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E tanulmány az ILSZIP KB Társadalomtudományi Intézeté-

nek megbizásából készült 1972-73-ban, az Intézetben folytatott 

Kuba-kutatás, ill. az  USA fellazitási politikájának ideológiai 

alapjait tanulmányozó kutatások részeként. 

Az Egyesült Állaniok hóditó politikája Latin-Ameriká-

ban bontakozott ki a legkorábban, máig ott érvényesül a legha-

tékonyabban, sőt: az USA e földrészt tekinti a más népek leigá-

zására irányuló törekvések "kisérleti terepének". Az észak-

amerikai hóditó politikát szolgáló ideológiai behatolás fő fe-

ladata a 3o -as évekt51 az "amerikanizálás" volt; az, hogy az 

USA befolyását igenlő, az "amerikai életforma" eszméje iránt 

fogékony, az "önkéntes alárendelődést" megalapozó szemlélettel 

oltsa be a latin-amerikai népeket. Ezt a programot a 3o-as é-

vektől kezdve Kubában valásitotta meg a legtökéletesebben az 

USA: a behatolás eszköz- és intézményrendszere is itt épült ki 

a legkorábban. De Kubában 1959-ben győzött a forradalom.... 

A történelmi előzmények tanulmányozása alapot adott 

annak feltételezésére, hogy a Latin-Amerikában felhalmozott ta-

pasztalatok megismerése hozzájárulhat az USA világuralmi poli-

tikájával, annak ideológiai alapjaival, eszközeivel kapcsola-

tos kérdések mélyebb megértéséhez. 

E meggyőződésből született az a munkahipotézis, hogy 

a forradalmi Kuba ellen irányuló észak-amerikai politika uj 

adalékkal járulhat hozzá az Egyesült Államok fellazitási poli-

tikájának jobb megismeréséhez, és - a kelet-európai szocialis-

ta országokra irányitott fellazitási politikával összehason-

litva - segitséget ad a fellazitási politika specifikus, nem-

zeteként változó jegyeinek feltárásához is. 

E munkahipotézis lett a vizsgálódás kiinduló pontja. 
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1822-ben a Szentszövetség Verom:tan me, --tartott kor:- 

reeszusán az eurási nagyhatalmak  arró l  traltek , hoy közös 

1-,aderővel avatkoznak be a dél-amerikai ftienségi harcok le-

törésére, a spanyol kirdlysdg hatalménak visszadllitása érdeké-

ben. Liel5tt az akció megindulhatott volna, az USA  elnöke,  James 

1,:onroe 1823-ban özenetet intézett a Kongresszushoz, és ebben hé-

ro.1: alapelvet fogalmazott meg. 

1. 1Jegerősitette, hogy az Egyesiat Allamok elismeri a 

mar faggetlen dél-amerikai köztársaságokat. 

2. Leszögezte, hogy az amerikai kontinens nem lehet ho-

lonializáló törekvések célpontja. 

3. Az U3A ellen irányuló Cl3nséges maE,2 -carz,:ún- 1 - 

tamadas,, amely a kontinens t.f.rmely facge -..len 

sé 	ellen 

A :::onroe-doktrina immár 15o év óta id6;rel 	az é- 

1-1172tslos iL. zolds:fra 

Eöőről1:f.fre vltoz6 tartal:IldnL7,h ele=L3ci 

afc75 elealz,6stől-3zennel cl 

Et t csupdn két aspektusna utalhL.tunh:  mit ,I:hhntctt, 

vltozott a doktrina tartalsila a XIX. szLIzc,d 

járult hozzá az USA latin-amerikai 

a7aozásához? 

A XIX. század elejdn a doktrina 	- 

a ':isoolgári demokráciára, a szabadversenyes kapitali 	f -7 2_:- 

dés liberális eszméire támaszkodó politikai csoportok álltak,  

melyek rokonszenveztek a déli fuggetiense_qd mozgalo=1,  

Amerika iránti szolidaritsban a gyarmatositá 

nak vísszaszoritéséra hivatott lehetőséet 	E 

pozitív tartalmu volt, ha tudjuk: az Egyes:lt 
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időben no:. lett volna képes megvédeni a ,..=tir::'.^.st az 	....:.-  

tal::_::;:: őllen. 	Szentszövetség vissz-uvorlul.:.a. ::lsőa:,rbs:r: az eu-  

pc l" ~..1'1 _  or r  ::d:::- i_.- i  cllen dl.aüsi ::k tud_. ó : ./ 	.ei.r  o  `c-  

doc.trina azonban  kttségtelen;;l hozzájárult a Ly ar:.c:tc:si té. törek-

vések vi.:szavcnul é sá:_oz: előseg,itatte a dél-amerikai  ~ ;zt ~rsas4- 

7o', r.onszoli,:,:lódüsát, s relvetette egy -.::szak- és Dél-merikü kő-  

zötti reális érdekközösség  lehetőségét.  

Az  . 184o-50-es  évektől, a kapitalizmus észak-amerikai  

kibontakozásának folyGmatLlban az észak-amerikai tőkés Érdekek mind  

kevésbé  "szövet.`;é"őt" , egyre  inkúb;, me:'%óditar.dó térséget láttok  

-.iG  n. _:kÍ-or azonban  az Lcyes,,,1'v .'lla ... ok .... ~. ~  nV~l v~ r  

✓ l':ryl:zn..'.tet . ._,._ európai nű-;yr.atalmak'-~a1.. haYlflot 1,á,f  

7;E:r e versenyezhetett az  

-. í'int az U:J:. a 6o- cs őve ._. ze °  e_.  

• L _ ~
ng_ist-~r s ipara 	lesz ~ esé  

::zcrult . 	:z lc-as évektől betört  ke -reske ~~ l v..l  

az  

_.o_::áal'::2.to tt , 	 a.'_aú :..iyoZilc;tta meg, hoy  "Z  

:;z angol  - 	:::;_:y o :.-,:-1,jon Dél-.Lmerikába.  

a  «~dits::oz meg  gyenge  észak-amerikai tőke fő érdek:: 	or _lz  

volt, hogy Wcguk;:d úlyazza Latin-fIr:leri::a ujrGfelcc_.t 	2(- -- -  

1Cr L7r a1- 1 . sZ  GZaŰ k ,zerC e  kialakult status cc - s .  -...._ _. _. 

:.^ö,l  te az Euró ,-);;Ival való konfliktus  l  e..etős• et:  ._e_:  

~  irút a Fal klard-sziget a. visszaszerzésben,  

óetleriségi mozg;aiomMal helyenként r;;ilta,n szcmúeiiij.,  

törekedett, hogy. Kuba a hanyatló spany ol biro'dalc :né  

_er;:l jön dt az erős kng,l:;a vagy  Franciaorsz ág irtobü.  
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A i:°:onroc-doktrina ez időben "vágyálom", vagy "eszmei  

stabilizátor" vélt urópával szemben, de nem provokált konl li -

tust. Nem ugy Latin-Amerikában, ahol az USA a coktrinára hivat-

kozott mind gyakoribbá váló beavatkozásai igazolásd..oz. Az 1630-

as évektől "értelemszer;:en" kibővült a doktrina; ezek szerint az 

USA nemcsak aurópával szemben segiti Dél-Amerikát, hanem a latin-

amerikai államok. közötti béke, minden állam "szabiid akaratúnak" 

kiteljesedése fölött is őrködik. Igy avatkozott be az 184o-es é-

vektől számos esetben a dél-amerikai országok belháboruiba, a 

fegyveres vagy diplomáciai "békéltető" szereiét játszva. Igy ü-

zent 1846-ban háborut Y.exikónak, amikor az meg akarta gátolni, =ogy  

"z 1c37-ben észak-cd::er1kc:1 telepesek által kiszakitott Texas  "fa`;-  

tlf.;n államként" annektálását kérje az USA-t61.  

A doktrin úban bennfoglalt szolidaritás másfél évtized  

alatt nyiltan exp4nziés célzatu "gyámkodássá" változott. A  dokt-  

r'±._.... hatása  mégisfelbecsülhetetlen volt Latin-Amerikában.   

keltett az USA _rént; s az országok még évtizedek mulv... is  

':;o e. adósainak" érezték magukat.  

._zt a hatást fokozta, :,00f  a feudális kötöttségektől  

mentes észak-amerikai fejlődés'-  különösen annak első jo éve - é-  

hatatlanul mély pozitiv hatást gyakorolt Dél-Amerikában, em ~~ ; 
- 	, 	 ,-,,.-- -- ~ - 	_. .~

~ gv et~enségi mozgalmához a francia forradalom és a ru~J, 

1.~ _lat'._ozat adta az eszmei fegyvereket. A z  USA  a.11amfor:-a,;c., :,,r...--  

merendsze -re, demokratikus politikai inttz:^én ; rendszere mint 1  

szolgált a dél-amerikai  államok sz ámúra. =r bb^  l u példaadó   _i~ ..-...  

és a iv;onro3 -dektrina szolidaritási tartalmú;:r, a ^:eL.. ~ 

vulós'; cssn létezett érdekközössé`ből köv•.Ak:.zc:tt, :.c;y .:s ._.. " . 

l . tir:-aneriksi politikáját  eszmeileg i~,azol:) r ':~ n'.i..::erik<::: i.:t `. ~ . ..- 



morerdszert többé-kevésbé bizalommal fogadták ekkor Latin- 	_-  

ká  ba n.  

A pánamerikanizmus Lurópa-ellenes, izolativ eszme volt.  

Fő tétele - a világ a "szabadság" és a "despotizmus" ;élteké  

bomlik /ennek természetesen volt létjogosultsága a Széntszöv,.tség  

.urópájával szembeni, és a "szabadság féltekéjének" orszá ait' er-

mószetes szövetség" fűzi egybe a zsarnokság ellen - a XIX. század  

elején elsődlegesen önvédelmi eszme volt.  

A pánamerikanizmus két oldala - a kontinens :e védelme-

zésében kifejezésre jutó közös érdek ill. az gyes alt ..11^mokn k  

a t öbbi amerikai országhoz mért fölénye - a kc,a cbbiekb: a is  a  

pánamerikanizmus állandó két oldala maradt: máig e két oldal al-

kotja az eszmeren dszer stabil, a jogfolytonosság fenntartását  

szolgáló keretét.  

A pánamerikanizmus az 182o-3o-as években f'ormailav ta-

lálkozott a latin-amerikai _ a etic. a Ég1 moz": l or1  t: __- 
~.1.....1v 1 /omelyek megvalósítására nemvo 	me  

az egyenlő országok konföderációját hir4 	c _ -  
_ :zelések.cl szemben az L 

 

S=  pánűmerll:anizc;  L-  7 2, _  
- g.e..gz", "clUcsonyab'crenda - e:a gasabcre:nú;:"  

A poziciók kdlonbségé t már  182o-ban  ú.CLfogüi::_ú2.%:...  ._ 
Cla: ka1:,:gyminlszter: "Van  erőnk ol,;an rendszer  met;tCrL"Yt s:_c,  

k5zéppont jc+Üan mi úllunk, s vcl;, ~:nk v an Dél- __. ri,". ~.  

kapcsolatban :z  

álláspontra 'lalyezkedik, mint amilyent Uj-Anglia lakásai f:g,el-

nek el az mgyesült Lllamok többi részével kapcsolatbán.'' al-_ ozó kedv, a munka szeretete, a gazdasági szokások e- 

z.itcn ak számunkra  bármilyen varser.ge:sb é n, amit  

tatl-:a.t velank.  " 2  



Az Egyesült :államok, Anglia volt : armata a XIX. szá-

z d elejétől nem gyarmatbirodalom létrehozásáról álmodott - a 

gyarnatositás alapján ellenkezett volna az észsa-amerikai sza-

badság-felfogással. De mindenesetre olyan uralmi szférát kivont 

kialakitani, amelyben hegemóniája nála gyengébb, alárendelhető 

certnerek fölött érvényesült. 

A befolyás kiterjesztésének célja mögött egyre nagyobb 

gazdasági érdekek és erők sorakoztak fel az USA-ban a XIX. szá-

zadban. Ha korlátozott mértékben is, a századvégén meginditotta 

a tőkebefektetést, főleg Mexikóban, Peruban, Kubában. r "korsze- r 	 "korsze- 

rd birodalom" koncepciója az USA-kezdeményezte I. `n meri Fai 

Konferencián /1889-1891/ abban jelentkezett, hogy  

próbálta megszerezni a kontinens kereskedelmi- 

őrzését. A közös bank-, vám- és pénzrendszer tervét rem aá 

haresztülvinni. De a Kereskedelmi Iroda /a l'un amcri__a_ niá 

székhelye Washington /létrehozása mutatja, hogy ..:z liS--

megerősödtek Latin-Amerikában. S utal arra is, hogy 

merikai népekben - még a XIX. század elejéről "átörök - ." 

tek bizonyos illuziók egy laza amerika-közi szervezettsL 

Lár igaz,  hogy a  századvégén több latin- ,»ikal 1- 

la::: ..ir kezdett gyanakvást táplálni az  US:: iránt - ca. 

te az USA növekedését rossz  szemmel  néző Anglia is -, : o:r.oly la-

tin-amerikai összefogás nem alakulhatott ki az észak-amerikai 

expanziós törekvések fékezésére. A leginkább európai gazdasági 

befolyás alatt álló déli országok /Argentina, Erazilia, Chile, 

stb./, ahol a legmagasabb volt az európai  bevándorlási  r•é a , V3-

la-niféle europaizáló gazdasági-politikai-szellemi törekvést é.l- 
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litottak szembe a pánamerikanizmussal. 1::é:s orszLgckban, iinde-  

nckelőtt :{özép-Amerikábsn és Dél-Amerika északi t;_rlcl6rl, kor- 

elsősorban a szomszéd orszégok alien irúnyulé nücicnn-

lizmus állta utját a közös veszély elleni közös védekezésnek.  

/A  spanyol gyarmatbirodalom felbomlása utón kialakult elkölö- 

n;:lt államok csak a századfordulóra kezdtek nemzeti jelleget öl-

teni. A latin-amerikai országok egymás közötti torzsülkoddsa  

er: észetesen növelte az USA befolyását. 3/  

Az 188o-9o-es években talén egyetlen  latir. -a erik4i 

politikus, a kubai José ::_arti /1853-1895/ ismerte fel pontcsan  

az üSA ter,jeszkedési politik3 j;iból szdrmazó közös vesz.  

ti TOg.._tir:azta meL: elsőnek a latin-amerikai  nP.pe:_ ✓ : . zefG` 

": elszabadltó latin-amerikanizmus" ideológiáját a "kc p_y t ~ l'  

púrlamerikanizmussal" szemben.  

A  t1 11.iJzC: ✓aU+tá latin-::merlkGnizalÜs" G`v= . 

cóv tizedeken út ne,7. tald1t talajra  a tdrsadal:.i  

egymás közötti viszúlyoktól marcan .olt, idegen 	zdas_ : i ór: e- 

kek célpontjét alkotó földrészen. A következő évtizedc'__ az  

diadalmas latin-amerikai expanziójának idcszakut roztó.k. 
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2. A furkásbot-politika  és  a dollÚrdi^lo ^ cia időszaka:  

.3 	ssabbrendüs s,7" eszméje  /1898-1933/  

Az  1890-es évek végére az USA lett a gazdaságilag lege-

rősebb imperialists  nagyhatalom Anglia és T'émetorszdg előtt. Nö-

vekedése következtében mdr korábban is törekedett a hóditúsra. 

:ost, hogy relativ gyengesége immár nem akadályozta, megryilt az  

ut előtte a Csendes-óceánon4  és az amerikai kontinensen is. Ek-

kor forditotta a Yonroe-doktrindt aktivan és támadóan Európa el-

len: követelte az érdekszférák ujrafelosztását. 1695-ben, az an-

gcl-venezuelai viszály kapcsán hangzott el az un. Clney-doktrina: 

"r:z ~y;;  esült ;.11amok ma szuverén ur ezen a kontinensen, és aka- 

rata, törvény mindazon  Ögy  ekberl, amelyekbe beleavatkozik." ~ 

c..:z az USA  ..4boruba kényszeritette Spanyolországot, amely =e:L  
köv ~ tkeztében mondott le utolsó latin- aL:erikai gyür ~ . tairól,  

LrJ~+r V 1 és Puerto i:icóról. 1)él-Amerikába.. még ;o éven á„ 4z  
t,fke maradt  tulsulyban, Közép-A :erikábs.n és 	1:ar•i :;-té rsé ~ - : _- 
lenben lényegében teljhatalmat élvezett úz yyyesült.11:.0 ,

L

, 

.~ 

s 

mind hatalmasabb tőkebefektetéseket eszközölt: az 1 697 -: e . 	 . 

 

1 

Amerikába fektetett jv'-~~,-,% millió 2 72,8 I✓-G ...c'1;i .é;a e:  ~~  _'  _ -• 
ALcrikúrs:, 14,8 2í-a a Karib-térségre, 12,4 	.Jci-rW:::_-'_,::.2 _ -'~ - ~  

tott. 6  Emellett ez a térség /Panama-csatorna/ volt a  Csendes-

óce-áni terjeszkedés stratégiai kulcsa  is.  

