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Idestova három évtized választ el bennünket a Csehszlovákiában 1968-ban lezajlott, s 
a történelem lapjaira Prágai Tavasz elnevezéssel bekerült drámai eseménysorozattól, 
de a jelek szerint az akkor történtek tisztázása, sokoldalú megvilágítása korántsem 
tekinthető befejezett folyamatnak. A történelmi fejlődés „ad acta" helyezte az „ember-
arcú szocializmus" Alexander Dubcek nevével fémjelzett s a hatvanas évek végén 
még milliók által vonzónak és reálisnak ítélt utópiáját, ám a történészek egy pillanatig 
sem tekinthetik lezártnak, „elintézettnek" a „Csehszlovákia 1968" feliratú dossziét. Az 
általunk szemügyre vett könyv e tekintetben a téma kutatóinak adósságtörlesztési 
kísérlete, amelyről már elöljáróban leszögezhetjük: figyelemre méltó és megbecsülen-
dő eredményekkel járt. 

A kötetben közreadott tanulmányok és dokumentumok a csehszlovák társadalom 
1968-ban és 1969-ben tanúsított magatartásának legfontosabb jellemzőit próbálják 
megragadni, különös tekintettel az 1968 augusztusában bekövetkezett megszállással 
viszonylag rövid időn belül meginduló neosztálinista „normalizációval" szembeni 
össznépi ellenállás kibontakozására, módozataira és lehetőségeire, s az utóvédharcok 
elkerülhetetlen, keserű tanulságok sorát kínáló kudarcára. A könyv szerkesztői, 
Jindrich Pecka és Vilém Precan az előszóban is figyelmeztetnek arra, hogy a történet-
írók a politikusokhoz és a publicistákhoz hasonlóan aránytalanul kicsi érdeklődést 
tanúsítottak a hatalom szféráin s a nemzetközi kapcsolatrendszeren kívül eső jelensé-
gek, nevezetesen a társadalom különböző rétegeiben lezajlott folyamatok, az 
„önfelszabadítási" kísérletek iránt. Hét évvel ezelőtt keletkezett s a kötetet bevezető 
tanulmányában („A nép, a nyilvánosság és a polgári társadalom mint az 1968-as Prá-
gai Tavasz szereplői") Vilém Precan arra is felhívja a figyelmet, hogy a tisztánlátást, 
valamennyi jelenség pontos feltárását a történetíró számára igencsak ismerős módon 
maguk az egykori (fő-) szereplők nehezítik, akiknél az önigazoló és öndicsérő szándék 
sokkal erősebb az önkritikus hajlandóságnál. Okkal-ok nélkül ismét csak a neves, 
elhíresült személyiségek kerülnek előtérbe, pedig az 1968 januárjában megindult de-
mokratizálási folyamat már a kezdet kezdetén sem korlátozódott a „felvilágosult" és 
vitathatatlanul jó szándékú reformkommunisták (Alexander Dubcek, Josef Smrkovsky, 
Frantisek Kriegel stb.) párton belüli harcára a „reakciós" és „konzervatív" jelzőket 
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sokszorosan kiérdemelt Antonín Novotny, Vasil Bilak és társaik ellen. Továbbá az a 
vélekedés sem állja meg a helyét, hogy az akkori viszonyok között valóban progresz-
szív irányvonalat képviselő politikusok voltak a csehszlovák társadalom „ébresztői" -
érdemük abban áll, hogy tudomásul vették az idők változásait, s politikai és ideológiai 
korlátaik, külpolitikai függőségük ellenére legjobb meggyőződésük, lelkiismeretük, 
hazafiúi elkötelezettségük szerint az általuk képviselt ország valós érdekeinek megje-
lenítésére és szolgálatára törekedtek. Elgondolkoztató azonban, hogy Václav Havel 
„A hatalom nélküliek hatalma" című esszéjéből Precan többek között az alábbi gondo-
latot idézi: „Egyvalami világosnak tűnik: a politikai reform kísérlete nem oka, hanem 
végső következménye volt a társadalom felébredésének." Precan azt a kétségbevonha-
tatlan, ám rendszerint mellőzött tényt is emlékezetünkbe idézi, hogy 1967-1968 fordu-
lóján a főszerepekben színre lépő reformereknek jószerivel fogalmuk sem volt arról, 
mire is vállalkoztak. Dubcek erélytelensége és határozatlansága mindvégig az esemé-
nyek fontos tényezője volt. A prágai reformátorok s kiváltképp az ő esetében ma is 
sokan csak a megújhodási és demokratizálási folyamat kapcsán szerzett kétségbevon-
hatatlan érdemeket hangoztatják, nagyvonalúan elfeledkezve arról, hogy néhány kivé-
teltől eltekintve 1968 augusztusa után is a politikai élet legfelső szintjén találjuk őket, 
egyre reménytelenebbül küszködve az önfeladás és a kapituláns magatartás kénysze-
rével. Precan joggal jegyzi meg: „Igen, elmondhatjuk róluk, hogy példát mutattak 
másoknak, millióknak, majd elárulták a bizalmukat, becsapták őket, túlélési útmutatót 
dugtak eléjük, hagyták, hogy mindenki a maga szakállára oldja meg a becsület és a 
gyávaság dilemmáját." A tanulmány tökéletesen alkalmas arra, hogy a felülről irányí-
tott reform s a Prágai Tavasz dicsfényétől övezett makulátlan reformerek mítoszát 
legalábbis megkérdőjelezze, anélkül hogy a szétfoszlatott legendákat a harcra és áldo-
zatra kész nép mitizálásával próbálná ellensúlyozni. Számos más szerzőhöz hasonlóan 
ő is leszögezi: a csehszlovák társadalom nem egy újkeletű „társadalmi szerződés" 
eredményeként, hanem a szinte mindenkin eluralkodó kiábrándultság, csalódás és 
félelem fojtogató légkörében törődött bele abba, hogy egy kívülről ráerőszakolt, szél-
sőségesen dogmatikus, és az elemi politikai szabadságjogokat is hatályon kívül helye-
ző rendszer vált léte keretévé. 

