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Paul Nugent: Afrika története a függetlenség óta

(Africa Since Independence. Basingstoke and New York, 2004) 

Nagy fába vágja a fejszéjét az, aki színvonalas, részletes de mégsem aprólékos, 
ugyanakkor olvasható-fogyasztható formában próbálja megírni az afrikai or-
szágok függetlensége óta eltelt ötven-hatvan esztendő történetét. Nagy a ve-

szély, hogy a szerző elveszik részletekben, ami nem is lenne csoda, hisz nem kevesebb 
mint 53 országról van szó, elnökök, háborúk, puccsok és ellenpuccsok tömkelegével. 
Árulkodó, hogy Nugent könyvében csak a rövidítések jegyzéke világcsúcsgyanús 
tíz oldalt tesz ki, és bizony előfordulhatna, hogy a Palipehutu, Parmehutu, Frolinat, 
Onumozi és Cosatuk árnyékában, az évszámok, nevek és földrajzi adatok labirintu-
sában elsikkad a lényeg, és az olvasó összezavarodottabban teszi le a könyvet, mint 
ahogy kinyitotta.

Az edinburghi egyetemen tanító és az ottani Afrikai Tanulmányok Központjának a 
vezetője, Paul Nugent azonban jobbára elkerüli ezeket a csapdákat. A könyv kiadása 
idején meglepően fiatal, mindössze 42 éves Nugent Dél-Afrikában nőtt fel, és Cape 
Townban, valamint Londonban járt egyetemre. Eddigi publikációi elsősorban Gháná-
ról, valamint az afrikai határok és határvidékek jelenségéről íródtak és nem árulkodtak 
a szerző összafrikai ambícióiról. A 620 oldalas Africa Since Independence 2004-ben jelent 
meg a Palgrave Macmillan kiadó gondozásában, amely itt szó szerint értendő, hisz a 
könyvben csak elvétve találkozunk nyomtatási hibákkal.

Nugent a tíz nagy fejezetre tagolt mű bevezetőjében leírja, hogy milyen szükségsze-
rű kompromisszumokba kényszerült belemenni, hogy Afrika közelmúltbeli történetét 
tömör és olvasható formába önthesse. A legfontosabb az volt, hogy a szerző elsősorban 
az országok tág értelemben vett politikai történetére fókuszál, a szociális és kulturális 
dimenziók rovására. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a könyv jobbára a köztörténe-
ti eseményekről – választások, puccsok, háborúk, pártok, elnökök és diktátorok – tá-
jékoztatja az olvasót, nem elhanyagolva a gazdasági, gazdaságpolitikai vonalat sem.  
A politikai és gazdasági események mellett azonban kevesebb hely jut a társadalmi 
folyamatok leírására – habár egyes fontosabb tendenciák, mint például a kontinens 
hihetetlen mértékű urbanizációja vagy a HIV/AIDS-vírus pusztítása azért bekerült. 

További szükségszerű kompromisszum, hogy az öt észak-afrikai ország – Marokkó-
tól Egyiptomig – nem tárgya a könyvnek. Bár nem említi, de Nugent ezzel osztja azt a 
felfogást, mely szerint a gyökeresen más kulturális és történelmi utat bejárt öt ország 
valójában nem Afrika része, így ők nem is szerepelnek a könyvben. Kevésbé érthe-
tő, hogy a kis szigetországok közül Mauritiust, a Seychelle-szigeteket és a Comore-
szigeteket miért nem írja le a műben, amikor pedig a Zöld-foki Köztársaság és São Tomé 
és Príncipe története – ha röviden is – de jelen van. A rostálás pozitív hozadéka viszont, 
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hogy a könyvben szereplő országok körének a leszűkítése azt eredményezi, hogy  
53 helyett „csak” 45 országra kellett Nugentnek koncentrálnia.