Bár e  köztársaságok formálisan f  ü; getlene_.  .~ 

az USA expanziós politikai gyakorlata  lényegében koloniali:: ta  

jellegü volt:  .maximális hasznot követelt, s  ennek `r•de::éb:,n ._„_-  
mány okat  alakított és buktatott,  egy-két :1rOdi a jóvül uj "f ` _,e t-  

len" köztársasÉ:got hozott létre  /Panama/. 1896-1902, 1 r'06-1.9  
között és 1912-ben megszállta Kubát. 1910-1934 között 1\- icar;~u- 

át, 1916-1924 között Dozir:iké.t; 1914-ben a mexikói  forradalomba  
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avatkozott be, 1915-ben protektorussá nyilvánította Haitit. Car-

los Pereyra, a századfordulón élt mexikói diplomata szerint l9oS-

tól "minden közép-amerikai forradalom észak-amerikai intervenci-

ót vált ki"... és "minden két fegyveres mozgalom egyike, vagy a 

forradalmi, vagy az ellenforradalmi az 	esült Allamok műve" . 7  

A katonai "furkósbot" mellett a dollárdiplomácia bizo-

nyult a leghatékonyabb eszköznek: a kétoldali szerződések meg-

osztották és egymással szembeforditották a latin-amerikai orszá-

gokat. Az USA gazdasági-politikai-katonai erejével való szembe-

szállás anyagi és eszmei erői különösen a leginkább uralt szfé-

rában hiányoztak. Közép-Amerikában és a Karib-térség`n cseké-

lyebb volt az európai befolyás, az európai bevándorlás. Ipar 

es ipari proletariátus jóformán nem volt,  a  lakosság nagyobb ré-

sze indián és néger paraoztság volt. Az országokban nem volt :' 

demokratikus hagyományok, s ami volt is a kisszámu városi  kie- 

polgárság köreben, ezt az észak-amerikai "furkósbot" or' s: ,7-

ta: el. A legtöbb közép-amerikai és Karib-tÉrsegi orzz 	r_._ 

volt talaja  egy antiimperialista  nemzeti ideológia  

nak, még kevésbé az antiimperialista politika kibontakoztatás-

nak a  X.  század első évtizedeiben. /Kiveve :.:axikót , ahol az an-

tifeudális polgári forradalom paraszti és munkásbázisára, támasz-

kodó nemzeti burzsoázia az I. világháboru idején 

:a követeléseket is megfogalmazott a kapitalista fejlóeés 	- 

lenditése érőekében./ A kispolgári nacionalizmus Kubáb^r 

sutt is élesen jenkiellenes volt; de határozott antiim;.er __. _iL - 
ta tartalmat csak a marxizmus befolyása hozott a  2o-es,  

évektől kezdődően. Az urLlkodó osztályok nűcion:lizmuaa 

,-,om san megfért a jenki érdck;;k kiszolg: lús:í:v 1. 
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A közvetlen uralmi  szférában  gyakorolt brutális gaz-

dasági-katonai politikával egyidejüleg a "jóindulat" és a "kö-

zös érdek" hangsulyozása is fennmaradt több dél-amerikai ország 

felé. "Amerika alkotmányos kormányainak barátai vagyunk... sőt 

bajnoki, mert nélkülünk semmiképp nem tudnák ... sorsukat bé-

kében és szabadságban kiteljesiteni" - hirdette 'ilson elnök, 8  

s ez legalábbis két alapvető ok miatt szükséges része volt az 

USA ekkori latin-amerikai politikájának. ..'`yrészt azért, mert 

Dél-Amerika nagyobb része ekkor még inkább az angol tőke befo-

lyása alatt állt, s több ország is mind nagyobb fenntartásokkal 

figyelte az észak-amerikai terjeszkedést. Ezért az -gyesült l-

lamok továbbra is megnyerni törekedett ezeket az országokat: 

;ilson elnöksége alatt pl. azon munkálkodott, hogy  _ rgenti_:a, 

Erazilia és Chile részvételével valamiféle "szentszövetséget" 

kovácsoljon essze, hangoztatva az USA á leLfe jlettebb  

rikai köztársaságok "közös érdekeit" és 4G USA-val v;_.,+.:i '' 

...ős égét" . i! pánamerikanizmus fennmaradása 1s e me`;I„'s='c'si 
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tikúhoz tartozott, bár ekkor a pánamerikai konferenciát  ma_ 

egyértelmubben az  USA imperialista náditó érdekek határo 	__:_ 

Másfelől a liberális-demokratikus eszmék vonzása v:.11-

tozatlanul megmaradt az észak-amerikai kispolgárság ás munkás-

osztály körében. A vezető politikai körök táplálták az smarikai 

tömegek ezen illuzióját: nem hirdettek nyiltan kolonislizló 

litikát, hanem igazolást kerestek az expanzióhoz, a "sza;;: dsa , 

"demokrácia", "civilizáció " terjesztésének nemes missziójával 

magyarázták az USA latin-amerikai külpolitikáját. Ehhez  a moni-

pulációhoz tartozott a "birtokon kivül eső" országok iránti ' fl -

rátság" hangoztatása, és az is, hogy az USA, bár g;yakorlstil ,:. 



kolonialista politikát folytatott uralni szféra jában, iüeol:gi ei  

"igazolást hirdetett. "A sors diktálja politikánkat: a vilá keres-

kedelemnek a miénknek kell lennie, és a miénk is lesz... A kers-

kedelcm szárnyaink áruinkat követni fogják inté mén eink. ;:z r_: e-

rikai törvény, az amerikai rend, az amerikai civilizáció és az 

amerikai zászló meg fog honosodni a mindmáig vad és szellemi sö-

tétségben tespedő partokon, amelyeket Istennek ezen ügynö:.s'ge_ 

széppé és ragyogóvá tesznek." 9  

"A nagyhatalmi pozicióhoz vezető utat magas morális cé-

lok szegélyezik" - igy jellemzi a kort egy, az USA és Latin-_' e-

rika ideológiai karesolatait vizsgáló mü. lO  S e "morális célok"  

elfoL;adtatúss érdekében a századfordulóra már  illuzié ~ ::plcl 

magógiává vált az "észak-amerikai példa", amely a XIX. sz7,:3 e-

lején, a feudális fejlődéssel szemben még progressziv tarteimu 

volt. Az USA ezennel már nem a kontinens országai előtt álla  

dának, hanem a többi amerikai országgal szembeforditott ".m ga.sab -

rendü" hatalomnak deklarálta magát, s a XX . század clejérc a _._-

amerikanizmusban kifejezésre jutó észak-amerikai fölény már az 

USA hóditásra  való jogátigazoló "kiválasztottság-eszmévé" ala-

kult. Akár a "sors", akár "isten" diktálta a politikát, az 

sült llamok "kötelessége" az volt, hogy "a művelődés és felemel-

kedés utjára vezesse, civilizálja és kereszténnyé tegye a F lü-

szigetieket"11  illetve egész Latin-Amerikát. 

A "civilizációs küldetés" igazolása érdekében az  

ban revideálták a latin-amerikai történelemirást. Az uj konce -

cióban szó sem volt a bennszülöttek ősi, a spanyol-amerikaiak 

négy évszázados kulturájáról, a függetlenségi mozgalom '_.`;si  essé-

géről. A latinok "természetüknél fogva képtelenek egy  
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szatad ország állampolgári kötelességeinek teljepitésére." 2  

jelent a "hős észak - gazember déli" /angolszász - latin, pro-

testáns - katolikus, szorgos - henye/ szembeállitás. Theodore 

Roosevelt elnök ennek szellemében "igazolta" az USA XIX. századi 

latin-amerikai politikáját. Texasra emlékezve megállapitotta, hogy 

az USA mexikói háboruját "nem lehet a nemzetközi erkölcsiség és 

törvény talaján igazolni. De nem itélhetjük meg ugyanazzal a mér-

cével, mintha  két magasan civilizált, közel azonos erkölcsi és 

intelligenciaszinten álló ország kapcsolatáról lett volna szó." 13  

/Ugyanezt hangoztatta a panamai, kolumbiai stb. beavatkozás k --

csán./ 

A "civilizációs küldetés" eszméjének másik fő eredT-

riye az volt, hogy feloldotta azt a gátat, amit az eredeti 	a- 

merikanizmus Amerikára koncentrált, izolativ tartalma e _torai: -.e..-

sen kívüli terjeszkedés elébe állitott - Vagv is az  USA lati~ -a~le-

rikai politikája mellett szentesitette a Latin-Amerikán kiv;:lit 

is, "erkölcsi" alapot adott minden "barbár" térségre való beha-

toláshoz. 

Az Egyesült ,lllamok uralmi szférájába tartozó oraz . -

gokban megindult az ideológiai befolyás intézményeinek 'ki ,•pité-

se is. A kolonialista politikai gyakorlatnak megfelelően az U.S. 

mindenekelőtt az uralkodóosztályt kivárta megnyerni, a nemzeti 

érdekkel szembeforditani, szűk "helytartó-réteget" igyekezett 

kinevelni. De igyekezett befolyását a lakosság bizonyos szűk ré-

tegeire is kiterjeszteni. ]lsősorban a városi kispolgári rte-

geket érintették ezek az intézmények: az iskolarendszer /a 

13p-szigeteken angol oktatási nyelvvel, Kubában az angol "csap:" 

kötelező nyelv volt/, a missziós iskolák, kórházak, a me`jelen 
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sajtóügynökségek, a mozihálózat kiépitése stb. A közép-:,nerikai  

és Karib-térségi lakosság tulriyomd többstgének /több nyelvet  

használó, analfabéta indián, néger parasztság, szétszórt vidéki  

településeken/ gyakorlatilag semmi nem jutott ebből sem. De a  

néptömegek általában olyan mértékben ki voltak rekesztve a po-

litikát befolyásoló intézményekből, annyira szervezetlenek vol-

tak, Logy megnyerésük ekkor nem is tartozott az USA számára fon-

tos feladatok közé az uralom megszilárditásában.  

3. A ,tószomszédság-politika időszaka: az USA kontinen-

tális uralmának politikai előkészítése és megalapozása /1933-1946/ 

1928-ban a husz latin-amerikai köztársaság, közül 14-ben 

gyakorolt pénzügyi-katonai ellenőrzést az;gyesült :lla ok. 1929-

ben latin-amerikai tőkebefektetése csaknem elérte Angliáét. Az 

1929-32-es gazdasági világválság alatt 4z USA  latin-amerikai  ex-

portja 912 $-r61 195 millió $-ra csökkent, Latin—:,merik6r.:ak a- 

dott kölcsönei /1929-ben 175 millió Z/ 14  megszüntek; de az  

latin-amerikai poziciói nem rendültek meg olyan mértékben, mint 

az európai országokéi. A gazdasági válság után a latin-amerikai 

országokban nagyobb lett a - tőkeinség, mint korábban bármikor. Az 

USA-nak ujabb és ujabb piac- és nyersanyagforrásokra volt szük-

sége /különösen a kőolaj jelentőségének felfedezése óta/. Kis-

lakultak hát annak objektiv feltételei és kényszeritő körülmé-

nyei, hogy az USA hegemóniáját egész Latin-Amerikára kiterjesz-

sze.  

A  furkósbot-politika azonb an  már Közép-Amerikában is  

az USA jelentős katonai erőit lekötő vállalkozás volt: a husz ~ss 

évek importhelyettesitő ipari fejlődésével kialakulni kez e" mun- 
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késosztály, az agrárproletariátus osztályharca mind határozot-

tabb antiimperialista tartalmat nyert, s :.eves összeütközésekre 

/sztrájkok, tüntetések, mészárlások/ vezetett. Az USA  nem gon-

dolhatott arra, hogy  ugyanazt a kolonialista politikát ki tudja 

terjeszteni a sokkalta fejlettebb, iparosodottabb, szervezett 

munkásosztállyal rendelkező dél-amerikai országokra. mezekben ek-

kortájt bontakoztak ki a kispolgárság és a nemzeti burzsoázia 

antiimperialista törekvsei /pl. Peruban az APRA/; felmerült az  

észak-amerikai tulajdon nacionalizálásának lehetősége /Mexikó, 

Bolivia, Kuba, Chile/ 2  és a fasizmus mind reálisabbá váló veszt-

lyével szemben számos országban felmerült a népfront-politika 

alternativája. 

A fasizmus előretörése, a II. világháboru elővet;1é-

se volt a másik tényező, amely az USA  latin-amerikai  politiká-

jának átdolgozását követelte. Az USA-tál félő latin-amerikai or-

szágok egy részében kedvező terep nyilt az USA uj vetélytársai-

nak /főleg Németország, Clúszország, Japán/ be :atolá.sá: oz. 

fasiszta nagykövetségek a bevándorolt lakosságot felhasználva 

fasiszta szervezeteket alakitottak. S a világháborura készülő 

USA semmiképpen nem engedhette meg, hogy a tengelyhatalmak erős 

támaszra leljenek közvetlen szomszédságában: fasiszta -ellenes 

szövetséget kívánt létrehozni Latin-Amerikában, vagy legalábbis 

szilárd hátországot akart maga mögött érezni. 

Az uj stratégiai vonal kidolgozásában ezen tulmenően 

szerepe volt a New Deal-időszak általános konszolidációjának is, 

amelynek legjelentősebb külpolitikai lépése, mint ismeretes, a 

Szovjetunió diplomáciai elismerése volt. A New Deal-korszakban, 

amikor az állami ellenőrzés a kapitalista fejlődést stabilizáló 
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tényezővé vált, az "ésszer űség" megkövetelte ez;, is,  hegy z 
- a latin-amerikai uralom megszilárditása és fenntartása érdek-

ben - bizonyos engedményeket tegyen a kizsákmányolt orazá:okba-.  
A jelszomszédság-politika alapelvét Franklin  J. Roose-

velt elnök igy fogalmazta  meg:  "Egyoldalu beavatkozásunknak vé-

get kell vetni. Ha  együttmüködünk más országokkal, nagyobb ren-

det vivunk ki a féltekén, és kevesebb elégedetlenséget kelt;.:nk." 15  

Ennek jegyében az USA 1933-ban lemondott a latin-amerikai orszá-

gokban való fegyveres beavatkozás jogáról; Kubában a ilatt-ei'__-

kelyről; 1934-ben kivonta csapatait a megszállt országokból / ae-

dasági-politikai beavatkozási joga ill. támaszpontjai természe-

tesen fennmaradtak/; 1938-ban "lenyelte" a  mexikói  és boli via_  
nacionalizálásokat; 1935 -ben elismerte, hoEy a k:llöldi  

tetők kötelesek alávetni magukat a i ogad országok tv ~
vé _„t-elr  e.  

Kölcsönös kedvezményekkel járó kereskedelmi szerződéseket 

lett Latin-Amerikának, hiteleket, 	eket,  u' 

n felajánlotta      } 	r 1 	-7. , 1  kl n:-il V, J   	.ri l.i ~~~,:r ~..li~-~ ~c1.  cJ.  iv _....... z a_-i  ~.J.. .. ..... `.._..a 

~. lépések nem veszélyeztették sz ~_; cs..lt ::ly__-o'__ la-

tin-amerikai pozicióit. .:llenkezőleg, az előnyök és ~ _-
tÉshez szükséges nyugodt légkör többszörösen reho  
kat a veszteségeket, amelyeket a jelszomszédság-:oliti a e e a :..'-

nyei hoztak. Latin-Amerikában viszont ezek sz engeda_c_ti. e : 1 =  

tévé tették a nemzeti érdek bizonyos foku előtérbe kérlesét, 

néhány alapvető nyersanyag visszaszerzését. A tőkebeára ~ : b::.- 

zonyos  ágakban elősegitette az iparositás fejlődését, á nyersa-

n,; ag-kitermelés intenzifikálását, a gazdasági fejlődéshez  z __ k-  
I•os infrastruktu.rn kié;>né. ét /kik:;tők, r:"t -mm ~ ri icr+i  

stb./.  
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káts60. teler. 	fellcr.dalLst ..:zor:a:;r1 

vette  Latin-Amerikaazdasúg.i f-getlenedse, ellenkczűIe ;_ . a  

növekedése, eyoldalubbd válása órán lendült fal a  az-

dúság. A vámkedvezményes kereskedelem több 	:zatbun visszav  

tette az importhalyettesitő iparfejlesztést; az  iparosl t Gs m~-  

sutt fokozta a termelőeszköz-importot és a devizakiE:rücilást. 

i;;;r7és k;ildnösen a II. vilá;;hánoru kezdete utn v:..1t   

amikor ,.z USA i.lOnopo.iizlt','_ Latin-Amerika  k;.;lkere : ::edel-  

m d:lsk abszolut többségét / a z USA adta Latin-Amerika ir.<port jZ:nak  

4c, 5 N-át 1939-b`r., 52 ,9 ;,;-dt 194o-ben, 62,1 ;~-út 1 941-ten/.  

Végeredményben "a  jészomszédség elt;:ntette :z  amerikai imperia-

lizmus  és a latin-amerikai orszá,7ok =_ -•r.csolat2 ir.:  k fcla:a té_  

te.-.11__Ütó érdességeket, egyébként semmiben nem  valtozts. :at:,  s 

amerikai  politika és  tőkeuralom lényegén" . 16  

i._Lisfelől viszont igaz, ;.o`y az USA 	'  
▪ Sze:.'.:....oP_tjc11n::4; joukaratü T  LGyel..mbevetele" pazitiv  

tot  1nGltGtt a Latin-i.i~?eri'_í:abdi . r.  nemzeti  ssuVerC:: _ 	a_.-  

✓ _.._.en yesben e8 gesztusokban t0rtcn5 eli..mereÚe _ a 	- 3,, -  

,c itl = ű  miatt  ~ . ú - oro 1t  " . n r iti :U "  ,  a  "T  4 
~
- 

~
. 
~ ~s- ~ ~ 

 
~~ l  

_om :lexun" rovideálásra tett kisérletek17 , a : nauerl'_ka_  

vezetek aktivizúlúss, rövid időre tenyleoea tanó.cs :cz . 

lette vd.ltcztüt úss,  stb. - megszilúrditott Lati n - 	- '.:v  

ratikus er5lt, kedvezett  a nÉp ._°rontpollt''ii n  ú_", s hozza,;  

a'. -_ -_oz is, hogy a fasizmus nem  tudott érdemben tószra lelni  

világháboru idején a kontinens orszáVair_uk tcbbsé~tcer:.   

Erazilia bizonyos  kivételnek száwitottak, moha  as i s  

hory ezek népessége a  kontinens léle:.sz:.~i ú 6nak jel;:r.tős  

al':ott!a..  
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Ugyanakkor az USA jószomszédság-politikája, a "ba-

rátság, bizalom, jóindulat" frazco1őgiá ja, s az snn0'k nyomán  

kibontakozó latin-amerikai együttnüködési kéazs g, u latin-ame-

rikai politikában szerepet játszó valamennyi osztályban És ré-

tegben illuziókat keltett az észak-amerikai imperializmus "a -

ressziv időszakának" 7!!! lezárulása iránt. Az egyes osztályok 

és rétegek különbözőképpen reagáltak erre az illuzióra. A "_a-

gyományos" uralkodóosztály /földbirtokos oligarchia/ sz USA-hoz 

legközelebb eső térségeken /Dominika, I'<icaragua, haiti stb./ 

tovább élvezte az USA barátságát. Dél-Amerika országai nak o l i-

garchiája ellanben_ a fasizmus felé tolódott el, meói j :dve sz  

USA "liberalizálódásától", az általa meghirdetett "hal  af . st'ál" ,  

ás a kilátásba helyezett gazdasági-társadalmi re or::ükt: ! .  E- 

zekben ész országokban sz gyesült Ailamok inkább a 1- 

:itali-á-lódást sürgető nemzeti burzsoázia felé fordult. S két s` ~gt<:len,  

ho-y a "jÓszo mszédsúg" iliUziÓi rövid ide_. karesztkl  

gyakoroltak a latin-amerikai munkásmozgalomra is.  gnn •c'  

l is i i tűnő alapot adott, hogy az USA a fasizmus ellen, a Szov-

jetunió oldalán harcolt; ez bizonyos fokig elksndaze a _ 

ban váló részvÉtelérek imperialista hajtóerejét. /=1lön:;sen k -

ros volt e vonatkozásban 	Browdernek, az észak-amer_n i kom- 

munista párt főtitkárának opportunists politikája, aki a tLe-  

Tani konferencia után az Osztályarc feli`üggeazt í sét, az osztá-

lyok közötti "békaperiódus" bekövetkezését hirdette./ 

A jószomszédság-időszaknak, a latin-amerikai :z.:ssá-

gi-társadalmi fejlődésre gyakorolt jótékony hatása mellett te-

hát kétségkivül megvolt az a veszélye, hogy "szrevc ~ i ;r.=" nö-

velte a függést: a behatolás módszereinek mevúltaz_.a c't:'_sr-

ta egy időre a tényt', hogy a be hatolás fokozódik.  
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A jószomszédság-politika fő célja a f,azdas:gi behato-

láshoz szükséges "nyugodt légkör" megteremtése mellett mind in-

kább a II. világháborura való felkészülés volt. ginnek jegyében 

hivta életre az USA - 15 latin-amerikai ország részvételével - 

1942-ben  a Védelmi Tanácsot, amelynek céljai között szerepeit a 

náci befolyás felszámolása a kontinensen, az USA tehermentesité-

se a kontinens védelmével járó feladatok egy része alől, az At-

lanti- és a Csendes-óceán mellett szükséges támaszpontok bizto-

sitúsa, valamint az, hogy Amerika-barát kormányok maradjanak 

hatalmon Latin-Amerikában, biztositva ezzel az .gyes;lt 11amok 

számára biztonságos politikai-katonai hátországot és ryersanyag-

forrásokat. 18  

Ugyancsak .táborura való felkészúlés'hez tartozott a La-

tin-Amerikába irányuló ideológiai befolyás, tájékoztatás és pro-

paganda állami megszervezése, 1936 -ban a State Depar tmentben 

létrehozták a K ult arális Kapcsolatok Osztályát: ezzel a 

ralis kapcsolatokat  hivatalosan  is a külpolitika részv 

ték. Az észak-amerikai sajtó spanyol nyelvű kiadása meg,::ezdu-

dött. 194o-ben létrehozták az Amerikai Köztársaságok Kereske- 

delmi és Kulturális Lgyeit Koordináló Hivatalt, a Latin-Ameri-

kába irányuló információs és propagandaszolgálat centrumit. A  

rádióhálózat kiepülésével az észak-amerikai propaganda • rd szé-

lesebb tömegekhez ért el spanyolul és portugálul. 

