
történeti siemle

típusától, illetve az eljárásban megvitatott kérdés ter
mészetétől függően.

A természettudományi szekcióban kiemelkedő hazai 
kutatóink mutatták be aktuális kutatásaik eredményeit a 
mezőgazdaság, a környezetvédelem, a műszaki tudo
mányok. az élelmiszertechnológia és az orvostudomá
nyok területéről. Ebben a szekcióban a következő refe
rátumok szerepeltek: Dr. Molnár Imre: A világ élelmi
szerválsága, Dr. Kastori Rudolf, Maksimovic Ivana, 
Dorogházi Ottó: A nikkel szerepe a növények életfolya
matában, Dr. Kaszás Károly: Mindennapi környezet
védelmünk. Dr. Matijevics István: A mérnökképzés új 
kihívásai -  Internettel összekötött távoli laboratóri

umok, Dr. Mester Gyula: Robotizált intelligens 
otthonok, Dr. Nyers József: Multifunkcionális hőszi
vattyú, Dr. Könyves Tibor: A tejsavbaktériumok probi- 
otikus hatása, Dr. Faludy Ildikó: A Chlamydophila 
pneumoniae LcrE fehérjéje elleni immunválasz vizs
gálata egérmodellben és Biliczky László: Szent- 
Györgyi Albert elsőbbségi harca a C-vitaminért.

A Magyar Tudomány Napja a Délvidéken -  2008 
elnevezésű tudományos tanácskozásra összesen 33 
referátum érkezett be, amelyeket a Társaság, mint eddig 
is, külön kötetben fog megjelentetni.

Dudás Attila

A világ 2008-ban megemlékezett a 40 évvel 
ezelőtti -  ellentmondásos, de történelmi-kultu
rális értelemben mindenképpen meghatározó je

lentőségű -  esztendő eseményeiről.
1968-ban -  Franciaországból kiindulva -  számos or

szágon tiltakozási hullám söpört végig, amelynek során 
a II. világháború utáni nyugati fogyasztói társadalom
ban felnövő, de azt hevesen támadó és reformokat kö
vetelő fiatal generáció adott hangot elégedetlenségének 
és változási igényének. Magyarország számára az 
1968-as események közül közvetlen élményt elsősor
ban az új gazdasági mechanizmus bevezetése és a prá
gai tavasz, illetve annak el- 
tiprása (s abban Magyaror
szág részvétele) jelentett.

1968 tavasza új fejezetet 
nyitott a politika, a kultúra 
történetében. Az események 
nyomán a mindennapi élet 
struktúrái megváltoztak, a 
hagyományos értékrendek 
kiüresedtek; az „ellenkul
túra" elképesztő sebesség
gel alakította ki saját struk
túráit és hatotta át a teljes 
társadalmat, hogy azután 
éppen ilyen meghökkentő 
gyorsasággal maga váljék a 
kultúrává, lefokozva és zá
rójelbe téve a korábbi kul
turális nyelvezeteket, egyút
tal azonban feladva ellen
jellegét. A lázadók mára 
zömében tisztes polgárokká 
szelídültek, s ma már ők töl
tenek be vezető tisztségeket.
„Az egész egy közös álom 
volt, részben siker, részben 
pedig kudarc. Politikai moz
galomként a diáklázadásnak nem volt jövője, de meg
teremtette a kulturális liberalizmus hatalmas lehető
ségeit" -  mondta Gilles Lipovetsky szociológus.

Tüntetés Párizsban. 1968

1968
-  Egy ellentmondásos év 
(újra)értelmezése

1968 értelmezése még napjainkban is heves vitákat 
kavar a tudomány, a politika és a kultúra berkeiben. 
Számos, ma is aktuális kérdés vár válaszra: miként 
mentek végbe ezek -  a tágan értelmezett közgondolko

dás szinte minden területét 
(a művészetektől a politikán 
keresztül a társadalom- sőt, 
a természettudományokig) 
átformáló -  változások; mi
ként alakult át a demokráci
áról, a tömegek szerepéről, 
az önrendelkezésről, az ál
lam és a civil szféra viszo
nyáról való közvélekedés? 
Miként váltak e folyamat 
örököseivé a kultúra műkö
déséről, szerepéről, milyen
ségéről vallott mai elképze
léseink? Ezek a kérdések a 
magyarországi konferenciá
kon is tág teret kaptak.

*  *  *

A  X X .  S z á z a d  I n t é z e t  é s  
a  K o n r a d  A d e n a u e r  A l a 
p í t v á n y  a Terror FIáza Mú
zeumban A dimenziók éve -  
1968 címmel rendezett ta
nácskozást, amelyen előadá
sok hangzottak el többek 

között arról, hogy cseh szemmel hogyan látták a ma
gyarok bevonulását Csehszlovákiába, milyen pozíciót 
foglalt el a Szovjetunió és a  többi szocialista ország a_



Jog_
prágai tavasszal kapcsolatban, és mi történt 1968 már
ciusában Lengyelországban. Szó volt az 1968-ban 
történt gazdaságirányítási reformkísérletről, a hippik, 
hobók, huligánok kezeléséről magyar állambiztonsági 
szempontból, valamint a lázadás egyik formájának tar
tott szexről is.