Jindrich Pecka „A Prágai Tavasz átváltozásai a spontán módon született forrá-
sok tükrében" című tanulmánya azokkal a történészek által (is) gyakran elhanyagolt, 
holott fölöttébb beszédes és esetenként a leghatékonyabb informátor, szócső és pro-
pagandista szerepét betöltő forrásokkal ismerteti meg az olvasót, amelyeket a szájha-
gyomány útján terjedt és fennmaradt hírek, mendemondák, anekdoták és énekek, illet-
ve a közterületeken megjelent feliratok és jelszavak körébe sorolunk. A Prágai Tavasz 
eseménytörténetének ismeretében mi sem tűnik természetesebbnek, mint „a perifé-
riális szóbeliség e sajátos műfajainak" rendkívül gyors és szinte hihetetlenül széles 
körű elterjedése az 1968. augusztus 21-i inváziót követő lázas, már-már önkívületben 
átélt napokban. Miként az egyik lap akkoriban megjegyezte, a kirakatok „hatalmas 
olvasótermekké" változtak át, s ugyanez természetesen a falakról, szobortalapzatokról 
stb. is elmondható. A feliratok, jelszavak, történetek, híresztelések legfőbb jellemzője 
az erős emocionális töltet mellett a humor és az irónia: a brutális erőszakra, a fenyege-
tő ágyúcsövekre számtalan esetben fölényes, gúnyos vagy keserű nevetés volt a vá-
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lasz. Nem véletlenül hangsúlyozza Pecka a humor „felszabadító hatását", melynek 
köszönhetően az emberek „felemelhették fejüket". A történelem fenyegető forgatagá-
ba került kisember az irónia révén „leli meg belső szabadságát és a külső politikai 
hatalomtól való függetlenségét. Lehetővé teszi számára a túlélést, az elnyomott érté-
kek megőrzését..." A szerző figyelme mindenre kiterjed: nemcsak az egyes műfajok 
százalékarányos előfordulását vagy a különböző témakörök gyakoriságát mutatja ki, 
hanem pl. az irodalmi idézetek szerzőinek névsorával is megismertet - s persze jó 
néhány korabeli tréfával, anekdotával, szó- és rímjátékkal is. 

Jifi Vancura „A férfi, aki útban volt" című dolgozata a Prágai Tavasz egyik fő-
szereplőjének és sokak által egyetlen igazi hősének tartott Frantisek Kriegelnek, a 
CSKP KB elnökségi tagjának és a Nemzeti Front elnökének állít emléket. Kriegel e 
tisztségeket csak 1968 tavaszán és nyarán töltötte be. A szovjet vezetés szemében a 
CSKP legfőbb revizionistája, „árulója, ellenforradalmára" volt; a Moszkvába hurcolt, 
illetve „önként" odautazott csehszlovák politikusokkal folytatott tárgyalásokon az ő 
eltávolítása volt Brezsnyevék egyik legfőbb követelése. (Hamar teljesült...) Kriegelt 
Moszkvában a szó szoros értelmében fogolyként kezelték, nem vehetett részt a cseh-
szlovák vezetés számára végtelenül megalázó s jószerivel kilátástalannak tűnő 
„tárgyalásokon". A visszataszító politikai játszmába csak akkor akarták bevonni, ami-
kor szükségesnek ítélték, hogy az ő aláírása is szerepeljen a szovjet diktátumot legali-
záló úgynevezett moszkvai jegyzőkönyvön. Kriegel váltig ragaszkodott ahhoz, hogy a 
csehszlovák „küldöttségnek" nincs jogosítványa az effajta dokumentum aláírására, s 
hogy egy ilyen súlyos lépés megtételéhez a parlament s a kormány beleegyezésére van 
szükség - s nem adta nevét a „megállapodáshoz". A hírhedt jegyzőkönyvvel kapcsola-
tos magatartását 1969 májusában így indokolta: „Elutasítottam az aláírását, mert olyan 
dokumentumot láttam benne, mely teljesen gúzsba köti köztársaságunkat. Elutasítot-
tam az aláírását, mert erre a köztársaság katonai megszállásának légkörében került sor, 
az alkotmányos szervekkel való konzultáció nélkül, s ellentétben országunk népének 
érzéseivel." Vancura Kriegel magatartásának legfontosabb motívumára tapint rá, ami-
kor megállapítja: az elvek, a vállalt ügy iránti hűséget fontosabbnak tartotta a politikai 
karriernél, a hatalom birtoklásánál. Ezt egyébként nem sokkal augusztus után ismét 
bebizonyította: 1968 októberében egyike volt a csehszlovák parlament azon négy 
képviselőjének, akik a szovjet csapatok „ideiglenes csehszlovákiai tartózkodását" 
jóváhagyó szerződés ellen szavaztak. Az egyre gyorsabb ütemben restaurált totalitá-
rius rendszer logikája érvényesült abban, hogy Kriegel az elsők között vált a tisztoga-
tások áldozatává. A közéletből száműzött politikus 1979-ben bekövetkezett haláláig 
megfigyelés alatt, megújuló támadások közepette élt, de nem tudták megtörni: 1976 
decemberében az elsők között csatlakozott a Charta 77 polgárjogi mozgalmához. Az 
önmagához mindenkor hű ember ritka példája volt. 

