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A Pr~omnost cÍlnű folyóirat
2000. 1.számában megje
lent szöveget közöljük.

Az. irigylésre méltó
dinamizmus ideje

Jó vagy rossz volt-e
a 20. század?
Úgy tűnik, kockázatokkal teli térségünkben, Európa közepén, külső
hatás eredményeként következett be minden döntő esemény, min
den fordulat, felemelkedés és bukás, amelynek a legutóbbi évszá
zad folyamán mi vagy a szüleink tanúi voltunk. Ez nem sirám,
hanem megállapítás: sorsunk alakulásába nem nagyon szóltunk be
le, erre akadtak Európában mások, hatalmasabbak. A változásokat
általában nem saját döntésünk, világos programunk vagy egy más,
jobb létállapot víziója indította el, hanem a nálunk sokkal erőseb

bek végzetes összeütközése. A hazai indíttatások és eszmék kétség
kívül léteztek, jelen voltak, de megjelenésük, esetleges megvalósu
lásuk csak következmény volt, nem elsőkként jöttek.

Így például rögtön a megújított államiság s a szabad Csehszlo
vák Köztársaság létrehozása 1918 októberében végső soron s min
denekelőtt az első világháború egyik eredménye volt. Messzeme
nően méltányoljuk Masaryk külföldi akciójának ügyességét s azt
a szerepet, amelyet 85 OOO legionáriusunk játszott, mindazonáltal
nyilvánvaló, hogy nem a csehek voltak, akik programszerűen el
temették a Habsburg Birodalmat. Ellenkezőleg, azokhoz tartoztak,
akik Palacky ausztroszlavizmusának koncepciójával összhangban
szinte mindvégig hitték, hogy bizonyos feltételek mellett a nagy
birodalom lehet a kis nemzetek legjobb védőpajzsa. Ezt az időn

ként már kínos lojalitást azonban odafenn nem találták jutalomra
érdemesnek. A föderalizálás és a nemzetek jogainak kérdésében
az impérium vezető erői - élükön a Habsburgokkal - öngyilkos
hajthatatlanságról és az előrelátás ugyanolyan hiányáról tettek ta
núbizonyságot, mint akkor, amikor Németország oldalán beléptek
a háborúba. Ez a lépés a Habsburgok közép-európai birodalmá
nak a további létét végképp aláaknázta, s a robbanó töltet valószí
nűleg a központi hatalmak (eredetileg a hármas szövetség) hipoteti
kus győzelme esetén is levegőbe röpítette volna a birodalmat.

Az önálló államiságot nem kiharcoltuk, nem kidacoltuk ma
gunknak, hanem javarészt ajándékként kaptuk meg. Kikiáltása
bársonyosan zajlott, s népünnepélyhez volt hasonlatos. A fiatal
Ferdinand Peroutka később így írt róla: "Sosem volt humánusabb
forradalom, mint amilyen a miénk volt". Mellesleg a cseh történe
lem áruválasztékának jellegzetes anyagaként ez a bársony más
színárnyalatokban még többször is feltűnik: 1968 januárjában és
augusztusában s 1989 novemberében mindenképp, legkultivál-
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\ i. IV. Károly cseh
király és némel-római

császár 1346-1378
közötti uralmának

évtizedeivel - a ford.

tabb szabásmintával pedig a szlovákoktól való válás időszakában,

1992-1993 fordulóján.
Az 1918 történelmi októberét követő húsz év alatt - Masaryk