Schmidt Mária, a XX. Század Intézet és a Terror 
Háza Múzeum főigazgatója azt feszegette, hogy ha 
egyesek reálpolitikát, kényszerpályát emlegetnek az 
1968-as magyar lépéssel, a csehszlovákiai bevonulással 
kapcsolatban, akkor a szorító politikai körülményekkel 
igazolható felmentés nem illeti-e meg például a két 
világháború közötti magyar politikusokat is. A kérdés 
címzettje, Berecz János, az egykori állampárt, az 
MSZMP Politikai Bizottságának tagja elmondta: a 
marxista történetírás nem ismerte el kellőképpen a 
bethleni konszolidáció jelentőségét, ugyanakkor „zsi
dótörvényeket nem volt kötelező hozni", s a szövetsé
gesek keresése is vehetett volna más irányt. Berecz sze
rint a magyar gazdasági reformok védelme, a szovjet 
nyersanyagellátás biztosítása érdekében nem lehetett 
kimaradni az 1968-as csehszlovákiai bevonulásból. 
Kádár János a végsőkig halogatta a fegyveres beavat
kozás gondolatának elfogadását, pártolva a tárgyalásos 
utat. Másokkal együtt sokáig úgy tartotta, hogy az 1968 
elején elkezdődött csehszlovákiai erjedés az ugyanak
kor beindított új magyar gazdasági mechanizmust erő
sítheti. de veszélyeket is sejtett a gyengének tartott 
Dubcek-féle vezetés politizálásában.

Petr Pithart, az egykori cseh ellenzék egyik legis
mertebb alakja, a 2003. évi cseh elnökválasztáson 
Václav Klaus ellenében elbukó politikus szerint Dub- 
cek egyáltalán nem volt vezető és reformer személyi
ség, s mindaddig, amíg a párt élén állt, a kommunista 
párttól független erők egyre nagyobb teret nyertek. Va- 
lerij Muszatov, Oroszország volt budapesti nagykövete 
a szocialista országok 1968-as katonai akcióját a nem
zetközi jog szempontjából törvénytelennek nevezte. 
Ám a Szovjetunió nem várt éles reagálást az Egyesült 
Államoktól. Muszatov szerint a bevonulás legfőbb célja 
Moszkva szempontjából az volt. hogy Csehszlovákia „a 
táborban" maradjon.

A záró előadást tartó Kovács András történész 
megállapította, hogy miközben 1968 változatos nyugati 
értékeléseiben az a közös, hogy a diáklázadásokat a 
szabadságfok általános növekedésével hozzák össze
függésbe, Magyarországon ezzel az 1968-cal kapcso
latban nincs mire emlékezni. 1968 Közép- és Kelet- 
Európában a csehszlovákiai reformkísérlet elfojtásával, 
vereséggel zárult, de ez is kétségtelenné tette, hogy az 
1945 után létrejött szocializmusok a térségben refor- 
málhatatlanok. Míg Csehszlovákiában egyfajta har
madik utas, a rendszer keretein belül is megvalósítható 
reformokra törekedtek, Magyarországra 1956 árnyéka 
vetült. Sokaknak az volt a véleményük, hogy a Kádár
féle mérsékelt diktatúra a legtöbb, amit ki lehet hozni a 
rendszerből. Biztosak voltak a csehszlovákiai tragikus 
végkimenetelben, Alexander Dubceket, a prágai tavasz 

— vezéralakját naiv fantasztának tartották, a nyugati 
68 ' “

újbaloldalt döbbenettel szemlélték. Csak néhányan 
gondolkodtak el a magyarországi gazdasági mechaniz
mus politikai következményeiről.

* * *

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészet
tudományi Karán -  az ÉLTÉ BTK Kelet-Európa 
Történeti Tanszéke, az Új- és Jelenkori Egyetemes Tör
téneti Tanszék, valamint a Magyar Lajos Alapítvány 
által szervezett -  1968 és a világ. Három generáció 
1968-ról és hatásairól Közép-Kelet-Európábán címmel 
tartott konferencia bevezető előadásában Krausz Tamás 
emlékeztetett arra. hogy az 1968-as lázadások Nyu
gaton egy jóléti állam keretei között, a régi hierarchia 
és az abból fakadó társadalmi elfojtások ellen indultak, 
ugyanakkor sem helyi szinten, sem globálisan nem ren
delkeztek gazdasági koncepcióval. Államellenességük 
azonban egy évtizeddel később jó kiindulópont volt a 
neoliberális gazdaságpolitikához, amelynek olyan poli
tikusok voltak a fő képviselői, mint Rónáid Reagan 
amerikai elnök és Margaret Thatcher brit kormányfő.

Szilágyi Ákos személyes '68-as párizsi élményei 
kapcsán a mozgalmak „happening-jellegére”, a „karne- 
valizációra" mutatott rá. valamint arra, hogy az egykor 
„integrálatlan" rétegek lázadása később a legkelendőbb 
árucikk lett éppen a „közellenség" fogyasztói társa
dalomban. Földes György 1968-at „emancipációs 
kísérletként” értékelte, amelyen belül Magyarország az 
„új gazdasági mechanizmussal" a piacgazdasági rend
szerbe próbált beilleszkedni, és úgy vélekedett, hogy 
1968 volt az „utolsó nem fundamentalista alapú 
támadás" a fennálló hatalmi központok ellen. A magyar 
viszonyokat elemezve Földes kitért arra, hogy az or
szágban 1968-ban ért csúcspontjára a desztalinizációs 
folyamat, ekkor volt nálunk a hatalomnak a legnagyobb 
kritikai tűrőképessége, és ekkorra szerezte vissza az or
szág nemzeti önbecsülését is.

Székely Gábor 1968 és az európai munkásmozgalom 
című előadásában az ifjúsági lázadás kifulladását abban 
látta, hogy „nemcsak a résztvevők voltak periferikusak, 
hanem a helyszínek is”, mert a világesemények „nem 
Párizsban, Nyugat-Berlinben, még csak nem is Prágá
ban dőltek el". Lugosi Győző egyetemi docens rávilágí
tott arra, hogy egyes amerikai áramlatok, mint a fekete 
polgárjogi mozgalom vagy a feminizmus a maguk in
tegrációs törekvéseivel tulajdonképpen a fennálló ren
det erősítették, és az establishment-ellenes csoportok
kal a vietnami háború elleni tiltakozásban találták meg 
a közös nevezőt.