Kvéta Jechova „Az Alkotói Szövetségek Koordinációs Bizottságának történeté-
hez 1968-1969-ben" című dolgozatával szerepel a könyvben. A nem hivatalosan már 
1967-ben létrejött, hivatalosan csak egy évig, 1968 májusától 1969 májusáig tevé-
kenykedő Koordinációs Bizottság azokat az autonóm törekvéseket testesítette meg, 
amelyek a kulturális életben már az ötvenes évek végétől jelen voltak. Működését a 
szerző a „Prágai Tavasz tipikus megnyilvánulásaként, a csehszlovák értelmiség politi-
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kai aktivitásának, akcióképességének és polgári felelősségének bizonyítékaként" 
méltatja. Okkal figyelmeztet arra, hogy az értelmiség, a művészvilág társadalmi ak-
tivitása, politikai szabadságjogokért vívott harca jelentette voltaképpen 1968 legfonto-
sabb előjátékát, a hosszú, csaknem évtizedes „tavaszelőt". A hatvanas évek „újhul-
lámos" cseh és szlovák filmjei, Kundéra, Hrabal, Skvorecky és Fuks prózája, a világ-
hírnévre szert tett színházi műhelyekben folyó munka, a kritikus gondolkodás és a 
„nem hivatalos" vélemények fórumává lett s hihetetlenül nagy példányszámban meg-
jelenő irodalmi lapok egyfajta ideológiai erózió elindítóivá, a változások hírnökeivé 
váltak - paradox módon egy riasztóan korlátolt, a sztálini iskolához tartozó ókonzer-
vatív pártbürokrata országlásának éveiben. A számos mű esetében liberálisnak - vagy 
csak ostobának, esetleg figyelmetlennek - bizonyuló hatalom azonban sosem feledke-
zett meg arról, hogy egyik legfőbb feladata a művészek, értelmiségiek s egyáltalán a 
gondolkodásra, önálló véleményalkotásra hajlamos emberek ellenőrzése és kordában 
tartása, ám beavatkozásai és megtorlásai 1967-ben már csak az érintettek, esetünkben 
az alkotói szövetségek szorosabb összefogását eredményezték. Az 1968 májusában, a 
fokozatosan demokratizálódó közélet és a kiszélesedő sajtószabadság viszonyai között 
immár hivatalosan is megalakuló Koordinációs Bizottság szakmai feladatok teljesítése 
mellett a demokrácia kivívását és a szólásszabadság védelmét tartotta fő feladatának. 
Az invázió napjaiban, akárcsak a Prágai Tavasz eredményeinek, a folytatás lehetősé-
gének megőrzéséért vívott - egyre kilátástalanabb - harc hónapjaiban (1968 szeptem-
berétől 1969 májusáig) a Koordinációs Bizottság az újjászülető totalitárius hatalom-
mal szembeni ellenállás egyik legfontosabb központja volt. 1969 áprilisában Gustáv 
Husák lett a CSKP első titkára, ami egyet jelentett a „normalizáció" felgyorsításával, a 
demokratizmus és a szólásszabadság maradványainak felszámolásával. Az Alkotói 
Szövetségek Koordinációs Bizottsága a „gleichschaltolási" kísérleteknek elébe vágva 
1969 május 22-én „méltósággal befejezte tevékenységét". „Elhallgattathatnak ben-
nünket. Sosem kényszeríthetnek azonban arra, hogy bárminek is hangot adjunk, ami-
ben nem hiszünk. Megfoszthatnak bennünket a szólásszabadságtól. Senki nem veheti 
el tőlünk azonban a szellem szabadságát, a tudat tisztaságát s a méltóságunkat" -
olvashatjuk a bizottság végrendeletszerű búcsúüzenetében. A „heroikus pesszimiz-
mus" ekkor már több mint indokolt volt... 

