
JAN NOVOTNÝ

A Char ta előtt és a Char ta után

Mi ta ga dás, tör té nel mi ta nú vá let tem, és nem tu dok el len -
áll ni a kí sér tés nek, hogy ki ne ok tas sam azo kat, akik nem
let tek az zá, és hogy fi gyel mez tes sem őket más ta núk tév -
hi te it és ba ga tel li zá lá sát il le tő en. Te hát lás sunk öt gya ko ri
ér tel me zést a Char ta 77 meg íté lé sé ről.

1. A Char tá nak a la kos ság nagy ré sze nem tu laj do ní -
tott vol na nagy je len tő sé get, ha a rend szer nem vá la -
szol rá in ge rül ten.

Úgy gon do lom, nem va gyok az zal egye dül: ha vis  sza te -
kin tek az éle tem re, min de nek előtt a víz vá lasz tók nál
idő zöm el – a pon to san meg ha tá ro zott tö rés pon to kon.
Ezek leg in kább sze mé lyes víz vá lasz tók, fő ként a ha lál -
lal vagy a sze re lem mel kap cso la to sak, de nemkevésbé
fon to sak le het nek – kü lö nö sen Kö zép-Eu ró pá ban a XX.
szá zad ban – a po li ti kai víz vá lasz tók is.

Ná lam öt ilyen van. 1953 már ci u sa: a rá dió ko mor
han gon je len ti, hogy Sztá lint gu ta ütés ér te. Nagy ma mám,
aki egy ál ta lán nem cso dál ja a kom mu nis tá kat, és a há bo -
rú ban el ve szí tet te a fi át, el sír ja ma gát. Elő ször ér zem az
em be ri bál vá nyok ha lan dó sá gát, a nagy be tűs tör té ne lem
érin té sét. 1956 jú li u sa: ko moly han gon ol vas sák be a rá -
di ó ban a szov jet nyi lat ko za tot ar ról, hogy Sztá lin egy ál -
ta lán nem volt szent. Édes apám, az in ga tag kom mu nis ta
fel kel és ide ge sen fel-alá jár kál. Éle tem be be lép a po li ti -
ka. 1968 au gusz tu sa: hogy csak egyet len pil la na tot em lít -
sek, a brünni Sza bad ság té ren, a Moszk vai jegyzőkönyv1

el fo ga dá sá ról szó ló ki ált ványt kön  nyes szem mel hall ga tó
tö meg jut eszem be, és a za jos hét utá ni hir te len be állt
csönd. A csú csok meg hó dí tá sá nak ide je le járt, kez dő dik a
be lát ha tat lan le csú szás. 1989 no vem be re: huszonegy év -
vel ké sőbb a Sza bad ság tér re ér ke zünk, hogy meg kon dít -
suk a normalizáció fe lett a lé lek ha ran got.

A víz vá lasz tó, ame lyet a szám ve tés ben át ug rot tam,
két rész re oszt ja eze ket az ese mé nye ket. Emel ke dő és
eresz ke dő sza kasz ról be szél nék. 1977 ja nu ár ja: édes -
anyám mal a Char ta be je len té sét hall gat juk. Is me ret len
eu fó ria ke rít ha tal má ba ben nün ket. Tu dom, az em lé kek
időn ként meg szé pül nek, de sze ren csé re hi vat koz ha tok
egy ba rát ra, aki az nap vé let le nül meg lá to ga tott ben -
nün ket. A Char tá val kap cso la tos em lé kei a mi örö münk
em lé ké hez kö tőd nek. Okát ma is a kö vet ke ző sza vak -
kal tud nám le ír ni: vég re meg szó lal tak a mi va ló di kép -
vi se lő ink. 