Számos jel azonban ezekben az intézkedésekben is arra 

mutat, hogy a jószomszédság-politika légkörében tett észak-ame-

rikai lépések nem csupán az USA-ellenesség kikövetelte, rövid 

életű taktikai huzások; s rogy a világháborura való  

közben az megyesült Államok előkészitette a háboru utni 

berendezkedését minden latin-amerikai országban. 
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Az információs és propagandaszolgálat vezetője pl. Nel-

son A. Rockefeller lett, egyike azon észak-amerikai milliomosok-

nak, akik a legjelentősebb latin-amerikai érdekeltségekkel ren-

delkeztek. Ugyancsak a tartós berendezkedés előkészítésére vall,  

hogy a 3o-as évektől az Egyesült Államokban megindulnak a latin-

amerikai kutatások. Korábban szórványosan voltak "latin-ameri-

kés" fórumok - pl. 1918-tól a Hispanic  American  Historical Re-

view -, most ellenben számos északamerikai egyetemen latin-ame-

rikai tanszékek alakultak. .L;zek elsősorban akut társadalmi prob-

lémákkal - az indián-kérdés, a mexikói forradalom és C`.rdenas  

kora stb. - foglalkoztak. A témák kiválasztásában bizonyár: köz-

rejátszott a haladó gondolkodásu értelmiség, az ea .y etemis , ~ __  

szinte érdeklődése is, de a fő szempont kc"tsegkiv:- sz volt, 

hogy az USA politikai körei megismerjék a latin-s... .. _ w..a  

belső feltételeit.  

A jászo mszéásé:g-politika iaőszaka valé jábün 	,- 

sült .-.1lsmo_k na`.ys zabésu latin-amerikai koncepció jénelk "n h. d-

ny G", a politikai alőkészi Lése lett. yz volt sz USA  else `:y.ak„_  

inti törekvése ama, először a XIX. század elejém felvázolt t  

szard" neokolonialista elképzelésének megvalésitásárú, amely  

szerint az Egyesült 	elsősorban "békés" m,;aszLre_+__al 	- 

éruval, gazdasági és ideológiai befolyással - valósítja meg he-

gemóniáját érdekszférájában. 

Az Egyesült Államok történeti és eszmetör•tÉneti  

désének sajátos aspektusára, jelie zetes dinamizmusára  ir•' 

ja rá a figyelmet két körülmény.:egyfelől az, hogy' a bél: és esz- 

közökkel fenntartott uralmi szféra gondolata .lv leg nc.1_ 	, 

több mint egy évszázaddal első felvetése után /l. s.3 	C,  

idézett szavait/ került gyakorlati megvalósit: sra. A faltele  
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lehetőségek és kény szeritő körülmények együttes hatáséra reaL; ~ -

ló észak-amerikai politika nagyfoku rugalmasságot ::utat  a stra-

tégiai cél - az észak-amerikai imperialista érdekek 1c:.ctő 

hatékonyabb, a lehető legnagyobb nyereséggel járd és a lehető 

legkisebb erőráforditást igénylő érvényesitése - érdekében. 

Másrészt látni kell, hogy a Védelmi Tanács r_ ár a hi-

degháboru éveiben aláirt Riói Paktum /1947/ és az Amerikai rlla-

mok Szervezetének /1948/ "természetes elődje". .z 	hivja fel  

a figyelmet, hogy  bár a nemzetközi erőviszonyok, az egyetemes 

történetírás 'felől nézve kétféleképpen kell megitélni az LSA-

r.ak a II. világláboruban ill. a hideghéboruban bLtöltö tt szere-  

ét, s bár az USA latin-amerikai politika: jábún 	c  

két szakasz,  a világháboru és a hide g'háboru éveit  vala i 	.s 

összekapcsolja az Egyesült illamok latin-amerikai politikai kon  

cepciójában:az a törekvése, hogy Latin-Amerikában ne csak els -

leges expanziós igényeit /profit, piac, nyersanyag, 	 sz_ o :: /  

elégitse ki, hanem  a  térség katonai-gazdasgi-politikai erejét  

:51h sználja a kontinensen kívüli terjeszkedésben, önnön ere- 

jét egy hegemón uralma alatt tartott szövetséges rendszerben meg -

sokszorozva. 

A jószomszédság-politika alatt előkészitett uj latin-

amerikai politika elfogadtatására - a totális a erikanizúlás al. 

vetett szilárd hátország teljes kiÉpitésére -.már a II. világ_ -.:.-

boru után ker:at sor, uj nemzetközi feltételek között. 
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4. Az USA törekvése Latin-Amerika totális "amerikani -

zálására": az "alávetett szövetséges"-koncenciá /1946-1961/ 

A II. világháboru után az USA egész Latin Amerikában 

döntő befolyásra tett szert; a következő években megvalósulha -

tott az a régi álma, amit az ismert XIX. századi jelszó /"Ame-

rika az amerikaiaké!"/ "helyesbitett" változata igy 
fogalmaz 

meg: "Amerika az észak-amerikaiaké"!, s amelynek csucspontja az  

Amerikaközi Kölcsönös Segélynyujtási Szerződés aláirása /1947/ 

És az Amerika Államok Szervezetének létrehozása /1948/ volt. 

Amit Latin-Amerikában elért, nem volt uj és váratlan 

az USA számára: hosszan dédelgetett terv érett be a ne`yvenes 

évek második felében. De ez a terv - s ez a kérdés az USA uj 

latin-amerikai politikájának egyik kulcsa - megvalósulása pil-

lanatúban már némiképpen anakronisztikus volt.  Nemcsak 
 azért, 

mert az USA erőfölénye már jóval korábban lehetővé tette az e- . 

gész szubkontinens alávetését, hanem elsősorban  aze 

n..: yvenes évek második felére már nem 
 

volt az EgyesJt államok legfőbb célja. 

3rre az időpontra értek be az  USA világuralmi terve-

inek gazdasági-Politikai-pénzügyi feltételei. A II. vil g-boru 

során megerősödtek poziciói az egész kapitalista vi1é ban, s 

célja az volt,  hogy 
 megszervezze a kapitalista téLor ,_, s:.E s 

fellépését a világuralmi terveit leginkább keresztező erő'= - -_ 

világháboruból megnövekedett nemzetközi tekintéllyel 
 

Szovjetunió és a megszülető szocialista országok - cilei. 	
k_aY.- 

cepció kibontakozásától kezdődően az USA gazdasági behatolás: 

már nem csupán a profitérdeket tartotta szem :lőtt: Windinháh t 

politikai célok kerültek 
 előtérbe. Az Egyesült falamok viszony- 
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lag alacsonyabb nyereségre, sőt ráfizetésre is kész volt a cé-

lok szolgálatában, miközben főleg a fejlett tőkés országokat ré-

szesitette jelenléte "áldásos következmény eiből". .ginnek árút  

persze nem az USA, hanem "birodalma" - többek között Latin-Ame-

rika - fizette. 19  

Latin-Amerika nyersanyag-gazdasága továbbra is alap-

vető fontosságu maradt az USA ipara számára, fontos piacot is  

jelentett az amerikai árunak. 2o  De az USA bruházási és segélye  

zési politikája világosan kifejezi, hogy Latin-Amerika immár nem  

több, mint  a szerteágazó világuralmi koncepció egyik részlete:  

195o-ben még első helyen állt az USA k;ilföldi befektetései kö-

zött /38,82 N/, 1955 -ben második, 1963-ban  harmadik helyre ke-

r;ilt Kanada és Nyugat-Európa mögött, s 1945-48 között az  USA  se-

gélyprogramjának 2,6 2-át, 1945 -1959 között kb. 4 ;5-át kapta. 

Minthogy a kapitalista világrendszer stabilizálása s 

a hidegháborus politika, jelentős erőket kötött le, az U _2 '-
ra a 4o-es évek végétől terhessé vált a "jószomszédság"-politik, 

fenntartása. Ezen  kival, a 4o-es Évek első felében. Latin-.meri '__` 
néhány országában megerősödött a népfront-politika. Az orszá`oh 

többsége 1941 után vr.tte fel a kapcsolatot a Szovjetunióval, r:e::-

erősödött a munkásmozgalom /1929 -1945 között megduplázódott a la-

tin-amerikai munkásosztály létszáma!, a kommunista pártok bzfo-

lyáse. A demokratikus kormányok és a néptömegek részéről az :JSA 

nem várhatott támogatást a hidegháborus politikához. Olyan la-

tin-amerikai kormányzatokra volt tehát szikség, amelyek gazdasá-

gi követelések és politikai fenntartások nélkül készek támogatni 

űz Egyesült Államok világuralmi terveit. 

Az Egyesult Államok kihasználta, hogy a népi mozgalom 

balratolódásától, a kelet-európai országok népi demokratikus ~ t- 
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alakulásának ösztönző hatásától rettegő latin-amerikai  burzsoá-

zia is jobbratoládott, s kereste a szövetséget a "hagyományos u-

ralkodóosztállyal" és az USA-val. 1946-ban, a rideg áboru meg-

hirdetésekor napirendre került Latin-Amerika "védelmi felfegy-

verzése" is. Az USA-ból vásárolt fegyvereket a hadsereg ek pár 

héten belül "kipróbálták" - saját demokratikus kormányaik ellen: 

1946-1946 között nyolc országban került ilymódon sor katonai dik-

tatura létrehozására. 

A Latin-Amerika felé irányuló észak-amerikai tőke csök-

kenése tehát nem azt jelentette, hogy az USA "lemond" a szubkon-

tinensről. -11enkezőleg: a legreakciósabb, legkorruptabb, ntpei-

ket leginkább kiszipolyozó diktaturák közremükö: ócével  

össze az Egyesült Államok az Amerika-közi rendszert. 

Az Egyesült Államok az Amerika-közi rendszerben a kö-

vetkező célkitűzéseket kivánta megvalósit&ii: 

1. viszonylag kis erőráforditással Érvéryesiteni 

mán 

 

uralmát a szubkontinens országaiban; 

2. olyan hátországgá kiépiteni Latin-Amerikát, 

a  neokolonializmus terepe marad, s emellett katonai-politikai e-

rejével is támogatja az USA nemzetközi politikáját. 

Az Amerikaközi Kölcsönös Segélynyujtási .L4rgyezm cr_ 
Paktum, 1947/ már két vonatkozásban megvalósította ezeket sz 

képzeléseket: 

1. Leszögezte, hogy a tagországok korlátlan ellenőr-

zést gyakorolnak a szubkontinensen a nemzetközi szerver közbe- lépése nélLl21 ; igy módot adott az USA-nak, hor:17 a tagállaLc __ 
aktiv vagy hallgatólagos beleegyezésével  a legkönyörtelenebb 

fegyveres és gazdasági szankciókat alkalmazhassa a  strukturális, 

reformokra törekvő kormányzatok /guatemalai és boliviai 



10m/ /, demokratikus mozE721mak ellen. 

2. Biztositotta a tagállamok katonai elkotele7ettsget 

az USA kontinensen ivli politikája mellett. 

Az Amerikai ,L.11amok Szervezete /194a száos vonatko- 

zásban tágabb hatáskörLvé tette a szövetsoget, 	több cezkzt 

bztositott az US;. befolyasának fenntartásá'::oz. 

1. nemcsak katonai, de politikaturá 7 s-idr, o'6giai 

vonatozáctan is magszervezte azt az "6sszera jogrendet", <lamely 

7.:Tartalann5. tette az USA latin-amerikai uralmát, s lehet5v6 tet-

te, hoai "szabadon t5r5djék a maga vilá=ret: 

L.  CZ" , .:3ds" kiterjesztsevel az 	±_ndszsn 

tc-Illatokan "jo7os baavatkozási alc,pot" n&rert. 

).  az  A:_Sz-on 

	

ta a latin-ameriki ors7áf -,o 1,- 	 = 

ztkUzi szerveckton /"szavazá"/. 

	

alasi L;nic-C 	szerveLete:L 

aa.Woteovad. ta az .LSz int6zmE:nyrendszerte: a 

• 	4,-7; ,7 	olyan ■-■ 	 V 	 • 

az 

:1:e 6 ,_,ze,_ ,,,e-ee_ez az 6éSZ 

továbbra is ig,yekezett latin-ameriki 

ját "kontinentális egyattm'Llköd6snek" felt:ntatni. 

'X :Inyokat tlaostott, hogy  a velak fenntartott 	-,. 	a 

"furk6sbot" visszateres6t jelentette minden 

kontinens minden valósáos erdekdvel szemben./ S az l-ben Ca-

racasba összehivott Pánamerikai Konferencia elk6szit -Zsekor 2 X. 

százPdi oánamerikanista /6s latin-amarikai konf5feráci/ aszmk 
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,fof lytoncs utődjának tLIntette fel az A:Sz-t vezrlőeszmóket. 

:6tsógtelen, he:y a pánamerikanizmus "védelai eszaléje" 	 zi  

halyen álit a II. világáboru alatt és után airdetett a:Lerik , - 

közi eszmékben. De bdr a frazeológia több mint száz év alatt 

szinte alig változott, P7yakorlatilag tel 	atalakult az ere- 

deti pánamerikanizmus tartalma. 

A pánamarikanizmas tartaima a XIX. század végétől több-

azör atértékelődött. Láttuk, hogyan erősödtt meg a XX. század 

elején az USA "magasabbrend:ségi" ideológiája, ho,q-v eF -yidej:leg 

igazolja az USA Latin-Amerika-ellenes es kontinensen kiv:li ex- 

1Danziós politikáját. S láttuk,  hogy  a 4o-es évektől a szatkon- 

tinanst nirt "avatatt szövetségest" 	 kon- 

v L7  i uraá.ai 0 7  it il:Z3  eszkö zeként .  

A 3o-as évek végétől megujodá pdnamerikanizmus, a:aly 

valóban emlékeztet a száz évval korábbi "eredetir-" 

.aaaak a tarakaa ' eszme: iaazolása. 

ta,ta errs a 7 1- 7 :-,-ssá? 	részt az Lacri 

k5Z:itti k:15,71b66 

a ..Laaeze. A 	 " - - a 

az 	

aaa- 

le , ar- 	" földrész tarmE.sze',..es  áll  

ki, az USA latin-amerikai expanziói idején sz merik-i 	:]-.s: 

== aaactaaegeva„, , .41 +oa,yan .La.lataaegg ,, salt az aaaaa-aaaa 

a.ralom hozhat el az elmaradott, "barbár” országokba. Az uj 

USA 

 
. marandszerben az uA immár lemondot.t a acaltásait  igazsió  "aivi-

lizációs misszióról"; önnön "maLasabbrendaségét" 	azt, 1-_oy a 

szabadság "terjesztésére" hivatott - "rdruházta" az ::Lasz aaari-

kai földrészre. A II. világháboruban Amerika maradt "a s2sL::L,7 

védőbástyája", "a demokrácia utolsó arzenálja" /azon az ala on, 

hogy a többi ország vagy fasiszta diktaturát képvisel, vaLy fa- 
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sL:zta hatalmak áldozata/, amel3nok nemcs- 	.z volt fla , L.t.a, 

hozy ün7::cf-:át me7védje a facizmus ellén, 	"k:.idetésa voLt", 

hcy rszt ve_yen a fasizmus 	1.2..zjc(7ben, az clnyo- 

matt orszok felszabaditásában, ill. ereez mérten segitse a 

legerősebb amerikai országot, az USA-t ebben a "kereszteshadjá- 

ratban". 

_ "kadetéseszme" frazeolóEidja azonban men a fasiz-

ms t'irt6nelmileg és társadalmilag konkrétan köralhatárolható 

jelensér!ére vonatkozott. Egy kérdés az, hozy a II. viláEháboru 

Glatt az EgyesLat !-11emok kormányzó uralkodó csoportai konkré-

tLn a német, olasz, japán fasizmus alien hirdetté14-  ezt  az esz-

m, amely ilyenformén a demokratikus, antifasiszta erók számá-

ra is elfogadható alapot jelentett. A kövt::tkezmény - aLi 	az- 

zal f:1:27L-  össze, hogy az észak-amerikai nagytőkét men 

ditékok vezettk az antifasiszta koalicióba l  hanem .n:Am érdel ,- e-

inak védelma, uj követelések kielé:1-itése - viszont az, -ho:3,  a 

:ánamerikanizmus imnár men csak az amerikai földrész me21a -._1:- 

sa elleni vedekezés jo ,gát foglaita ma-Lában, hamen a tmad::.s le-

hetőség t metestasitő erők ellen a vilá::7 minden pontjn foyta-

tF.ndő "táMadó védekezés" jogát is tartalmazta. S amikor a =7. 

világháboru után, megváltozott nemzetközi feltételek kOztt az 

észak-amerikai tőke érdekeinek fő veszelyeztetője a Czovjet=ió 

ill, a kialakult szocialista tábor lett, naL .yon hamar "hoz:Lr-

td'jtt" a "tamadó védekezéshez" a "preventiv védekezés" alfca-

dása is. 

A pánamerikanizmus  fó  tétele tcváebra is a  "védelem" 

maradt,  csak a "veszély" fogalma változott. 

A Riói Paktum leszögezi, hogy minden amerikai állm 

ellen irányuló támadásnak minősal minden  olyan jelens66, amely 
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valame 7 i ,  amerikai államot veszélyeztet. Az Alapokmány szerint a 

eakozó Szry összehivása indokolt, ha "valamlyik ameT.ikai 

ll:s6rthtetlensét, vy  területi  éps, szuverenitását 

vaEy politikai fügetlensegét fegyveres erőszak, nem f•Lyveres 

erőszakban z-:elentkező támadás, az amerikai földrészen kivüli vi-

szály, vagy bármely más, Amerika békéjét veszélyeztetni alkalmas 

vagy helyzet feryeeti..." 24 - vagyis "veszély" minden, amit 

z USA annak minősit. 

A "küldetés" tartalma /"... a Vii ág civil'7- 4 éjához 

való 1-.ozzájárulésunk napról napra jobban meLköveteli a földre-

,:zcn  bili  lesszorosabb együttmaködést"
25/, a 'sá" és a 

' - reventiv védezl: a" a frazeológia változása nlkl  ca 	. a Li- 

nideL az 	ycit liamok nemz&tkzi oliikjhoz a  

éveiben. 	nyuf:ati félteke "kaldetése" 7"a keresztény kaltura 

és a nyugati civilizáció védőbástyája" stb./ találkozot .L a 

- S nLizetek fe 1 szabaditsá-2a" 	 detett "kel'esz- 

S 

C. -1. .s7; ■ 	o:u iat- 

ihbr. 

 

mini a kacitalista 

száL:á ban.  :.ócIszerei is azonosak voltak: a ko'n-nunista lpártol-

dözése, a szocialista orszok r§.galmazo:se a tömekoLlmunició 
. aindn eszozene ieln.Lszna-as 4,, ai 7  -7  

aiacen "zavarásért", "rendbontElsdrt" a "nemzetközi kammunizmu::: 

aknamunkáját" tették felelőss6g. Olzian kommunistaelleneL time- 

sztóridt ta'.pláltak a propaandában, comicsoktan, a "kelcti 

szartők" ás a szocialista orsz6gokból 

"Loí7hitelesebb élménybeszLImolein" keresztül, =cly 	a 

konnibalizmust is a "Kreml ördöseinek" trm6sztcs tal 

kó -nt" tantette fel. Jellemző, 'o,y a kutai 
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utan már 195-b,:n, amikor még szó sem volt szoros ka-osc - atrl 

=aba és 	Szovjetunió  között,  azt hirdette,az ellenforrafalmi 

propaganda, ho_y a gyermekeket szibériai tóborokba viszik. /!/ 

Pánik tört ki a városi kispolgarság  körében, s a szalők  szózóval  

kaldték el 6-lo éves gyermekeiket  a Vöröskereszt utjén sz USA-

ba, az észak-smerikai hatóságok kön:iörnetera bizva őket. Később 

uténuk mentek, vagy me7próbálták visszahozatni őket, de a 

fvek elején 	tele volt elhagyott, csavargó kubai gyere- 

kekkel./ 

Az antikommunista kampány  célja  kettős volt: gátat e-

melni a szocialista orszáL7ok példája ellen, másfelő 

a koninens népeit, hozy Amerikában "nincs történelmi 

talaja a komaunizmusnak"; következéskéo'oon a: USA vezetés. -.Tel 

hf:roolniuk ke 7-1  visszaszoritásáért. Az E7yes:it 	vezető 

volta evidens, hiszen ez "a ledemokratikusabb szabcf orsz, 

amalz:nek érdekei közösek a szabad vilé7 orczágaina 

Az -.L:7yesalt ;:liamok 	ideoló 'Li 

nysége a 11. világháboru után elsődlegeseri arra iránl - 

ezt az "érdekközösséget" elfogadtassa a szubkontinens nsivai  

kifejlessze benn:k az azonosulás, ill. hLsonulás irénti 

és  készséget, és alkalmassá tegye őket az észak-ameri?ai e7'- 

ményrendszer és az "american way of life" kritihátlan befo - a:- 

sára. Az USA "mazasabbrendaségét" immár nern 

vezettek le, hanem a gazdasági-technikai-tudsménos 

fejlettség természetes következményeként" tntették fel  ezt -- 

':_anEortatva, ho Ly az .Lgyes 7alt i.:11amok vezetésével a "szabad vi-

lág" népei ugyanarra a tökélyre jutnak. A foyasztói szl-

tot állitotta eszményUl az elmaradott népek ale; es a  

munikációs eszközök birtoklásával, áru- és szellemi e:7;ortjév:_l, 
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az órtelmisÉg, a szellemi elit Lszak-Amerikához vonzásával 

ránt arra törekedett, hogy e "mesterséges, l él -he llyv;oodi esi i-

logás" a latin-amerikai népek tudatában elfoglalja a nemzeti, 

gazdasági-társadalmi problémák helyét. 

