
A világban léteznek a halál és a gonosz erői. Ha a világban 
nem léteznének a halál és a gonosz erői, akkor az ember nem 
tudná a tudati lelket kifejleszteni, és további fejlődése során nem 
tudná magába fogadni a szellemet. A halál és a gonosz erőinek 
az az értelme, hogy az ember a tudati lélek fokán át tudjon törni 
a szellemi életbe. Az embereknek ma akarva, nem akarva dűlőre 
kell jutniuk a halál és a gonosz problémájával, ha nem akarnak 
nekik áldozatul esni. A tudati lélek halált és gonoszt legyőző 
erői az emberek egymás iránti érdeklődésének fejlődésével sze
rezhetők meg. A jelenlegi történelmi események erre óriási lehe
tőséget adnak minden embernek nyugaton és keleten egyaránt.

50 ÉVES A NATO
— Fordítás az Europáer 1999. februári szám ából -

1999 áprilisában Washingtonban a tagállamok kormányfőinek 
részvételével NATO-konfercnciát tartanak a szövetség fennállása 
50. évfordulójának megünneplésére, valamint fontos irányelvek 
rögzítésére. A konferencián iktatják be hivatalosan az új tagorszá
gokat, Lengyelországot, Magyarországot és Csehországot - akik 
felvételéről a döntés már régen megszületett továbbá újrafogal
mazzák a katonai szövetség feladatait. Eddig a NATO -  legalábbis 
alapszerződése szerint -  védelmi szövetség volt, azzal a céllal, 
hogy tagországainak valamely külső állam támadása esetén segít
séget nyújtson. Feladatainak most tervezett újrafogalmazásával 
amerikai részről nyilvánvalóan arra gondolnak, hogy a NATO-t 
olyan szövetséggé kell alakítani, amely a világban mindig ott és 
olyankor hajthat végre katonai beavatkozást, amikor ezt hasznos
nak ítéli, azaz: amikor csak neki tetszik. Ez a tervezett új rendel
tetés érdekes fényt vet az elmúlt évtized néhány folyamatára.

Hosszú évtizedeken keresztül a NATO volt az a katonai 
szövetség, amellyel a Nyugat a hideghábonit vezette. Az volt a 
rendeltetése, hogy elrettentse a Keletet (a Varsói Szerződést) 
egy lehetséges támadástól, vagy adott esetben arra válaszoljon. 
Ezen a téren kétségtelenül sikeres volt, hisz az európai háború 
„hideg" maradt, sosem vált „forróvá”.

Ennek a funkciónak tulajdonképpen természetes eredmény
ként kellett volna magával hoznia, hogy az 1989-es események
-  a Varsói Szerződés összeomlása -  következtében a NATO 
feloszlik. Az akkori amerikai vezetésnek -  élén George Bush- 
sal -  azonban mindenek fölött álló érdeke volt, hogy ez ne 
történjen meg. Az USA német egyesítéshez való hozzájárulásának 
legfontosabb feltétele az egyesített Németország NATO-tagsága 
volt, és ezzel a feltétellel kapcsolatban semmiféle kompro
misszumra nem volt hajlandó. Valentin Falinnál (Gorbacsov 
egyik tanácsadójánál) például az akkori szovjet vezetéssel foly
tatott beszélgetésekben tanúsított amerikai hozzáállásról azt 
olvashatjuk: „Az az álláspontjuk, hogy egész Németország a 
NATO-hoz tartozik, és csakis a NATO-hoz (...) Az amerikaiakat 
nem aggasztják a mi érveink. Számtikra Németország NATO- 
tagsága axióma, aminek semmiféle bizonyításra nincs szüksége. 
Németország nélkül nincs szövetség, fis Németország egyesítését 
illetően az amerikai megértés semmiképpen sem altruista 
motívumokból származik."

Németországban akkoriban közhely volt -  amit egészen a 
CDU-ig az összes párt osztott hogy a kontinens kelet-nyugati 
kettéosztottságának feloldódásával a NATO-nak i.s meg kell 
szűnnie. A NATO-t egy összeurópai biztonsági rendszernek kell 
fölváltania. Ez volt -  vagy úgy látszott, hogy ez -  az akkori német 
külügyminiszter, Genscher politikája is, aki ezzel a legkedveltebb 
német politikussá vált. A berlini fal 1989. novemberi megnyitása 
után azonban nagyon hamar világossá vált, hogy1 az USA a német 
egyesítéshez való hozzájárulása abszolút feltételének tekinti 
Németország NATO-tagságát. Másrészt viszont először csak az