2. A rend szer ros  szul tet te, hogy a Char tá val szem be -
ni re ak ci ó ját nyil vá nos ság ra hoz ta.

Nem gon do lom, hogy an  nyi ra ki vé te les em be rek let -
tünk vol na. A cseh vi dé ken so kunk hall ga tott, csend ben
ér té kelt és íro ga tott (apám, aki nem ér te meg a Char tát,
ezt mind járt Husák ha ta lom ra ke rü lé se után el kezd te).
A re zsim he lye sen eró zi ós tö rés vo nal ként ér tel mez te a
Char tát, amely meg fe le lő be avat ko zás hi á nyá ban ve -
szé lyes mé re te ket ölt het. Min den po ten ci á lis kö ve tő je
tu dott a Char tá ról, vagy pe dig rö vi de sen hal lott vol na
ró la a hi va ta los hall ga tás el le né re is. Az ös  szes char tás
be bör tön zé se emel lett nyil ván va ló bi zo nyí té ka lett vol -
na a vi lág és az or szág la kos sá ga előtt an nak, hogy a ki -
ált vány tar tal ma igaz. Az elv tár sak már nem hit tek sa ját
di a lek ti ká juk ere jé ben sem, mel  lyel el kezd het ték vol na
bi zo nyít gat ni, hogy a sza vak meg fe le lő ér tel me zé se
alap ján tu laj don kép pen nem sér te nek sem mi lyen nem -
zet kö zi egyez ményt.

A Char ta szim pa ti zán sa it meg kel lett fé lem lí te ni.
Csu pán a ke mény sza vak er re nem let tek vol na ele gen -
dők, ab ból is lát ha tó, ami tizenkét év vel ké sőbb be kö -
vet ke zett. A Né hány mondatra 2 is mér he tet len düh vel
re a gált a Rudé právo, de még sem ke let kez tek el len -
mon da tok, me lyek nek alá író it le hoz hat ta vol na. El len -
ke ző leg, la vi na sze rű en el kez dett nö ve ked ni a Sza bad
Eu ró pa ál tal su gár zott ere de ti ki ált vány alá író i nak
jegy zé ke. 

A normalizációs re zsim mel va ló szem be szál lás hoz
már nem volt szük ség olyan bá tor ság ra és erő re, mint az
elő ző to ta li tá ri us rend sze rek ben. A biz ton sá gi fék, amit
a normalizáció fenn tar tói min dig kéz ben tar tot tak, az
ál ta lá nos túsz hely zet volt – ha va la ki el len áll, az nem
csak ma gá nak árt, ha nem csa lád já nak, fe let te se i nek,
kol lé gá i nak és azok mun ka hely ének is. A Char ta
rákényszerítette a rend szert ar ra, hogy be bi zo nyít sa ön -
ma gá nak és alatt va ló inak, a fék fo lya ma to san mű kö dik
– és ez leg in kább az em be rek el zár kó zá sán lát szott, il -
let ve a Char tát tá mo ga tók alá írá sa i nak el tün te té sén.
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1 Moszk vai jegy ző könyv. 1968. au gusz tus 23–26., – 24-től a Dubček
ve zet te, na pok óta őri zet alatt ál ló cseh szlo vák po li ti kai kép vi se let
rész vé te lé vel – , tár gya lá sok foly tak a cseh szlo vák és szov jet kül dött -
sé gek kö zött Moszk vá ban, ame lyek a pszi chi kai nyo más ha tá sá ra
gya kor la ti lag ka pi tu lá ci ó val, az ún. Moszk vai jegy ző könyv alá írá sá -
val vég ződ tek. Ez a do ku men tum a Cseh szlo vá kia Kom mu nis ta Párt -
já nak ve ze té sé re vo nat ko zó fel ada to kat ha tá roz ta meg, il let ve a meg -
szál ló csa pa tok ki vo ná sá nak ígé re tét tar tal maz ta.

2 Né hány mon dat (Několik vět). 1989 jú ni u sá ban a Char ta 77 Moz ga -
lom ki dol goz ta a Né hány mon dat cí mű be ad ványt. Eb ben a po li ti kai
fog lyok szabadonbocsátását, a mé dia és a füg get len kez de mé nye zé -
sek sza bad sá gát, a tör té nel mi kér dé se ket, a po li ti kát és a nagy be ru -
há zá so kat (atom erő mű vek) il le tő nyil vá nos vi tát (1968) kö ve telt. A
tá mo ga tó alá írá sok szá ma őszig körülbelül negyvenezerre nőtt. 