Szerdahelyi István a kevésbé ismert japán diáklá
zadásról tartott előadást, míg Juhász József az 1968. 
júniusi belgrádi egyetemi tüntetések mellett elsősorban 
az 1965-ös jugoszláviai gazdasági reform hatásáról, 
illetve annak a ’68-as Brezsnyev-doktrína utáni vissza
fogásáról szólt, kiemelve: a Szovjetunió nem engedhette 
meg sem a jugoszláv, sem a csehszlovák, sem a magyar 
„alternatív szocialista" kísérleteket, mert ezzel saját 
legitimitását kérdőjelezte volna meg. Mitrovits Miklós a
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lengyel 1968-ból azt emelte ki, hogy a márciusi diák- 
tüntetések leverése, az ellenvélemények elfojtása után a 
lengyelek nem hittek többé abban, hogy a szocialista 
rendszer belülről megreformálható. Bartha Eszter kelet
európai példákon keresztül rámutatott: egyedülálló 
lehetősége lett volna a baloldalnak, hogy átértékelje 
önmagát, ez azonban 
nem történt meg, ezért 
nem volt esélye sem 
arra, hogy az 1989-es 
rendszerváltozásokban 
előremutató szerepet 
játsszon.

* * *

A 2008. április 30- 
ai győri nemzetközi 
tudományos konferen
ciát a S z é c h e n y i  I s t 
v á n  E g y e t e m  M u l t i 
d i s z c i p l i n á r i s  T á r s a 
d a l o m t u d o m á n y i  D o k 
t o r i  I s k o l á j a  rendezte, 
s középpontjába azt a kérdést állította, hogy az 1968- 
ban Európában történteknek mekkora a jelentőségük 
napjaink gazdasági, szellemi, kulturális és politikai 
folyamataira, fordulópontként értelmezető-e ez az év 
Közép-Kelet-Európa. illetve Nyugat-Európa számára.

A meghívott előadók, közöttük az események aktív 
résztvevői, a korszak elismert kutatói, illetve a kritikus 
szellemiségű fiatal korosztály tagjai, az 1968-as év és a 
hozzá kapcsolódó események gazdasági, társadalmi és 
kulturális aspektusait mutatták be rövid előadások és 
kerekasztal-beszélgetések során. Előadást tartott Jan 
Káván cseh diplomata és politikus, 1998-2002 között 
Csehország külügyminisztere (A prágai tavasz hatása 
Európában 1968-ban és napjainkban), Miszlivetz 
Ferenc, a Berzsenyi Dániel Főiskola Társadalom- és 
Európa-tanulmányok Intézetének igazgatója (1968: 
Világforradalom?), Honvári János, a győri Széchenyi 
Egyetem Kautz Gyula Gazdasági Kar Nemzetközi 
Tanulmányok Tanszék tanszékvezetője (Az új gazdasá
gi mechanizmus Magyarországon), Dalos György 
Németországban élő költő, műfordító, író (Szubjektív 
beszámoló a magyarországi eseményekről), Varga 
Zsuzsanna (A mezőgazdaság a reform kísérleti terepe 
vagy dinamizáló szektora?), Valuch Tibor (Társadalom 
és kultúra a hatvanas években) és Jirí Menzel Oscar- 
díjas cseh rendező (Oscar díjam története. Kultúra és 
kultúratámogatás Csehszlovákiában).

* * *

A 2008. szeptember 29. -  október 1. között a T r a f ó 
ban megrendezett szabadegyetem előadói megpróbál
ták leírni 1968 folyamatait, bemutatni az előzményeket, 
összefüggéseket, eseményeket, a hátteret, a korszak 
zenéivel, képeivel, filmjeivel is illusztrálva. Konok

Péter előadásában („Jaj a feudális igazságnak, mikor a 
kastély lángokban áll!" 1968 alkalmazott mitológiája) 
a történeti előzmények és az ideológiai háttér 
feltérképezése után megállapította: ,.1968” a kapitalista 
(és részben az „államszocialista") rendszer válságter
méke, a történelem utolsó, többé-kevésbé globális kriti

kai mozgalma, amely 
minden helyi és parti
kuláris vonása mellett 
valamiképpen mégis 
egységes volt. Egyút
tal a közvetlen de
mokrácia utolsó nagy 
eseménye, amikor a 
politikum közvetle
nül jelent meg az em
berek életében, a po
litika profi mediáto- 
raivai szemben a di- 
rekt politizálás nyert 
teret. „1968” örök
ségének felmérése 
során az előadó kie
melte a mítosz és a 

konzumálhatóság kialakulását, azt a folyamatot, aho
gyan a „lázadás” önmaga puszta jelképévé, valamint 
fogyasztható elitkulturális és tömegkulturális termékké 
vált.

