
119

Ulrich Herbert5

Megjelent Heinrich August Winkler Nyugat-
sorozatának harmadik kötete

Heinrich August Winkler: Geschichte des 
Westens. Vom Kalten Krieg zum Mauerfall (C. 
H. Beck, 2014, 1258 oldal) cím_ könyvének 
bemutatása

Geschichte des Westens (A Nyugat története) 
cím_ munkájának harmadik kötetével Heinrich 
August Winkler – alig három évvel a trilógia 
elQzQ darabjának megjelenése után – ismét egy 
terjedelmes kézikönyvvel áll az olvasók elé.

Bár a cím szerint a Nyugat történetérQl van szó, a 
szerzQ igazság szerint inkább a 20. század második 
felének egyetemes politikatörténetével foglalko-

zik. Winkler bemutatja a nagy nyugati országok 
politikai fejlQdését, különös tekintettel az Egyesült 
Államokra, Nagy-Britanniára, Franciaországra, 
Olaszországra és a Német Szövetségi Köztársaságra; 
de foglalkozik a keleti blokk államaival is, fQleg a 
Szovjetunióval és Kínával. Nyomon követi a hideg-

háború szakaszait Európában, Ázsiában, Afrikában 
és Latin-Amerikában, és részletesen feldolgozza a 
dekolonizáció folyamatát és konfliktusait, illetve a 
vizsgált idQszakban ezekhez kapcsolódó jelentQ-

sebb válságokat.
A szerzQ elemzi a fQbb nemzetközi folyama-

tokat: a gazdasági fellendülést és a fogyasztói 
társadalom térhódítását az 1950-es és 1960-
as években, az Európai Közösség létrehozását 
és bQvülését, a Bretton Woods-i nemzetközi 
monetáris rendszer fejlQdését az amerikai dol-
lár, mint globális tartalékvaluta felváltásától 
kezdve az európai közös valuta létrehozásáig. 
Megvizsgálja az olajár-válságokat a nyugati 
országokra, a keleti blokkra és a harmadik 
világra gyakorolt hatásukkal együtt, a szovjet 
birodalom belsQ szétesését, és végül az 1989–
91-es korszakhatárt is. A kötet szinte az összes 
1945–1990 közötti jelentQs politikai folyamattal 
foglalkozik. Ilyen átfogó megközelítéssel ren-

5 Ulrich Herbert a Freiburgi Egyetemen tanít 
történelmet. Nemrég jelent meg Geschichte 
Deutschlands im 20. Jahrhundert (C. H. Beck, 
2014) cím_ könyve.

delkezQ munka eddig nem létezett, ezért érthetQ, 
ha elolvasása után az olvasó kimerülten, de 
csodálattal telve tekint a tudás eme tárházára.

A címben foglalt „Nyugat” szempontot az 
elsQ két kötet megjelenése után többször is kriti-
zálták már. Jürgen Osterhammel szerint például 
a Nyugat „ex post történelmietlen kategória”, 
amelyen keresztül a rövid „történelmi pillanat, 
amikor Nyugat-Európa és az azt követQ »Neo-
Európák« uralták a világot, minden dolgok 
világtörténelmi mércéjévé válik”.

A kritika jogos lehet, de az itt vizsgált idQszak 
szempontjából ennek a mércének mégis van bi-
zonyos plauzibilitása. Méghozzá azért, mert „a 
transzatlanti Nyugat soha azelQtt nem alkotott 
olyan egységet – hangsúlyozza Winkler –, mint 
az 1945–1990 közötti négy és fél évtizedben.” A 
megközelítését már részletesen kifejtette az elQzQ 
kötetekben. A kiindulási pont „a Nyugat normatív 
projektje” a 18. század végi amerikai független-

ségi háború és a francia forradalom elképzelései 
alapján, valamint a hatalommegosztás, a jogál-
lamiság, a demokratikus ellenQrzés és az emberi 
jogok megvalósításának ezekkel összefüggésben 
kialakuló posztulátumai. Ezek a posztulátumok 
a Nyugat államaiban egy mindig ellentmondásos 
és sosem teljesen beteljesített, de mégis tényleges 
kötelezettséget képeztek – ellentétben azokkal az 
államokkal, ahol hiányzott egy ilyen kapcsolat.