hiába kívánt ötvenet, egészen az 1968-as esztendőig előretekintve

- a fiatal, némileg mesterségesen, hibridként létrehozott köztár
saság olyan teljesítményt mutatott fel Európa közepén, amelyért
apáink és nagyapáink nemzedéke egyértelműen abszolutóriumot
érdemel. Egészen a harmincas években bekövetkezett s Európát
alapjaiban megrázkódtató válságig folytatódott ugyanis az a sok
oldalú fellendülés, amely voltaképp már a Habsburg Monarchiá
ban, a 19. század második felében megkezdődött. Legyünk büsz
kék, amikor hangsúlyozzuk ezt, s legyen bizonyítéka az itteni et
nikai közösség szorgalmának és alkotóképességének: az eredmé
nyek, amelyeket elődeink elértek, valóban csodálatra méltók vol
tak. Az az idő, amely a múlt századtól a hirtelen bekövetkezett
megsemmisülés választóvonaláig, a totalitarizmusok korszakába
vivő, 1938. évi szakadékba zuhanásig eltelt, kétségkívül a cseh
történelem kiemelkedő, sőt csillagfényes korszakainak egyike
volt: Károly korávall és a reformáció időszakával összehasonlítha
tó fejlődési szakasz. Elvégre e csodálatra méltó történet kezdetén
egy szegény és elmaradott agrárnemzetet látunk, hiányos társa
dalmi szerkezettel, saját nemesség, valamint polgárság s politikai
képviselet nélkül, hátborzongatóan eklektikus kultúrával; ezzel
szemben a bámulatos fellendülés vége felé egy prosperáló és tisz
tességes demokratikus ország ékeskedett Európa szívében, amely
nek gazdasága a produktivitását tekintve az első tíz között volt a
világban, s ahol olyan formátumú személyiségek alkottak, mint
Karel Capek, Franz Kafka, Leos [anáéek s még sokan mások.

Távolról sem ment jól és volt rendben minden. Mindazonáltal
az irigylésre méltó dinamizmus, az étosz és a polgári büszkeség
ideje volt ez, amikor a masaryki humanista ideálok is visszatük
röződtek valamiképp a civil életben. Csehszlovákia az utolsó le
hetséges pillanatig megmaradt a demokrácia szigetének és a sza
badság végvárának. Amikor az országhatárok körül kialakulóban
volt az autoritatív rendszerek vasgyűrűje, a köztársaság menedé
ket adott a politikai menekülteknek, főleg a hitleri Németország
ból jötteknek. Az ún. második köztársaság fennállásának négy rö
vid hónapja alatt még mintegy 20 ezer zsidónak nyújtottunk se
gítséget az emigráláshoz, azaz a megmeneküléshez. De aztán el
érkezett a szörnyűséges, fatális vég.

Három korábbi nemzedék rendkívüli erőfeszítéssel egy olyan
országot épített fel, amely végre, sok évszázad után úgyszólván
behozta a fejlettebb Nyugat-Európával szembeni történelmi lema
radást, azt a komoly kulturális és civilizációs hátrányt, amellyel
hajdan pogányként és barbárként a történelem startvonalához áll
tunk. Ámde épp abban a pillanatban, amikor már csak karnyúj
tásnyira volt a régi cél, törés következett be a fejlődésben, amely
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2A:z. 1938. szeptember
29-3D-án Münchenben

lezajlott négyhatalmi
konferencia megaiázó
döntései vezettek az

első Csehszlovák
Köztársaság

meqcsooktásáboz,
végzetes

meggyengüléséhez és
1939 márciusában

bekövetkezett
bukásához - a ford.

Tényleges és erkölcsi
törés

A müncheni diktátum
következményei

legalábbis a két következő nemzedék számára s túlontúl hosszú
vá lett ötven esztendőre úgyszólván minden lényeges dolgot sem
missé tett, amit addig sikerült elérni. Mindaz ugyanis, ami Mün
cherr' után következett, olyan események oksági láncolata volt,
amelyek végzetes alakulását újfent és továbbra is mindig más,
külső és hatalmasabb érdekek és erők határozták meg, mint ami
lyenekkel az egykori Csehszlovák Köztársaság lakosainak területileg,
gazdaságilag s főként erkölcsileg megnyomorított közössége bírt.

Úgy tűnik, München kritikus napjaiban adódott az utolsó 
igaz, nagyon kockázatos - lehetőségünk arra, hogy jövőbeni sor
sunkról dönthessünk. Ezt a cseh nemzet a mozgósítás napjaiban
sokkal tisztábban látta, mint politikai képviselete Benes elnökkel
az élen. A hadsereg - 1 200 OOO ember - már akkor az erődök

ben volt, felkészülten várt a helyén. A civileket is magába foglaló
többség elszántsága a polgárok már-már megható tiszteletreméltó
ságáról tanúskodott, de visszhang nélkül maradt annak a hibás,
hogy azt ne mondjam: gyáva s csak látszólag humánus és felelős

ségteljes megfontolásnak a következtében, amely azon a meggyő

ződésen alapult, hogy a hadsereget csak egy eleve megnyert há
borúba lehet küldeni.