"Az igazság stratégiája" c. könyvében jegyzi meg Wil-

son P. Dizart, aki a 6o-as évek közepén az USIS magas rangu mun-

katársa volt:  "Ideológiai  vonatkozásban soha nem Érdekelt minket 

a 12 tengeri mérföldes .atár."  

Legkorábban az információ-szolgáltatás ellenőrzésének 

és monopolizálásának intézményes formái épLitek ki; e} .hez még a  

II. vilá' háborura való felkészt lés adta ,öntő impulzust.  ." z 

: irszolgáitat:.:G és propa- ''....a beny o=1 .;., . ,  

t_ n-amerikai tömegkommunikációs eszközök elles Cr'zés  

tov '-  L Ivt_Cleteso'ett a II. vilL.g1'_aborL1L iíLA/L L evc__L ' ..  

ban az USIA vatte at a korábbi propsgu..dacentr  

l;óo-b ~n 2.26o r(_di„- és 16 i.v-é.11ozZ,ss ai,  

l ~ s _cul ~ ur ~ lis +_ö 	~~ 	 •- 	:J _ 

G==!,l-J 	„v-  É s la--;kiadó vGllúla•tG 	re_:.181._ ::zG L  

G .  -, czcr ű"ven."'_~ . vl:"aG" orsz :. : t ~:.n ~_G: ".,`..t is 
~J '  

.`,tv::ve. 1S50-tJl a  SIP-ben és az AIR-ben 	~ ~ _._: _z _ ~ i r::--  

C:et fogadtak el, ami az 	sz úmü rc: :leve szav...Z _t 	ti .... _  

-::tett. Az 50 -es években a  rádió  és tv--.- or•c:.  

ö _ösen 	és  a  környező országokban Co 	-  

-.erikai importból származott, a latin-amerikai sajté  

hlrarqyáz6%c:ík 75 -85 Z-át a 6o-as  évek közetien az  AP és  

2 hatalmas tö::ie`ko,munikciós appr,rái.us i ~ ; .., rvozt:-  

se és kiépitése elsődlegesen azt a  cat szolgálta,  

tin-amerikai népek "az  USA  szemével" - pontosabban az  
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amerikai befoshoz vale' "jóviszonyt" eleve biztositó FaLlon - 

nézzék a világot, s azt a szemléletet, vélemén'it alakitsák ki a 

vilagrál, amit számukra "beprogramortak"; hoy elfoLadják és 

magukénak vallják tehát czokat az eszméket, célkitzéseket, ame-

lyekkel az észak-amerikai tőke latin-amerikai politikáját igazol- 

is. 

A tömegkommunikációs halézat kiépitése a közvetlen ide-

ológiai benatolas más formáinak - mindenekelőtt a kulturalis ter-

mékekben közvetitett eszmék elfoa-adtatásának - is hatékony csa7 

tornája lett. Az észak-amerikai eszményeket propagáló, az észak-

amerikai tipusu boldoLságot a legmagasabbrenda eszménnyé emelő, 

ez észak-amerikai életformát és magasabbrendaséget iErasolé kal-

turális termékek korlátlan bearadását tette lehetővé a:6 	a- 

landokumentlimában leszögezett elv: "... 2 tagállamok ktelezik 

magukat, hoL:y a szabad kulturális cserét mindenfajta 

mád tekintetében - az e7y:2:::s személyiségének ki„.1áré 

- meLkönnyitik."-7  

A  behatolási program neacsak a töme:rszérakorte: f_:er 

és a "töme:7kultura" bedradásával fejtette ki hatását a 

laLsz•lesebb rétegeire, hanem az 50-es évektől mind inkahe 

réteJzek, kalönösen a latin-amerikai  értelmiség  személyes elt- 

lezettséE,:ének kialakitására irányult, főként az öszten.di,fpoliti-

kán és a megélhetési lehetőségek biztositásán keresztal. z - 

szak-amerikai ösztöndíj- kL1lönösen természettudományos, maszaki 

és modern társadalomtudományos vonatkozásban -  biztosította  a le-

..e -c.őséget, hogy a latin-amerikai "kiválasztottak" a hazainál sok-

kal magasabb szinta feltételek mellett szerezzenek korszer:.: tu.I'lo-

mányos maveltséget. 1953-ban 7,614, 1961-ben 9,626, 196'...5-b= 

latin-amerikai egyetemista tanult az USA-ban. Az észak-amerikai 
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diploma volt a hazai érvényese„lés kulcsa  is, hiszen  a  Latin-

Ame-rikában észak-amerikai tőkével születő vallalkozások, intézmé-

nyek az észal.-amerikai szakemberek mellett hozzájuk hasonló  szin-

t;: 

 

latin-amerikainkat kerestek: 196o-ban 4o ezer latin-amerikai  

colozott ezekber.. 28  /Més részük engedett az  USA-ban  felkinált  

lehetőségeknek, és nem tért haza. L jeltűsé.- ésik oldala az Ép-

' n ezekben az években intenzivebbé véle ' egjr'a'oia3" volt, amely  

tömegével esábitotte el a Latin-Amerikában kiképzett értelmisé-

get  is. 29/  

.A latin-amerikai társadalmak megismerését, szondázásét,  

valamint az észak-amerikai propagandatevékenység szélesebb kör-

ben  való terjesztését szolgélta a személyes kancsclntok azon  

formája, amely intenziven 1961-tői, a _,ekehadtest-pro ram kere-

teiben bontakozott ki, de mar a századfordulótól szÚrvé:yosan  

felvetődött, s 1949-ben Truman elnök ujra elővette. Rés:lteseb-

ben D. Acheson 	iniszter fejtette ki 1950-ben: A t::•'ámani  

javaslatból kiindulva  /"G jaridél:OZZIi :ezt a tudást és  

met a v1.láL7  népeinek"!  felajánlotta  Gz észak-a  mar1i.a:  

segitséget pl. a "népszámlálé.s és élettartam-statisztikák tec  

ká. júban" . A  segitség "tudoményOS értékét" - és tényleges jelen-

tőségét az megyes ült Al1emok szénmára - érzékelteti a folytatás: __  

szakértőknek "nem  kell kivétel nélkül szaktekintély e 'kne k _en 

a Lapuk t er i..,letén . ~z a feladat némi értassággcl és szakérte-

lemmel rendelkező fiatalokra vér. Ugy gondolom, szaza a.L talál-

hatunk ilyen jóravaló embereket. ... Csak meg kell keresxe  .k,  

egy kis külön képzésben kell részesitenünk és rá kell beszéln k  

őket, bogy hezajuk szolgálatéban utazzanak kulfúldre»o  
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Az ideológiai befolyás intézményes rendszerének t iépü-

lése és hatékony funkcionálása olyan mélyreható torzulások for-

rÚsa lett, amelyek az 5o-es, 6o-as években a latin-amerikai tar-

sadalmak minden osztály nak, rétegÉnek tudatát, érzelmeit, kö-

vetkezésképpen politikai magatartásút érintettek valamiképpen, s  

nehezen felismerhető, még nehezebben lek;;zdhető ekadál3 okat álli-

tottak az antiimperialista felszabadító törekvések utjába. `.z  

"amerikanizálás" e következméneivel nem foglalkozhatunk ezen-

nel kontinentális dimenzióban; a következőkben egyetlen ország,  

Kuba kapcsán érintjük e kérdést.  

S bár az 195o-es évek végétől Latin-Amerikában kibon-

takozó folyamat  külön ele:azés té aja, annyit  ma'. is jeleznénk,  

hogy  az Amerika-közi rendszer szil ,` ~ : 	hoz, Latin-Amerika  "a- 

merikanizálásához" fazött észak-amerikai elképzelések nem váltak  

valóra. Az Amerika-közi rendszer azon a ponton ingott meg 198-

ban s a következő években, aminek kezdeti szilárds6F: 	kösz.._=  

het te, a forradalmi fellendülés közvetlenül az USA-táao t t  

diktaturák ellen irún,; ult . Az egyesült Zdéaiok, amely  z o-cc 

években minden latin-amerikai modernizÚlési tendenciával  

helyezkedett /leverte a ;uatemalÚi forradalmat, at, megfojtotta  

bolivisi forradalmat, s még az olyan, együttmükö résre alapozo-  

reformterveket is elvetette "a politika prioritása"ürü ; égi.' ,  

mint az 1955-ös Kubitschek-terv/, az 5o-es évek végén, co-os é-

vek elején kénytelen volt szembenézni azzal, hogy huzamos időn  

keresztül nem lehet nyiltan fenntartani a "demokratikus szüe._._-

sdgjogok" eszményitése és a diktaturák támo gatásü, a "kollektiv  

boldogság' hirdetése és a kontinens népeinek nyomort, L .ez`s ': e  

döntése közötti ellentmondást.  
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Az 5o-es évek vébén az oligarcLirlt kiv •ve rai nier: t r : -

da1::i osztályban és rétegben kritikus törne üvé nitt/oz ocztly r-

dck 41ta1 inec,határozott melységben/ az USA—ellenessár- ill.  az c,n-

tiimperializmus. Az ":amerikanizálási" törekvések mintegy ünma ;uk 

ellentétébe csaptak át: a "latin-amerikanizmus" ideológiája, az 

antiimperialista nemzeti és regionális érdek megfogalmazása  min-

den korábbinál átfogóbb méreteket öltött. 
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II . 

AZ  ..:.G1LJuLT r.LitiitiiOK LS KUBA KAPCSOLATA A  KU`.:.=  

/1898-1959/ 

• Az 	esült : llsmok kubai gazdasági-politikai behato- 

lásának koncepciója nem tért el lényeges vonatkozásokban latin-

amerikai politikája általános tendenciáitól. Témánkban viszont 

azért különösen fontos Kuba, mert itt érvényesültek legintenzi-

vebben és legkövetkezetesebben az USA "amerikanizálási" t'irekvé-

sei 1959-ig, itt mutatkoztak meg a legkorábban az ideológiai be-

folyás torzító következményei. S végül itt gyczo"tt  1959-hen az a 

forradalom, amelynek fő belső lenditőereje sz "aaeriksnizálri" 

kívánt kubai nép végsőkig elszánt, antiimperialista patriotizmu-

sa volt. 

A különösen célratörő, sokoldalu ideológiai befolyás  

kiépitését az tette lehetővé, hogy az  USA és Kuba között kozdet-

től különlegesen szoros függési viszony  alakult  ki. Szükségessé 

viszont azért vúlt, mert a századfordulótól kezdve sehol Latin- 

Amerikában nem fogadta olyan mély és általános, heves népi J ülö- 
let  az  USA-t, mint Kubában, és a nemzeti törekvéseknek sehol 

volt olyan történetileg megalapozott antiimperialista töltésük, 

mint ebben sz országban. 

Ez a különleges helyzet Kuba - ill. Kuba és az US:_ 1. _ -
cának - történetéből fakad. :azért az érdemi kérdések tárgyalása 

előtt szükségesnek tartjuk összefoglalni e harc fő tendenciáit és 

csomópontjait. 
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1. A  kubai fü~gatlensEgi törekvések és nz 	:si-  

lz...ok beavatkozása  /1696-ig/  

Az yes;:lt Államok már a XIX. század első évtizedétől  

k;lönleges erőfeszitéseket tett, hogy Kubát - amely fekvése és 

természeti gazdagsága miatt felfedezése óta a gyarmatositó érde-

kek kereszttüzében áll - magához csatolja. "Ahogy a gyümölcs, ame-

lyet a szél leszakit a fáról, nem tud - még ha  akarna sem - a le-

vegőben maradni és nem leesni a földre, ugy a Spanyolországról le-

választott és a mesterséges kapcsolatokat vele megszakitó Kuba sem 

tudja fenntartani magát, és elkerülhetetlenül vonzódnia kell az  

Észak-amerikai szövetséghez." - hangzott a politikai prognózis 

1823-ban, a Monroe-doktrina meghirdetésének évében, J. Q. Adams 

álltitkár "érett gyümölcs-politika" néven  ism_crt  tct ~ 1c ben. 

Az USA XIX. század eleji terveiben reális helye volt a 

partvédelmi szempontból fontos Kuba annektálásának, végre_: j tásá-

ra azonban a feltételes nem voltak alkalmasak.  A kubai na`z -te-

kosságg - az egyetlen osztály, amely akkor a fá getlensÉgi mozga-

lom élére állhatott volna - nem követte a latin-amerikai orszávc:: 

példáját. Fő érdeke a rabszolgatartó rend fenntartása volt, s en-

nek támaszát - főleg a haiti-i rabszolgafelkelés után - a  szige-

ten állomásozó spanyol katonaságban, a gyarmati uralom far ::mar:,-

d: s ban látta. az ekkor gyenge USA viszont  Kubában  is a status  

quo fenntartására törekedett: táplúlta a spanyol lianas érzelme-

ket, az annexionista mozgalom csiráit, de a sziget fez etlenné  

válása  ellen foglalt állást mindenkor, amikor a latin-amerikai és 

a kubai felszabaditó szándék azzal a veszéllyel járhatott, hc;:y  

Spanyolország az  USA  valamely erősebb európai vütelyt . ra; javára  

lemond Kubáról.  
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Az i o-l8;o-es években Kuba mind inkább a cukor es a 

Latin-Amerika ellen irányuló expanziós tervek miatt lett fontos 

cz USA-nak.  Gazdasági kapcsolatai növekedtek Kubával. 2  Továbbra 

is az észak-amerikai politika kulcseleme maradt az érzelmi szá-

lak erősitése. De ezzel egyidejleg Kuba megvásárlásúra is kisér-

letet tett ez USA: a monopolista érdekek számára mindegy volt, 

milyen formában birtokolják a szigetet, a hangsuly a birtokláson 

Volt. 

Ezekben az évtizedekben két fdggetlenségi koncepció 

csapott össze Kubában. Az egyik a nagybirtokos osztályé, amely-

számára mind terhesebb lett a spanyol uralom, mióta a rapacu kor 

európai elterjedése Kuba cukorexportját növekvő  mértékben az USA 

felé irányította. A  nagybirtokos osztály az lS687ba __ozé odctt 
"tiz éves %.iboruban" :cár megpróbálta kivívni a fLggeticnsÉget. 

De a rabszo_gaság intézményének átmentésére törekedve mefosztot-

ta népi bázisóntól a mozgalmat; a húboru nem ért cert. Az 1cdc 

évektől, a cukortermelés gépesitésének, Lodernizálúsénak bovezo-

tésétől viszont a nagybirtok már "tőkeéhes" lett: mar nem a tel-

jes * dLgetlenseg következetes  kivivés£ ra törekedett, hanem m ..1 nden 

olyan "félmegoldás" /autonómia vagy annexió/ kielégítette volna,  

ami szabadabb piaci kapcsolatokat és nagyobb  tőkebeáramlást tesz 

lehetővé. 

Kuba kapitalizálódósa, a nemzettéválás gazdas.gi, tár-

sadalmi-kulturális feltételeinek beérése a századvégre jelentős 

mértékben differenciálta a társadalmi strukturát. Megerősödtek 

azok  a társadalmi erők /cukor- és dohányipari burzsoázia, kic 

Cárság /, amelyek érdekeit már korábban is sortette az dny :or: : _ 
kereskedelmi monopóliuma,  amelyeknek  nem f:zeá tt érdek :k a r, b-

szoigasúg fennmaradásához, akik tehát a XIX. század elejétől a 
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függetlenségi mozgalom potenciális erejét alkották. A század ale-

jén hajlottak még az akkor számukra előnyösebb lehetőséget kinálé 

srnexionizmus felé. A XIX. század végére azonban az észak-ameri-

kai törekvések /beépülés a cukortermelésbe, a birtokoncentráció 

fokozódása, a kubai feldolgozóipart veszélyeztető ;-rotekcicnista 

vámpolitika/ mind közvetlenebbül veszélyeztették e társadalmi erők 

érdekeit, igy a "nemzeti burzsoázia" szak rétege, a városi és vi-

déki kispolgárság immár a teljes függetlenség kivivásút akarta. 

hozzájuk csatlakoztak az 1886-ban felszabadult, megélhetést kereső 

volt rabszolgák, s a bérmunkások is, akiknek száma a dohányipar 

fejlődésével, a cukorgyártás gépesitésével, az ültetvényes gaz-- 

dálkoás kapitalistafejlődésével megnőtt, s akik már Ü szerve-

zett oszt ályharc első formáit  gyakoroltk. 

Az USA, amely a századvégre elérkezettnek látt a  az i-

dőt, hogy  - elsőnek a megmaradt spanyol gyarmatokkapcs án - __;')V3 -

telje Latin-Amerika ujrafelosztását, számait azzal, hogy a 

getienségi er n:  győzelme megnehezíti Kuba birtokbavételét. 
mivel az 1895-ben kirobban függetlenségi háboru már Kuba győzel-

mét igérte, 1898-ban beavatkozott: hadat  üzent SpanyolorszÚgnak. 

Kuba nem volt még független állam, igy meg sem hivták a spanyol-

amerikai héborut lezáró béketárgyalásokra, ahol az USA szabiid ke-

zet kapott a sziget "oltalmazására". 1899-ben észak-amerikai csa-

patok szállták meg Kubát: a függetlenségi hadsereget feloszlat-

ták, s megindult az USA "berendezkedése"» 
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,  
2. Az E ~,yesult `llamok gazdasági-ooiits.kal "berendez- 

kedése" az 193o-as évek végéig  

Az USA protektorátusként akarta elismertetni Kubut, de 

be kellett látnia, hogy  a kijátszott néptömegek elkeseredése a  

harc folytatásához, sőt a Kubára szemet vető európai imperialis-

ták beavatkozásához vezethet. azért olyan kompromisszumot kere-

set., amely me gfosztja alapjától a függetlenségi mozgalmat, vi-

szont biztositja, hogy minden más nagyhatalom kiszoruljon a szi-

getről. 19o2-ben az USA elismerte a Kubai Köztársaságot. anrek  

faltételeként azonban elfogadtatta  az un. Platt-cikkelyt, amly  

szerint: Kuba nem köthet "függetlenségét csorbitó" szrződést  

.._1s országokkal; nem engedheti át területét idegen hatalmaknak  

gazdasági-katonai felhasználásra; nem  vehet  fel tőlük k öltségve- 

tése bizonyos hányadát meghaladó hitelt. Az USA-t viszont külön-

leges előjogok illetik meg: korlátlan beavatkozási joga van,  s  

a kubai korgúny támasz7ontokat és kikötőket biztosit szán: , .. 