Magyaríts Tamás előadásában (Egyesült Államok -  
1968) kifejtette, hogy az 1968-as diákmozgalmak -  
amelyek csúcspontját az 1968-as megmozdulások 
jelentették a Berkeley Egyetemtől a Columbia Egye
temig -  középpontjában az establishment elleni lázadás 
és az eltorzított amerikai szabadságeszmény visszaál
lítása állt. A korábban liberális elveket vallók jelentős 
számban ábrándultak ki az egyre erőszakosabbá váló 
egyenjogúsági mozgalmakból és a liberális állam álta
luk olyan szélsőségesnek ítélt megnyilvánulásaiból. Az 
1960-as években az amerikai establishment elleni ide
ológiai küzdelem, valamint a Washington külpolitikája 
elleni harc során a lenini „hasznos idióták" Amerikában 
eszményképeket kerestek és találtak olyan baloldaliak
ban, mint Mao Ce-tung, Ho Si Minh vagy Che 
Guevara. Az évtized végére azonban ezek a személyek 
-  és az általuk képviselt ideológiák -  nagymértékben 
diszkreditálódtak. Csehszlovákia lerohanása óriási 
presztízsveszteséget jelentett a kommunizmus apolo- 
gétáinak az Egyesült Államokban és Európában egya
ránt. Az amerikai baloldal (liberálisok) egy része kon
zervatív fordulatot hajtott végre (nagyrészt belőlük 
kerültek ki később a neokonzervatívok), másik része 
ilyen ideológiai fordulat nélkül betagozódott a társada
lomba (konformizmus), s megint mások kiábrándultán 
az anarchizmus és egyéb „anti”-mozgalmak felé fordul
tak. Az 1968-as elnökválasztáson egy új választói „koa
líció” alakult ki: a „New Deal” liberális koalícióját a 
„csendes többség” konzervatív koalíciója váltotta fel, 
amely 2008-ig meghatározta az amerikai elnökvá
lasztások kimenetelét. Az előadó végül az erőszak kul-__

Párizsi diáklázadás. 1968



túszáról beszélt, amely kezdettől fogva különleges 
helyet foglal el az Egyesült Államokban (önbíráskodás, 
az egyén, a magányos hős küzdelme a „hatalom" ellen 
stb.)- Az 1960-as évek jelentették talán a 20. század 
legerőszakosabb évtizedét Amerikában; több jelentős 
politikus esett az erőszak áldozatává (John F. Kennedy, 
Róbert F. Kennedy, Martin Luther King. Malcolm X). 
Az 1965-ben kezdődött „hosszú forró nyarak" jelképes 
csúcspontjának a Demokrata Párt 1968 augusztusi 
chicagói elnökjelölő konvenciója közben kirobbant 
zavaragások tekinthetők. Mindennek visszahatásaként 
Richard Nixon egyik leghatásosabb ígérete a „törvény 
és rend” helyreállítása volt az 1968-as elnökválasztási 
kampányban.

Kende Tamás, Kelel-Európa és 1968 címmel tartott 
előadásában, két, Magyarországon alig, vagy egyál
talában nem ismert radikális baloldali, rendszerkritikus 
lázadásról, azok eszme- és politikatörténetéről beszélt, 
amely Lengyelországban és Csehszlovákiában tört ki. 
Ennek a két lázadásnak sikerült egyedül a nyugati '68- 
as mozgalmakra intellektuális és politikai hatást gyako
rolni, s jellemző módon Magyarországra jószerivel a 
hírük sem jutott el. Fiatal prágai, varsói egyetemi okta
tók, egyetemisták mondták fel a hatalommal kötött 
kompromisszumot, s fogalmaztak meg -  az 1920-as 
évek óta először Kelet-Európábán -  hatásos és kohe
rens baloldali rendszerkritikát. A „lázadók" nem kíván
tak a hatalommal, még annak leginkább reformer 
képviselőivel sem párbeszédet folytatni, nem kívánták 
a rendszer „torzulásait” javítani, reformálni. Forradalmi 
programot és forradalmi rendszerkritikát alkottak, 
szembesítették az önmagát szocialistának nevező rend
szert és képviselőit önmaga eredetével és küldetésével. 
A prágai és varsói lázadókkal szemben a hatalom sok
kal erélyesebben és brutálisabban lépett fel. mint bárki 
mással szemben. Aki nem tudott időben emigrálni, az 
‘68-at követően hosszú börtönbüntetésben részesült.

K. Horváth Zsolt történész 1968 és a RAF: múltfel
dolgozás és a jövő politikája Németországban címmel 
tartott előadást. A Rote Armee Fraktion (Vörös 
Hadsereg Frakció) tevékenysége csak áttételesen 
kötődik 1968 szimbolikus évszámához, ám indíttatása, 
szellemisége, illetve ennek a radikális gondolatiságnak 
az ad absurdum vitele miatt, azaz a tettleges fizikai és a 
médián keresztül gyakorolt szimbolikus erőszak gya
korlása okán mindenképpen megkerülhetetlen róluk 
beszélni. Az előadás arra kereste a választ, hogy a 
nácizmusról való hallgatás, amely a ‘68-as nemzedék 
és az apák generációja közötti politikai, morális feszült
séget generálta, hogyan kapcsolódik össze egy sajátos, 
a végletekig következetes önmegsemmisítő ultra
baloldali politikai credóval, továbbá hogy a német bal
oldali értelmiség jeleseinek szimpátiája hogyan teremti 
meg és tartja fenn a RAF-mítoszt, hogyan értelmeződik 
át, és hogyan mitizálódik Fassbindertől, Bölltől vagy 
Schlöndorfftől kezdve egészen a kortárs populáris kul
túráig Baader, Ensslin vagy Meinhof története.