A könyv tíz nagy fejezetre oszlik, melyek mind néhány vonatkozó és találó idézettel 
kezdődnek. Az első fejezetben (Afrikai függetlenség: mérgezett kehely vagy a bőség szaru-
ja?) Nugent röviden bemutatja a gyarmatosító nemzetek – Nagy-Britannia, Franciaor-
szág, Portugália, Belgium, Olaszország, Spanyolország – gyarmati rendszerei közötti 
különbségeket, majd külön-külön szemügyre veszi azok felbomlását. Az angolok de-
kolonizációs folyamatának leírásában elsősorban az 1957-ben első afrikai angol gyar-
matként függetlenedett Ghána és első elnöke, az emblematikus Kwame Nkrumah kap 
nagy szerepet. Kevésbé küzdelmes módon zajlott le a francia gyarmatok függetlenség-
be való elengedése, a könyvből kiderül, hogy Gabonban például úgy kellett a vezető 
politikusokat rábeszélni, hogy legyenek függetlenek. Nugent a kritikával sem spórol, 
amikor a belgák elsietett, átgondolatlan és tragikus következményekkel járó belga-kon-
gói dekolonizációját írja le. 

A talán túl rövid második fejezet (Afrika profilja a függetlenség idején) vázlatosan ösz-
szefoglalja az afrikai országok demográfiai, földrajzi és gazdasági adottságait függet-
lenségük előestéjén, felhívva a figyelmet az új államok közötti olykor hatalmas különb-
ségekre, például arra, hogy míg Nigériának és Ghánának jelentős számú egyetemet 
végzett polgára volt a függetlenség kikiáltása idején, addig más országokban ez a szám 
közelebb volt a nullához, mint a tízhez. A fejezetet elolvasva már kevésbé csodálkozik 
az ember azon, hogy miért jártak be olykor teljesen különböző fejlődési utat az afrikai 
országok.

A harmadik fejezetben (Az eljövendő dolgok hírnökei: irredentizmus, szecesszionizmus és 
a pánafrikai eszmény) a hirtelen függetlenséget követő első évek területi háborúinak so-
rát mutatja be. Az irredentista Szomália harcai szomszédaival, a dél-szudáni Anyanya-
felkelés, a biafrai polgárháború Nigériában, de mindenekelőtt Kongó teljes széthullása, 
amelyhez az ENSZ és egyes nyugati országok dicstelen módon asszisztáltak – mindezek 
Nugent szerint előre vetítik a kontinensen később kialakuló háborúkat és konfliktuso-
kat. A fejezetnek csak az Afrikai Egységszervezet (Organisation of African Unity) 1963-as 
megalakulása ad pozitív végkicsengést – ismerve azonban az OAU hatástalanságát és 
alapszabályainak állandó megszegését (be nem avatkozás más országok belügyeibe), a 
fejezet mérlege korántsem pozitív.

Kuriózumként fogható fel a negyedik fejezet (Modernitás és tradíció, hatalom és presz-
tízs: királyok, főnökök és politikusok, 1956–1974), amelyben egy talán kevéssé ismert je-
lenségre hívja fel a szerző a figyelmet, vagyis arra, hogy egyes országokban a függet-
lenség után is jelentős maradt a hagyományos afrikai törzsfők, uralkodók és emírek 
szerepe. A nemzeti politikusok osztálya mellett néhány helyen – Észak-Nigériában az 
emírek, Ugandában Buganda királya – a hagyományos afrikai uralkodók helyi szinten 
nagyon fontos szerepet játszottak az ország életében. Voltak olyan kivételes országok 
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is (Etiópia, Ruanda, Burundi, Lesotho, Szváziföld), ahol a függetlenség után az ország 
első elnöke maga a király lett és nem civil politikusok – igaz, olykor még a császárok 
uralma sem bizonyult megkérdőjelezhetetlennek, ahogy ezt Hailé Szelasszié 1974-ben 
megtapasztalta. 