3. A Char ta köz vet len ha tá sá ra ezért nö ve ke dett a
nyo más mind azok ra, akik nek nem volt ked vük, ér de -
kük vagy bá tor sá guk ah hoz, hogy ki ván do rol ja nak.

Hos  szú tá von ez bi zo nyo san nem így volt. A char tá sok
ma guk ra von ták a fi gyel met, a rend szer nek nem volt
szük sé ge ar ra, hogy nyílt el len sé gei szá mát nö vel je, és
így a töb bi ek az el kö vet ke ző évek ben érez he tő en fel -
lé le gez het tek. Még Gor ba csov előtt kü lö nö sebb fé lel -
mek nél kül kö zöl tem az író gép pel írt fo lyó irat ok ban,
til tott kul tu rá lis ren dez vé nyek re jár tam, és a di ák ja im
előtt ki nyi tot tam a szá mat. Ugyan ak kor a Char ta köz -
vet len ha tá sa nem volt ilyen egy ol da lú. En nek meg ér -
té sé hez a tár sa da lom ál ta lá nos ál la po tát kell fi gye lem -
be ven ni, azt, aho gyan au gusz tus után, és fő ként
Dubčeknek Husákkal va ló fel vál tá sa után ala kult. Úgy
gon do lom, még min dig nem folyt ko mo lyabb vi ta ar -
ról, ho gyan is ful ladt olyan kí no san ku darc ba a nagy
re mé nyek kel in dult és fél éven ke resz tül si ke re sen
fenn tar tott el len ál lás a „ja nu ár előt ti hely zet hez va ló
visszatéréssel” 3 szem ben. Idő ben el kel le ne he lyez ni
ezt a ku dar cot – a ha ta lom nak az au gusz tu si év for du ló
vagy Husák hi va tal ba lé pé se ide jén tör tént be avat ko -
zá sai in kább kö vet kez mé nyek, mint okok vol tak. Mi u -
tán a ve ze tők rész ben meg ad ták ma gu kat, az el len ál lás
csak vé de ke ző jel le gű le he tett – az of fen zív kí sér le tek
ku darc ba ful lad tak, és egy re erő sö dött az a faj ta be -
nyo más, hogy in kább a Je re mi á sok ide je jött el, mint a
Mó ze se ké. Nem volt ki tűz ve az irány vo nal, amely től
nem sza bad el tér ni, amely kö te le ző.

Még azok az em be rek is, akik az el len ál lás fe lé haj -
lot tak, hagy ták ma gu kat ab ba a hely zet be kény sze rí te ni,
ame lyet – pszi chi át ri ai szem pont ból ugyan hely te le nül
– ski zof ré ni á nak ne vez nek. Lo ja li tást szín lel tek a ha ta -
lom fe lé azt re mél ve, hogy még an nak po li ti kai és ide -
o ló gi ai kép vi se lői kö zött is fo lya ma to san je len van a
harc a ré gi idők res ta u rá to rai és a ja nu ár utá ni po li ti ka
fenn tar tói kö zött, s re mény ked tek ab ban, hogy vis  sza fo -
gott sá guk kal az utób bi a kat tá mo gat ják.

Em lék szem egy kol lé gám ra, aki fi gyel me sen ol vas -
ta a Tribunát (Tri bün) és a Tvorbát (Al ko tás) 4 – az al -
kot mány bí ró ság könyv tá ra kö te le ző en já rat ta eze ket –
és a front moz gá sa i nak nyo mát ke res te ben nük. Én is
haj la mos vol tam min den szal ma szál ba be le ka pasz kod -
ni, és biz to san nem én vol tam az egye dü li, aki öröm -
mel vet te, ami kor Vladimir Dostál a het ve nes évek

ele jén a Tvorbában eré lye sen fel lé pett bi zo nyos
Příbramský és Janík ne ve ze tű ek be sú góhad já ra ta el len
(és leg alább is az ál ne vük meg vál toz ta tá sá ra kénysz-
erítette őket).