Frantisek Cigánek „A parlament helyzete és szerepe 1968 augusztusának napjai-
ban" címet viselő írása szinte óráról órára nyomon követi az ország törvényhozó testü-
letének tevékenységét az augusztus 21-28. közötti „csehszlovák hét" vészterhes idő-
szakában. Az események rekonstruálása egyértelműen a parlament helytállását tanúsít-
ja: a harag, a tiltakozás, az össznépi szolidaritás felfokozott légkörében a képviselők 
túlnyomó többsége valóban az ország lakosságának álláspontját reprezentálta. A lázas 
augusztusi napokat követően azonban a parlament fokozatosan passzivitásba süllyedt, 
csupán a restaurációt követelő és az elvtelen megalkuvók csatlakozásával egyre népe-
sebbé váló csoport lett mind agresszívabb. Az erőviszonyok és a légkör alakulását mi 
sem jellemzi jobban, mint az a tény, hogy 1968. október 18-án, a szovjet csapatok 
„ideiglenes" csehszlovákiai tartózkodását törvényesítő szerződés megszavazásakor 
már csak tizennégy képviselő akadt, aki szembe mert helyezkedni a diktátummal -
négyen adtak le ellenszavazatot, tízen pedig tartózkodtak. 1969 tavaszán és nyarán a 
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parlamentet már a „normalizátorok" uralták, s mint a szerző is hangsúlyozza, „foko-
zatosan elveszítette az aktív szubjektum szerepét, s hosszú évekre lelépett a politika 
színpadáról." Képviselők népes csoportja esett a tisztogatások áldozatául, mert egy 
adott történelmi pillanatban, 1968 augusztusában múltjuk és ideológiai korlátaik dacá-
ra „átlépték saját árnyékukat". 

Jan Pauer „A szovjet katonai intervenció és a bürokratikus-centralisztikus rend-
szer restaurálása Csehszlovákiában 1968-1971 között" című tanulmányában annak a 
folyamatnak az összetevőivel ismertet meg bennünket, amely a Prágai Tavasz ered-
ményeinek megsemmisítéséhez s a bármiféle demokratizálódást húsz évre lehetetlen-
né tevő konzervatív stabilizációhoz vezetett. Pauer leszögezi, hogy bár a fegyveres 
beavatkozást a szovjet vezetés is ultima ratiónak tekintette, hatalmi logikájának'enge-
delmeskedve végül nem volt más választása, mint az agresszió végrehajtása, mivel 
Brezsnyevék szemében a mégoly felemás demokratikus reform is szükségszerűen a 
Szovjetunió és a „szocialista tábor" létérdekeit fenyegető lépésnek tűnt. Az invázió az 
első napokban nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, a kollaboránsok „munkás-
paraszt kormánya" a tankok árnyékában is halvaszületett ötletnek bizonyult. Paradox 
módon a moszkvai elképzeléseknek megfelelő restaurációt épp az össznemzeti ellenál-
lás - s természetesen a Prágai Tavasz - jelképévé nőtt vezetői négyes (Alexander 
Dubcek, Ludvík Svoboda, Oldfich Cernik és Josef Smrkovsky) segítette elő. Nem 
mintha az aktív árulás útjára léptek volna, ellenkezőleg - Svoboda kivételével menteni 
próbálták a reformfolyamatból mindazt, ami a megszállás után még menthetőnek 
látszott, ám egy feloldhatatlan ellentmondás foglyaiként a lehetetlent kellett megkísé-
relniük: az 1968 januárja utáni politika folytatását, gúzsba kötve a szovjeteknek épp e 
politika felszámolására irányuló s újra és újra teljesített követelései által; úgy akarták 
megőrizni a társadalom támogatását, hogy közben Moszkva elvárásainak is meg kí-
vántak felelni. Dubcekék sikeresen hitették el önmagukkal s ideig-óráig a társadalom 
jelentős részével is, hogy visszavonulásuk rendezett és csak átmeneti, s valamiféle 
mérsékelt reformokat és korlátozott szabadságjogokat a szovjetekkel is el tudnak majd 
fogadtatni. Pauer meggyőzően bizonyítja: a reformerek ma már meghökkentően naiv-
nak tűnő „reálpolitikája" a megszállás s az állandó nagyhatalmi nyomás feltételei 
közepette tökéletesen irreális volt - többek között azért is, mert a kételyek és félelmek 
hálójában vergődő, a vezetők iránti bizalmát fokozatosan elvesztő és apátiába süllyedő 
társadalom támogatására éppúgy nem számíthattak, mint a párt vezető testületeire és a 
parlamentre, melyekről hamar kiderült, hogy legfőbb jellemzőjük a mindenkori széljá-
ráshoz való simulékony alkalmazkodás. S 1968 augusztusa után Csehszlovákiában 
- a memoáríró Zdenék Mlynár hasonlatával élve - a Kreml felől jövő fagyos szél vált 
uralkodóvá... Mindazonáltal a restaurációs folyamat értékelésekor a szerző azon fi-
gyelmeztetését is szem előtt kell tartanunk, mely szerint „a rend helyreállítását" 
semmiképpen sem tarthatjuk a CSKP és moszkvai mentorai egyértelmű győzelmének: 
a párthoz s az általa hirdetett eszmékhez fűződő illúziók a „normalizáció" időszaká-
ban teljesen szétfoszlottak, s bár a CSKP egyeduralmát visszaállították, tekintélye, 
szellemi hatalma menthetetlenül odaveszett. A Husák-rendszer régi-új elitje már csak 
„intéző" volt saját országában, és - Jan Pauer Trockij találó metaforáját idézi - a 
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„rozsdás fék" szerepét kellett betöltenie. Erre aztán - úgy-ahogy - két évtizeden át 
alkalmasnak bizonyult. 

