgy magukon visel-
ték a sztálini Szovjetunió nyomását, mint Magyarorszá-
gon. Direkt tervutasításos rendszer, ideológiai dogma-
tizmus, személyi kultusz. Antonin Novotny nevével 

fémjelzett rendszer bukása lényegében Alexander Dubfíek 
személyével i11. politikájával következik be. Mint a 
CSKP új első titkára, Dubcek nekilátott a korhadt sztá-
lini Csehszlovákiát egy vérátömlesztés segítségével 
visszailleszteni Európába. De mint minden olyan politi-
kus aki a tűzzel játszik, ő sem kerülhette el a nyílt 
konfliktust bel- ill. külpolitikai téren egyaránt. 
1968. januárjában a CSKP PB ülése lényegében zöld utat 
nyitott az átalakításnak. Az ezt követő Prágai Tavasz, 
a csehszlovák történelem egyik legtöbbet vitatott, de 
mégis legdinamikusabb időszaka lett, a Nyugat Dubcek 
tevékenységét szimpátiával figyelte. A kommunikációs 
eszközök 'felszabadítása azonban végzetes lépése volt a 
"reformista" dubceki politikának. 
1968 augusztusában, alig egy hónappal a VSZ tagállamok 
bevonulása előtt, Agcsernyőn a Szovjetunió és a VSZ tag-
államok képviselői lényegében visszavonultak, a dinami-
kus új szellemű "másképpen gondolkozó" csehszlovák ve-
zetéssel szemben mintegy elismerve előre a mindenképpen 
előrelátható politikai átalakulás tényét. S alig egy 
hónap elteltével 14 páncélos hadosztály hozta el az őszt 
a Prágai Tavasz után . . . 

A bevonulás következményei ismertek, de a magyaráz-
kodás talán nem. Szüksége volt a VSZ-nek a magyarázko-
dásra, hiszen a bevonulás magával a Varsói Szerződés 
egyezményével került antagonisztikus ellentétbe. 
Idézet a VSZ nyilatkozatából: 
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"nem azért jöttünk, hogy beavatkozzunk a ti belügye-
tekbe, hanem azért, hogy veletek vállvetve vissszaver-
jük az ellenforradalmat, megvédjük a szocializmust, és 
elhárítsuk azt a veszélyt, amely országok szuverenitá-
sát, függetlenségét és biztonságát fenyegeti ..." 

Szuverenitás - pont ezt sértette meg a VSZ öt tag-
állama. Szerintük létfontosságú volt, hogy ki eszmél 
hamarabb, hiszen a cseh-nyugatnémet határ mentén jelen-
tős NATO csapatösszevonások történtek ... 
Mindenesetre a tény, az tény maradt. 

Szinte minden kommunista párt állást foglalt a bevonu-
lás után. 
Érdekesség hogy négy kommunista párt helyeselte az ak-
ciót. /USA, Kanada, Izrael, Dél-Afrika kommunista párt-
jai/ az akcióban részt nem vevő szocialista országok kö-
zül négy elítélte a bevonulást /űugoszlváia, Albánia, 
Kína és Románia - fontos, hogy ez utóbbi VSZ tagállam, 
amely távolmaradásával egyedül maradt hű a VSZ alapel-
véhez. Három szocialista ország támogatta - Kuba, Viet-
nám, Észak-Korea. A nyugat-európai kommunista pártok 
egyöntetűen ítélték el az öt VSZ-tagállam akcióját. 
Bírálatuk lényege a következő: 

1. Az akció megsértette a nemzeti szuverenitást a VSZ 
és a pártok közötti megállapdásos kapcsolatokat. 

2. A szocialista országok között nincs olyan egyezmény, 
amely felhatalmazná bármelyiküket, az állami vagy 
pártvezetés megkérdezése nélküli akcióra. 

3. Az ún. névtelen behívás nem meggyőző, mert a csehszlo-
vák párt elnökségének valamennyi tagja - beleértve 
azokat is, akiket egyesek szovjet-barátnak neveztek -
tagadta, hogy szerepet játszott volna bármiféle be-
hívásban. 



/megjegyzem a L' Humanite értesülése szerint a prágai 
"ötödik hadoszlop" azért létezett. Név szerint Indra 
és Kolder KB tagok, Slagovic miniszterhelyettes, Sulek 
a CTK hírügynökség vezetője, Hoffman volt miniszter, 
a posta igazgatója és Milos Jakes a KEB akkori el-
nöke . J 

4. A közvetlen ellenforradalmi veszély bizonyítéka nem 
volt kellőképpen alátámasztva, s a CSKP dolga lett 
volna, hogy leszámoljon a reakciós áramlatokkal, amelyet 
hivatalosan elismert, s amire fel is hívta a figyelmet. 

5. Amennyiben a CSKP nem bodlogult volna, először a testvér-
pártoknak kellett volna segíteniük - s nem a hadse-
regnek . 

Ezek után talán érthető, miért következett be szaka-
dás az európai kommunista mozgalom fejlődésében '68 után. 
S '68 hatása a mai napig érződik. Mára 20 év távlatába 
került a Prágai Tavasz. De szocialista rendszerünket talán 
még soha nem szorította ennyi helyen a rá adott (egyen)ruha 
mint napjainkban. 1968 tanulságait mindenkinek le kellett 
vonni ! 

A történelem menetét persze badarság lenne visszaforgat-
ni, mindenesetre megnyugtató lenne az a tudat, hogy a po-
litika műhelyeiben jó emlékezetű emberek dolgoznak. 

FAZEKAS ISTVÁN 