Acsády Judit szociológus és Somogyi Boglárka
__egyetemi hallgató a feminizmus második hullámáról
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tartott előadást, amelynek szellemi alapja Európában 
elsősorban Simoné de Beauvoir Második nem, az 
Egyesült Államokban pedig Betty Friedan Feminine 
Mystique c. kötete. E kötetek mozgósító erejűvé 
válását jelentősen elősegítették az 1968-as mozgal
mak, amelyek az elidegenedés, a fogyasztói tár
sadalom, a társadalmi diszkrimináció, a paternalizmus 
kritikájával inspirálták a női tömegmozgalmak kirob
banását. Az 1970-es évek nőmozgalmai, a feminizmus 
második hulláma főként a nők önrendelkezésével 
kapcsolatos témákat vetették fel az intézményrendszer, 
a jog, a kultúra kritikája és megváltoztatásának igénye 
mellett. Az előadás révén közeli bepillantást kaphat
tunk a német nőmozgalom Magyarországon kevéssé 
ismert világába is.

Tóth Eszter Zsófia történész Miniszoknya, szabad 
szombat, gyes és lányanyák. Nők 1968-ban című 
előadásában korabeli sajtóforrások, magánfényképek és 
saját interjúi alapján olyan kérdésekre kereste a választ, 
mint például hogyan élték meg a nők Magyarországon 
az 1968-hoz köthető változásokat; milyennek látták a 
bevándorló nők Budapestet, a nagyvárosi életet; ho
gyan viszonyultak a lányanyákhoz; hogyan szervezték 
a ..második műszakot", vagyis munka után a háztartási 
munkákat; milyen változásokat hozott mindennapjaik
ban a szabad szombat és a gyes bevezetése? Mun
kásnőkkel készített interjúk alapján elemezte, hogyan 
élték meg a nők a II. világháború után a női szerepek 
átalakulását, milyen taktikákat és stratégiákat dolgoztak 
ki a mindennapokban arra, hogy a dolgozó nő, az anya 
és a feleség szerepköreinek is megfeleljenek.

Ignáicz Adóim zeneesztéta A beatkorszak Magyar- 
országon 1965-1968 között és a nemzetközi háttér cí
mű előadásában a magyarországi beatzene 1965-1968 
közötti fejlődését tekintette át. Ez az időszak a magyar 
beatzene hőskora, amelyben a pártvezetés és a kultúr
politika minden megszorítása, illetve tiltása ellenére az 
új ifjúsági zene egyfajta diadalutat járt be. A beat- 
háborúnak is hívott periódusról készült beszámolók és 
leírások általános jellemzője, hogy a „hatalmat” vala
miféleképpen démonizálják, és elsősorban a lázadás, 
sőt a demokratizálódás mítoszát domborítják ki. Ám a 
„színfalak” mögé pillantva egészen másféle kép tárul
hat elénk, amely korántsem a beat áttöréséről és a tár
sadalom hirtelen megváltozó ízléspreferenciáiról 
tanúskodik. Az előadás a hazai szórakoztatóipari intéz
ményrendszer és a nyilvánosság különböző fórumainak 
bemutatása mellett külön figyelmet szentel az első ma
gyar beatfilmnek (Ezek a fiatalok, 1967), amely kitű
nően használható kordokumentumként a magyar beat 
vélt vagy valós ellentmondásainak ábrázolására.

Ring Orsolya levéltáros Az Orfeo és a hatalom az 
1970-es években című előadásában az Orfeo együttes 
példáján keresztül a korabeli alternatív színházi mozga
lom és a hatalom, elsősorban az állambiztonság kapcso
latát mutatta be. 1968-1969-ben jelentős változások 
következtek be az amatőr színjátszásban, amelynek 
egyik kiváltó oka a fiatal értelmiség radikalizálódása 
volt. Az avantgárd színházak tevékenysége nem fért
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bele az állami, hivatalos kultúrába, elsősorban a tiltott, 
esetleg a megtűrt kategóriába kerülhetett. Ez egyben azt 
is jelentette, hogy ezeket a csoportokat az állambizton
ság is kitüntetett figyelemmel kezelte; egyik célja az 
alternatív színházi mozgalom karakterisztikus csoport
jainak szétzilálása volt.

* * *

A Politikatörténeti 
Intézet az események 
40. évfordulóján hosz- 
szabb kutatás- és 
egész éves rendez
vénysorozatot (film
vetítések. nyári sza
badegyetem)1 szentelt 
1968-nak.

A PTI által szer
vezett eseménysoro
zatba -  záróakkord
ként -  illeszkedő, a 
Politikatörténeti Inté
zet I. emeleti konfer
enciatermében, 2008. szeptember 16-17-én. 1968 
újraértelmezése: politikum és társadalom címmel ren
dezett tudományos konferencia célja a '68-as mozgal
mak új, mai nézőpontból való megközelítése volt. A 
szervezők a diskurzus középpontjába szinte teljesen az 
egyetemes vonatkozásokat helyezték.

Földes György bevezető előadásában (1968 értelme 
és újraértelmezése) az 1968-as problematika össze
tettségének és ellentmondásosságának átfogó értel
mezését adta. 1968 értékelése már a kortárs gondol
kodók számára is sok dilemmát okozott, amelyből egy
mással párhuzamos és egymásnak ellentmondó magya
rázatok születtek. Bár a '68-as mozgalmak sehol sem 
diadalmaskodtak, mégis komoly nyomokat hagytak 
maguk után. A nagyhatalmak számára kiderült, hogy a 
világ nem olyan egyértelműen működik, mint azt 
korábban gondolták. Az események nyomán sokan -  
egyesek a heves protest-megmozdulások, mások a prá
gai történések révén -  igazolva láthatták magukat. 1968 
a politikában (és az eszmék terén is) kiváltotta a polgári 
társadalom immunreakcióját. Ugyanakkor középtávon 
a társadalmi élet egészét -  paradigmaváltásig jutó -  új 
színekkel gazdagította: új politikai szereplők jelentek 
meg, új politikai és államfelfogás nyert teret, a gaz
dasági életben gyökeret vert a participáció gondolata, 
legitimációhoz jutott több kisebbségi (zöld, feminista) 
tematika. 1968-ban a baloldal lépett fel cselekvőként, 
de utóbb az osztályharcos szemléletet az általános hu
manizálás gondolata váltotta fel. 1968-at követően 
azonban nem csupán a baloldali gondolkodás újult 
meg, hanem a konzervatív teoretikusok is új inspirációt 
kaptak, és megjelentek az állam szerepét újragondoló 
filozófiai elméleteik. 1968 kérdései -  más alakban, más 
fogalmakkal -  negyven év után is nyitva állnak, s a 
jelenből visszatekintve 1968 számos tekintetben más