Az imént ismertetett írás szerzője egy másik dolgozattal is szerepel a kötetben, 
amely az „Eszmefuttatás Ludvík Svoboda szerepéről az 1968. augusztusi események-
ben" címet kapta. Ludvík Svoboda (1895-1978), a veterán katonatiszt, az antifasiszta 
ellenállás jogosan tekintélyt szerzett emblematikus alakja 1968 Csehszlovákiájának 
legnépszerűbb, köztiszteletnek örvendő politikusai közé tartozott. Máig is tartja magát 
a legenda, mely szerint az augusztusi napokban Svoboda tábornok, a köztársaság el-
nöke hősiesen ellenállt a megszállók és a hazai kollaboránsok nyomásának, ő szabadí-
totta ki az elrabolt reformereket moszkvai fogságukból, s az ő bölcs és higgadt maga-
tartásának köszönhető, hogy nem került sor komolyabb vérontásra. Pauer a legendával 
szemben tényeket, hiteles tanúvallomásokat sorakoztat fel, bizonyítva: a tetszetős 
látszat mögötti valóság nagyon is kiábrándító. Ő is tényként szögezi le: az elnök 1968 
augusztusáig „alapjában véve" egyetértett Dubcekék irányvonalával, a szovjet rend-
szert, „vezetőinek humanizmusát" illetően pedig nem voltak illúziói. Kétségtelen 
érdeme az is, hogy elutasította az önjelölt kollaboránskormány elismerését, kijelentve: 
ha tekintélyét és posztját az árulók szolgálatába állítaná, a népnek „kutyaként kellene 
őt kikergetnie a Várból". Rokonszenvet keltett, hogy - mint maga is lépten-nyomon 
hangoztatta - mindenáron a vérontás elkerülésére törekedett. Csakhogy ez Svoboda 
elnök, a Szovjetunióhoz valóban eltéphetetlen szálakkal kötődő katona-politikus ese-
tében a szovjet követelések feltétel nélküli teljesítésének szorgalmazását jelentette, 
másképpen fogalmazva: a politikai kapitulációt. Svoboda az augusztus 21-én kialakult 
drámai helyzetben három megoldandó problémát látott: 1. meg kellett akadályozni a 
vérontást; 2. feltétlenül meg kellett egyezni a moszkvai vezetéssel; 3. el kellett érni a 
Szovjetunióba hurcolt csehszlovák politikusok szabadon bocsátását. Az elnök megalá-
zó körülmények között lezajló augusztus 23-i moszkvai útja legtöbb honfitársa szemé-
ben önfeláldozó, majdhogynem hősi tettnek tűnt, valójában azonban azt a célt szolgál-
ta, hogy a tétovázó, vitatkozó vagy éppenséggel tiltakozó csehszlovák politikusokat is 
a szovjet feltételek elfogadására kényszerítse. Kétségbevonhatatlan tény, hogy Svo-
boda makacsul ragaszkodott internált politikustársai, köztük a szovjetek által „főellen-
ségként" megbélyegzett Frantisek Kriegel szabadon bocsátásához, de legalább ennyire 
bizonyos, amit moszkvai szerepléséről Pauer megállapít: valahányszor beavatkozott a 
„tárgyalások" menetébe, azt mindig „a szovjet politikai intenciók szellemében" tette. 
Az augusztust követő időszakban Svoboda a hős hazafi dicsfényétől övezve a 
„normalizátorok" közé állt, s kivált a szólásszabadságot még ekkor is elszántan vé-
delmező újságírók leckéztetésében és az intervenció igazolásában jeleskedett. 
„A hajdani antifasiszta és duklai hős a megszálló hatalom kollaboránsaként végezte..." 
- jegyzi meg a szerző a néhai elnök politikai pályafutásának utolsó, mélységesen 
lehangoló szakaszáról. 