A Char ta en nél a pont nál mély, még ha nem is azon -
nal fel is mer he tő tö rést oko zott. Az el le ne for du ló fel -
je len té se ket nem le he tett anél kül foly tat ni, hogy az ne
em lé kez tes sen a pro tek to rá tus vagy az öt ve nes évek
gya kor la tá ra. A rend szer ki nyil vá ní tot ta, hogy sem mi -
be ve szi az alatt va ló kat és nem ér dem li meg a jó hi sze -
mű és fel tét len lo ja li tást. A má sik ol da lon pe dig em be -
rek szá zai, akik a túsz hely zet el ve el len fog lal tak ál -
lást, szá mí tot tak kö ve ten dő pél dá nak. Min den kép pen
ne héz meg mon da ni, mit tet tem vol na – de érez tem,
hogy sze mély sze rint ne he zen tud tam vol na meg ad ni
ma gam a ha ta lom nak, ha pél dá ul a Char ta el len kel lett
vol na alá ír ni va la mit, majd eset leg név nél kül ír ni az
el len ke ző jét. Ha sa ját ma ga mat be csap tam vol na, nem
hi báz tat hat tam vol na ezért a Char tát. Bár igaz, nem til -
ta koz tam a fe let te se im nél ami att, hogy az én ne vem -
ben is meg bot rán koz tak a Char tán. Meg zsa rolt túsz ej -
tő ként ke zel tem őket, akik mi att nincs ér tel me bo nyo -
lí ta ni az éle tet. An nak ide jén meg kön  nyeb bü lés nek
vet tem, hogy a rend szer meg elé ge dett a mű vé szek kö -
ré ből szár ma zó Antichartával, és nem pró bál ko zott
meg va la mi ha son ló val a tu do má nyos in té ze tek ben és
az egye te me ken. Me rem re mél ni, hogy fel mér te az ez -
zel já ró koc ká za tot és jog gal ítél te túl nagy nak. Fi gye -
lem be ve het te Hrbka is ko la ügyi mi nisz ter pró bál ko zá -
sát, aki 1970-ben az egész aka dé mi ai kö zös ség elé
nyúj tot ta be alá írás ra a prog ram ját, amely leg alább is
köz vet ve iga zol ni kí ván ta az azt kö ve tő meg tor lást.
Azon ban vol tak olyan kol lé gák, akik nek si ke rült meg -
in do kol ni uk a prog ram alá írá sá nak el uta sí tá sát, még -
pe dig olyan örök ér vé nyű ér vek kel, hogy azt nem le he -
tett a szent te he nek kel szem be ni il let len ség ként ma -
gya ráz ni. Hi szem, hogy az 1977-es év ben ezek ből az
em be rek ből szük ség ese tén több lett vol na, ami től félt
a ha ta lom. Saj nos nem tu dom elő ke rí te ni Hrbka prog -
ram ját és ös  sze vet ni az Antichartával. Úgy tű nik vi -
szont, hogy az alá írás el uta sí tá sá nak az esé lye és a lo -
ja li tás ta la ján ma ra dás esé lye 1977-ben na gyobb volt.
Min de nek előtt le szö gez he tő, hogy az Antichartából a
rend szer ol da lá ról néz ve olyan mél tat lan gyá va ság
árad, ami lyen nel nem ta lál ko zunk a pro tek to rá tus
vagy az öt ve nes évek ag res  szív szö ve ge i ben. Vi lá gos,
hogy az egész hos  szas mel lé be szé lés nek az egyet len
ér tel me a két sze res vé dő bu rok biz to sí tá sa a ti zen egy
sza vas szö veg rész ből ára dó bűz csil la pí tá sá ra, mi sze -
rint: „ugyan így ná lunk is fel tűnt az ilyen áru lók és hi -
te ha gyot tak kis cso port ja”. 
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3 „január előt ti hely zet hez va ló vis  sza té rés sel”: 1968. ja nu ár 3–5.
a CSKP KB ple ná ris ülé sén dön tött a leg ma ga sabb funk ci ók el osz -
tá sá ról. A fő tit kár Ale xan der Dubček lett, és ez zel le zá rult Antonín
Novotný csak nem tíz évig tar tó kor mány zá si idő sza ka. 