 A könyv talán legtanulságosabb fejezete az ötödik (Afrikai szocializmus és kapitalizmus 
1960–1985), amelyben a szerző három összehasonlító esettanulmány (Kenya–Tanzánia, 
Elefántcsontpart–Ghána, Szenegál–Guinea) segítségével mutatja be az afrikai országok 
által bejárt különböző gazdasági és politikai utakat. Mindegyik párban található egy 
„kapitalista”, piacorientált (Kenya, Elefántcsontpart, Szenegál), és egy „szocialista”, jó-
létorientált ország (Tanzánia, Ghána, Guinea). A kép roppant vegyes, hiszen ahogy az 
egyes makrogazdasági mutatókban jobban teljesítő „kapitalista” országokban is csak 
kevesen profitáltak a fejlődésből, ugyanúgy a gazdasági fejlődésben lemaradó „szocia-
lista” országokban sem jutottak el mindenkihez a kormányok által propagált oktatási 
és egészségügyi reformok. A különféle gazdaságpolitikai utak azonban legkésőbb a 
nyolcvanas években, a Nemzetközi Valutaalap washingtoni székhelyének bejáratánál 
keresztezték egymást, ahová a csődbe jutott afrikai országok egymás után érkeztek 
segítségért – az olajár emelkedése, az afrikai exporttermékek csökkenő világpiaci ára 
és a hatalmas államadósságok nem kímélték sem a „kapitalista”, sem a „szocialista” 
országokat. Ebből a fejezetből kiderül az is, hogy hogyan kerülhetett sor 2008 elején az 
elnökválasztást követő etnikai villongásokra Kenyában, ahol a zsíros politikai és gaz-
dasági pozíciókért folytatott harcban az etnikai hovatartozás mindig is fontos szerepet 
játszott – ellentétben a szegényebb, de békésebb Tanzániával. 

A hatodik fejezetet (Katonai uralom Afrikában 1960–1985) Nugent a puccsoknak, jun-
táknak és diktátoroknak szenteli – nem véletlenül: 1963 és 1984 között Afrikában évente 
átlagosan három katonai hatalomátvételt jegyeztek fel, és 1984-re csak 16 olyan ország 
maradt, amely nem tapasztalt meg „sikeres” puccsot. Érdekes – bár a katonai uralmak 
sokszínűsége miatt korántsem mindig meggyőző – a szerző kategorizálási kísérlete. 
Nugent szerint a katonai rezsimeknek négy csoportjuk van: ügyvivő (rövid ideig tartó 
uralom, majd visszatérés a demokráciához és a kaszárnyákba – példa erre az 1966-os 
ghánai puccs), korrektív (reformer rezsimek hosszabb lejárati idővel – Ghána és Nigé-
ria juntái a hetvenes években), bitorló (reformernek induló, de a hatalom előnyeihez 
hozzászokó, hosszú ideig tartó rezsimek, mint például Mobutu, Bokassa és Idi Amin 
rémuralma) és a pretoriánus marxista rezsimek (marxizmus ideológiájába mártott bi-
torlók – Benin Kérékou alatt vagy a Derg Etiópiában).

A hetedik fejezet a hosszú Második felszabadulás: gerilla-hadviselés, township-lázadás és 
egy új társadalmi rendszer keresése címet viseli. Ebben a felszabadulási harcok második 
nagy hullámát írja le a szerző, melynek során az egykori portugál gyarmatok, első-
sorban Mozambik, Angola és Bissau-Guinea, valamint az 1965 óta a fehér telepesek 
kisebbségi uralma alatt élő Rhodézia-Zimbabwe rázta le magáról a gyarmatosítók igá-
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ját. A politikai rövidlátásnak különösen ékes példáját láthatjuk itt a portugálok politi-
kusoknál, akik 1960 után sokáig komolyan azt gondolták, hogy ők – Nagy-Britanniával 
és Franciaországgal ellentétben – képesek lesznek akár hosszú távon is megtartani a 
gyarmataikat, és a kontinensen végigsöprő függetlenségi hullám majd elkerüli a bir-
tokaikat. Az már a sors tragédiája, hogy a Portugáliától való függetlenedés után mind 
Angolában, mind Mozambikban egymás ellen fordultak a győztes felszabadító csa-
patok, véres polgárháborúba taszítva az országokat. Bár alapvetően nem fegyveres 
küzdelem volt, Nugent mégis itt tárgyalja – a National Party 1948-as választási győzel-
mét kezdőpontnak véve – a dél-afrikai feketék küzdelmét az apartheid rendszer ellen.  
A fejezetből nem hiányzik a namíbiai SWAPO-nak a dél-afrikai megszállók elleni  
harca sem. 