Igen, e tényleges és erkölcsi törésre, a végtelenül sokáig tartó
és 1989 novemberéig mindannyiunk életének elválaszthatatlan ré
széve lett sorvadáshoz vezető bukásra akkor, München napjaiban
került sor. Nem kellett volna kapitulálnunk és letenniük a fegy
vert. Nem kellett volna a rossz tanácsadókra hallgatnunk, nem
lett volna szabad elfogadnunk a négy nagyhatalom diktátumát.
Méghozzá akkor sem, ha a bekövetkező események többé-kevés
bé az újkori történelemből ismert forgatókönyv szerint zajlottak
volna le. Ezzel, mi tagadás, a történelmietlen feltételezések terepé
re jutottam. Mindazonáltal ha Csehszlovákia villámgyors veresége
jelentette volna is a folytatást (ami távolról sem volt szükségsze
rű), a szégyen, az elégtelenség és az erkölcsi vereség érzésének
helyébe a hiábavalósága ellenére is heroikus fölemelkedés gerin
cet egyenesítő tapasztalata lépett volna.

Meglehet, túlságosan egyértelműen nyilatkozom erről a problé
máról. Az 1938-as esztendőt azonban a legfontosabb, legproble
matikusabb s ugyanakkor a legtragikusabb mérföldkőnek látom
azon az úton, amit ez az ország a huszadik században megtett. S
mellesleg még valami: személyes indítékom is van, mert ebben az
évben születtem, úgyhogy gyerekkoromat a müncheni diktátum
következményeinek árnyékában kellett leélnem.

A dolgok se nem egyszerűek, se nem egyértelműek.

A Habsburg Birodalom romjain, a kontinens szívében létrejött
kis csehszlovák állam kezdettől fogva merész kísérlet volt. Annál
is inkább, mert jelentős részben rögtönzés nyomán született, s
alapjaiba beépült az Ausztria-Magyarországtól örökölt időzített

bomba, a régi, megoldatlan nemzetiségi viszályok robbantógyuta-
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csa. Ugyanis a különböző etnikumok és kisebbségek számát te
kintve az első köztársaság de facto a Habsburgok impériumának
valamiféle zsebkiadása volt. A csehek épp csak hogy felét alkot
ták az ország lakosságának, s csupán az egységes csehszlovák
nemzet leleményes, a szlovákokat saját nyelvjárásukat használó
szerves alkotórésszé lefokozó trükkje révén sikerült az ún. cseh
szlovákok etnikai hibridjének az új állam lakosságán belüli két
harmados többségét biztosítani. A szlovákok a jövőt illetően ezt a
politikai-stratégiai játszmát hosszú távon nem vállalhatták. Másfe
lől azonban egészen az 1939 márciusában bekövetkezett szomorú
végig egyetlen releváns szlovák politikus sem - talán csak az ir
redenta Vojtech Tuka volt kivétel - követelt nyilvánosan Szlová
kia számára többet, mint autonómiát.