4 Tribuna (Tri bün) ; Tvorba (Al ko tás) – prá gai iro dal mi fo lyó irat ok.



Bő veb ben tag lal va, ezek az áru lók és hi te ha gyot tak,
aki ket „meg ve tünk”, és akik min den hol a vi lá gon meg -
je len nek, úgy van nak jel le mez ve, hogy az sok kal in -
kább rá il lik a ha ta lom bir to ko sa i ra és ki szol gá ló i ra,
mint a char tá sok ra. Ha va la ki utó lag azt ál lí ta ná, hogy a
szö ve get ilyen cél lal ír ta alá vagy eset leg fo gal maz ta
meg, ne he zen le het ne bi zo nyí ta ni az el len ke ző jét. 

Szin tén ne he zen le he tett 1977-ben vi táz ni az zal, aki
csak ak kor volt haj lan dó el ítél ni az áru lót, mi u tán
meg tud ta, ki ről van szó, és mi lyen mó don vált áru ló -
vá. Úgy gon do lom, hogy az Anticharta – és el ső sor ban
vé gül is (ma ga a) Char ta – meg mu tat ta an nak le he tő -
sé gét, hogy még az ud va ri mű vé szek sem kö te le sek a
fe je de lem ci pő jét pu col ni. Az, hogy ez zel nem él tek,
nem a Char ta hi bá ja.

4. A Char ta prog ram ja na iv volt, vi lá go san lát szott,
hogy a ha ta lom nak nem ér de ke a di a ló gus, és az em -
be ri jo gok ról szó ló egyez mé nye ket nem kí ván ja be -
tar ta ni, bár nem is te he ti.

Elég el ol vas ni a Char tát, hogy ki de rül jön, nem a pár be -
széd aján la tá val for dul a ha ta lom bir to ko sai fe lé, ha nem
a pol gá rok hoz szól, még pe dig tá mo ga tást ké rőn. Vi lá -
gos, hogy a po li ti kai és ál la mi ha ta lom mal va ló konst -
ruk tív di a ló gus min den ne mű el len zé ki te vé keny ség kö -
zös ne ve ző je. Nincs ben ne vi szont sem mi fé le csúsz ta tás
– ha a kor mány alá írt bi zo nyos egyez mé nye ket, nincs
ab ban sem mi ál nok ság, hogy kö ve tel jék azok tel je sí té -
sét. Va jon alat to mos do log-e a rab ló el len fegy vert hasz -
nál ni, ha az nem szá mít rá? A Char ta egyik leg na gyobb
vív má nya az, hogy az olyan em be re ket, mint én is va -
gyok, ki sza ba dí tott ski zof rén ál la po tuk ból, amely be a
lo ja li tás irá nyá ba va ló igye ke ze tük ben ju tot tak. Meg -
mu tat ta ugyan is, hogy már ma ga a kor mány ki sza ba dí -
tot ta őket az zal, hogy alá ír ta az egyez mé nye ket.

Fél het tem vol na to vább ra is at tól, hogy „le lep lez -
nek”, és baj tár si óva tos ság ból tit kol hat tam vol na te vé -
keny sé ge i met – amit én más tör vé nyek meg sze gé sé ből
fa ka dó kö vet kez mé nyek től va ló fé lel mem ben tit kol tam,
nem pe dig a sa ját tör vé nye im meg sze gé se mi att. És ha
el jön a leg ros  szabb, re mény ked het tem a tör vény bát -
rabb vé del me ző i nek a se gít sé gé ben.

5. A Char ta prog ram ja a re form kom mu niz mus je -
gye it vi sel te ma gán, és már ezért sem hi he tett a
Char tá nak a de mok ra ti ku san gon dol ko dó em ber.