A kötet összeállítói mintegy mellékletként érdekfeszítő és tanulságos dokumen-
tum-összeállítást közölnek, amely a Prágai Tavasz eredményeinek megőrzéséért síkra 
szálló polgári mozgalmak történetének egy-egy fejezetét elveníti fel. „A szakszerveze-
tek és az általános sztrájk jelszava 1968-1969 fordulójának határozataiban" címmel 
ellátott s Jindfich Pecka tanulmánya által bevezetett összeállítás azt dokumentálja, 
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milyen lehetőségről mondott le a CSKP progresszív szárnyának egyik legjelentősebb 
alakja, a parlament (Nemzetgyűlés) akkori elnöke, amikor 1969. január 5-én nyilváno-
san felszólította az őt általános sztrájkkal is támogatni kész szakszervezeteket, állja-
nak el szándékuktól. Smrkovsky ekkor már hetek óta a konzervatív erők támadásainak 
célpontja volt, az igazán veszélyes támadást azonban a „normalizáció" kulcsfigurája, 
Gustáv Husák indította ellene 1968. december 22-én, amikor kinyilvánította: az alig 
két hónapja létrejött föderációban a cseh és a szlovák nemzet közötti egyenjogúság 
elve alapján az újjáalakuló, immár Szövetségi Gyűlésnek nevezett parlament elnökévé 
szlovák politikust kell választani - tehát semmiképp sem Smrkovsky, a politikai re-
form elkötelezett hívét. A tehetséges machiavellistára valló álságos manőver sikerült, 
Smrkovsky nem szállt szembe az eltávolítására irányuló törekvéssel, s így meggyorsí-
totta önmaga és a felvállalt ügy bukását. 

Nem kevésbé izgalmasak azok a dokumentumok, amelyek a legradikálisabb tár-
sadalmi réteg, a diákság ellenállását tanúsítják. Az egyetemek és főiskolák hallgatói 
1969 tavaszáig ébren tudták tartani a demokratizálási folyamat szellemét; élesen bírál-
ták a dubceki vezetés hátrálását, a sztálinista restaurációt, tiltakozó megmozdulásokat 
és sztrájkokat szerveztek. Ők voltak azok, akik 1969 áprilisában, Husák első titkárrá 
történő megválasztását követően sztrájkmozgalom szervezésével próbálták a társa-
dalmat a hatalomra került „konszolidátorok" ellen mozgósítani, ezúttal a legcseké-
lyebb eredmény nélkül. Az akció szervezői április 20-án végső tanulságként megfo-
galmazott „Tézisek a politikai helyzetről" című dokumentumukban rezignáltán szö-
gezték le: „Nincs más hátra, mint tartani a pozíciókat és várni az új Januárra." Január 
helyett végül novembernek kellett eljönnie, de akkor már 1989-et mutatott a naptár... 

Az összeállítás harmadik része a neves értelmiségiek által 1969 nyarán megfo-
galmazott (jelképesen augusztus 21-én datált), s a párt- és államhatalom legfelsőbb 
szerveinek megküldött „Tíz pont" című dokumentumot és a hozzá kapcsolódó vissza-
emlékezéseket tartalmazza. A restauráció elleni bátor tiltakozásnak az akkori viszo-
nyok között már semmilyen hatása nem lehetett az ország lakosságára. Annál nagyobb 
volt az 1968 előtti szerepét ismét tökéletesen betöltő elnyomó apparátusra: az aláírók 
ellen bírósági eljárás indult. (A tervezett politikai per végül elmaradt.) A „Tíz pont"-
tal kapcsolatban a neves írónak, a „Kétezer szó" megfogalmazójának, Ludvík Vacu-
líknak kell igazat adnunk, aki 1990 augusztusában kelt szűkszavú visszaemlékezésé-
ben leszögezte: a dokumentum nem volt egyéb, mint az aláírók véleményének kinyil-
vánítása. 

A tanulmányokat és a dokumentumokat részletes, a fontosabb eseményeket 1967 
júniusától 1970 decemberéig rögzítő kronológia egészíti ki. 

A szerzőknek s az összeállítóknak köszönhetően olyan művel lett gazdagabb a 
történetírás, amely homályt oszlat, illúziókkal számol le, s legendagyártókkal perel. 
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A Prágai Tavasz átváltozásai (Promény prazského jara) című kötet szerzőiről 