színezetet kap. Egyrészt 1968 jelentősen hozzájárult 
ahhoz, hogy meggyengüljön a globalizációval szem
beni belső ellenállás. Másrészt mérföldkövet jelent a 
modern és posztmodern korszak között. Harmadrészt 
olyan -  diákok által vitt -  értelmiségi lázadásnak tűnik 
fel, amelyet az saját meghatározó, értékadó szerepe

megőrzése érdekében 
robbantott ki. Ne
gyedrészt a szocializ
mus, mint rendszer 
vereségét jelentette: 
1968 után a „balol- 
daliság” és a „szocia
lista” fogalmak meg
szűntek szinonimák 
lenni. Végül a Kelet 
-Nyugat ellentét el
sődleges helyét foko
zatosan átvette az 
Észak-Dél ellentét.

A konferencia első, 
A lázadás globalitása 
összefoglaló címet 
viselő blokkjának 

francia előadója, Dániellé Tartakowsky 1968 egyik 
szimbolikus jelenségéről, a párizsi utcákon emelkedő 
barikádokról, illetve a franciaországi tüntetések sajá
tosságairól beszélt Politika az utcán: 1968, Fran
ciaország című referátumában. A barikádoknak a fran
cia történelemben a 18. századig visszanyúló hagyo
mányuk van. 1968-ban azonban új csoportok (főként 
diákok) nyúltak ehhez az eszközhöz, s újdonságot 
jelentett, hogy egy békés, „unalmas” időszakban jelen
tek meg újra a Quartier Latin-ben. Az 1968. május első 
felében lezajló megmozdulásokat követte a május 30- 
ai, jóval nagyobb tömegeket megmozgató, de Gaulle- 
párti felvonulás. Az 1968-as helyszínek közül az 
emlékezet a de Gaulle mellett kiálló Párizs barikádjait 
őrizte meg „hatvannyolcas ikonként".

Erdős Attila az Egyesült Államok 1968-át mutatta 
be. A J. F. Kennedy és L. B. Johnson által az USA-ban 
elindított társadalmi reformok -  nem kis mértékben a 
vietnami háború következtében -  kisiklottak. A háborút 
ellenző liberális és radikális csoportok között 1967-re 
megszakadt a párbeszéd, Róbert Kennedy meggyil
kolásával pedig a baloldal elvesztette az egyetlen integ
ráló személyiséget. így Nixon a csendes többség jelsza
vával és az utcai politizálás elutasításával nyerni tudott 
az elnökválasztáson. Az előadó szerint 1968 jelentő
ségét az Egyesült Államokban az adja, hogy lehetővé 
tette az alulról jövő, civil kezdeményezések betörését a 
politika porondra.

Mitrovits Miklós előadása (1968 Lengyelországban) 
a szovjet blokk egyik országának 1968-át ismertette. 
Lengyelországban 1956-ban -  valódi tömegtámogatás
sal -  sikeres desztalinizáció játszódott le, ám a Go- 
mulka-féle vezetés hamar megmerevedett a bürok
ratikus szocialista állam- és gazdaságszerkezetben. A 
reformista és radikális rendszerkritika már a hatvanas

Szovjet tank Prága utcán, 1968
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évek közepére megjelent, s 1968-ban több áramlata volt 
jelen. A szikra Miczkiewicz drámájának betiltása volt, 
a tüntetések társadalmi bázisát pedig a diákság jelen
tette. miközben a hatalom sikeresen semlegesítette, sőt 
mozgósította a munkásságot. A lengyel ellenzék 1968 
tavaszából azt a következtetést vonhatta le. hogy a 
rendszer megreformálható, de ehhez nem lehet partner 
a pártvezetés, hanem a munkásság alulról jövő kezde
ményezésére kell támaszkodni.

Pankovits József az olaszországi eseményeket ele
mezte 1968 és Olaszország című előadásában. Hang
súlyozta, hogy a radikális baloldali izmusok forgata
gában élő diákság mellett igen nagy hatása volt az ese
ményekre az egységesnek mutatkozó szakszervezeti 
mozgalom. Ugyanakkor közös vonás volt, hogy mind
kettő a politikai hatalom társadalmi ellenőrzésének 
igényével lépett fel.

A konferencia 2„ 1968 szellemi forrásvidéke és helye 
a polirikai gondolkodásban című blokkjában elsőként 
Kende Tamás előadása (A '68-as radikális baloldal 
Kelet-Európábán) hangzott el. Az előadó csehszlovák 
és lengyel példákon keresztül mutatta be a kelet-euró
pai újbaloldali gondolkodást, amelynek marxizmusból 
táplálkozó rendszerkritikájában a szabadság, a demok
rácia és a szocializmus elválaszthatatlan egységként 
volt jelen. Mindez egyben a létező szocializmus kímé
letlen -  ma is tanulságos -  kritikáját, illetve a pártve
zetéssel való kompromisszumkeresés elvetését is jelen
tette. A pártvezetés szemében ezek a gondolkodók kü
lönösen azáltal váltak „veszélyessé", hogy a szokásos 
értelmiségi körön túllépve a munkássággal való kap
csolatokat is keresték.