Ezt a Nyugatból kiinduló perspektívát nem sza-

bad összekeverni a kritikátlan hozzáállással. Éppen 
ellenkezQleg: a szerzQ kritikája a nyugati államokról 
és társadalmakról alighanem sokkal hangsúlyo-

sabb, mint a nem-nyugati országokkal szembeni. 
Winkler e tekintetben hasonlóképp jár el, mint a 
„poszt-Adenauer korszak baloldalijai”, akik ha-

talmas buzgalommal tüntettek az USA ellen, de 
soha nem vonultak utcára, hogy a Szovjetunió ellen 
demonstráljanak – pontosan azért, mert az amerika-

iakat magától értetQdQen az emberi jogok mércéje 
alapján mérték, miközben sosem indultak ki ilyen 
megfontolásból a kommunista politikusok vagy az 
afrikai zsarnokok esetében.

Winkler h_vös pontossággal írja le a nyugati 
hatalmak által az harmadik világ feltörekvQ or-
szágaiban elkövetett erQszakos cselekményeket, 
és nem hagy ki szinte egyetlen mészárlást vagy 
„rendteremtQ hadjáratot” sem. A hollandok in-
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donéziai rendQri intézkedéseinek brutálisát épp-

úgy bemutatja, mint britek kivonulását Indiából 
(az ezt követQ partíció által követelt több-

százezer hindu és muzulmán halottal együtt), 
illetve a franciák gyarmati b_ncselekményeit 
Vietnamban, Algériában és Fekete-Afrikában.

Arra a következtetésre jut, hogy: „éppúgy, 
ahogy a franciák Algériában, a britek is úgy 
érezték, hogy nem kötik Qket a humanitá-

rius hadviselés és az Európai Emberi Jogi 
Egyezmény szabályai. […] A Nyugat normatív 
értékeihez elméletben és alapvetQen London és 
Párizs is igazodott, de a gyakorlatban ez csak 
akkor volt igaz, ha úgynevezett »civilizált« 
nemzetekkel volt dolguk”.

Winkler az Egyesült Államokat eredetileg 
szigorúan gyarmatosítás-ellenes hatalomnak ír-
ja le, amely a dekolonizáció és a hidegháború 
összekapcsolódása révén mégis egyre inkább 
szövetségbe fonódott a régi európai gyarma-

ti hatalmakkal. Legyen szó akár Vietnamról, 
Indonéziáról, Angoláról vagy késQbb ChilérQl, 
„a Nyugat és az Egyesült Államok átfogó érde-

keit a hidegháború idején az a pozíció határoz-

ta meg, amit Amerika a gyarmatosítás-ellenes 
mozgalmakkal szemben elfoglalt.”

A könyv konzekvensen kronológiai elrende-

zést követ. Ennek következtében a francia algéri-
ai háború öt különbözQ fejezetben is felbukkan. A 
nagy nyugati országok története eloszlik az egyes 
fejezetek között. Winkler könyvét akár több – 
például Franciaország, Olaszország, a hideghá-

ború vagy a dekolonializáció történetét bemutató 
– különálló monográfiára is feloszthatnánk.

De éppen az elrendezés eme szélsQséges egy-

idej_sége – ami egyben olyan eseményeket és 
folyamatokat állít közvetlenül egymás mellé, ami-
ket a szigorúan tematikus szerkezet_ munkákban 
egymástól messze elválasztva találunk – az, ami 
ennek a könyvnek a különleges varázsát adja. A 
280–357. oldalon például a következQ témakö-

rök bukkannak fel: Hruscsov berlini ultimátuma 
1958 novemberében, a kubai rakétaválság, az 
amerikaiak részvételének kezdete Vietnamban, a 
katonai puccskísérlet Franciaországban, az SPD 
godesbergi programja, a genfi tízhatalmi konferen-