Frantisek Cigánek (1930) levéltáros, történész, 1990-től a Cseh és Szlovák Szövetségi Köztár-
saság Szövetségi Gyűlése Levéltárának igazgatója volt; ő rendezte sajtó alá a Nemzetgyűlés 
1968. augusztusi tevékenységére vonatkozó dokumentumokat. 
Kvéta Jechová (1932) történész, szociológus. Publikációiban a munkásmozgalom történetével 
és a két világháború közötti avantgárd mozgalmakkal foglalkozott. 
Pavel Kadrmas (1947) történész, művészettörténész. Feldolgozta a dél-csehországi diákmoz-
galmak forrásait, s építészettörténeti és műemlékvédelmi írásokat publikált. 
Martin Lakatos (1925) jogász, 1969-ig a CSSZTA Állam- és Jogtudományi Intézetében dolgo-
zott, ahonnan a „normalizáció" folyamán őt is eltávolították, s csak 1989 novembere után 
térhetett vissza a tudományos munkához. írásaiban a demokrácia és a politikai rendszerek 
kérdéseivel foglalkozik. 
Ludék Pachman (1924) sakknagymester, író, az 1968-1969-es évek eseményeinek aktív részt-
vevője. 1969 őszétől 1989-ig emigrációban élt. Visszaemlékezései a Prágai Tavasz történeté-
nek fontos forrásai. 
Jan Pauer (1950) történész. 1970-től Németországban él. Az 1968-as év eseményeivel és a 
kelet-közép-európai országok újkori történelmével foglalkozik. 
Jindrich Pecka (1936) történész, szociológus. 1969 után csak szamizdatban publikálhatott. 
A Jelenkor-történeti Intézet munkatársa. 
Vilém Precan (1933) történész. 1968-as tevékenységéért a „normalizáció" időszakában bűnvádi 
eljárást indítottak ellene. 1976-tól emigrációban élt. A Jelenkor-történeti Intézet alapítója és 
igazgatója. 
Ludvik Vaculik (1926) író, publicista, az 1968 júniusában megjelent Kétezer szó című mani-
fesztum megfogalmazója. 1968 augusztusa után műveit csak külföldön és szamizdatkiadások-
ban jelentethette meg. 
Jirí Vancura (1929) történész, publicista. 1970-től 1989-ig fizikai munkásként dolgozott, írásai 
külföldön, illetve szamizdatban láttak napvilágot. Remények és csalódások (Nadéje a zklamání) 
című könyve a Prágai Tavasz történetének egyik legsikerültebb összefoglalása. 

A Cseh Köztársaság Tudományos Akadémiájának Jelenkor-történeti Intézete 1990-94 
Praha, Ústav pro soudobé déjiny Akademie véd Ceské republiky, 1994. p. 52 o. 

A Cseh Köztársaság Tudományos Akadémiájának Jelenkor-történeti Intézete az 1989-
ben bekövetkezett rendszerváltozás „szülötte": létrehozásáról már 1989-1990 forduló-
ján megállapodás született a Polgári Fórum Koordinációs Centrumának Történelmi 
Bizottsága és a Csehszlovák Tudományos Akadémia Elnökségének képviselői között; 
1990. január 24-én napvilágot látott a CSSZTA Elnökségének a Jelenkor-történeti 
Intézet megalakítására vonatkozó döntése. Az új intézmény 1990. február l-jén kezdte 
meg működését; irányításával a nyugat-németországi emigrációból hazatérő neves 
történészt, Vilém Precant bízták meg. 
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A Jelenkor-történeti Intézet feladatait két célkitűzés határozta meg: 
1. a történeti kutatás e napjaink társadalmi-politikai életére is lényeges befolyást 

gyakorló és 1948 után „ideológiai s hatalmi eszközökkel manipulált" ágazatának visz-
sza kellett adni tudományos jellegét és rangját; 

2. teljesítenie kellett az „önazonosságát kereső és a múltjával való kritikus 
szembenézésre törekvő társadalom" megrendeléseit. A kezdet kezdetén az intézetnek 
mindössze öt dolgozója volt; létszámuk 1992-ig harmincötre növekedett. A munka 
anyagi feltételeinek biztosításához jelentős mértékben hozzájárult a Charta 77 Alapít-
vány, az oxfordi Central and East European Publishing Project, a Konrád Adenauer 
Alapítvány, s természetszerűen fontos szerepet vállalt a CSSZTA, illetve 1993. január 
1-je után a CSTA is. 

A kommunista hatalom 1948, de kiváltképp 1968 után rendkívül nagy károkat 
okozott a jelenkor-történeti kutatásnak, amelyet politikai törekvéseinek engedelmes 
kiszolgálójává igyekezett átváltoztatni. A Jelenkor-történeti Intézetnek az indulás 
időszakában mindenekelőtt az 1948-1989 közötti kiszolgáltatottság következményei-
nek helyrehozatalával kellett foglalkoznia: az új szakembergárda kialakításával, az 
évtizedeken át titkolt és tiltott forrásanyag felkutatásával s a feltárás megkezdésével, 
külföldi kapcsolatrendszerének kiépítésével, különös tekintettel a volt szocialista or-
szágokra. Tevékenysége a kutatáson s a kutatás eredményeinek publikálásán kívül 
elsősorban a forráskiadásra s a lehető legteljesebb szakmai könyvtár és dokumentum-
gyűjtemény létrehozására irányul. 

Ezenkívül szakvélemények és tájékoztató anyagok kidolgozásával segíti a par-
lament, különböző kormányszervek, intézmények, társadalmi szervezetek stb. munká-
ját. A tudományosság kritériumainak szigorú érvényesítése mellett az intézet alapvető 
hangsúlyt helyez a társadalmi jelenlétre is: szorosan együttműködik a tömegtájékozta-
tási eszközökkel, reagál a sokfelől érkező ösztönzésekre, felvetésekre és bírálatokra. 

