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1968csehszlovákiájaésamagyarírók

„Prágában,varsóbandiákoktüntetnek,szabadságotkövetelnek…”–jegyezteföl1968
márciusábanazekkorolaszországbanélőMáraisándor. (A teljes napló,Xiv.1967–
1969).MiroslavKrležahorvátíróaMickiewicz-darabbetiltásaellentüntetővarsóiegye-
temistákrólhallván1956budapestjénekaképétidéztefölnaplójában.amikorpedig
budapest–csendes.afiatalnemzedékegyikköltőjemárcius15-énvetipapírraPetőfit
idézőversét,aZúg Márciust.Tiltakozófölkiáltásaanemzetiellenállásszimbólumalett
később.abudapestiErzsébethídrólnézteutassyJózsef,mekkorarendőrsorfalveszi
körbeanemzetköltőjénekszobraelőttállódiákokat.Ebbenahónapbanutolsóéves
egyetemistakénttanárigyakorlatonvoltamKalocsán.atavasziszünetbenegyikbará-
tommalPozsonybakészültünk.napontamegvettem50 fillérért a szlovákiaiÚj Szót.
Minthaegymásikvilágbólközvetítettvolna.

Ezzel találkozhattam azután április elején hat napon át szlovákia fővárosában.
Meghatározóélmény volt.beszélgetésekamalomvölgyi kollégiumban,azóvárosban
sétálva,atüntetéseken,aborozókban.szlovákésmagyarújságokatforgatvaakávé-
házakban.Kortársainkközött.aszürkeéslagymatagbudapesthezképestittminden
mozgásban volt. sajtószabadság, naponta érdekes új hírek. lengyel nyelvtudásom
alapján értettem valamennyire, miről van szó. valójában akkor kezdtem szlovákul
tanulni.

PrágaésPozsonyottvoltegyébként1968-banamagyarírók,értelmiségiektudatá-
ban,hiszennálunkezazévaz„újgazdaságimechanizmussal”(apiacelemeivel)kez-
dődött,ésaváltozásokaszomszédbanreménytkeltettek.csehszlovákiaképeiskez-
dettkedvezőbbreváltozniamagyarokelőtt,bárköztudomásúvolt,hogy1946-banpol-
gáraitöbbségetszavaztakakommunistáknak(szlovákiábanugyannem),ésottnem
állomásoztakmegszállószovjetcsapatok;sokanúgytudták,1956-banazországveze-
tésefölajánlottafegyveressegítségétaszovjetuniónakamagyarforradalomleverésé-
hez.akádárihatalomeleinteegyetértőenfigyelteazeseményeket,csakakkorbírálta
acsehszlováksajtót,amikorjúniusbannagyimrekivégzésénektizedikévfordulójána
literárnílistyaztírta,hogyamagyarminiszterelnökötártatlanulvégeztékki.számos
magyarértelmiségiinnentőlkezdettjobbanérdeklődniaziránt,miistörténikaszom-
szédságban.„akkoribangyakranhasonlítottukösszeamagyar56-otacseh68-cal”–
emlékezettvisszakésőbbHellerágnes,afilozófusokkorčulaitiltakozónyilatkozatának
egyikaláírója.

Pozsonybanazegyetemikollégiumegyik folyosójánnagybetűs föliratállítottmeg:
Slovák som, Slovák budem.Fölötlöttbennemakérdés:írnék-eilyeténmintmagyar?a
beszélgetésekbőlazutánegyrejobbankiderültszámomra,nemzetnélkülittsemlehet
demokrácia.érdekesegybeesés,hogyekkorszlovákiábanésMagyarországonisnapi-

TanulmányokkÖZlEmÉnyEk



rendrekerült–eltérőkörülményekközöttugyan–anemzetiidentitáskérdése.abur-
zsoánacionalizmustnálukésnálunk is szüntelenostoroztaakommunistahatalom.
van szlovák nemzet,magától értetődő követelésnek éreztem a föderációt. a kádári
Magyarországon– főleg1956miatt – politikai főbűnnek számított (akkor, és szinte
1989-ig) a nacionalizmus. így például magának a ténynek említése, hogy magyar
kisebbségek léteznek a szomszéd országokban. Ezért ameglepetés erejével hatott,
hogy májusban a Magyar írószövetségben tanácskozást rendeztek a szomszédos
országokmagyar irodalmáról.nem lehet kizárni, hogyehhezéppFábryzoltánnaka
pozsonyiÚj Szóbanközöltáprilisvégiírása(A magyar kisebbség nyomorúsága és nagy-
sága)adottösztönzést.