USA volt kész egyáltalán hozzájárulni az egyesítéshez, Végül
1990 januárjában, egy Tutzingbcn tartott beszédében Genscher
-  nyilvánvalóan súlyos belső küzdelmek után -  elfogadta az 
egyesített Németország NATO-tagságát. Frank Élbe, Genscher 
akkori irodavezetője a tutzingi beszéd NATO-ra vonatkozó sza
kaszának születését „egy szöveg legmagánvosabb születésének” 
nevezte, amit csak valaha is átélt. Genschert legalább sejtésszeríí- 
en meg kellet érintse, hogy ez a NATO-bővítés mennyi mindent 
meghiúsít az összeurópai jövőre vonatkozó reményeiből. (De 
föltehetjük azt a kérdést is, hogy őt személyesen mi fenyegette 
volna, ha ehhez nem járul hozzá, hanem egész akkori, hihetetlen 
nagy személyes presztízsét más irányban veti be.)

Azt is megkérdezhettük volna akkoriban, hogy a NATO 
további fenntartásának és kibővítésének amerikai dogmája 
mögött miféle cél és jövőperspektíva áll. Ebből időközben egy 
s más világossá vált. A NATO-nak olyan világintervenciós szövet
ség szerepét szánták, melynek minden olyan esetben aktívvá 
kell válnia, amikor a Nyugat -  értsd: az USA -  érdekeit veszélyez
tetve gondolják. Saját hatalmánál fogva, saját döntése alapján 
kell cselekednie, az ENSZ, vagy bármely más grémium felhatal
mazása nélkül; és ha fel is vesznek korlátozó záradékokat ebbe 
az intervenciós jogba, végül is tetszőleges más államokban indí
tott intervencióra való teljes felhatalmazásról van szó, ahol a 
„saját döntés’’ a NATO-n belüli tényleges befolyások mellett - 
legalábbis eddig - annyit jelentett: amerikai döntés. Az 1947-es 
ún. Truman-doklrínában az USA magának ítélte ezt a világméretű 
intervenciós jogot, és ezt a kommunizmus elleni harccal indo
kolta. A NATO-szerződés megváltoztatásának nyilvánvalóan azt 
kell szolgálnia, hogy ezt a jogot a kommunizmus összeomlása 
utáni időre i.s biztosítsa.

Mindemellett a NATO további két rejtettebb, de talán meg 
fontosabb funkciót is betölt: egyrészt internacionális köpenyké
be burkolja az egész glóbuszra kiterjedő amerikai intervenciós 
akaratot, másrészt Európát és az USA-t egy tömbbé olvasztja 
össze, megakadályozva ezzel, hogy Európában kialakulhasson 
bármely olyan saját, független hatalmi konstelláció és szociális 
forma, amely kioldódhatna a transzatlanti szövetségből. Ezzel 
ugyanakkor támogatja és konzerválja a jelenleg fennálló, tulaj
donképpen korszerűtlen (időszerűtlen) szociális és gazdasági 
rendszert, valamint a mérhetetlen propaganda- és manipulációs 
téchnikákat, melyeket arra kell felhasználni, hogy a népességet 
a rendszeren belül kordában tartsák, Mindez arra is szolgál, hogy 
megakadályozza, hogy Európában valamely saját szellemiség 
kialakuljon és fejlődéséhez szabad teret találhasson. Ebben a 
konstellációban megcsontosodnak, konzerválódnak Európában 
az egységállam-gondolatformák, és a hármas tagozódás gondo
latai nem tudnak igazán áttörni.

Míg Németországnak és Németország Kelet-Európa és 
Oroszország felé irányuló kapcsolatainak az újjá és önállóvá ala
kuló Európában fontos szerepet kellene játszania, addig ennek 
a folyamatnak az akadályozását az a mottó fejezi ki, melyet a 
NATO kezdettől fogva alapul vett. Európát illetően ugyanis az a 
célja, hogy -  mint mondják to keep America in. to keep Riis- 
sia out and to keep Germany doum. (Amerikát benn. Oroszor
szágot kívül és Németországot lent tartani.)