Acsády Judit az 1968-cal társított feminizmus jelen
ségét járta körül Feminizmus az Egyesült Államokban 
című referátumában. Az előadó hangsúlyozta, hogy bár 
a feminista mozgalom sok inspirációt kapott a ’68-as 
mozgalmaktól, a feminizmus második hulláma a hetve
nes évek elején mégis inkább annak volt a következmé
nye, hogy az egyén felszabadításának és a tekintélyek 
megkérdőjelezésének jelszavaival (is) fellépő hatvan
nyolcasok nem oldották meg a női emancipáció problé
máit. így kapott erőre a feminizmus két irányzata. A női 
jogokat előtérbe helyezők szervezett fellépéssel és re
formista alapállással, a meglévő struktúrák érintetlenül 
hagyása mellett, azonos jogi és részvételi lehetőségeket 
követeltek. A női liberalizációs irányzat viszont laza 
csoportosulásokat képezett, rendszerkritikával lépett 
fel, a nőről való újfajta gondolkodást képviselt.

Konok Péter a nap záró előadásában (A reformizmus 
forró nyara. A szociáldemokrácia 1968-a) azt a kérdést 
elemezte, hogyan dolgozta fel a reformista szo
ciáldemokrácia 1968 forradalmiságát, annak részben 
ellene, konformizmusára irányuló kritikáját. A kezdeti 
bizonytalanság után a szociáldemokrácia sokkal rugal
masabban reagált, mint a „forradalmiságot” hivatalosan 
képviselő keleti és nyugati kommunizmus. Olyan adap
tációs képességről tett tanúbizonyságot a hetvenes 
években, amellyel sikeresen olvasztotta magába 1968 

— témáit, növelte ifjúsási bázisát, illetve teret tudott en- 
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gedni az alulról jövő szociális mozgalmaknak, helyi 
kezdeményezéseknek. Mindez 1989-ben, a Szocialista 
Internacionálé stockholmi Elvi Nyilatkozatával vált 
egyértelművé; a nem aktuálpolitikai jellegű dokumen
tum ugyanis számtalan '68-as gondolatot sorakoztatott 
fel.

A konferencia második napján a 3., Értelmezések, 
percepciók, utóhatások című blokkot Balázs Eszternek 
az értelmiségi szerepek változásáról szóló előadása (Az 
értelmiségi szerepminta és funkció átértelmezése, 
Franciaország, 1968) nyitotta. A francia értelmiség a 
felvilágosodás óta az elkötelezett, a nagy társadalmi és 
politikai kérdésekben állást foglaló magatartást tekin
tette követendő mintának. 1968-ban azonban az addig a 
kritika alanyaként szereplő értelmiség maga is a kritika 
tárgyává vált: a diákság szemében a „tudomány letéte
ményesei" helyett a „hatalom képviselőiként" jelentek 
meg. Voltak, akik -  mint Sartre -  a cselekvő szerepvál
lalás mellett döntöttek, de jellegzetes válaszreakció volt 
a szakértő és a politikusi én szigorú elválasztása, illetve 
a Foucault-i „önkritikus" értelmiségi attitűd, amely a 
kisebbségek, a társadalom peremen élők, a nagy prob
lémák helyett a kisebb, konkrét ügyek képviseletét vál
lalja fel. A nyolcvanas évektől hallgatásba burkolózó 
értelmiség pedig az értelmiség végéről szóló vitákat is 
felszínre hozta.

Ignácz Adóim a nehezen körülhatárolható avantgárd 
művészet hatvanas évekbeli reneszánszát mutatta be 
(Meg-nem-történt lázadás. Ellenművészet és avantgárd 
zene az 1960-as években). A fluxus művészeti irányzat
tal és a happening műfajával szimbolizálható időszak a 
komolyzenében kevéssé tudott érvényre jutni, a ko
molyzene képviselői között csak kivételesen találunk 
bárkit is, aki társadalomkritikai szándékkal lépett volna 
fel. Az előadó így arra a következtetésre jutott, hogy az 
ellenkulturális tartalmak elsősorban a beat- és a rock
zenében találták meg kifejeződési formájukat.

Göbölyös N. László előadásában (1968 és a 
rockzene) sorra vette az „1968-as évek" legjelentősebb 
alakjait, Bob Dylantől és Joan Baeztől kezdve John 
Lennonon át a Doors együttesig és Jimi Hendrixig. 
Aláhúzta, hogy az említettek azért váltanak ki ma is 
átütő hatást, mert 1968 üzenetei személyüktől és ze
néjüktől elválaszthatatlanok.

Takács Róbert az 1968-as év 40. évfordulójának 
németországi vitáit mutatta be Az új német történészvi
ta című előadásában. Az értékeléseknél megjelenik a 
konzervatív kritika, amely 1968-at törésvonalként 
szemléli, olyan mozgalomként, amely az addigi szilárd 
értékeket akarta elpusztítani. Sőt. egyes kritikusok az 
1968-as mozgalmakat a nácizmussal állítják direkt 
párhuzamba a totalitariánizmus-elméletek talaján. A 
baloldali értékelések elismerik 1968 erőszakos vadhaj
tásait, ugyanakkor olyan momentumokat emelnek ki 
1968 tartós hatásai között, mint a politikai kultúra meg
változása, a demokráciáról való újfajta gondolkodás, az 
oktatás és kultúra nyitottabbá válása.