Az intézet kutatói eleinte jószerivel csak az emigráns szerzők s az otthon 
szamizdatban publikálók munkáira, valamint a nyugati bohemisták és szlovakisták 
eredményeire s a hazai történetírás azon műveire támaszkodhattak, amelyek a hatva-
nas évek „liberalizmusának" légkörében láttak napvilágot. Az elmúlt években e mun-
kák sorát a Jelenkor-történeti Intézet meglepően és elismerésre méltóan nagyszámú 
publikációval gyarapította. Az intézmény életképességét és dinamizmusát mi sem 
tanúsítja jobban, mint az a tény, hogy a könyvpiacon négy fontos kiadványsorozattal 
vannak jelen: Tanulmányok - anyagok - dokumentumok (Studie - materiály - doku-
menty); Tanúságtétel a korról és az emberekről (Svédectví o dobé a lidech); Források 
az 1967-1970 közötti csehszlovákiai válság történetéhez (Prameny k déjinám cesko-
slovenské krize 1967-1970); A JTI Füzetei (Sesity USD). Kutatási segédletként belső 
használatra Az üldözés és az ellenállás dokumentumai (Dokumenty o perzekuci a 
odporu) címmel sorozatban közlik azokat a forrásokat, amelyek a kommunista rend-
szer létrehozásának és megszilárdításának módszereiről vallanak. Mindezeken kívül 
az intézet számos alkalmi kiadványt is magáénak mondhat, amelyek konferenciák, 
szimpóziumok, kiállítások és egyéb rendezvények alkalmából születtek. 1993 októbe-
rétől a kiadványok köre egy negyedévenként megjelenő szakmai folyóirattal, a Jelen-
kori történelemmel (Soudobé déjiny) bővült. A Jelenkor-történeti Intézet kutatási 



371 ISMERTETÉSEK, KRITIKÁK 

témaköreinek felsorolása nem áll módunkban, néhány önmagáért beszélő cím felidé-
zésével azonban talán sikerül érzékeltetnünk az ott folyó munka jellegét: A csehszlo-
vákiai politikai elitek és változásaik 1938-1953 között; Források az 1968-as Prágai 
Tavasz történetéhez; Az Állambiztonsági Rendőrség tevékenysége és szerepe 1969-
1989 között; Csehszlovákia és a nagyhatalmak 1938-1948; Szovjet csapatok Cseh-
szlovákiában 1968-1991; A csehszlovákiai zsidóság története 1938 után; Csehszlová-
kia 1945 és 1967 között. A kutatásokba az intézet külső munkatársakat, tehetséges 
egyetemistákat is bevon. Dolgozói, mint már jeleztük, nemcsak a JTI keretében tevé-
kenykednek: rendszeres résztvevői a különféle tudományos tanácskozásoknak, vita-
esteknek, nyilvános előadásoknak; dokumentumfilmek készítésében vállalnak szere-
pet, találkozhatunk velük a televízió és a rádió műsoraiban, újságok és folyóiratok 
hasábjain, előadókként az egyetemek és főiskolák szemináriumain (s nem csupán 
Prágában!), szakértőként és tanácsadóként segítik számos állami testület, társadalmi 
szervezet stb. munkáját. Az intézet munkatársai hatékony külföldi kapcsolatrendszer 
kiépítésére törekszenek (Magyarországról szólva kiemelik az 1956-os Intézettel 
fennálló közvetlen kapcsolatot), számos nemzetközi tudományos konferencián és 
szimpóziumon vesznek részt, s külföldi kutatási programokba is bekapcsolódnak. 

A Jelenkor-történeti Intézet élén az igazgató áll, aki az intézmény munkáját a 
Tudományos Tanáccsal együttműködve irányítja. Az Intézeti Tanács az igazgató ta-
nácsadó testületeként működik. A szerteágazó publikációs tevékenység fontos szerepet 
juttat a Kiadói Tanácsnak. 

Befejezésül a leendő magyar kutatókra való tekintettel meg kell említenünk, 
hogy a Jelenkor-történeti Intézet Dokumentációs Osztálya rendkívül gazdag, Cseh-
szlovákia és Csehország 1945 utáni történelmének megismeréséhez nélkülözhetet-
len dokumentumgyűjteménnyel rendelkezik, amelyben a kisebb-nagyobb jelentőségű 
irat-, újságcikk- és képgyűjtemények, hagyatékok s emlékiratok mellett megtaláljuk a 
Charta 77, az 1989-es rendszerváltást „levezénylő" Polgári Fórum vagy a Prágai Ta-
vasz folyamán fontos szerepet betöltő Elkötelezett Pártonkívüliek Klubja (KAN) irat-
anyagát, nem is beszélve az 1967-1970 közötti eseményeket vizsgáló kormánybizott-
ság által összegyűjtött „dokumentumhegy rol". 

Summa summarum: bár Prága olykor távolinak tűnik, a Jelenkor-történeti Intéze-
tet nem szabad szem elől tévesztenünk. 

G. Kovács László 