A cikkelyt, amelynek tartalmát a két ország ,  közi  

"örökös szerződésben" is rögzitették, hosszas vivődas után fo-

gadta el a kubai alkotmányozó nemzetgyülés. De más ut a legalább  

formális önállóságra nem volt.  

Az USA ettől kezdve gyarmatának tekintette Kubát.  /Az  

észak-amerikai lakosság jelentős része 1959 -ig azt hitte, való-

ban  tényleges gyarmat a sziget./ Számos elképzelés született  

"felhasználására". /Volt olyan is, hogy Kuba lesz a négerkérdést  

az USA számára "megoldó" "fekete állam". A fő szempontot 19o2-

ben ig • fogalmazta meg L. tiVood, a Kubában állomásozó éuzak-ame-

rikai csapatok főparancsnoka: "vény, hogy a Platt-cikkely 'kevés  

vagy semmi függetlenséget nem hagyott Kubának, s enne  . ezyetlen  
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le:.etősége most, hogy az annexiót keresse. Lz persze némi időt 

igényel, s mindaddig, amig Kubának saját kormánya van, fölöttébb 

kivánatos, hogy legyen mellette valaki, aki heladésa és sorsárak 

jobbrafordulása felé vezérli... A Kuba fölött  gyakorolt,  s nem-

sokára kétségkivül birtoklássá váló ellenőrzéssel  rövid idő a-

latt ellenőrizni.ogjuk a világ cukorkereskedelmét. ... A sziget 

fokozatosan észak-amerikanizálódik, s idővel a miénk lesz a vi-

lág egyik legszebb és legkivánatosabb birtoka." 4  

19o2-1919 között az USA háromszor szállta meg katonai 

erővel Kubát, s gyorsan benyomult a gazdaság minden terletére. 

2őkebefektetÉse 1896-ban 5o, 19o2-ben 8o, 1913-ban  22o, 1928-

•  bs. 1.250 millió dollár volt . 5  szak-amerikai tulajdonban  volt 

::ubs_i cukortermelés 21 -a 19o5-ben, 62,5 N-a 1926-27-ben. Ku-

ba importjának 19o2-6 között 45, 1917-21 között 74 ;S-a az  USA-

bél származott. Az 19o3-ban zeLkötÜtt kölcsönössézí e ,ezmn 

Soo észak-ameri :.ai termékre adott 2o-4o S-os vamkedvezmnyt l:u-

bé.ba: . 3 sz ugyanakkor aláirt cukor-eEyezmény kedvező : el c:tele-

ket biztosított az ..lső évtizedben e - jórészt eszek-ümerii 

lsjdonu - kubai cukornak az USA piac án. 

Yintho`y Kuba fő devizaforrása a cukor, az egyezmény 

sulyos veszteségeket okozott mindannyiszor /pl. az I. világhábo-

ru alatt/ 1  amikor a cukor világpiaci ára emelkedett. :.5w na`yobb 

problémát jelentett, amikor a világháboru után, s knönösen sz 

1929-32-es válság alatt, az USA csökkentette cukorvásárlásét. 

devizaproblémákon tul ez  tartós belpolitikai válság forrásává 

vált az 192o-as évektől: csökkent a cukornL ,étermesztáa és c•ykcr- 

g , ártás termelékenysége, 12o-ról 8o-90 napra r övid'ilt : i ..nf ra 

/a nádaratási idaszak/, s fokozódott a - kor:ibbn ü =n1::crő-

imr_orttal amugy is magasan tartott - mezőgazdasági munkanél_: á-

liség. 
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Az 1933-35 -ös forradalom alapja ez  a  tartós belpoliti-

kai válság vo_t. Fokozta az indulatokat, hogy Gerardo y:achado el-

nök /1925-33/, miután demagóg reformigéretei nem csillapitották 

a munkanélküliek, a parasztok, sea jelentékeny erőt képviselő 

szervezett munkások forrongását, féktelen terrort vezetett be, 

különösen az 1925-ben alakult kommunista párt ellen. 

A forradalom alatt előrelátóan manőverezett az USA. 

:inthogy Kuba gazdasági kiszolgáltatottsága teljes politikai 

f;iggésre, az USA mindenkori havannai nagykövetének teljhatalmá-

ra vezetett, - az Egyesült illlamok 1934-ben már "veszély nélkül" 

lemondhatott a Platt-cikkelyről, eleget téve a "jószomszédság" 

szellemének csakugy, mint a kubai patrióták mind erőteljesebb 

követelésének. Mindazonáltal nem mondott le a közvetlen es köz-

vetett nem-fegyveres beavatkozás egyetlen eszközéről sem. Annál 

inkább, mert Kuba kiszolgáltatottságának lényege - a :azdssági 

függés - mind jobban fokozódott az 1929-32-es válság után.  Az 

1934-es uj kölcsönö:;ségi egyezmény ujabb 400 észű'..-smcriks_ 

nak adott vámkedvezményt. Az ezzel egyidejűleg aláirt cukorkvóts-

egyezmény azonban megkötötte a kubai cukor részvételének 

az észak-amerikai fogyasztásban. Mivel az USA továbbra is 6o-8 

között részesült Kuba importjából, Kuba észak-amerikai c;:_o_- -

exportja viszont korlátozott lett, a kvótarendszer tovább ron-

totta skubsi külkereskedelmi mérleget a két ország kapcsolatá-

ban.  

A hadsereget az 1933-ban puccsot kirobbanté Fulgenció 

Batistán keresztül ellenőrizte. 1936-39 között gyors egymásután-

ban mondatta le a kormányokat. A jószomszédság-politika elvei 

lápján, mérsékelten radikális kormányt  kivánt stabilizálni, a-

mely "egyensulyt" teremthet, s kormányzati liberalizmussal, re- 



-4o - 

formokkal csillapitva a forradalmi követeléseket, biztositja az 

észak-amerikai és kubai tőke"nyugalmát". A "lentről jött", a 

szinesbőrü lakosság bizalmát és a szervezett munkásság valamint 

a kommunista párt támogatását is élvező Batista elnökké válasz-

tása megfelelőnek látszott e célra. 

3. Az észak-amerikai behatolással szembeni kubai ellen-

állás eszmei alapjai. AMarti-i eszmerendszer néhány kérdése  

Kuba birtokbavételének ideológiai eszköze a furkósbot-

politika időszakában az agressziv denacionalizálás volt. Az USA 

- főként az 1899-ben átszervezett iskolarendszeren '_keresztűló - 

önnön "magasabbrendűsége" feltétlen elismertetésével igyekezett 

féleleiire és a gyarmatositÓ "civilizátor" iránti "hálára" kondi-

cionálni a kubai nÉ:pet. A nemzeti tudatot, büszkeséget azonban 

nem  sikerült kiirtania az emberekből. INemcsak a kizsá.m. s ti- ei 

tömegekben maradt eleven, amelyek jenkiellenes nemzeti üszkes -

gét az 1898-ban elvesztett háboru emléke, a "majdnem-elárt vá- 

ak" nosztalgiája táplálta, s amelyek számára a f: ;getlensé`i 

háboru emléke határozott gazdasági-társadalmi követelések össze-

foglalását jelentette /1. a függetlenségi háboru veteránjainak 

mozgalma/. Az uralkodóosztályok is büszkék voltak kubai mivol-

tukra, még La be is hódoltak az USA-nak az első évektől /1928-

ban, a VI. Pánamerikai Konferencián képviselőjük az USA beavat-

kozási jogának fenntartása mellett szólalt fel/; "sérelmezték", 

ha az USA durva módon megbántotta nemzeti érzelmeiket. 

Mind a kubai nép, mind az uralkodóosztályok José 

titól7.származtatták nemzeti öntudatukat, attól a Martitól, aki-

nek politikai ólet:nüve a fü getlenségi háboru eszméinek legmaga-

sabb szintű összefoglalása. 
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Marti eszmerendszere kiemelt figyelmet érdemel. A ha-

lálát követő évtizedekben Patása nemhogy nem csökkent, de növe-

kedett, tágult, uj és uj dimenziókat öltött.Kubábar.. A XX. szá-

zad elején még a függetlenségi háboru elvesztésével kijátszott 

reményeket jelképezte a tömegek számára. Az 192o-as évektől már 

olyan előremutató nemzeti programot képviselt, amelyben minden 

progressziv társadalmi mozgalom - a radikális kispolgárság, ér-

telmiség, a szervezett munkások, a kommunisták - megtalálta kö-

vetelései alapját és igazolását, s amely összekötő kapocs lehe-

tett a különböző osztályokat képviselő, de egyazon strukturális 

problémákat érintő mozgalmak között. S hatása egészen különleges 

dimenziókat öltött az 1959-ben győztes kubai forradlc mban. ":.:ar-

ti kortársunk" - igy méltatták 1973-ban, a születése 12o. évfor-

dulójára rendezett megemlékezések egyikén. S valóban, a kubai 

forradalom marxista igényű elemzése arra a - tudományos bizon'i-

tást váró - feltevésre inspirál, hogy a forradalom talán la:- 

játosabb nemzeti vonása: Marti eleven hatása a forradalom szü-

letésétől, s a  szocializmust épitő Kubában. 8  A mai kubai patri-

otizmus és internacionalizmus antiimperialista tartalma .:arti-

tól ered; viszont hozzá vezethetők vissza azok sz idealista, 

"osztályokfeletti", morális principiumokat abszolutizáló ale-

mek is, amelyek a forradalom után is jellemezték ú társadalom 

fejlődéséről vallott kubai nézeteket. 

E tanulmányban a teljesség igénye nélkül csupán néhány 

kérdést kivánunk felvillantani Marti  élete úvével, valamint:ird-

vcgig érvÉnyesülő, napjainkban kiteljesedő hatásával9  kapcsolat-

ban.  Azokat a tényezőket emeljük ki, amelyek egyrészt megvilú- 

gitják Kuba és sz USA kapcsolatának témánk szempontjából l e--c:. 

tosabb aspektusát - a kubai nép USA-ellenes magatartásán.. c- 
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mei-ideológiai alapjait -; másrészt azokat, amelyekre a forra-

dalom utáni Kuba kapcsán még vissza kell térnünk. 

A XIX. század végén Marti fejezte ki a legmagasabb szin-

ten  a kispolgári bázisu kubai függetlenségi mozgalom törekvéseit. 

Kuba fejlődését a diverzifikált, modernizált kisbirtokos mező-

gazdasági termelés révén látta biztositva; erre épülhetett volna 

fei a cukor-, élelmiszer- stb. ipari termelés. . z a "kistulajdo-

nosi kapitalista fejlődés"-koncepció nemcsak a városi és vidéki 

kispolgárság, hanem az iparban és mezőgazdaságban proletariali-

zálóal dolgozók vágyaival is találkozott, hiszen a "fiatal"  pro-

letariátusban - különösen Kubában, ahol a gépi nagyipar nem  bon-

takozott ki - erős volt még a tulajdonosi ösztön. Másfelől e 

koncepció  messzemenőkig  Kuba tényleges adottságaira ép:lt: csök-

kenthette volna a . monoexportáló, élelmiszer-importáló jelleget, 

a  külkereskedelmi sebezhetőséget; az árutermelő kisbirtok pedig 

nemcsak "igazságosabb" volt a latifundium-rendszernél, hanem - 

mint  Latin-Amerikában mindenütt - termelékenyebb is. 

Más kérdés immár, hogy Martinak a nemzet és a t;_.=--

dalom fejlődéséről vallott nézeteiben kispolgári  osztályának  min-

den tudati korláta, idealizmusa benne volt. Meggyőződése volt, 

ho 	a "kistulajdonosi kapitalizmus" humánus és reális alterna- 

tiva az USA-ban megismert, elembertelenitő kapitalista fejlődés-

sel szemben, s hitte, hogy az osztályok kölcsönös jóindulata és 

megértése /s mindenekelőtt a nemzet érdekeinek szem előtt tartá-

sa/ olyan  harmonikus társadalomfejlődés alapja lehet, amelyben 

az állam a "közjó" szerve. A politikai vezetők morális köteles-

ségévé ennek elérését tette. Jellegzetesen Marti-i álláspont: 
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"Mindenkivel, mindenki javára." /Kétségtelen, hogy :.:arti nagyobb  

rokonszenvvel és szánalommal fordult a szegények, mint a gazda-

gok felé. Emberileg-érzelmileg az észak-amerikai munkások sztrájk-

ját is megértette; de szolidaritása humanizmusából fakadt, nem 

jutott el az osztályellentétek és az osztályharc tudatositásáig. 

:::arxot azért tisztelte, mert "a szegények oldalán állt"./ 

Ez  a  Kuba lebegett Marti szeme előtt, azt akarta megva-

lócitani az "egész nép" egyesitésével, amikor mindenek fölött ál-

lá szent célnak jelölte meg az ország felszabaditását. Dc bár a  

társadalom fejlődésére vonatkozó álma idealista volt, a nemzeti 

függetlenséget célzó közvetlen célkitűzése nem azért volt elérhe-

tetlen, mert a volt rabszolgatartók és volt rabszolgák, a tőkések 

és proletárok egyesitésére számított: a nemzeti felszebaitó moz-

galom itt is háttérbe szoritotta egy időre az osztályharcot, s a 

teljes függetlenség kivivásában a cukor-arisztokrácián kivl -

den osztály és réteg érdekelt volt. 

A kubai függetlenségi háboru legsajátosabb probléma= 

bukásának oka a következő: az 1890-es évek elején minden belső 

tényező /a nemzettéválás feltételei, a gazdasági fe jlLd a s  iré ya, 

a függetlenség kivivására képes társadalmi erők megszerveződése 

csaknem 3o éves vajudás után/ - alkalmas volt arra, hogy a f ~f7 •••• 
 

getlenség kivivásához vezessen. Sőt a belső feltételek egyideja 

beérése következtében a fü' ;getlencégi mozgalom olyan forrpo: an  

állt, amikor a felszabadulás halaszthatatlanná, létkérdéssé vált  

számára. Ugyanakkor az adott nemzetközi feltételek - az Uaz ex-

panziós törekvései - mellett a függetlenségi háborunak nem volt 

győzelmi esélye. 

Az egyetemes történetirás az 189L , -as spanyol-amerikai  

háborut tartja a világ ujrafelosztáséért meginduló imperialista 
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harc  első jelentős állomásának, Mindeddig kevesebb figyelmet for-

ditott viszont arra, rogy 1898 - Kuba szempontjából - már nem  

annyira a szabadversenyes kapitalizmus korában lezajlott latin-

amerikai függetlenségi í_áboruk "zárótétele"; sokkal inkább minő-

ségileg uj jellegü harcok,  az antiimperialista nemzeti felszaba-

ditó mozgalmak "nyitánya" volt, amely történetileg rerdkivül ko-

rán, az imperialista ujrafelosztás megindulásával jutott kifeje-

zésre.  

A kubai függetlenségi háboru elbukott; - s a régóta  

"kiszemelt", közeli, gyenge Kuba bukása az USA-val szemben szak-

ség;:zerü volt. "Nyitány"-jellege ilyenformán szinte fe1is:aer ~ . e-

tetlenUl feledésbe süllyedt, hatása nem érvényesülhetett a  } :. 

század első felében sehol. Valahol mégis nyoma maradt annak, hogy  

e háboru minőségileg  uj jelenség a latin-amerikai földrész törté-

netében. Ez a nyom: Marti eszmerendszere.  

Marti ugyan sosem foglalta tudományos - még kevésbé  

marxista szemszögből pontos - definicióba az imperializmus lénye-

gét, törvényszerségeit; de a századvégen senki Latin-Amerikában  

nem látta olyan pontosan, mit jelent - s mit fog jelenteni - ;:z  

észak-amerikai imperializmus a fejlődő országok számára, mint :.: úr 

ti. Az 1860-as évek végére számot vetett azzal, hogy az  gyesalt  

~l1amok gazdasági-katonai fölényében rejlő veszély fel.amulje a  

spanyol birodalomét. Az első következtetés ebből ez a felismerés  

volt, hogy Kuba politikai függetlenségének alapfeltétele a gaz-

dasági függetlenség: ebben a meggyőződésben farcolt az an exio-

nizmus ellen. "Aki gazdasági uniót mond, az  mond  politikai uniót  

is. Az a nép parancsol, amely vásárol. S az a nép szolgál, ame-

lyik elad. ... Amely nép meg akar halni, egyetlen népnek ad el;  

amelyik meg akarja menteni magát, többeknek. ... Amikor egy erős  
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nép enni ad a másiknak, szolgává teszi." - irta. lo  

A másik következtetés már tolmutat a "szűk nemzeti" ér-

deken. Marti zseniális tisztánlátással mérte fel, hogy az USA u-

gyanazon sorsot késziti elő valamennyi latin-amerikai ország szá-

mára, s felismerte,  hogy  a kubai nemzet sorsa összefonódik Latin-

Amerika minden országának sorsával. Az Lgyesült Llamok veszélyes 

katonai-gazdasági sulyával szemben, a közös veszély ellen a közös 

ryelvü, hagyományu, közös vallásu, közös "faju" latin-amerikai  

népek összefogását hirdette Marti; a "képmutató pánamerikanizmus-

sal" szemben a "mi Amerikánk" "felszabaditó latin-amerikanizmu-

sát"; az ",szaki kolosszus" telhetetlen étvágyával szemben a "má-

sodik felszabaditó háborut". 

A nemzeti függetlenség kivivására irányuló törekvas 

késztette arra, hogy megfogalmazza azt az egyetlen lehetőséget, 

ami a kedvezőtlen nemzetközi feltételek mellett is elősegitheti 

Kuba felszabadulását: az USA expanziója ellen irányuló latin-ame-

rikai közös platformot. S ebben a törekvésében nemcsak a pusztán 

érzelmileg körülirható "jenkiellenességen" jutott tul i::arti, s 

vált a fejlődő országok mai antiimperialista nemzeti ideológiái-

nak előfutárává. Latin-Amerikában először nála fonódott össze a 

lcgmélyebb patriotizmus a progressziv, tényleges közös érdeket 

kifejező "latin-amerikaisággal". "... Kuba és Puerto Rico füLg -et-

lensége - irja - nemcsak annak egyetlen eszköze, hogy a két szi-

get lakosai számára biztosittassék igazságos munkával a szabad 

emberek tisztes jóléte; hanem elengedhetetlen törtanelmi lépés 

ahhoz, hogy megmeneküljön a szabad Antillák fenyegetett függet-

lensége, a szabad Amerika fenyegetett függetlensége ós az észak-

amerikai köztársaság méltósága". 11  
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vázlatos áttekintésből is kitűnik: a :.:arti-i eszme-

rendszer "kulcsa" abban van, hogy az 1895-98-as függetlenségi 

.áboru kritikus történelmi ütköző volt Kuba számára. A függet-

lenségi mozgalom előtt álló fő feladat kezdettől az volt, hogy 

felszámolja a gyarmati rendszert; közben azonban szembe kellett 

nézni azzal a problémával, hogy az észak-amerikai beavatkozás 

részint konzerválja a gyarmati rendszer bizonyos örökségeit. /1. 

nagybirtok-rendszer/, részint uj ellentmondásokat helyez a ré-

giek mellé és fölé. 

történelmi ütköző legmagasabb szintü kifejtése Marti 

politikai-ideológiai életműve. Független nemzeteszméje megalkotásó-

ban kora konkrét valóságához tapadt; az észak-amerikai beavatko-

zás következményeinek tudatositása azonban olyan "prognosztikus" 

következtetések zseniális levonásához vezette, amelyek csirafor-

mában megvoltak ugyan, kifejlett állapotban azonban csak a követ-

kező évtizedekben jelentek meg fokozatosan a kontinensen. 