Zuhanás a sötétségbe Nem a szlovákok voltak azok, akik lemondtak a közös állam-
ról, hanem a csehországi németek hárommilliós közössége. Hu
szadik századi történelmünk eleven, neuralgikus pontjához. újko
ri sorsunk központi témáinak egyikéhez értünk. Tények egész so
rával állunk itt szemben, amelyek nem igényelnek kommentárt.
Mindenekelőtt:A Csehszlovák Köztársaság a németekkel szembe
ni nemzetiségi politikáját az egyenlőség, a teljes körű állampolgá
ri és politikai jogok elve alapján valósította meg. A harmincas
évek vége felé azonban Hitler demagógiájának hatására a helyzet
odáig fajult, hogy az utolsó szabad választásokon a csehszlováki
ai németek 92 százaléka a Konrad Heniein chebi tornatanár ve
zette SdP (Sudetendeutsche Partei) programjának központi jelsza
vára szavazott: "Haza a Birodalomba!" A csehszlovák kormány
egészen 1938 szeptemberéig hátrált, s a németek lakta határ menti
területek mind szélesebb körű autonómiájára tett javaslatokat,
legutoljára 1938. szeptember 5-én, mégis elutasításra talált. Anglia
és Franciaország miniszterelnökei, Chamberlain és Daladier a
helyzetet a helyszínen tanulmányozó s a csehek és a németek egy
államon belüli további együttéléset lehetetlennek nevező lord
Runciman jelentése alapján tették Münchenben azt, amit megtet
tek. A müncheni egyezmény a Szudéta-vidékből létrehozott tarto
mányt, a Sudetengau-t a Harmadik Birodalom integráns részévé
tette. Néhány hónappal később, 1939 márciusában a maradék
Cseh-Szlovákia felszámolása és a protektorátus létrehozása követ
kezett. Ezután, a következő hat évben Haushofer tábornok által
Hitler régi álma, "Csehország, az erdei erődítmény germanizálása
a német térség szívében" vált a német állam hivatalos politikája
vá. A terv Heydrich értelmezésében nyomban elnyerte szomorú
nevezetességű "egyharmados formáját". A nemzet faji szempont
ból alkalmas harmadát el kell németesíteni, következő harmadát
meg kell semmisíteni, harmadik harmadát pedig valahová keletre
vagy északra kell kitelepíteni.

Ezek a súlyos tények s ebben az oksági sorrendben (l) vezettek
aztán ahhoz a döntéshez, amelyet a győztes hatalmak hoztak
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Egyedül egy kis
országban

Potsdamban a szudétanémetek áttelepítéséről, kitoloncolásáról
vagy - ha úgy tetszik - kiűzéséről. Ez inkább a megelőzés ak
tusa volt, nem a kollektív büntetésé. A kilengések, amelyekre a
háború után cseh részről sor került, kétségkívül szégyenletesek
voltak. Csakhogy ezek a végét és semmiképp sem a kezdetét je
lentették a fájdalmas csapásoknak, amelyeket a súlyos sérelmek
láncolatában e két nemzet Európa szívében egymásnak okozott. S
ez az egymásutániság, a tragikus események eme sorrendje a köl
csönös megbocsátás, a megbékélés, a múlttal való elszámolás ak
tuális folyamatában is változatlanul érzékeny probléma marad.

1938. szeptember 30-án kezdetét vette a zuhanás a sötétségbe.
A csehszlovák kísérlet nem sikerült. Masaryk ötven esztendőről

álmodott, amely folyamán a közép-európai multietnikus állam
alakulat stabilizálódhatna és politikailag berendezkedhetne; ehe
lyett ötven olyan év következett, amelyek során nem dönthettünk
szabadon sorsunk alakulásáról, s a gyalogos szerepét játszottuk
idegen sakktáblákon.

A háború 365 ezer emberünk életébe került; olyan árat fizet
tünk tehát, amely a britek veszteségeivel hasonlítható össze.
Mintegy 100 ezer zsidó polgártársunk tűnt el a gázkamrákban.
Kemény megtorlások, súlyos vagyonelkobzások, a szellemi elitek
többszörös, szándékos felszámolása, legalább három hatalmas
emigrációs hullám - hát nem, a katasztrófáknak nem volt vége,
s könyörtelen ritmusban követték egymást egyetlenegy emberöltő

folyamán avagy időhatárai között. Ezidáig a fehérhegyi tragédia
volt a csehek számára a nemzet balsorsának szinonimája, de az,.
ami az 1938-1989 közötti fél évszázadban bekövetkezett, a koráb
bi történelmi tapasztalatot minden tekintetben felülmúlta. S még
is: az emberek éltek itt, akartak s kénytelenek voltak élni, néhá
nyan ráadásul tisztességesen ...