Tavasszal jegyezte meg naplójában (Ezer este Fülep Lajossal II.) Fodor andrás
(1929–1997),aközépnemzedékjelesköltője:„sokatbeszélünkaváratlanfordulatok-
kalalakulócsehszlovákhelyzetről.”Ezekbenahetekben-hónapokbannemegymagyar
írójártszlovákiában,fölkerestékszlovákésmagyarpályatársaikatis.aprózaíróveres
Péter (1897–1970), anépi írók csoportjánakképviselője kisebbkörútra vállalkozott
(nyitrára,Komáromba,galántáraéskisebbtelepülésekrelátogatottel).Csallóközben
jártam című útirajzában dél-szlovákiai magyarokkal való találkozásait mutatja be.
Feketegyula(1922–2010),aközépnemzedékprózaírójaésnépszerűirodalmipubli-
cistájajúliusbanjártRimaszombatbanésHanván.agömörivárosbanfigyeltemeg:„a
játszogatógyerekeképpolykönnyenváltanakátazegyiknyelvrőlamásikra,mintaz
üzletbenazeladók,nemnehézfelismerni,hogyakétnyelvbékésegyüttéléseahagyo-
mányoséstermészetesalapforma.”(Naplóm a történelemnek i.1941–1972.)ahanvai
TompaMihály-ünnepségenelismerésselemlítiazodasereglőemlékezőknagyszámát
ésfegyelmezettségét.

nyáronmárnyilvánvalóvolt,hogyaszovjetunióegyrekeményebbhangothasznál
csehszlovákiávalkapcsolatban.Máraisándorjegyezteföljúlius19-én:„Reggelarádió
aszovjet fenyegetéseitharsogja…aztmondoml.-nak,hatíz, tizenötévelőtthallom
ezeketahíreket,nyugodtbiztonsággalaztmondanám,lehetetlen,hogyaszovjetunió
fegyveresenbeleavatkozzékésletörjeacsehszlovákiaiellenállásikísérletet.Manem
mondomezt, legfeljebbaztmondhatom, »nemhiszem«, hogyaszovjet erőszakosan
beavatkozik.Eztaszót,»lehetetlen«,törölnikellatársalgásból.”Fodorandrásnyáron
néhány napos kirándulásra indult szlovákiába, Fábry zoltánt fölkereste stószon: „…
Fábrynakazanézete,hogyamostanieldöntetlenhelyzetbőlsokmindenlehet,csakjó
nem.legjobbvolna,hamaradnaastatusquo.”aztisfontosnaktartottamegjegyezni:
„negyednapja vagyunk itt, amagyarfalásnakmások emlegette kínos légkörét sehol
nemtapasztaltuk.”akármilyenvészjóslóakvoltak isapolitikainyilatkozatok,a tisza-
csernyői találkozó után mintha bízni lehetett volna a békés kifejletben, hiszen
csehszlovákiábannemomlottösszeúgya„rendszer”,azegészhelyiközigazgatás,a
kommunistapárt,ahogyeznéhánynapalattvégbementMagyarországonoktóber23.
után.Miértlettvolnaérdemesazamúgybékétprédikálószovjetuniónakegy„testvéri”
országotfegyvereserővelkényszeríteniideológiai-politikaikövetelményekbetartására?
ámabirodalomnemvolthajlandóeltűrnianekielfogadhatatlanszólásszabadságot,a
„szabadságkisköreinek”terjedését.Mindazt,amitemberarcúszocializmusnaknevez-
tekPrágábanésPozsonyban.Magyarországonsokan–főlegafiatalnemzedék–őszin-
te rokonszenvvel követték az eseményeket. érezhető volt ez 68 tavaszán a
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csehszlovákiábólérkezőfilmek,irodalmiművekfogadtatásasorán.akönyvhétenmeg-
jelentapozsonyiMadáchKiadó–csehésszlovákkönyvekújfordításúkiadásaival.az
Irodalmi Szemle ekkortalánamagyarirodalomlegizgalmasabbfolyóiratavolt,ittlehe-
tettolvasniaz1967-escsehszlovákírókongresszustanulságosfölszólalásait,élvonal-
beliszlovákéscsehírókmunkáit.