cia, a Szovjetunió és Kína közötti vita, Kennedy 
elnökké választása, az ENSZ-nyilatkozat a gyar-

mati országok függetlenségérQl, a dekolonizáció 
folyamata Elefántcsontparton és más nyugat-afri-
kai országokban, az algériai válság, az egykori brit 
gyarmatok függetlenedése, a belga-kongói ese-

mények, a harcok Angolában és Mozambikban, a 
nyugati értelmiség reakciója Frantz Fanon: A föld 
rabjai (Les Damnés de la Terre) cím_ könyvére, a 
faji zavargások az Egyesült Államokban, a latin-
amerikai fejlQdés, a Kuba elleni amerikai invázió 
a Disznó-öbölben, az _rkorszak kezdete, a berlini 
válság a fal felépítéséig, az Adenauer-korszak vé-

ge Nyugat-Németországban, illetve a Spiegel-ügy 
és a Fischer-vita.

A könyv az egymással kölcsönhatásban álló 
és egymással összefonódó témák mindegyékét a 
Winklerre jellemzQ pontossággal mutatja be. Az 
olvasó csak nehezen tud elszakadni elbeszélés 
sodrásának erejétQl. Természetesen ez a módszer 
(azaz a kronológiai elrendezés) minden elQnye 
mellett egy bizonyos fokú belsQ konfliktushoz 
is vezet. IdQben átívelQ folyamatokat – például 
az egyre erQsödQ világméret_ migrációs folya-

matokat, amelyek a hetvenes évek óta mélyen 
megváltoztatták a nyugati társadalmakat, illetve 
az olyan szociokulturális trendeket, mint például 
a nemek közötti kapcsolatokban végbement vál-
tozások – ilyen módon még nehezebb elemezni. 
Néhányukkal ugyan Winkler is foglalkozik, de 
nem válik világossá, hogy miért mentek végbe 
ilyen alapvetQ változások ezekben az években a 
legtöbb európai országban majdnem ugyanolyan 
módon, bár idQbeli eltérésekkel.

És hogy hogyan függenek össze ezek a vál-
tozások egymással? Winkler utalása az „értékek 
átalakulására” inkább a kérdés, semmint a vá-

lasz része. Ezek szerint a szolgáltató társadal-
mak önmagukban liberálisabbak lennének, mint 
az ipari jelleg_ek? Ha vetünk egy pillantást az 
Egyesült Államok belsQ fejlQdésére az utóbbi 
években, akkor ebben lehet némi okunk kétel-
kedni. Vajon a gazdaság globalizációja a nem-

zetek békésebb együttéléséhez vezet? Nos, a 
világ jelenlegi helyzete inkább az ellenkezQjére 
utal. A Szovjetunió összeomlását elsQsorban a 
hetvenes évek óta tapasztalható világgazdasági 
válság részeként, „epifenomenonjaként” kell 
érteni? Winkler ezt a tézist ingerülten elutasítja 
és „vulgármarxistának” nevezi.
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A kötet nem diskurzív felépítés_. A szerzQ 
nem mérlegel, nem próbál ki új elméleteket, nem 
keres ellentmondásokat és megválaszolatlan kér-
déseket, hanem konstatál, megállapít. Ez a könyv 
egyes részeit kissé szárazzá, lexikonszer_vé te-

szi. Ragyogó tisztasággal számol be az esemé-

nyekrQl, és történelemmé tömöríti Qket. A könyv 
a globális politikatörténet leny_gözQ panorámáját 
tárja elénk, méghozzá úgy, ahogy azt egyetlen 
szerzQ tollából másutt aligha találnánk meg.

(Die Zeit)

Orville Schell

Kína visszavág

Amikor 1979 januárjában Teng Hsziao-ping 
gépe leszállt a Washington melletti Andrews 
Légibázison, Kína még mindig ébredezQben volt 
a kulturális forradalom által elQidézett hosszú téli 
álomból. Senki sem tudott különösebben sokat 
a másfél méternél alig magasabb kínai pártfQtit-
kárról, akit Mao találóan „egy pamutgombolyag 
belsejébe rejtett t_höz” hasonlított. Amikor 1979-
ben Amerikába látogatott, Teng pontosan tudta, 
hogy mit akar: jobb kapcsolatokat az Egyesült 
Államokkal. Úgy t_nt, hogy Jimmy Carter el-
nökkel együtt mindketten arra törekednek, hogy 
megoldják a két ország közötti nézeteltéréseket.