Két és félmillió szudétanémet és magyar háború utáni kitelepí
tésével valamint Kárpátukrajna elszakításával 1945 után kezdetét
vette a fokozatos etnikai lemorzsolódás folyamata, a csehek bú
csúvétele polgártársaiktól. Betetőzésére 1993 elején, a szlovákoktól
való különválás idején került sor. Az első köztársaság tíz etni
kumnak jelentett valamiféle hazát, ma pedig egy kis országban
leledzünk, s szinte teljesen egyedül; ráadásul olyan okokból, ame
lyeket képtelenek vagyunk egyértelműen definiálni, komoly ne
hézségeink vannak az utolsó számottevő minoritással - a roma
kisebbséggel. Nem árul el mindez rólunk valamit?

Münchennel - amikor is apáink puskával a kezükben az utol
só pillanatig a legfőbb parancsnok világos utasítását várták - az
örökké hamvukba holt csalóka remények hosszú és mélységesen
demoralizáló korszaka kezdődött el. Az 1945 májusában eluralko
dó s az emberekben a hajdani, felvilágosodás kori oroszbarátságot
életre keltő szabadságmámor lassanként, fokról fokra, ámde tartó
san kihűlőben volt. Kiderült ugyanis, hogy az ún. népi demokra-
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Szovjetizálás, olvadás,
történelemnélküliség

tikus Csehszlovákia az újfent polarizálódó háború utáni Európán
belül a Sztálin uralta zónába került, s előbb vagy utóbb rákény
szerül a totalitárius hatalom és a proletárdiktatúra elveinek és
gyakorlatának az elfogadására. Az arra irányuló kísérleteket,
hogy ez a sors valamiféle félmegoldás, a szocializmushoz vezető

s demokratikusnak tetsző harmadik út kompromisszuma révén
elkerülhető legyen, az ,,1948-as Győzedelmes Február" ítélte ku
darcra. Akkor láthatóvá lett, hogy a szovjet befolyási övezetben
lévő közép-európai nemzetek sorsa éppúgy hasonlítani fog egy
másra, mint egyik tojás a másikra, akárhol is álltak a háború alatt
- Hitlerék táborában, mint a magyarok vagy a Szlovák Állam,
avagy ellenkezőleg: a hősies antifasiszta ellenállásra mutattak pél
dát, mint a lengyelek.

A kommunista párt 1948 februárjában végérvényesen az állam
döntő tényezőjévé vált; vezető szerepét az alkotmányba is bele
foglalta. A politikai pártok rendszerét jellegtelen díszletté silányí
totta. Kezdetét vette az államosítások új szakasza. A földművese

ket álságos ígéretekkel, megfélemlítéssel és közvetlen megtorló
akciókkal bekergették az egységes földműves szövetkezetekbe. A
magánipart ugyanilyen elveken alapuló módszerekkel kommurtá
lis szolgáltatásokká változtatták át, a magánkereskedelmet pedig
felszámolták. Az iskolaügyet teljes mértékben a párt ideológiai
követelményeinek vetették alá, miközben a tudományos életet a
marxista-leninista tantételek kiszikkadt folyómedrébe kény
szerítették. Koncepciós perekre került SOT, melyek folyamán 242
halálos ítéletet hoztak. Legalább 115 ezerre tehető azoknak a szá
ma, akiket politikai bűncselekményekért ítéltek el; közülük csak
nem 15 ezren vesztették életüket a brutális bánásmód köveztében
illetve állítólagos szökési kísérletek során.

Csehszlovákiában hét-nyolc év alatt véghez vitték az ország
szovjetizálását, amely egyetlen csatlósállamban sem volt olyan
következetes, mint itt. Az SZKP XX. kongresszusa és a sztáliniz
mus Hruscsov részéről elhangzott kritikája nyomán fe1csillant
ugyan valamiféle reménysugár, de a várakozásokat a magyaror
szági felkelés elleni véres szovjet intervenció tette újra semmissé.