avarsóiszerződésagressziójamegdöbbenést váltott kiMagyarországon.aköltő
illyésgyula, a szellemi élet vitathatatlan tekintélye augusztus21-én ezt jegyezte föl
naplójába:„érzéseimalelkinyomásközbenis,hogymileszebből?1.valamilyenmazo-
chista megkönnyebbülés: a csüggesztő rengeteg madárnyelv után végre a valóság
szava,bármilyérdesen,rekedtenis.2.amazochista»megkönnyebbülés«mégegyrez-
zenete:egypercreelmúlikamagamterhe,közösgondjánakéreztetésévelazemberi-
ségcsaknemegyenrangútagjáváavat.3.Keserű,derögtönszívighatónyelésanem-
zetpasszívkínkehelyéből:56-banaprágai tömegeknagy imreellentüntettek,négy-
szervertékleamagyarkövetségKossuth-címerét;azújjászerveződőpestirendőrség-
nekcsehországajándékozottgumibotot,kétvagonnal.”(Naplójegyzetek 1961–1972).
Máraisándorfeleségéveléppenkoncertenvolt:„amígbachothallgatjuksalernóban–
este tizenegy felé–,azoroszcsapatokmegszálljákcsehszlovákiát.”azemlékezetes
naponKarinthyFerenc(1921–1992),akinekműveit,színdarabjaitszlovákraéscsehre
isfordították,akövetkezősorokatjegyezteföl:„aszovjetcsapatok–ésvelükalengye-
lek,bolgárok,keletnémetek,magyarok–maéjjelmegszálltákcsehszlovákiát.Mennyi
gazságot,tiprást,elnyomástláttaméletünkben–smégis,mindigújrafeltudháboríta-
ni!Hallgatomakülföldi rádiókat–mertamagyaradóegy rövidéscinikusközlésen
kívülsemmitsemmond.akommunistamozgalomazutolsómorálisszavátiselvesz-
tette.”(Napló i.1967–1969).augusztus23-ánírtaMáraisándor:„éjjel–l.elaludta
díványon – a lecsendesített rádió híreit hallgatom, amint monotonon darálja a
csehszlovákiaihíreket.atizenkétévelőttimagyardrámacsehszlovákváltozatátkísér-
tetiesegyhangúsággalismétliarádió:afehérmegintfekete,afeketefehér,a»felsza-
badítók«,akikatankokkalmegérkeztek,a»néphívására«jöttek,hogymegszabadítsák
afasisztaárulóktólacseheketésaszlovákokat,anagyvilág felháborodottantiltako-
zik…ésamígezthallgatom,előszöréletembenérzem: »sok«.azegész,aminekünk
ebbenaszázadbankijutott,»sok«;nememberszabású.”

Ezekben az augusztusvégi napokban amagyar írók is a rádión csüggtek. „azért
kelekföl,hogyarádióthallgassam–ígyillyésgyula.–nincsfélóra,hogyneaprágai
eseményekrőlbeszélgessünkFlórávalalevertségtőlfegyelmezetten.[…]Práganemég,
acsehekvérenemomlik,visszasüllyedünkföldimagányunkba.”adrámainapokban
egyébkéntműködöttcsehszlovákiábanatörvényeshatalomtömegtájékoztatása,rész-
benkonspiratívformában.akármagyarulislehetetthallgatniazadást,melya„gabona
városából”jelentkezett.KarinthyFerencszégyenletesnektartottaamagyarrészvételta
katonaiakcióban:„nemtudom,aviláglenyeli-e–énnembíromlenyelni.Félek,féltem
azországot.nem,eztnemússzukmeg.ahitlerizmusalattisvoltak,akikazthitték,a
világmajdtudnifogja,minemasajátakaratunkból,csaknyomásraés ígytovább,s
szépenmegússzukmajd–denemúsztukmeg.Mostsefogjuk.”Egyideignemlehetett
tudni,mitörtént,hiszenacsehszlovákvezetőketaszovjetekegyszerűenelraboltáks
Moszkvába vitték, mint kiderült azután, úgymond tárgyalni. augusztus 24-én írja
KarinthyFerenc:„Egyelőreakibontakozásnaksemmijelecsehszlovákiában.Mégmin-
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dignem tudnakegyellenkormányraembereket találni.vagynem isakarnakazoro-
szok.svobodaelnökMoszkvábantárgyal,dubček–akiketnemrégmégcsókkal,öle-
lésselüdvözöltekatöbbiországkommunistavezetői–fogságban.”Egynappalkésőbb
jegyzi fölMárai sándor: „dubček–mielőtt letartóztatták, és állítólag elvonszoltáka
moszkvai tárgyalásokhoz, ezt kiabálta: »Ezt érdemlem én, aki egész életemben a
szovjetuniótszolgáltam…«igen,eztérdemelte.azoroszoknakigazukvan:akommuniz-
musliberalizálásátnemlehettűrni,mertezakommunizmusésakommunistákvégét
jelenti.”augusztus28-án,amikorúgylátszott,hogyMoszkvábanvalaminőmegállapo-
dással fejezték be a különös tárgyalásokat, így vélekedett Karinthy Ferenc:
„Kompromisszummal,amelyenacsehekvalamitvesztettek,devalamitmegismentet-
tek.a»győztes«oroszoksokkaltöbbetvesztettek.[…]világraszóló,50évestörténetük
ótapéldátlanpresztízsveszteséget.”

