
Történelmi évfordulók

1919. május 4-én Pozsony (Bratislava) közelében halálos
repülőgép-balesetet szenvedett Milan Rastislav Štefánik (sz.
1880) szlovák politikus, csillagász; aki Tomáš Garrigue
Masaryk (1850-1937) és Edvard Beneš (1884-1948) mellett a
legjelentősebb szerepet játszotta Csehszlovákia megalapításá-
ban. (90 éve)

1939. március 15-én a német hadsereg megszállta Csehor-
szágot, másnap pedig Adolf Hitler birodalmi kancellár rende-
lete nyomán létrejött a Cseh–Morva Protektorátus. A több
mint hat évig tartó német megszállás időszaka a cseh nemzet
történelmének egyik legsötétebb fejezetévé vált, és máig
hatóan súlyos árnyékot vetett a cseh–német kapcsolatokra. A
még ma is felbukkanó hiedelemmel ellentétben nem Csehor-
szág német leigázása teljesítette be a Csehszlovák Köztársa-
ság végzetét, hanem a szlovák parlament 1939. március 14-i
döntése, mellyel kinyilvánította az önálló Szlovák Köztársa-
ság létrejöttét. (70 éve)

1969. január 1-én lépett érvénybe a Csehszlovákia föderatív
elrendezéséről szóló, 1968 októberében elfogadott törvény –
az ország ettől kezdve a Cseh Szocialista Köztársaság és a
Szlovák Szocialista Köztársaság szövetségi állama volt, de a
szovjet megszállás és a kommunista diktatúra viszonyai
között a két nemzet kapcsolatának hosszú távú és megnyugta-
tó rendezése lehetetlennek bizonyult. (40 éve)
1969. január 16-án a Vencel téren felgyújtotta magát Jan
Palach (sz. 1948), a Károly Egyetem Bölcsészettudományi
Karának diákja, aki ezzel a kétségbeesett, elborzasztó csele-
kedettel akart tiltakozni a Prágai Tavasz eredményeit fokoza-
tosan semmissé tevő „normalizáció” ellen, s azt remélte, hogy
ily módon felrázhatja az apátiába süllyedő társadalmat. Palach

három nappal később belehalt égési sebeibe; temetése a meg-
szállás és a megszilárdulóban lévő diktatórikus viszonyok
elleni méltóságteljes tüntetésként ment végbe. (40 éve)
1969. április 17-én a szlovák kommunista párt vezetője, Gus-
táv Husák (1913-1991) váltotta fel a Prágai Tavasz jelképes
alakjává lett – s ugyancsak szlovák – Alexander Dubčeket
(1921–1992) a CSKP KB első titkárának tisztében. A könyör-
telen cinizmusával és machiavellizmusával kitűnő Husák
hatalomra jutása felgyorsította a diktatúra helyreállítását szol-
gáló „normalizációt” és „konszolidációt”. (40 éve)

1989. november 17-én Prága belvárosában, a Národní třídán
(Nemzeti sugárúton) a rohamrendőrök párját ritkító kegyet-
lenséggel szétverték a diákok rendszerellenes jelszavakat is
skandáló, egyébként azonban messzemenően békés tünteté-
sét. A pártállam rendőrségének brutalitását bizonyítja, hogy
568 (!) személy szenvedett gyakran súlyos sérüléseket. A
Národní třídán történtek Csehországban és Szlovákiában is
hatalmas tömegtüntetéseket idéztek elő, amelyekkel szemben
az önmagát túlélt, korhadt rezsim már nem tudott érdemben
fellépni, s két-három hét alatt összeomlott. Mivel a folyamat
erőszakos cselekedetek és emberáldozat nélkül ment végbe,
„bársonyos forradalom” (sametová revoluce) néven kezdték
el emlegetni. Betetőzéseként 1989. december 29-én a Szövet-
ségi Gyűlés (a csehszlovák parlament) köztársasági elnökké
választotta a húsz éven át könyörtelenül üldözött ellenzéki
drámaírót, Václav Havelt – a történelem groteszk fordulata-
ként olyan kommunista „képviselők” sokasága emelte fel
kezét egyetértése jeléül, akik számára Havel sose volt más,
mint „burzsoá csemete”, „osztályellenség”, „felforgató”,
„ellenforradalmár” – az idő kereke azonban nagyot fordult.
(20 éve)
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