Minthogy a XIX. század végén a politikai fö`getle nség:.- 

ket korábban elnyert országok nem álltak ilyen - multat és jövőt 

egy pillanatba foglaló - ütközőponton, Marti eszméi nem leltek 

visszhangra a kontinensen. S mivel Kuba elbukott - s a történeti 

pillanatot a folyamatok lassu kibontakozása váltotta fel - a 

"teljes" 14arti Kubában is évtizedekre időszerűtlenné, "koraivó" 

vált. 12  

Minthogy azonban Kubában a XIX. század első 5o évében 

.zok a' folyamatok valósultak meg egymás után, amelyeket :..érti 

;FIX. század végének történelmi pillanatában előre látott, a --2- 

ti-i élatmü valamely részében, aspektusában L:inden időszak i 

den progressziv társadalmi mozgalma támpontot nyerhetett. Marti 

hatása ezért kiirthatatlan volt Kubában. S mivel a ,::ürti-i esz- 
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merendszer mindegyik vetületének hatalmas eszmei mozgósitó ereje 

volt Kubában - s mert Kuba minden strukturális problémája, megol-

dásra váró kérd ~:se végső fokon a külső és belső elnyomás problé-

máját jelentette -, mind a kubai uralkodó osztályok, mind az USA 

fenyegető veszélyt láttak Marti eszméiben, s mivel  kiirtani  nem  

tudták a kizsákmányoltak szívéből, a 20-as évek végétől meghami-

sitására illetve hatása semlegesitésére törekedtek. 

4. Kuba intenziv ";:amerikanizálása" és ennek következ- 

méryei  

Az "agressziv denacionalizálás" kubai eredménytelensé-

gének felismerése egy időre esett a jászomszédság-olitika mer!- 

hirdetésével. Azok a törekvések, amelyekkel az USA a maga számú-

ra kedvezőbb szubjektív feltételeket igyekezett teremteni Kubá-

ban, egybeestek a jószomszédság-politika általános elveivel: az 

USA iránti "jóviszonyra" akarták kondicionálni a kubai népet. A 

specifikus kubai feltételekből következett, hogy e "jóviszony" 

kulcskérdése annak elfogadtatása volt, hogy az Egyesült Jllamok 

kubai jelenléte nemcsak összeegyeztethető a "független nemzet"-

ről vallott eszmékkel, hanem - mivel az USA gazdag és "bőkezű" - 

az egyGttmüködés Kuba ás a kubai ember "haladását" és javát szol-

gálja. A "kondionálás" e tartalmát az az eszme alapozta meg, 

amely éppen a j6szomszédság-politika időszakától kezdte felvál-

tani a pánamerikanizmus eszmerendszerében az USA "civilizátori 

missziójáról" hirdetett nézeteket. 	szerint a "magasabbrendűség" 

nem faji-vallási stb. premisszákból ered, hanem a "fejlettség" 

szinoniiája. Lbből két következtetést származtatott az USA: hogy 

vezetése alatt, az általa kijelöl, uton a "baráti országok" u-

gyancsak elérhetik ezt a "magasabbrerdüséget"; illetve Logy, a- 
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érik, _=J 
 

ezt Cl  nem  	az USA fejlettsc ,̀e, Gbszoll::t szakértelme a  

~ ara:i":ci::: arra, hogy  vezetése alatt 2"bürati" országok e cél  fe-

lé haladnak.  

2bből az elvből  ágaznak le azok a - túrsadalmi osztó-

lyok és rétegek szintjére  lebontott - eszmék és eszmények, ame-  

lyekkel a zavartalan uralom feltételeit.meg akarta teremteni  az  

.:1lc:mok.  

Az 1933-35-és . forradalom után számos kuboi - "eltétel 

nagymértékben kedvezett annak,  hog,   az USA  e k  rc ~  ~cl;=G _ig vu  - 

lósuljon. 

 

1/ A kubai burzsoázia "behódolása". .zir.ek ter_der_ciLli -  

:_,:.1ő_.sen a ._- ybirto:>osa g, az e portőr-réteg, a cukor -,1=e_;.k  

k `;rébsn - 	század elejétől erős volt. Az 1933-3-6s forra- 

dalom azonban ezt a "nemzeti burzsoáziát" is meL'r:iasztotts, amely-

nek gazdasági érdekeit keresztezte az  USA expanziója.  _:  

burzao....zia ettől kezdve gazdaságilag-politikai la min  

és telieteti nebb tényező lett: elismerve az  USA  :re;, 	mer  

és a ,roletariátustól való félelmében nem akart szembekerülni  

le. .::i több, osztályellenségével, a proletariátussal s_es sni mL.  

gatartás ó;t is sz a tudat határozta meg, hogy "megbizhet" az  USA-

ban:  sz a forradalommal szemben is megvédi. 

z sz uralkodóosztály a 20-as évektől a n gs oszt= 

dekét szem előtt tartva  igyekezett "kisajútitani" .;:artit: ú öz-

tÚrsaság hivatalos ideológiája fél évszázadon ét meghamisittya,  

követelés nélküli érzelmi töltéssé, szinte vallássá sterilizalta 

a martianizmust.  

2/ X józzomszédség ürntiyékúban, ku1Jnöscn l;39-1ó közit;,,  

.:z 1959 előtti kubai történelem egyik legpozitivabb szokassa bon- 

takozott ki. Kubában fogadtak el 194o-ben a: szubkcntir_c:íls  a 
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mokratikusab alkotmányát, amely tartalmazta  a demokratikus sza-

badságjogokat, a munkásosztály alapvető követeléseit /; óra mun-

kaia5, szervezkedési és sztrájkjog stb./, az oktatás  reformját, a 

nagybirtok korlátozását, a külföldi tőke redukcióját a mezőgazda-

ságban. 1938-ban legalitást nyert a kommunista párt, amelynek 4  

tagja 1943-ban bekerült a szenátusba. Noha az alkotmá,;-os refor-

mok nagyobb része 1959 előtt papiron maradt /különösen az agrár-

reforr/, illuziók forrásává váltak a kispolgárság, a szervezett  

munkásság és a kommunisták körében is.  

3/ Az USA poziciói tovább erősödtek ekkor és a II. vi-

lág áboru után. /Ennek eredményeként sz 5o-es évek végére sz USA  

kubai vagyona mevhrladta az 1 milliárd dollárt;  birtokolta  sz ül-

tetvények 85, a cukortermelés 37 -át, a bányakitermelés 90 v•at.  

A villanyár:mfogyasztás 9o, a kőolajfogyasztás 73, a kőolaj-fel-

dolgozás loo -át észak-amerikai vállalatok aduik; észak-fine_i-

küi monopóliumok kezében  volt  a szupermarket .--hálózat, a :_'3r es'ke-

delmi flotta, a 4o-es évektől kiépült turizmus, a közleke ~ s 

lentős része, s a kubai import 85 Z-a az USA-bál származott./ 

E befolyás következtében a kubai gazdaság a felszin en  

nem volt "tulzottan elmaradott": egy főre eső nemzeti jövedelmi. 

szerint a 4. helyen állt Latin-Amerikában, nemzeti jövedelme  

-át az ipar és kereskedelem adta, 3o ;-át a mezőgazdaság, 20 

át a szolgáltató szektor. Alapvető problémái viszont a _'vetke- 

zők voltak: a gazdasági ágazatoknak az idegen tőkeérdeknek megfe-

lelő, diszhrmonikus fejlődése; valamint az, hogy a nemzeti jöve-

delem a tőkekiáramlás csatornájába került, s nem vezetett fej-

lesztésre, a gazdss á i ás társadalmi struktura ösaz'1 1:.L j n .'c me -

teremtésére. /A magas profitráta következtében az Észak- eri'__ : _  

befektetések megtérülési ideje 3-5 év volt./  
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A kubai gazdaságot a gazdasági struktura teljes fÜ 

se, a kézműipar, a kis- és középüzemek, az autdmatizált kiazere-

l6 gyárak együttlétezése, a.mezőgazdaságban a kapitalista és fe-

udális jellegű termelési viszonyok egyidejűsége jellemezte. 2h-

._ez járult egy olyan fejlesztési politika, amely a munkanélküli-

séget növelte, a belső piacot redukálta. 

4/ A függő gazdasági struktura deformálölag hatott a 

társadalmi strukturára. A kizsákmányoltak jövedelemszintjében mu-

tatkozó hatalmas  szóródás végletesen kiélezte a dolgozó osztályok 

differenciáltságát, megosztottságát. A piramis alján a mezőgazda-

sági dolgozók /agrárproletárok, kevés földdel rendelkező ill. föli-

.t.len parasztok/ álltak: az aktiv lakosság 41 L-a. Fő jövedelem-

forrásuk a zafra /nádaratás/ volt; ez évi 6o-90 napra adott mun-

kát. ovi jövedelmük loo-15o peso között mozgott /1 peso = dol-

lár/. A teljes vagy részleges munkanélküliek /1956-,an 600 ezer-

nél több/ nagy része közülük került ki. ::segélhetési feltételei'_. 

létminimum alsó határát is épp csak surolták. 

Az aktiv népesség másik legnagyobb csoportja /kb. 500 

ezer fő/ a turizmushoz kapcsolódó szálloda- és vendéglátóiparban 

talált ugyancsak idény jellegű munkát. Megélhetési feltételeik job-

bak voltak, mint a mezőgazdasági dolgozóké, de jáva1 alatta marad-

tak a nagyüzemi munkásságéinak. A legfejlettebb iparégakban /cu-

kor, dohány,'élelmiszer/ kb. loo ezer munkást foglalkoztattak, 

részben ugyancsak idényjelleggel. Ezek havi jövedelme 15o-25o pe-

so volt. S magasan fölöttük állt a kis létszámu kvalifikált szak-

munkásgárda, amely - főként az észak-amerikai üzemekben - a közép-

osztályéval konkurráló havi 4-600 peso jövedelmet élvezatt. 

A kizsákmányolt osztályok differenciáltsága szinte le-

hetetlenné tette a mindenkit érintő közös érdek megfogalmazását. 
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«z érdekek elkülönülése első fokon a városi és a vidéki kizsák-

mányoltak elszigetelődésében jutott kifejezésre. A paraszti la-

kosság települési dekoncentrációja, teljes gazdasági-szociális-

kulturális kisemmizettsége /körükben 41 -os volt az analfabetiz-

mus aránya!, egy velük szövetséges munkásmozgalom szervező erejé-

nek hiánya garancia volt arra, hogy ez az osztály nem jut el kö-

vetelései kifejtéséhez. /S ahol eljutott, a csendőrség, katona-

súg, a szekták és a munkanélküliség tartotta féken./ 

De a városi proletariátus belülről is megosztott volt. 

A  5o-as évek szakszervezeti harcai jelentős vivmányokat hoztak 

/fizetett betegszabadság, a munkáselbocsátás megakadályczása/. A 

4o-es évek végén azonban, a szakszervezetek burzsoá befolyás alá 

vo:_•Isakor, a m .n :__elvek "megöröklésének" kialakulása stb. u;án 

kaszttá merevedett az elkülönült szakmai szervezetekben szétszórt 

proletariátus. Az osztályharcot gyakran  a  gazdasági követelse'k 

szintjére redukálta; a munkanélküliekben nem potenciális sz ö vet-

sédest, hanem munkáját, bérét veszé.yeztető ellenfelet látott. 

A dolgozó osztályok megosztottságát, egymással szembeni 

"- ,:anakvását", a közös érdekek tudatositására való alkalmatlansá-

gát jelentős mértékben fokozta még egy tényező: az észak-amerikai 

áru, szolgáltatás bősége, kivánatossága. I-'avanna hatalmas luxus- 

fogyasztással terhelte az importkeretet: az 195o-es évek elején 

a lélekszámhoz viszonyitva több Cadillac és más luxuskocsi volt 

a fővarosban, mint - az USA-n kívül - a világ bármely nagyvárosá-

ban; évi 1 millió dolláron felüli értékben importáltak rég mit 

stb. A jómódu kubai minden olyan árut megtalált, ami az észak-a-

merikai fogyasztó kém-elmét szolgálta. A kirakatok, a reklám á-

ruk csillogó tömegével kábitotta a járókelőt. A fogyasztási inger 

mértéktelen fokozása a legatékoxxjsbb manipulativ eszközök egyike 
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volt annak szolgálatában, hogy tovább fokozódjék a  kizsákmányolt 

tömegek "individualizálódása", a sorstársai:_ osztályuk 	kö- 

zömbössége. A fogyasztási fétis ellenáll t -.le,nul arra kánysze-

ritett, hogy a lakosság állandóan a bőség megszerzésének, felhal-

mozásának utja-módjára forditsa figyelmét, s hogy e cél minden más 

emberi-társadalmi törekvést elhomályositson benne. 

A fogyasztási inger tehát annak eszköze lett, hogy az i-

deológiai szempontból eredetileg közömbös árut áz ideológiai  befo-

lyást megalapozó eszközként lehessen felhasználni. Az áru birtok-

lásIllra ir án,, uló olthatatlan vágy nyitotta meg a kaput azoknak az 

eszményeknek, amelyek mindenki számára megadták a "receptet": a 

konformizmus, a "privát biztonság", a "saját egzisztencia" eszmé-

nyét azoknak, akik munkahellyel, fix jövedelemmel rendelkezte__. 

a "szerencse" reményével hitegette a munkanélkülieket, az ül' almai 

munkásokat, akik e :.őség nézői maradtak. /:.havannai "turis -., 	- 

dicso.n" , ahol luxus- ós lebuj-szinten egyaránt folyt a szerenee e 

ték, csempészet, kábitószerkereskedelem, prostitució, -

melte a turistákhoz dörgölőző, "baksisleső" mindenre kapható 

kefogó tipusút, akivel szemben a turisták megnyugodhattak önnön 

erkölcsi "magasabbrendüségük" felől./ 

Z hez kapcsolódott számos olyan, közvetlenül ideológiai 

tartalmat hordozó vagy közvetitő intézmény, amely a városi lakos-

ság különféle osztályaira, rétegeire irányult. Bár csak a gazdagok 

küldhették fiaikat észak-amerikai college-ba, a középosztály és 

kispolgárság gyermekei számára is sztereotip észak-amerikai neve-

lést adtak a Kubában levő észak-amerikai magániskolák mindhárom 

szinten. 13  Az 193o-as évektől kiépült a tömegkommunikációs rend- 

szer /sokkal gyorsabban, mint másutt Latin-Amerikában!: 193c-tól a 

rádió, 1945-től a több csatornás TV, 1955-től - a világon m é.sodi'k- 
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ként - szines adással, a "közönségigényt" kielégitő népszeré é-

szak-amerikai folyóiratok hatalmas példányszámban jelentek meb  

spanyolul. A tömegkommunikációs hálózat az egész városi lakossá-

got érintette és befolyása alá vonta. Másfelől viszont az slapit-

ványok, klubok, a turisták mindennapos jelenléte, a kubai közép-

osztály USA-ba utaztatása, a kulturális együttműködések, az egye-

temközi szerződések, az ösztöndijak mind-mind a társadalom  e y—

egy meghatározott rétege, csoportja specifikus érdekeit, igényé,  

izlését elégitették ki; s az információs, reklám- és  pro ' :' ».-

szolgáltatáson keresztül izlést és divatot irányitott az i;;y ~sél~ 

;-llamok Kubában.  

Az "amerikanizálási törekvés" az USA részéről vc:• .. áao-

ron annak elérésére irányult tehát, hogy a kubai nép azon a  sze-

müvegen nézze a világot, amit az észak-amerikai tőke felkinúlt  

neki; hogy a kubaiak azt a szemléletet, véleményt, hozzáadás,,  

alakitsák ki mindenről, amit számukra "beprogramoztak", ami  a

jobban szolgálta az  USA  uralmának "zavartalanságát". /Vé,1;.:ősoron  

a társadatai manipuláció egy, a neokolonialista törekvések szol-

gálatába állitott válfajával van dolgunk./ Ez a törekvés célb a 

vette a társadalom mindazon osztályait és rétegeit, amelyeknek  

nem fűződtek objektiv osztályérdekeik az USA kubai uralmához, vagy  

érdekeik éppenséggel ellentétesek voltak az uralom fenntartásá-

val; s amelyek olyan tényleges vagy potenciális erőt képviseltek,  

amely valamilyen formában veszélyeztethette volna az USA uralmát.  

A ráhatás - és a közvetitett tartalom - specifikus és  

differenciált volt. A kizsákmányoltakat - mint láttuk - az  egyé-

ni karrier /és ennek jutalma: az áru/ képével tbrekedett apoli-

tikussá tenni; igyekezett megfosztani osztálytudatától, vonzóvá  

téve előtte az eszményitett "észak-amerikai életformát", s arra  
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ösztönözve, hogy fogékonnyá váljon az észak-amerikai eszmények be-

fogadása, az idomulás iránt. A kispolgárságot ugyanez vonzotta: 

felcsillant előttk a "felemelkedés" lehetősége a turizmusoz kap-

csolódó szektorokban. 

Az USA különös figyelmet forditott a gazdasági-politikai 

irányitásban szerepet játszó ill. a kubai burzsoáziát szolgáló ér-

telmiségi csoportok személyes elkötelezésére. A gazdasági-műszaki 

kulcspoziciókba - az észak-amerikaiak mellett - csak az USA-ban 

végzett szakemberek kerültek; s a burzsoázia orvosai, épitészei, 

egyetemi professzorai stb. is zömmel az USA-ban tanultak közül ke-

rültek ki, hiszen a belső értelmiségi kereslet az elmaradottság mi-

att igen alacsony volt. /P1. 1958-ban, amikor az iskolaköteles ko-

ru gyerekek 5o á-a nem járhatott iskolába, lo ezer munkanélküli 

tanitó, tanár volt Kubában./ A neveltetésénél, megélhetési lehető-

ségénél és ambicióinál fogva az USA-hoz és a hazai uralkodóosztály-

hoz kötődő értelmiségben volt a legerősebb a technokrata "nemze-

tekfölöttiség", pontosabban a legfejlettebb ország, az  USA  iránti 

kizárólagos elkötelezettség eszménye; ők képviselték a legaktívab-

ban az USA felé való nyitottságot, a befogadási készség koncepci-

óját, arra hivatkozva, hogy az .  USA-val való egy üttmüködés ad módot 

a legmodernebb vivmányok bevezetésére, a gyors "haladásra". 14  

A "haladás" volt a jelszó, amelynek célja - a kubai ide-

ológiai ellenállást és jenkiellenességet figyelembevéve - az volt, 

összeegyeztesse az USA jelenlétét, befolyását és mindenható-

ságát a "független nemzet"-koncepcióval, amelynek eszménye kitép-

hetetlenül élt a kubaiak többségének szivében, s amit a hivatalos 

kubai ideológia is "szent kérdésként" kezelt.  /:;:6.s kérdés, hogy az 

uralkodóosztály ideológiája - Martira hivatkozva - egy olyan ste-

ril, frázissá devslvdlt "függetlenségi eszmét" hirdetett, a:i llyel 
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az észak-amerikai befolyás is összeegyeztethető volt. S miután az  

.gyesült államok közvetett ill. a "kulisszák mögött" érvényesülő  

eszközöket kezdett alkalmazni akarata érvényesitéséhez, "a kuba-

iak tekintélyes részének őszinte meggyőződése volt, hogy függet-

len országban élnek"./15  

Kkétségtelen, hogy voltak osztályok és csoportok, ame-

lyek helyzetüknél /mint a parasztság/ vagy tapasztalataiknál és  

meggyőződésüknél fogva nem voltak minderről ennyire  meggyőződve.  

Ez utóbbiak közé tartoztak az értelmiségi "elit"-tel szemben el-

lenzékiségben álló, hazai egyetemeken tanuló egyetemisták, akiket  

munkanélküliség, kivándorlás várt, vagy esetleg ötöd-tizedrargu  

segéderők lehettek. /Ennek is betudható, hogy az állami egyetem  

diákjai - akik között viszonylag sok volt a kispolgári sőt munkús-

származásu - alkották mindenkor a forradalmi mozgalmait e gy ik fő e-

rejét./ S ide tartozott a humán értelmiség - főként a müvészek - 

jelentős része is akik az 192o-as, 3o-as években aktivan részt-

vettek a haladó társadalmi mozgalmakban, a Marti-i eszme és a nem-

zeti kulturális hagyományok ápolásában, s akik mar hivatásuknál 

fogva is a nemzeti tudat, az autonóm fejlődés ébrentartására vol-

tak hivatottak. 