gömöri györgy, az 1956 után angliában élő polonista irodalomtörténész 1968
augusztusában a prágai szlavisztikai kongresszusról augusztus 17-én utazott
Magyarországra.visszaemlékezésében(Beszélő,2.évfolyam,11.szám)érdekeshan-
gulatképetfestabevonuláselőttiésutáninapokbudapestjéről,aholrégikollégáival,
írókkal találkozott. a gellért szálló presszójában magyarázta neki csoóri sándor, a
költő(későbbanemzetiellenállásmeghatározóalakja):„anyugatnaktudniakell,hogy
bármagyarcsapatok is résztvettekabevonulásban,eztminemakartuk.” ittkerült
szóbaamagyarértelmiségiek tiltakozásának lehetősége,anagyöregek (déryTibor,
illyés gyula) azonban vonakodtak aláírni arra hivatkozva, hogy 1956-ban a cseh és
szlovákíróknyilvánosanelítéltékamagyarforradalmat.

a fiatal magyar nemzedék kíváncsisággal és érdeklődéssel fordult 1968-ban
csehszlovákiafelé.nagyszerepevoltebbenazekkorbemutatottirodalmiműveknek,
filmeknek,elsősorbanpedigatömegtájékoztatáscsatornáinérkezettinformációknak
areformokról,asajtószabadságról.azaugusztusibevonulásegyértelművétetteapár-
huzamot1956-tal.végetvetettakommunistarendszerrelkapcsolatosmindenillúzió-
nak.Megjelentaközép-európaisorsközösségésszolidaritásgondolata.Tanúsítjaezt
példáulutassyJózsefEmber az őszben, másikváltozatábanHitfogyatkozás címűemb-
lematikus költeménye, melyből a kortársak az 1968-as bevonulásra adott választ
olvastakki.Mindenönáltatásnélkülmondjakiaköltő:

„Győzelem?! Harminc ezüsttel győztek!
Énekelem hát: júdás idő ez”

akinekazéletművébenvissza-visszatérőfontosmozzanattávált1968,azaköltőnagy
gáspár(1949–2007),akiamagyar56emlékétidéztefölnagyhatásúverseiben.Egyik
vallomásábanígyfogalmazott:„Engematörténelemfeléigazábólhatvannyolcindított
el,ebbőlatraumábóleredőenkezdtemötvenhattalisfoglalkozni.”Tizenkilencévesvolt
akkor,aszombathelyitanárképzőfőiskolánkezdtetanulmányait.ígyemlékezettaneve-
zeteséjszakára:„…tankoszlopdübörögelőaködből,lezárjákazutakat,elterelikafor-
galmat.Eljegyeznekatörténelemmelelőreéshátraazidőben.[…]énnemvonulokbe,
deelfoglalKözép-Európa.[…]sekkorkezdődöttegytotáliskiábrándulás,hogyittvala-
miféle emberarcú szocializmus megvalósítható.” (Könyvpiac, 2000, 6. szám). Ettől
kezdve tudatosan kezdett tájékozódni a közép-európai irodalmak felől. az ellenzéki
bethlengáboralapítványtitkárságátvezette1985-től,skövetkezetesenképviselteazt
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amegfontolást,hogyközép-európaiírókapjaazegyikdíjat.ígysokkitűnőszerző(pél-
dáulalengyelzbigniewHerbertésacsehbohumilHrabal)mellettadíjazottakközött
szerepeltĽubomírFeldek(1992)ésvojtechKondrót(1997).

nemzedékemben mély nyomot hagyott az 1968-as csehszlovákia. a tavasz a
reményt jelentette,hogyváltozhatavilág.aszabadbeszédaztüzente,hogy leheta
szavaknakvalódijelentésük.ősszelpedigminthabezárultvolnaminden,utolsóillúzió-
inkisszertefoszlottak.Egytestvériérzéskezdettformálódnibennünkakkor,hiszena
szlovákokésacsehekugyanaztakarták,amitamagyarok1956-ban:Közép-Európa
összetartozásánakagondolata.
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