A portugál gyarmatok függetlenségével Afrika a hetvenes évek közepére majd-
nem teljes egészében felszabadult a gyarmati uralom alól, de a nyolcvanas évek újabb 
problémákat hoztak, ezeket Nugent a nyolcadik fejezetben foglalja össze (A rövidítések 
inváziója: SAP, AIDS és az NGO-k hatalomátvétele). Az első ezek közül az afrikai orszá-
gok katasztrofális gazdasági teljesítménye volt, amelynek következtében a fenyegető  
(és olykor be is következő) államcsőd sok országot arra kényszerített, hogy a Nemzetkö-
zi Valutaalaphoz (IMF) forduljon segítségért. Az IMF válasza a SAP, vagyis a Structural 
Adjustment Program (Strukturális alkalmazkodási program) volt, amelynek keretében 
a valutaalap a kedvező hiteleinek felvételét feltételekhez kötötte. A SAP a részt vevő 
országoknak az állami cégek privatizációját, pénznemeik leértékelését, az állami al-
kalmazottak számának csökkentését és a gazdaság általános liberalizációját írta elő.  
A nem kellően átgondolt (és végrehajtott) program azonban korántsem bizonyult sike-
resnek, Nugent is inkább negatív konklúziót von le, amikor Ghána és Tanzánia példáján 
illusztrálja a SAP előnyeit és hátrányait. A nyolcvanas évek gazdasági lejtmenetét csak 
súlyosbította a HIV/AIDS-vírus megjelenése, amelyre az érintett országok különböző 
válaszokat adtak. Míg néhányan (például Dél-Afrika) egyszerűen a homokba dugták 
a fejüket, addig a problémát korán felismerő és cselekvő országok (Uganda) nagyban 
meg tudták fékezni a betegség terjedését. A „rövidítések invázióját” az NGO-k megjele-
nése teszi teljessé, vagyis a nem kormányzati szervek afrikai hódító körútja, amelynek 
keretében nyugati jótékonysági szervezetek ezrei lepték el a kontinenst, néhány pozi-
tív, de ugyanakkor sok negatív ötlettel és programmal.

A kilencedik és tizedik fejezet (Az újrafelfedezett demokrácia és Az ezredforduló Afrikája) 
az 1989 óta eltelt éveket, Afrika közelmúltját írja le. A két záró fejezetből nem maradhat-
tak ki a ruandai, angolai, libériai, kongói és szomáliai háborúk borzalmai, de megtalál-
hatók a diktatúrából demokratikussá vált országok (Mali, Benin, Dél-Afrika stb.) szép 
számú példái is. A könyvet terjedelmes bibliográfia, hely- és személynévmutató zárja, 
amelynek segítségével „összeolvashatjuk” egy-egy adott ország történetét a különböző 
fejezetekből. 
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Nugent könyve összességében – igényes angolsága ellenére – könnyen olvasható, 
alapos és részletes munka, sok-sok információval és érdekességgel. Egyetlen hátránya, 
hogy nincs még magyar fordítása – ezt a mulasztást sürgősen pótolni kellene, tekintet-
tel a mű színvonalára és a magyar nyelvű Afrika-történetek „áttekinthető” voltára. 

Hettyey András 