Alihoz, hogy a NATO szövetségi szerződésben rögzítendő 
átalakításához és újrafogalmazásához a beleegyezés megtörtén
jen, szükség van arra, hogy a nemzetközi történésekben olyan 
helyzetet lehessen felmutatni, melyek mindezt elfogadhatónak 
tüntetik fel. Az egykori Jugoszlávia háborúinak tulajdonképpen 
ez a szerepük. Szükség volt és van olyan alkalmakra, melyek 
elfogadhatónak és nyilvánvalóan szükségesnek tüntetik fel a 
NATO beavatkozását, és amelyek során a nyugati országok hoz
zászoknak az együttműködés ilyen formájához. Bizonyára az is 
kívánatos volt, hogy más. Amerika által kevésbé uralt intézmé
nyeket -  mint UNO, ŐSZE - , vagy az Európai Uniót papírtigris
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ként mutassák be. Ezeknek az intézményeknek előbb ef kellett 
használódniuk, míg a NATO, mim hamvaiból föltámadt győze
delmes katonai főnix, megmutathatta a maga hatalmát. Erre a 
viselkedésre vonatkozóan szimptomatikusnak nevezhetjük a 
Pentagon -  az Amerikai Védelmi Minisztérium -  egyik hivatalno
kának kijelentését, melyet 1992 márciusában adott közre a New 
York Times: „Meg kell akadályoznunk egy tisztán európai 
biztonsági rendszer létrejöttét, mely aláaknázhatná a NATO-t" -  
és ezt nevezhetjük az amerikai politika egyik céljának. Vagyis 
Jugoszláviában meg kellett mutatni az európaiaknak, hogy egye
dül nem tudják megoldani a helyzetet, hogy azután annál kemé
nyebben vissza lehessen kényszeríteni őket az amerikai igába. 
Mindenekelőtt azt a békepartnerséget kellett minél előbb lerom
bolni, melyről 1989 után olyan sokat beszéltek, és amely új, 
nagyvonalú lehetőségeket rejtő állapotot látszott ígérni. Ezeket 
a háborúkat mindaddig parázsló állapotban fogják tartani, amíg 
elérni kívánt céljaikat elegendő mértékig el nem érték.

A NATO az Európával kapcsolatos amerikai álláspont tulaj
donképpeni hatalmi struktúrája; azoké a csoportoké, melyeknek 
legfontosabb világuralmi eszköze az amerikai külpolitika. Ez a 
külpolitika az eszköze annak az integrálásnak, amely következ
tében az utóbbi évtizedekben az európai élet olyannyira elsze
gényedett. Es azt, hogy milyen igazán jelentős szerepe volt — és 
van ma is -  a nyugat-európai államok belső kontrolljában, irá
nyításában és elnyomásában, azt elsősorban az itáliai leleplezé
sek tették világossá.

Richard Holbrooke, az amerikai intervenciós politika jugo
szláviai főépítésze ezt az intervenciót a negyediknek nevezte 
azok sorában, melyeket az USA a 20. században Európában vég
hezvitt. Ezek: az első és a második világháború, majd a hideghá
ború. Ez arra is rámutat, hogy milyen dimenziókban szemlélik 
ezt az eseményt ott, ahonnan irányítják, és azt is megmutatja, 
hogy milyen dimenziókban kellene itt is szemlélnünk.

(Fordította. Kádas Ágnes)

Helyes G ábor 
AZ ÖTÖDIK HUSZONÖTÉVES TERV

„Az elmélet csupán egy modell vagy éppen részleges modell;
olyan szabályok gyűjteménye, melyek megfigyeléseinkhez 

rendelik a modell mennyiségeit. A z  elmélet csak a mi 
elménkben létezik, azon túl semmi realitása nincs (akármit 

jelentsen is ez). A jó  elmélet két feltételnek tesz eleget: 
viszonylag kevés önkényes elemet tartalmazó modell alapján 

pontosan letija a megfigyelések jelentős csoportját. de 
határozott előrejelzésekkel is szolgál a jövőbeni megfigyelések.

eredményeiről. ” 
(Stephen Hawking; A z  idő rövid története)

A huszonöt éves ritmus 
Egy emberöltő, ha számszerűen akarjuk kifejezni, huszonöt évig 
tart. Társadalmi szinten ilyen időnként lép be egy új generáció, 
ekkor válik meghatározóvá a folyamatok irányításában - ahogy; 
mondani szokás, érezhetően huszonöt évenként változik meg 
az értékrend, elméletileg ekkor történik paradigmaváltás. Termé
szetesen az emberek szemlélete folyamatában alakul át, így bizo
nyos kiiünteletl évszámoknak csak annyiban van jelentőségük, 
amennyiben velük valamely konkrét aspektus mérföldköveit 
felöljük. így elöljáróban leszögezhetjük, hogy a továbbiakban a 
nemzetközi politikai döntéshozás csomópontjairól fogunk 
beszélni (amelyek természetesen kihatással voltak egyéb kultu
rális-társadalmi folyamatokra, de ezektől most tekintsünk el). 
Amit a csomópontok meghatározásánál itt egyedül fontosnak 
érzünk, az az, hogy átfogó jelentőséggel bírjanak az emberiség 
történelmére.