Ezek az osztályok, rétegek, csoportok azonban nem jelent- " 

-ettek ekkor az USA uralmát veszélyeztető  tényezőt.  A parasztság- 

ról már volt szó. Az értelmiség viszont a 4o-es évektől nem igen 

válhatott az USA-ellenes nemzeti ellenállást maga köré tömöritő 

tényezővé. Igaz, az észak-amerikai ideológiai befolyás őket nem 

vonta hatása alá; de befolyásolta a lakosság többségét, s olyan 

"divatot"  hagyott  kibontakozni ill. teremtett meg tudatosan, a- 

melyben necc volt helye a nemzeti érzelmeket fe1él ~::a:: Lő 1wz;al kul-

turának. S ahogy a nemzeti kultura iránti érdeklődés - s vele a  
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publikációs lehetőség, az értő és fogékony közönség, a visszhang 

- visszaszorult, elcsökevényesedett a tömegkommunikációs szórakoz-

tatóipar, az észak-amerikai és kozmopolita divatok árnyékában, a 

sziveben patrióta, hazája, népe iránt elkötelezett müvészek egy 

része kiszorult a társadalomból, gyökértelenné vált: önkéntes vagy 

kényszerü emigrációba vonultak /különösen az 1952-es államcsin u-

tán/, vagy hermetizmusba fordultak. 16  

a képlet a 4o-es évek végére érett be Kubában. Oly-

annyira, hogy  az Lgyesült r".11amok már az 5o-es, de különösen a 

6o-as években kezdte felhasználni Latin-Amerikában is az intenzív 

ideológiai behatolás során Kubában szerzett tsoasztalatokat. Az 

5o-es évek végéig anny ira bízott a Kubában kiépített uralom bizton-

ságában, hogy ezt az országot tette meg a latin-amerikai a_::p.nzió 

"előretolt bázisának": ide koncentrálta azokat az intézményeket, 

aselyek s latin-amerikai behatolást koordinálták /Amerika-közi Rá-

dió Társulás, Nemzetközi Sajtó Szövetség, TV- és rádiós szakembere-

ket képző iskolák, az észak-amerikai folyóiratok spanyol nyelvü 

szerkesztése stb./. 

Az intenzív "amerikanizálás" számos következménye arra 

enged következtetni, hogy ez a biztonságérzet jól meglapozol`, vala. 

Kétségtelen, hogy a kubai népből nem veszett ki a nemze-

ti érzés, s hogy nem "szerette meg" az USA-t: a jenkigyülölet mé-

lyen élt, hatott, bár - intézményes csatornák fiiján - csak egy-egy 

pillanatra tört felszinre. De ahogy az uralkodóosztály és az US;, - 

Martira hivatkozva - nosztalgikus frázisokká Silányitotts a nem-

zeteszmét, a jenkigyülöletből is "kikopott" a függetlenségi kábo-

ru emléke ill. az uj függetlenségi törekvések pozitiv töltése: a 
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se: a jemkiellenesség inkább az USA mindenütt jelenlevő, minden-

ható szakértelme, fölénye miatt kialakult "nemzeti kisebbségi 

komplexum" terméke lett. Ez az érzés már nem annyira az USA ural-

ma, inkább az USA bántó és fájdalmas fölénye ellen irányult, s 

az érzelmi jenkiellenesség jól megfért az észak-amerikai jelenlét 

"vonzó" oldalainak igenlésével. 

Az Egyesült Államok magabiztosságát ennél is inkább 

megalapozta az, hogy az intenziv "amerikanizálás" fő eredménye-

ként a 4o-es évek végére a gazdaságilag, társadalmilag, fajila , 

ideológiailag végletesen megosztott kubai nép tulnyomó többsége 

közömbössé vált a politika - s minden, a biztonságát, jólétét vagy 

jólétre törekvését közvetlenül nem érintő kérdés - iránt. Az á l-

lamapparátust gyülölte, hiszen a kormánynak - az USA-tól való füg-

gése olyan bizonytalanságot szült, amelyben a jelszó a harácsolás 

lett, - s felülről lefelé terjedt a korrupció; de passziv, konok 

bizalmatlansággal fogadta a burzsoá "politizálósdit" /politiqueri:;/ 

. Politikai fogékonysága, érzékenysége nagymértékben eltompult a 

3o-as évekhez mérten. Részben annak tudható be, hogy a 4o-es évek 

elején a demokratikus tendenciákhoz, az uj alkotmány meghirdetéséhez, 

az USA "jóbarátságához" füzött illuziók csak nagyon későn, az 1952-

es katonai államcsiny, Batista második hatalomrakerülése után_ száll-

tak el. Pedig Batista államcsinye már csak m gkoronázása volt an-

nak a folyamatnak, amelyet a szakszervezetek burzsoá ellenőrzés 

alá vonása, az agrárproletárok ellen alkalmazott repressziók, a 

munkásvezérek meggyilkolása, a kommunista párt fórumainak betil-

táa fémjelez, s amelynekháttere az észak-amerikai politikai "vál-

tása" - a hidegháboru maghirdetése - volt. 

Batista politikai pályafutása mindennél jobban p;ldáz-

za a kubai kormányok "kreatura-jellegét", s azt, hogy Kubában 
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- a burzsoá demokrácia és a diktatura egyaránt - csak "az USA ke-

gyelméből" létezett, a mindenkori észak-amerikai érdeknek megfele-

lően. Batista első elnöksége alatt fogadták el a demokratikus 194o-

es alkotmányt; második elnöksége során az egyszemélyi diktaturát 

azentesitette. 194o-ben együttmüködött a kommunistákkal; 1953 -ban 

törvényen kívül helyezte a pártot, sőt "kommunistának" /nemzetel-

lenesnek, felforgatónak, Kubától idegennek stb./ bélyegzett minden 

akár radikális polgári elemek képviselte - progressziv nemzeti tö-

rekvést. 194o-ben demokratikus kormányzati keretek, optimista lég-

kör volt Kubában; 1952-58 között 2o ezer embert gyilkoltak meg Ba-

tista pribékjei. Megszünt a lét- és vagyonbiztonság, általonossá 

vált a rettegés, a besugórendszer. S mindezt az USA változatlan 

barátsága kisérte. 

Ilyen feltételek között csaknem elképzelhetetlen volt, 

hogy bármilyen célkitüzés megvalósitására spontán népi mozgalom 

bontakozhasson ki: a megosztottság és a rettegés minden kezdeménye-

zést születése előtt elfojtott. 

:zen előzmények alapján mérhető fel a Fidel Castro ve-

zette csoport kisérleteinek stratégiai jelentősége. Az 1953. ju -

lius 26-án végrehajtott első kisérlet, a Moncada-erőd megtámadása, 

majd az 1956-os partraszállás17  két uttörő elemet tartalmazott. A 

csoport "a forradalom gyujtózsinórja" kivánt lenni, megragadva az 

egyetlen lehetőséget, amellyel a megfélemlitett, megosztott, apo-

litikussá tettnépet fel lehetett rázni, pczitiv célt mutatva a 

diktatura ellenes gyűlöletnek. S a szegériyparasztságot tekintette 

a harc fő erejének: az egyetlen osztályt, amely semmit - még illu-

ziókat - sem kapott soha, sem a köztársaságtól, sem az tiCA-tál. 

Castróékat "romantikus álmodóknak" tekintették 1953-ban 
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és 1956-ban is: de "álmodozásuk" minden, a diktaturdt gy:lölő-ret-

tegő társadalmi erő vágyaival találkozott, és a harcuk, a diktatu-

ra-ellenes nemzeti mozgalom bázisa lehetett. Ugyanez a romantikus 

dicsfény övezte Castrót, amikor 1959 januárjában a szegényparasz-

ti Felkelő Hadsereg élén bevonult Havannába18 : hiszen felszabadi-

totta a népet a 7 éves rettegés alól, s szinte követelte tőle, hegy 

merjen és akarjon, harcoljon, vitázzon, alkosson, szóljon bele az 

ország életébe, élje a forradalmat azzal a szinte emberfölötti ak-

tivitással, amivel Castro. S a hirtelen napfényre került n6pben 

lávaként áradt a felszabadult tenniakarás, a boldogság, vici ms g: 

mindenre képesnek, erősnek érezte magát. Ez a sokáig elfojtott, 

robbanásszeren felszabaditott társadalmi energia lett a kubai for-

radalom egyik legnagyobb belső tartaléka. 
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AZ EGYESULT ALLALOl. KUBA-ELLENES h:iRClNtali i?:áili.,  
A POPl1iPi13:li3Ol,i POLIr'IKAl 	IDEOLÚGIAI PLJLGE.úRL  

/1959.JAICU R - 1963:JAI UÁR/  

1. Az USA harca a kubai forradalom  

s 	/1959.  január - 1060.decenber/  

1959 januárjában győzött a diktatúra-e+ . ncs 02—  

1-,..L-,lom. Batista elmenekült, a Július 25 Mozgalom  

bt-Lw zscá 1) oli ti kuso'_.ból új hcr_.üny alakult /á.1i ~ 

 

-ci;J., miniszterelnök Lira Cardona 10 t_y/. 	B',: ti..;táva,  
került burzsoázia, amely a harc célját a burzsoá  

restaurálásában látta, .ezzel igyekezett is aefe j ezct -~ - - -' --  
nyilvá.nitani a forradalmat.  

A három i orraciülmi szervezet - az oriental Lw,: V̂'  

para sztz i  gru támaszkodó radikális kispolgá  ri Július 23 Les-  

ga1cW, 

 

 a ':.-om•nuiiistkk Iv`épi Szocialista Pártja, a_av= ai  ~_... 
kok Forradalmi Direktóriuma - azonban csak kiinduló,~ e _ tnak  
tekintette a diktatúra megdöntését. céljuk az 194C-es all_ot- 

, . :y vi:3szac^rllitáSa, a  nyomor,  6 1ű::0; :~ag g:ZC  

helyzetét javító reformok  bevezetése volt.  /i. ind TiLci Cast-

ro,  mind a Népi Szocialista Párt már 1953-ban mogfogal._. azta  

profi amjá.t. Akkor senki nem figyelt fel  rá,  hogy a Igét profi-

ram az alapvétó kérdésekben igen közel áll egymáshoz.'  

elején azonban énnel: nagy jelentősége lett: más tényezők - 

pl.  a Iiépi Szocialista Párt legalitásának visszaállitáca  - 

mállott ez  is  elősegitet te 	kétszervezct  kapcsolat4 . r..  se- 
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resabbá és hatákon yµabbá válását./  

A reformokat sürgető néptömegek nyomására a forra-

dalmi szervezetek már februárban szembekerültek a kormány-

nyal. Az erőviszonyoknak megfelelően kcrmányátalakitásra-ke 

rült sor, a miniszterelnök Fidel Castro lett. 1953-as p'zgg-

ramjának végrehajtása megindult /a Batista-rezsim pribékjei-

nek felelősségrevanása, a korrupcióval szerzett vagyonok el-

koezasa, a lakbér, közlekedés, telefon, villanyáram 50 ;1-os 

di jmérc éklése, a birtoknagyságot 400 Ha-ban maximáló agrár-

reform  meghirdetése/, s 1959 közepére nagyjából be is fej c 
ződöti t. 

Bár az j .ormány első intézkedései m .r kivél ' o ' 

a kubai és észak-amerikai érdekeltek tiltakozását )  az 

Egyesült Államok kormánya májusig nem avatkozott közbe. i e- 

mélta, hogy a forradalom nem érinti Kubával fenntűr to t t " jé-

viszony á.t" . Hiszen amióta a gerillaharcot folytató Julius 

26 Mozgalom megerősödött, elszigeteltsége megszűnt, s kezd-

tek kibontakozni  a nemzeti forradalmi mozgalom keretei, az 

US:'‘ számolt a forradalom győzelmének lehetőségével, s kores-

te a forradalmi erők "megnyerésének" módját. Bár hiüatalo-

san Batistát ismerte el, már nem adott neki hatékony segi 

eget a gerillák ellen: 195$•, áprilisában felfüggesztette a 

fegyverszállitást a hadseregnek, sőt a világ közvéleménye az 

észak-amerikai sajtóból, Herbert  Matthews  riportjából érte-

sült először a Kubában harcoló hazafiak demokratikus céi1 -

t zéseiről. 

Bizonyosna k  látszott, hogy a Július 26 Mozgalom ve-

zette forradalom nem irányul a kapitalista viszonyok ellen. 

C'._anciának tűnt a Mozgalom osztályösszetétele, programja ,. 
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forradalom győzelme után az USA tehát azonnal clismcrt:; az 

új kormányt, s "jóindulatát" gesztusokkal - a Batista-':or-

mány mellé akkreditált észak-amerikai nagykövet leváltásá-

val - demonstrálta. A februári kormányátalakitás - a Jálius 

26Mozgalom poziuióinak megerősitése - sem okozott különö-

sebb "nyugtalanságot" az Egyesült Államokban. De amikor a 

forradalom minimális eredményekkel történő lezárása helyett 

az új kormány új és üj reformok életbeléptetését hirdette 
mog, s május 17-én sor került az észak-amerikai monopolL ota 

érdekeket igen érzékenyen érintő agrárreform kihirdeté re, 

az észak-amerikai  kormány már látta, hogy itt nem a 

soet' latin-amerikai "tipusforradűlomról", uralkodó cec_ or-

tok.k a hatalomért való verekedéséről, hanem valűmi" veszé-

lyes"merészségről van szó. 

Ekkor került sor az első erélyes é szak me r___ai 

tiltakozásra: az USA nem fogadta el a kiaajátitott földeké; 

felajánlott kártéritést /2o év alatt, 4,5 5L-os  kamattal/, 

hanem azonnal, szabott áras, effektiv dollárban tortévő = _ 

zetést követelt. A kubai kormány jegyzékbon utasította v_sz-

sza a képtelen követelést. A konfliktus minőségi változást 

hozott az USA kubai politikájában: ettől kezdve változatos 

eszközökkel pillanatra sem lanyhuló harcot folytatott a  fa:- 

radalom ellen. 

a./ A "figyelmeztetési taktika" /1559. május - 1960. 

.117nius 

Bár az USA már 1959 nyabán felvetette a Kubának 

nyújtott hitel felfüggesztése mellett a cukorvásárlás meg- 

sz -áutetésének lehetőségét is, kormányszinten fogwnatositott 
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megtorlásokra ekkor  nem  került sor. A harc azonban  

Az USIA - a közép-amerikai diktatúrákon kereszt l 

- féktelen rágalomhadjáratot inditott el a kubai forradalom 

ellen. A hazai oligarchia fórumai nyiltan "meg jósoltá ák" az 

észak-amerikai beavatkozás veszélyét. At  észak-amerikai sajtó 

ekkor  még a "jóindulatú figyelmeztető" szerepét j. tasotta: 

"türelemre" intette a "dühös fiatal reformereket", ss arra, 

hogy "ne ijesszék meg" és "ne háboritsák fel" a földbirtoko-

sokat és cukorgyárosokat. 

Már az első reformok, de főként az agrárro or : g-

hirdetése Eta elszaporodtak a diverzáns- és sza ,ot é. zsai_ciák. 
n ismeretlen" felségjelű repülőgépek Ulte tvényeket gyújtottak 

fe_ fegyverhez jutottak a hegyekben szórványos cao ortoi_ban 

gyilkoló ellonforrackalnúrok. Havannában minder.n=; ossá v  ....... 1i a 

gyújtogatás, merénylet, szabotázs. 1960 márciusában _'elrob-

bant a belga fegyvereket kirakodó Le Coubre francia  - e ér-

hajó. 

Mi indokolta a támadások meg indulását? Hiszcn a 

kubai kormány garantálta a külföldi és `hazai föl bir to__osok 

ártéritését. Nem puattán gazdasági indokokról van téri 

szó. A kubai oligarchia ragaszkodott csorbítatlan hatsl! r: 

hoz. Az Egyesült Államok pedig úgy ité lt e, hogy a nacionali- 

zálás - a neokolonialista politika  "alapelve", az anno ih_i 

tulajdon érinthetetlensége megsértésével - veszedelmes -r: ,  c-

cedenst teremthet az amúgy is forrongó  Latin-Amerikában.    i s 

nem merte megkockáztatni az USA, s időszerűnek tűrto t -ja, 

hogy közbelépjen. 

De ha már támadott, miért ebben a  "lanyha", :or?_-

rét szankciókat nem tartalmazó  formában tette? Főként azért, 
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vert az Egyesült Államokat "felkészületlenül" ér tók az 1958-

61-es latin-amerikai forradalmi fellendülés első tünetei: a 

" di:ktátorhIllás", T:ixon alelnök kedvezőtlen fogadtatása stb. 

Nem volt kész politikai koncepciója az Amerika-közi rendszer 

megrendülésének lehetőségére, s fel sem tudta még merni, meny-

nyire "komoly" a megrendülés. Amennyire meg lehet it élni, az 

USA átmeneti megzavarodásának ellentmondásai érzékelhetők 

ekkori kubai politikájában. 

Fel kellett lépnie az agrárreform ellen. 	arra 

számított, hogy - miként a múltban - egyetlen kubai .kormány 

sem mer "dacolni" akaratával. Elégségesnek tartotta a kettős 

"pszichikai" figyelmeztetést. Egyfelől olyan áUa_ ó feszt-

spget, pánikhangulatot kívánt tartósan fenn tartam, a~i a 

társadalom legkülönbözőbb rétegeit "megfélemlit i" : arra s z á-

mitott, hogy a tömegek "belefáradnak" a forradalomba, s ma-

guk kölretelik a kormánytól a rend és nyugalom helyreállitá-

sá t. Ezzel, valamint a közvetlen "figyelmeztetéssel" nyoat 

akart gyakorolni mind a forradalom kispolgári erőire, mind 

a "nemzeti burzsoáziára": "rá akarta döbbenteni" őket, hoc;; 

"veszélyes úton" járnak, hogy Kubában az Egyesült Á Marok 

akarata a döntő. 

Másfelől az USA ekkor nem is mert erély es eb:; sabk-

ciókhoz nyúlni. A kubai forradalom reni kkivül népsz erú volt 

Latin-Amerikában: a burzsoá kormányok többsége egyetértet t 

Castro programjával. A latin-amerikai országok önnön szavo-

reritásuk tiszteletben tartásának garanciáját keresték az 

USA kubai politikájában; egy "durva" fellépés még inkább 

az USA ellen hangolta volna Őket. Az Egyesült Álla moh ezt 

sem merte megkockáztatni. 
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A "figy°elraeztetési taktika" azonban nemű 20 -élt c-

redmónyt hozta az USA számára. Az USA  "haragjától"  és a for- 

radalom radikalizálódásától való ; félelem. ugyan már a kispol-

gári forradalmi szervezetekben is megindította a polarizáló-

dást, s - noha a kormány garantálta az ipari  magántőke  s cr-

tetlensé gét - a "nemzeti burzsoáziát" mind inkább a földbir-

tokosok  álláspontja felé közelitette. De ennek eredménye nem 

az lett, hogy a megriadó osztályok fékezően hatottal, a forra-

dalomra, hanem az, hogy a burzsoázia már 1959 nyarára ki-

szorult a ko zmányból. 2A.kföntoá észak-amerii . i ti lt,d_o zó jegy-

zék  vieszautasitása után Urrutia elnök lemondott, helyére Os-

valdo Dórticos került. 