Papp Réka Kinga a német RAF, illetve Ulrike 
Meinhof példáján keresztül mutatta be 1968 „érzé-



keléstörténetét” Forradalmi esztétika és vizuális per
cepció című referátumában. Kiemelte, hogy 1968-ban 
tudatosult a társadalom számára a nyilvánosság ereje, 
az a felismerés, hogy az üzenetet -  ezáltal a valóság -  
észlelését a médium, a közvetítő alakítja. A német szél
sőbaloldal a média befolyásával szemben jogosnak 
találta, hogy az utcakőhöz, majd a terrorcselekmé
nyekhez forduljon.

Csorna Lajos előadása („Mindent akarunk!" 1968 és 
az anarchizmus) az 1968-as ideológiai paletta egyik jel
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1 Az Anno 1968 Filmklub sorozatban levetítették Kovács András 
Falak (1968), Jean Luc Godard ,4 kínai lány (1967), Week-end 
(1968) és One Pilis One (1968). Pier Paolo Pasolini Teoréma
(1968) . iacek Bromski 1968. Boldog új ével (1968), Glauber 
Rocha 4  Föld transzban (1967), Dusán Makavejev VV. R.. az orga
nizmus misztériuma (1971), Terayama Shuji Dobjátok el könyvei
teket és... (1971), Lindsay Anderson Ha... (1968), Lizzani 
-Bertolucci-Pasolini-Godard-Bcllocchio: Szerelem és dűli
(1969) , Bemardo Bcrtolucci Álmodozók (2004), Michelangelo 
Antonioni Zabriskie Point (1970), Andy Warhol-Paul Morrissey 
Magányos cowboyok (1968), Alain Tanner Jónás, aki 2000-ben 
lesz 25 éves (1975), Margarthe von Trotta Ólomidő (1981), Marco 
Bellocchio Buongiorno. Nőtte! (2003) és Elio Petri 4  munkás- 
osztály a paradicsomba megy (1971) című játékfdmjét. két francia 
dokumentumfilmet: Michel Fresner Generáció-sorozat. 4  
diákkommün (1988) és Francois Prébois Generáció-sorozat. 
Májusi üzenetek (1988) című moziját, valamint Magyar Dezső 
Agitátorok (1969) és Biintetőexpedíció (1971) c. rövidfilmjeit. 
2008. július 9-13-án, Lázadás éve -  1968 -  Újraértelmezési kísér-

legzetes irányzatát, az anarchista gondolkodást járta 
körül. Ahogy a 20. században máskor is, forradalmi 
időszakokban az anarchizmus -  sok, egymásnak is el
lentmondó irányra oszló -  tömegmozgalommá szé
lesedett, majd 1968 után, számban és infrastruktúrá
jában megerősödve, az individualizmus, a belső ön
megvalósítás felé fordulva élt tovább, igyekezvén el
szakadni az őt körülvevő rendszertől és alternatív társa
dalmat kiépíteni.

E. L.

letek címmel nyári szabadegyetemei szerveztek, amelynek 
keretében öl nagyobb blokkban (I. Virág és barikád -  Az ifjúsági 
politikai mozgalmak napja: 2. Eszmék, értékek és irányzatok 
napja: 3. Az individuum felszabadulásának napja -  „éngeneráció”; 
4. Művészeti nap: 5. Rock nap) előadást tartott Földes György 
11968: Nosztalgia? Újraértelmezés!). Konok Péter („4 lehetetlent 
követelve..."). Vajda Zsuzsa (Szabadságharcosok az iskolában. 4c 
1968-as ifjúsági mozgalmak és az oktatás). Kiss Endre (1968 
eszméi és irányzatai). Ropolyi László (Eszme és élet - 4  filozófia 
megvalósításának kísérletei), Kamarás István (Vallási irányzatok 
kialakulása a '60-as évek végén). Balázs Eszter (4 fiatal nemzedék 
kultúrája a hatvanas években Franciaországban). Acsády Judit 
(Felemás felszabadítás -  kérdések a női emancipáció körül). Rácz 
József (..Turn on, lnne in. drop out"-tói a PLUR-ig [Peace. Lőve. 
Unity. Respectl és tovább..."). Sugár János (1968 és a művészetek 
-  a háttér), Basics Bea (Képzőművészet a hatvanas-hetvenes évek
ben). Pleskonits András (Rockrónika). Göbölyös N. László 
(Lázadó rock -  1968). A programot több filmvetítés, illetve Hobo 
Rolling Stones-koncertje egészítette ki.
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1968
D iá k lá z a d á s o k
ésjjíooálsültjkczás

Frei, Norbert 

1968
DIÁKLÁZADÁSOK ÉS GLOBÁLIS TILTAKOZÁS

Mi volt 68 voltaképpen?
Ifjúsági mozgalom, diáklázadás, nemzedéki lázadás, 
társadalmi tiltakozás, életstílus-reform, kulturális forradalom? 
Különböző okokból forrongott a kritikusan gondolkodó 
ifjúság szerte a világon, az Egyesült Államoktól kezdve 
Nyugat- és Kelet-Európán át egészen Japánig.
Ám összekötötte őket a változtatási szándék, mert nem 
kevesebbről volt szó, mint egy jobb világról.
Az elnyomottak szabadságáról, a társadalmi életben való 
részvétel mindenkit megillető jogáról, a demokrácia 
kiszélesítéséről... Ezen alapul az 1848-as párhuzam, 
amelyet a filozófus Hannah Arendt már a lázadás pillanatában 
megfogalmazott. Norbert Frei, a Jénai Egyetem 
történészprofesszora sorra veszi az eseményeket és 
mozgalmakat, rávilágít indítékaikra, eszmei hátterükre, 
nemzetközi összefüggéseikre, és mérleget von, hogy 
napjainkra mi maradt ’ 68-ból.
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