1989
Az utolsó világméretű politikai paradigmaváltás 1989-ben követ
kezett be, amikor a szocialista világrendszer összeomlásával 
megszűnt a kétpólusú világ, és Amerika mint egyértelműen veze
tő világhatalom a hidegháború győzteseként léphetett színre. 
Érdekes lehet megnézni, milyen évekre estek az 1989-et megelő
ző huszonöt éves csomópontok, illetve hogy történt-e világmé
retű paradigmaváltás e  pontokban.

1964
Ebben az évben alapvető változás következett be a .szovjet belpo
litikában: a Szovjetunió az atomcsend-szerződés aláírása (1963) 
miatt szakított Kínával, miközben az egyezmény aláírása miatt 
Hruscsovot ideológiai árulással vádolták, minek következtében 
megbukott, és a KB első titkára Brezsnyev len. Ettől kezdve a 
két meghatározó szocialista nagyhatalom eltérő irányba fejlődött: 
a Szovjetúnió elindult a felbomlásához vezető fokozatos szétesés 
útján, míg Kínában a maoizmus konzerválta a központosított 
rendszen (rá kél évre jött a Kulturális Forradalom). A közép
európai szocialista országokban is enyhült a direkt párt diktatúra. 
Mindez egyértelműen paradigmaváltást hozott keleten és nyu
gaton egyaránt. (Később látni fogjuk, miként reagált valójában 
a nyugaü világ a történtekre.)

1939, 1914
Ez a két évszám úgy érzem kevés magyarázatra szorul, lévén a 
század világégéseinek kezdőpontjai. Amit mégis meg kell 
jegyezni az az. hogy a két háború után gyökeresen megváltozott 
a világ politikai erőtere, ami mindenek előtt a történelmi Közép- 
Hurópa teljes megsemmisülését eredményezte. 1914-ben döntő 
paradigmaváltás történt: szellemi értelemben eddig tartott a XIX. 
század, a „boldog békeidő". 1939-nél ez a váltás már nem olyan 
egyértelmű, mégis létezett: le kellett számolni az illúziókkal, 
hogy a világ kérdései tárgyalásos úton (Népszövetség stb.) ren
dezhetők, így ettől számíthatjuk a leplezetlen erőszak mint egye
dül érdemleges tényezőnek a megjelenését a történelemben.

1889
Mi tagadás, erre az évre nem esett a fentiekhez hasonló horderejű 
esemény. Mindemellett figyelemre méltó, hogy közel ekkor 
(.1890) menesztik tisztségéből Bismarck német kancellárt, aki a 
második német császárság megalapításával Anglia legnagyobb 
korabeli konkurrensévé léptette elő Németországot. A német 
politika, élén II.Vilmos császárral, új irányt vett: Oroszországgal 
szövetségi kapcsolat kialakítását kezdeményezte, ami távlatosan 
a kétfrontos (egyszerre nyugat és kelet felé való) kényszerű har
cot volt hivatott megelőzni. Angliában ettől az időszaktól kezdve 
számítják a British Empire fokozott és tervszerű expanzióját, mely 
Afrika Kairótól (Szuezi csatorna!) Fokföldig történő gyarmatosítá
sával, az ekkor zajló búr háború megvívásával, végképp ellen
őrzése alá vonta az Európát Indiával ill. Ausztráliával összekötő 
tengeri útvonalakat. Vagyis ha nem is világméretekben, de a 
korabeli világ két vezető hatalmánál mégiscsak beszélhetünk 
politikai paradigmaváltásról, amely azonban a népek nagyrésze 
számára egyelőre látens maradt.

A z  angolszász küldetéstudat dilemmája 
A Brit világbirodalom 1914-re területét és népességét tekintve 
elfoglalta a Föld egyötödét -  ráadásul mindez az USA nélkül 
értendő adat. Thomas Carlyle az 1870-es években fogalmazta 
meg egy brit világmisszió gondolatát, melyben nemzete külde
tését a haladás és civilizáció világméretű elterjesztésében jelöli 
meg. Ennek egyik jóval korábbi előzményében, Milton 1667- 
ben írott eposzában, az Elveszett paradicsom-bán már megjele
nik az angol puritanizmus küldetéstudata, miszerint ők volnának 
Isten választott népe -  God’s own people.
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