Ta gad ha tat lan, hogy a kom mu nis ta párt tag jai ki emel -
ke dő sze re pet ját szot tak a Char tá ban szám be li leg és
ide o ló gi a i lag egy aránt. Be kell val la nom, hogy 1977-
ben egy ön te tű több ség ben vol tak az ál ta lam is mert
alá írók kö zött (ha va la ki a normalizáció ide jén szel le -
mi leg ma guk ra ta lá ló em be rek ről mint Husák gyer me -
ke i ről be szél, ak kor én in kább a Literárne noviny (Iro -
dal mi Új ság), a Kultúrny život (Kul tu rá lis Élet) vagy
a Host do domu (Ven dég a háznál) 5 gyer me ké nek tar -
ta nám ma gam. Ezért nem za var na és nem lep ne meg
még az sem, ha a Char tá ban elő for dul na egy mon dat a
szo ci a liz mus tá mo ga tá sá ról, rá adá sul öröm mel ven -
ném még az 1968-as ak ció prog ram meg va ló sí tá sá ra
ala kult moz gal mat is. A Char tát ere de ti leg azok szer -
ve ző dé sé nek te kin tet tem, akik hű ek ma rad tak a hat -
van nyol cas év esz mé i hez, és azo kat to vább gon dol ják.
Vi szont a Char ta azon alá író ja is, aki még re mény ke -
dett a re form kom mu niz mus ban, alá írá sá val át lép te a
Rubikont: mind ad dig ál lít hat ta és hi het te, hogy a szo -
ci a liz mus meg erő sí té se és az em be rek nek a kom mu -
nis ták ré szé re va ló meg nye ré se a cél ja, és hogy az em -
be ri jo gok be tar tá sa csak egy esz köz, amely el ve zet
ezek hez a cé lok hoz. Eb ben rej lett a ski zof ré nia, amely
– úgy gon do lom –, sze ren csét le nül be fo lyá sol ta az
1968-as évet és an nak vissz hang ja it. A Char tá hoz va ló
csat la ko zás sal et től a tu dat ha sa dá sos ál la pot tól vég leg
meg sza ba dul ha tott.

Van nak, akik ma a Char ta sze mé re ve tik, hogy so ha
nem ha tá rol ta el ma gát egy ön te tű en az öt ve nes évek
kom mu niz mu sá tól. Meg te het te vol na, mond juk a feb ru -
á ri év for du ló vagy va la me lyik po li ti kai per kap csán –
azon ban mi ért ne nyúl nánk vis  sza feb ru ár előttre, és mi -
ért ne fe jez zük ki vé le mé nyün ket az elő ző idő szak ról,
amely elő ké szí tet te az utat a to ta li ta riz mus nak. Gon do -
lom, hogy a kom mu niz mus ból va ló ki jó za no dás be te tő -
zé sé hez ha tá so sabb volt az, hogy a Char ta nem kap cso -
ló dott egy adott né ző pont hoz a múlt ból. A sze mé lyi sé -
gek, aki ket fel idé zett, a vi ták, ame lye ket szí tott, a ké -
sőbb szü le tet tek lá tó kör ét szé le sí tet ték, és le he tő sé get
ad tak ne kik ar ra, hogy meg sza ba dul ja nak a „kom mu -
niz mus gyer mek be teg sé ge i től”.

(Listy, 1/2007)

Bolemant László fordítása
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5 Literárne noviny (Iro dal mi Új ság) – a Cseh szlo vák Író szö vet ség 1967-
ben be til tott lap ja. Kultúrny život (Kul tu rá lis Élet) – iro dal mi, kul tu rá lis
és po li ti kai fo lyó irat, 1968. au gusz tus 30-ig je lent meg, a kilencvenes
évek ele jén új ra in dí tot ták, de 1993 után meg szűnt. Host do domu (Ven -
dég a ház nál) – az 1968-as ese mé nyek után be til tott iro dal mi fo lyó irat.