A hatvanas évek meghozták az olvadást, szép reményekkel ke
csegtető hajtások jelentek meg, kivált a kultúra területén. Egyfelől

az óvatos rehabilitációk, másfelől pedig a nehézipar kiépítésének
s a mezőgazdaság kollektivizálásának a kudarcai erősítették fel a
kritikát, amely az írók 1967 júniusában megtartott IV. kongresszu
sán, a Ludvík Vaculík által megfogalmazott tézisben érte el csúcs
pontját: "A szocializmus semmit sem váltott be abból, amit vártak
tőle". A tehetetlen rendszert belülről, sőt a kommunista párt veze
tő szerveiben is egyre hangosabban bírálták. E kritika 1968 janu
árjában a szocializmus arculatának jobbá tételét célzó, szellemes
és lelkesedést keltő kísérletbe nőtt át. Az emberek ismét remé
nyektől eltöltve hajlandóak voltak saját ékszereikkel gyarapítani a
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köztársaság kincsét. Csakhogy újfent a korábbról ismert helyzet
állt elő: a Prágai Tavaszt, a szocialista rendszer demokratizálása
nak, a harmadik út megtalálásának nagy kísérletét szovjet tankok
lánctalpai zúzták szét. A normalizáció új üldöztetésekkel kikény
szerített csendjének és történelemnélküliségének húsz esztendeje
következett. Ez az időszak, amelyet így vagy úgy valamennyien
meg- és átéltünk, a végletes s az emberek többsége által érzékelt
kiábrándultság ideje volt/ amely, abalszerencsét tetézendő, a lát
szólagos örökkévalóság bélyegét viselte. A Münchent követő öt
évtized szörnyűséges jellegét csupa keserű emberi tapasztalat
összegzése adja meg. Azé a tapasztalaté, amelyet előbb a hiábava
ló ellenállással, majd a nácizmus brutalitásával s rögtön ezután az
építés gépezetében eltűnt egyén sorsának elhanyagolhatóságával
szereztünk. A megfáradt ember, ha egyáltalán volt ilyen szeren
cséje, valamiféle apolitikus biedermeier világba vonult vissza,
persze annak olcsó, szocialista, papírmasé változatában.

Az a végtelen fél évszázad, amikor az állam nullának tekintette
az egyént, az egyén pedig ellenséget látott az államban, 1989 no
vemberében úgyszólván csoda folytán véget ért.

Előjöttünk otthoni és családi rejtekeinkből, ahol az általunk
nem vállalt történelem elől megbújtunk. Európába tartunk, ahová
mindig is tartoztunk, de ahonnan a végzet fél évszázadra mint
egy kiszakított bennünket, s áttelepített keleti irányba. Igen, meg
próbálunk visszatérni Európába, de magunkon viseljük mindan
nak a nyomát, amit átéltünk: a jóét és a rosszét egyaránt. S most,
tíz év elteltével körülöttünk és bennünk is újjáélednek a hagyo
mányos cseh jellemhibák: a korlátoltság, az irigykedés, a viszály
kodás, a megegyezésre való képtelenség - tehát azok, amelyek
talán a husziták ideje óta tipikusnak nevezhetők. De van, ami en
nél is rosszabb: ismét nagyban terjed körűnkben a hiábavaló vá
rakozások és remények okozta fertőzés; úgy tűnik, elsősorban ez
zel kell szembeszállni. Elfelejtjük ugyanis, hogya valóságban kö
rülöttünk minden, ami lényeges, lényegbevágóan megváltozott!
Igen, bármilyen volt is a huszadik század, a végére a világunk, az
otthonunk, a hazánk minőségi szempontból jobb lett. Nincs más
hátra, mint hogy önmagunkat is megpróbáljuk megváltoztatni 
belsőnket, a megkérgesedett szíveket, s gondolatvilágunkat is,
amelyet a történelem hatékonyabban manipulált, mint azt hajlan
dók vagyunk elismerni.

A vad évszázad végére jár. A történelem legnagyobb civilizáci
ós és technikai hódítását hozta magával, s ugyanakkor legna
gyobb kegyetlenkedéseit és apokalipsziseit is. De a reményt, hogy
a következő évszázad jobb lesz (mert jobbnak kell lennie) tekint
sük/ kérem, valósnak. S ez minden bizonnyal jó, s nem valamiféle
ostoba hangulatra ad okot...

G. Kovács László fordítása
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