„Ma újabb lépést teszünk a kapcsolatok tör-
ténelmi normalizálásának folyamatában, amit 
idén kezdtünk el – mondta Carter, amikor a 
Fehér Házban rendezett díszvacsorán köszön-

tötte Tenget. – [...]. Ígérjük együtt, hogy mind 
az Egyesült Államok, mind Kína tanúsítani fogja 
majd azt a megértést, türelmet és kitartást, ami 
ahhoz szükséges, hogy új kapcsolatunk életké-
pesnek bizonyuljon.”

Teng és Carter ellátogattak az Egyesült 
Államok több nagyvárosába, így például 
Atlantába, Houstonba és Seattle-be is. A körút 
legemlékezetesebb pillanatára talán a texasi 
Simontonban került sor, ahol Teng ellátogatott 

egy rodeóra. M_sor közben egy cowgirl galop-

pozott oda az aréna nézQterének elsQ sorában 
levQ székéhez, és egy jókora Stetson-kalapot 
ajándékozott neki. Amikor Teng apró fejébe 
nyomta ezt a semmi mással össze nem téveszt-
hetQ „amerikumot”, a kalap majdnem a szeméig 
csúszott. De a célját elérte: mindkét ország 
népének bebizonyította, hogy ami volt, elmúlt, 
és eljött az ideje az újrakezdésnek.6

Az errQl a több mint három évtizeddel ezelQtti 
eseményrQl készült felvételek még ma is egyfajta 
bajtársiasságot sugároznak, és olyan vezetQk lát-
hatóak rajtuk, akik félreteszik a kölcsönös bizal-
matlanságot és eléggé bíznak egymásban ahhoz, 
hogy a párbeszéd új formáival próbálkozzanak. 
ErQfeszítéseik azonban csak a kapcsolatoknak 
részleges átalakítására voltak elegendQek. Az 
egyik dolog, amit a „normalizáció” nem tudott 
megváltoztatni és nem is változtatott meg, az az 
egypárti kormányzás kínai leninista formája volt. 
Ami 1979-ben mégis lehetQvé tette, hogy felme-

rülhessen egyfajta testvériség érzése, az az volt, 
hogy Teng és Carter el tudták képzelni (persze 
mindketten a maguk módján), hogy a két ország 
és társadalom mindennek ellenére lassan további 
alapokat találhat az együttm_ködésre.

Bár Kínának sem Szun Jat-szen és Csang 
Kaj-sek, sem Hu Jao-pang, Csao Ce-jang és 
Teng Hsziao-ping vezetése alatt nem volt igazán 
demokratikus kormánya, a világ demokráciái 
mégis dédelgettek olyan homályos reményeket, 
melyek lényege az volt, hogy amíg az ajtó nyit-
va áll, addig – talán némi segítséggel a nyitott 
piacok, a tudományos cserék, az amerikai fi-
lantrópia stb. részérQl – Kína fokozatosan mégis 
egyre demokratikusabbá válhat.

Az ilyen hitet és reményeket csak megerQsí-
tette a berlini fal lebontása és a szovjet blokk 
összeomlása. De amíg ezek a drámai események 
örömmel töltötték el a Nyugatot, addig a kínai 
pártvezetQket sokkolták és megrémisztették. Pk 
aligha voltak elragadtatva, amikor 1997-es kínai 
utazása során Bill Clinton elnök az 1989-es 
Tienanmen téri eseményekrQl beszélve meg-

6 Teng amerikai látogatásához egyébként egy kínai 
médiatörténeti érdekesség is kapcsolódik, a kínai 
televíziónézQk ugyanis az egyesült államokbeli 
úttal összefüggésben láthatták az elsQ külföldrQl 
sugárzott élQ tévéadást.