A forradalmi erők a korábban megtervezett "y,ene t- 

rend" szerint folytatták a munkát. Az agrárreform v eh ú- 
tása során a bérleteket átadták a nincetelcn paraezteknak, 

az agrárproletárok  által művelt hatalmas ültetvényeken szö-

%étkezeteket ill. állami gazdaságokat hoztak létre. Hatalmas 

út-, lakás- és iskolaépitő közmunkák indultak, csökent a 

munkanélküliség. A béremelésekkel nőtt a dolgozók vásárlóere-

je t  a kormány komoly erőfeszitéseket tett az éhezés felzzámo-

lására. Kemény harcot folytatott a hazai és külföldi reakció 

ellen: visszautasította a vádaskodásokat, forradilmi terrort 

léptetett életbe a fegyveres ellenforradalmárok ellen. 1960-

ban államositotta a reakció sajtófórumait. E harcban a  for-

radalmi vezetők mind inkább a felfegyverzett dölgbzó töme-

ge': re támaszkodtak. A szegényparaszti Felkelő Hadsereg mellett 

1959 őszén megalakult a Népi ; ilicia. 
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Szovjetunió között 1960 májusáig, az észak-amerikai propagan-

da  komm nistagyanú nak" bélyegezte a forradalmat , s felhivta 
a figyelmet arra a "veszólyre", hogy Kuba a "szovjet terjesz-

kedés hidfőállásává" válik. 1960 márciusában Eisenhower elnök 

megá.11apitotta, hogy "a kubai vezetők elárulták a forradalmat". 

Az "amerikai demokrácia és biztonság" védelmében 

felfokozott antikommunista és szovjetellenes propagandát a 

guatemalai forradalom óta első izben alkalmazták nyiltan és 

fenyegetően egy latin-amerikai ország ellen. Ez már az észak-

amerikai támadás  propagandisztikus előkészitését szolgálta. 

S a "figyelmeztetést" tettek követték. 

A harc fő vonala ekkor a.  gazdasági  h bo rá volt.  Az  

események drámaian peregtek. Az észak-amerikai mono -oól iumok 

felfüggesztették a kőolajszállitást Kubába. 1960 júniusában 

a Kubában levő észak-amerikai finomitók megtagadták az érke-

ző szovjet kőolaj feldolgozását. Válaszul a kubai kormány ál-

lamositotta a finomitókat. Az USA erre megtagadta az esedó-

kes kubai cukorszállitmány átvételét. A kubai kormány  másnap  

felhatalmazta Castrót az országban levő észak-amerikai javak 

államositására. /Az eladatlan cukrot a szocialista országok 

vették meg./ Az USA 196o októberében részleges kereskedelmi 

embargót vezetett be, majd 1960 decemberében felmondta a tel-

jes cukorkvótát. 

Az észak-amerikai lépések logikája világos: be a-

karták bizonyitani, hogy Kuba számára semmiféle külső part-

ner nem pdjtolhatja az USA-t, a forradalomnak tehát - a "jó-

viszony megőrzése" érdekében - engedményeket kell tennie. A 

fő csapást jelentő gazdasági háború mellett az US& továbbra 

is támogatta a forradalom gyengitését'szolgáló összes takti- 
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kai verziót: az  ellenforradalmárok "jogos harcát" a "fórr :- 

dalmat.  eláruló" kormány ellen; a kubai tőke kimenekülését; 

lépéseket tett Kuba latin-amerikai elszigetelése érdekében 

/1960 augusztus: San José-i külügyminiszteri értekezlet/, 

és foglalkozott a forradalom "külső" - valamely közép-ameri-

kai bábállamból kiinduló - fegyveres eltiprásának lehetősé-

gével is. 

A forradalmi erők politikáját Guevara igy fogai-

mazta meg: Kuba "...az Egyesült Államok minden mesterkedésé-

re azzal a fegyverrel válaszol, amivel rendelkezik: újabb 

lépé,t'tesz előre." 3  A gazdasági h - borúra nacionalizálással; 

a kereskedelmi embargóra azzal, hogy elfogadja a  szocialis-

ta tábor által felajánlott gyors és hatékony scgitset; 4  a 

fegyveres támadás lehetőségére a Szovjetunió által felt nála 

védelem elfogadásával /1960 nyara/; a kubai tőke szabotá-

zsára a tőkés tulajdon államositásával; az ellenforradalrű_ 

aknamunkára a Forradalmi Védelmi Bizottságok létrehozásúval 

/1960 ősze/; 5  az USA Kuba latin-amerikai elszigetelését cél-

zó manővereire azzal, hogy vonzó példát mutat a kontirns 

minden antiimperialista-nemzeti törekvése számára. 

A forradalmi erők felismerték, hogy minden viv-

mányt csak ú l védhetnek meg, ha megteszik a következő lé-

pést: nem állhatnak meg, mert ezzel Minden eddigi eredz,ény ü-

ket elvesztik. Eig a "figyelmeztetés" szakaszában a lalbai 

forradalom a maga "belső menetrendje" szerint hajtotta v: ;;-

re a programot, a gazdasági háború időszakában már nyilván-

valóvá vált a forradalom és a - külső-belső - ellenforrada-

lom lépései, módszerei, eszméi közötti kölczönhatás : e 

a másikat hajtotta előre. 

A Forradalmi Kormány nem hátrált meg e harcbL y 
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a felfegyverzett dolgozó tömegekre támaszkodott. Szinte "63 z-

revétlenül" került sor a hatalom osztályjellegének ne válto-

zására, a tulajdonviszonyok átalakulására, s foly ama t tuda-

tosulására. Pontosan nem is lehet megmondani, mikor.  Az I. 

Havannai Nyilatkozat /1960. szeptember/ már "elitélte az em-

ber ember által való kizsákmányolását"; 6  az észak-amerikai és 

a kubai tőkés tulajdon államositására 196o nyarán-őszén fo-

kozatosan került sor; Kuba szocialista útra térését 1961 áp-

rilisában deklarálták. 

2.  A kubai néD harcár.ak  tadnt= feltétel• 4 r6l 

A kubai forradalom győzelme, továbbf ejlédéze és szo-

cialista útra térése a közelmúltban, a nemzetközi érdeklődés 

előterében ment végbe. Eseményei ismertek, s ezek takr6bon 

nyilvánvaló, hogy az USA harca a kubai forradalom "mc a c-

liditésére" ellentétes hatást váltott hi: az eredeti cÉl tL-

zéseken messze túlmutató társadalmi forradalom kibontakozá- 

sát segitette elő. 1959 elején a belső feltételek nem i elo-

kolták, hogy a diktatúra-ellenes forradalom szükségszerűen 

továbbfejlődjön: a forradalom fő ereje nem  a ir oletariátus 

volt, a marxista párt nem játszott benne hegemón szerepet, 

a három forradalmi szervezet közül keltő olyan radikális kis-

polgári-értelmiségi erőket tömörített, amelyek egyike sem a-

kart szocializmust. Az USA Kuba-ellenes támadásai bizonyos 

vonatkozásokban "ellensúlyozták" a belső feltételek rétléia-

cégét azzal, hogy olyan útra kényszeritették Kubát, amelyen 

a megtorpanás a /kezdetben nem szocialista jellegű/ 

nyok feladására vezettek volna, a  továbblépés  azonban objek-

tíve - a vezetők előre megfontolt szándéka nélkül - szocia- 
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lista átalakuláshoz vezetett. Elfogadhatjuk tehát Guevara 

1961-ben megfogat rázott frappáns megállapitását /' dk tudni 

akarják, meddig megy el Kuba, kérdezzék meg az Egyesült illa-

nok kormányát, meddig akarja eljuttatni? „7/, mint a forrada-

lom fejlődésének egyik leglényegesebb aspektusát. 

Kétségtelen az is, hogy a kubai forradalom legna-

gyobb győzelme: fennmaradása az USA túlerejével, pillanatra 

nem lanyhuló támadásaival szemben. S ez a győzelem nagy mér-

térben a nemzetközi osztályharc eredménye. 8  A vilá - főként 

Latin-Amerika - antiimperialista erőinek Kuba melletti szo-

lidaritása 1959-60-ban bizonyos fokig fékezte az észak-ameri-

kai táradást. Döntő szerepe volt a szocialista tábor - elsó-

sorban a Szovjetunió - megnövekedett gazdasági-katonai erejé-

nek, politikai tekintélyének. A szocialista tábor vállalta 

magára a Kuba ellen foganatosított észak-amerikai gazdasági 

szankciókból származó terheket. A  Szovjetunió az USA imperia-

lista köreit megtorpantó katonai erejével állt ki Kuba vé-

delmére. A szocialista tábor segitsége nélkül a kubai forra-

dalmároknak - bármily elszántan védelmezték is vivmányaikat - 

nem lett volna győzelmi esélyük: a gazdasági kényszerv k en-

gedve vagy fegyveres harcban elvérezve vissza kellett volna 

t6rniűk az USA uralmi szférájába. 

Kétségtelen, hogy a győzelmi esélyt a szocialista 

segítség adta: de olyan harcban, amit a kubai nép kezdeménye-

zett és vállalt. Még nem volt diplomáciai kapcsolat Kuba ess 

a szocialista országok között, amikor Kuba népe az USA -val 

való dacólás életveszélyes útjára lépett. Ne feledjük: ebben 

az országban a "Jönnek az amerikaiak!” fenyegetés sosem volt 

üres frázis. Ebben az országban 1958-ig csak igen kevesen - 
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mindenkit - a rettegés bénitó hatása alól. Mint  a korabeli 

sajtó irta, vidám és boldog forradalom volt ez, alkotni vá-

gyó akarattal tele, s a nép szinte "mindenre képes"-nek, ma-

gabiztosnak, erősnek érezte magát. /Része volt ebben annak 

is, hogy szinte "csodával határos" módon győzött a forra-

dalmárok maroknyi csoportja a diktatúra hadserege ellen./ 

Ahogy a forradalom fejlődése során kezdtek megriad-

ni és a forradalommal szembefordulni azok az osztályok és 

rétegek, amelyektől elvett vagy elvehetett a  forradalom, ez  

a felszabadult öröm mind inkább a dolgozó  osztályokban  akku-

mulálódott. 

b./  Ez  utábbiak "tudati felszabadulásáért" ra id -

vül sokat tett a Forradalmi Kormány. Az 1959 januárjában a 

kormányba jutott fiatal forradalmárok nem a karrier ugrádo. z-

ká jórak tekintették a politikát, s igen nagy súlyt fck -;at-

tek a közéleti tisztaságra. /"Számunkra a kormúnyzáL - haj-

togatta Castro - ...nem a meggazdűgödás lehetőségét, hanem 

áldozatvállalást jelent." 9/ 

De ennél fontosabb tényező volt, hogy - Kuba tör-

ténetében először - a kormány nem a burzsoá "beavatottak" 

misztériumának tekintette a politikát, hanem szinte rdp aran-

csolt a politikától mindeddig távol tartott, a közügyokből 

kisemmizett tömegekre, hogy politizáljanak, segitsék a kor-

mányt. "Dr. Castro" vitafórummá tette a szónoki emelvényt, 

a rádiót és a televiziőt: nem "kinyilatkoztatott", hanem a 

nép előtt, a tömegekkel vitatkozva, eleven kölcsönhatásba,  

töprengett, tervezett. A közvetlen demokrácia szinte példa 

nélkül álló megnyilatkozásaira került sor ekkor Kubában. 

c./ A forradalom vezetői n agy súlyt fektettek ar- 
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ra, hogy e lehetőség ne legyen formális, hogy a népet képes-

sé és alkalmassá tegyék e jog gyakorlására. Már 1959 előtt 

megindult a Felkelő Hadsereg irástudatlan katonái /80 5/ és 

a felszabaditott területek polgári lakossága körében az al-

fabetizálás, s 1959 januárjától folytatódott. 1959 őszén 

oktatási reformot adtak ki az 1940-es alkotmány szellemében; 

iskolákká alakitották a Batista-hadsereg kaszárnyáit. Hatal-

mas tömegben adtak ki olcsón könyveket. Különösen fontosnak 

tartották, hogy a tömegekben tudatosuljon a forradalom me-

nete, minden problémája: 1960-ban a korábbi ötletszerű /bár 

szinte naponta jelentkező/ esti rádiós, televíziós Informá-

ciók mellett megindult a rádió Népi Egyetem-sorozata, ami-

ben a forradalom vezetői tartottak előadás-sorozatokat a 

forradalom fejlődésének elméleti-gyaorlati problémáiról. 

Az 1959-ben kibontakozott hatalmas művelődési láz jelszava 

ez volt: "Nem azt mondjuk a népnek: higgy! azt mondjuk: ol- 

vassi" 10  

Ebben a légkörben gyorsan érvényét ve s zi tett e az  

"amerikanizálás" legbénitóbb következménye: az apolitikus-

ság, a társadalmi ügyek iránti közöny. S igen hanar'megszi-

lárdult  a  vezetők és a dolgozó tömegek közötti kapcsolat,  

az az összeforrottság, amiben a vezetők aggály nélkül tá- 

maszkodhattak a 'nép támogatására, áldozatvállalására, ez vi-

szont mérhetetlenül bizott vezetőiben, elsősorban Fidel 

castro személyében. 

d./ Mind a kispolgári forradalmárok, mind a Népi 

Szocialista Párt kulcokárdésnek tartotta a nemzeti függet-

lenséget és szabadságágyat tápláló történeti-kulturális 
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hagyományok "újrafelfedezését". A Dubai köztZ- rsaság hivatalos, 

i 1coldgiája mindig is táplálta a nemzeti hőtök kultuszát: e-

zek emléke a népben élt, nem a forradalmárok ismertették reg 

nevüket a néppel. 11  De a több évtizedes hamisitó törekvések-

ben frázisokká kopott eszmék - Marti tanitása, amely szerint 

a legdrágább kincs a szabadság és a nemzeti függetlenség, s 

az állampolgárok szent kötelessége életét áldozni ezekét, 

ha úgy hozza a oars - hihetetlenül gyorsan "kifényescdtek", 

korikrét tartalmat nyertek, ahogy az USA Kuba-ellenes támadá-

sai kibontakoztak. 

Az USA 1959 májusi tiltakozó jegyzéke úgy érte a 

népet, mint az ostorcsapás: nemcsak a forradalom viwZryait 

fenyegette, hanem arra is rádöbbentette az embereket, hogy 

vélt "szabadságuk" csak illúzió volt; valójában az USA paran-

csolt, s akar parancsolni eztán is. Hazugságnak bizonyult te-

hát a tétel, amit évtizedeken keresztül az emberekbe súlykol-

tak, hogy "Kuba függetlensége összeegyeztethető a je nki :jelen-

lettel". A függetlenségért tehát harcolni kell ... 

Ez a meggyőződés - és a dirrtatúra fölött aratott 

győzelemből kisugárzó magabiztosság - késztette a kubai népet 

arra, hogy kormánya forradalmi erőivel összhangban vállalja-a 

jenki parahcs megtagadását. Hogy a Le Coubre teherhajó fal -

robbanása után -- meghunyászkodás helyett - meghirdesse az 

azóta híressé vált "Haza vagy halál!" jelszót. A lappangó 

jonkiellenesség ezúttal tényleges harcfi terepet kapott. 

A nemzet és a forradalom ügyének összefonódása, a 

külső és belső reakció ellen folytatgtt harc nagyobb ered-

ményeket hozott a kubai nép "tudati forradalmában!', mint a-

kármilyen elméleti iskola. A forradalomellenesség nyilvánva- 
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lóan a nemzetellenesség szinonimájává vált, s főként a nemze-

ti eszmék motiválták a harcot. De ebben a harcban a "hagyo-

mányos" jenkiellenosség oly an pozitiv és állandó tápot ka-

pott, amelynek fő eleme immár nem az észak-amerikai fölény és 

gazdagság fölött érzett irigység, nem a kisebbségi komplexum-

bél táplálkozó gyűlölet, hanem az észak-amerikai imperializ-

mus, a forradalmat és nemzetet megsemmisiteni törekvő hatal-

mas erők és érdekek elleni harcos gyűlölet volt. Hiszen a 

" szabadságot és demokráci,t" hirdető USA a kubai nép szabad-
ságát és demokráciáját jött eltiporni. 

Az észak-amerikai propaganda és az imperialista gya- 

korlat közötti kiáltó ellentmondás - csakúgy, mint a stocia- 
r 

lista országok felől az első pillanattól  megnyilvánuló  segi-

tőkészség - hamar feloldotta a hidegháborús propagandán ne-

velt tömegek egy sor előitéletét a szocialista világgal szem-

ben, bizalmat keltett a szocialista országok iránt. Ez azon-

ban még nem volt egyenlő azzal, hogy akár hozzávetőleg pon-

tos képük legyen a szocializmusról, s még kevésbé azzal, hogy  

maguk gyakoroljanak nyomást a Forradalmi Kormányra a forrada-

lom megnevezetten !'szocialista szakaszba" történő átlépése 

érdekében. A dorradalom szocialista szakaszba érkezését ?'i= 
del Castro jelentette be 1961. április 16-án. A nép kitörő 

lelkesedéssel fógadta. De sok-sok ember lelkesedését a veze- 

tőkbe vetett bizalom alapozta meg, valahogy ilyenformán: 

'ha Fidel jónak tartja és akarja a szocializmust, az csak j6 

lehet. Akkor  án is akarom.' 

Ahhoz tehát, hogy a szocializmus felé vezető út 

ideológiai aspektusait Eittékinthessük, feltétlenül mcg hell 

vizsgúlnunk, hogyan tudatosították a forradalom vezetői a 
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menő forradalmi folyamatot. 

A következőkben e kérdést tekintjük át. A téma né-

iély vonatkozásban érintkezik néhány, elméleti szinten ill. 

a kubai konkrét °set kapcsán egyaránt fontos problémával /fi-

delizmus, hegemónia kérdése stb./. A dolgozat nem tekinthet 

ki a kubai forradalom sajátos ideológiai fejlődésének köz-

ponti kérdései felé. Legfeljebb arra vállalkozhat, hogy az 

észak-amerikai politika specifikus ideológiai következmé-

nyeinek vizsgálata során artágo# adalékot adhat e központi 

problémák megvilágitásához. 	. 

3. A "boldog nemzet"-koncepciótál a szocialista  

átalakulás reghirdetéséig. Az ideológiai fejlődés néhány kór-

dése 

A kubai forradalom  egyik legsajátosabb jellegze-

tessége,  hogy olyan radikális kispolgári forradalmárok veze-

tésével győzött a szocialista forradalom és indult meg a 

szocialista épités, akik 1953-ban ill. 1959-ben nem is gon-

doltak erre a lehetőségre, akiknek ideológiai alapja a 

klasszikus polgári filozófia, a polgári forradalmakból le-

szűrt tanulságok és a Marti-i eszmerendszer volt. 12  

Szó szerint értelmezték Marti tanitását arról, 

hogy egyéni erdekeiket, egész életüket alá kell rendelniük 

a nemzet boldogulásának. A szent ügy érdekében minden áldo- 

zatot és kockázatot vállaltak. Ez az elhivatottság-érzés ad-

ta az erőt és merszet, a találékonyságot és elszántság-ot ah-

joz, hogy mindenkor megtalálják és vállalják a - néhol egyet-

len - kiutat minden kritikus helyzetben, amibe az  észak-

amerikai imperializmus kényszeritette ő4et. Ez történelmi 

érdemük.  



-7?- 

De egy dolog vállalni, más felnőni azokhoz a fela-

datokhoz, amelyekre útjuk elején eszmei-elméleti szempontból 

nem voltak felkészülve, mindenkor megtalálni a helyes vá-

laszt,  a  járható forradalmi utat. Megtalálták. Ebben naUy sze-

repe volt annak, hogy a néptömegekkel összeforrva, az előt-

tük álló feladatokra koncentrálva sok esetben ösztönösen el-

jutottak marxista válaszokig. Annak is szerepe volt, hogy 

a forradalom győzelmétől számolhattak a népi Szocialista 

Párt, a tapasztalt  kommunista  káderek okos és tapintatóa se-

gitségével. Hogy a szocialista országok önzetlen segitsége 

is mellettük állt. S végül, hogy a forradalom fejlődése so-

rán a kispolgári forradalmárok - szembesülve az objektiv kö-

vetelményekkel - ideológiai alapjuk felülvizsgálására, útke- 

resésre, a marxizmus felé való irientálódásra kényszeri::l.tek. 13  

Ez utóbbiról, a vezetők eszmei fejlődéséről meg-

oszlanak a vélemények a nemzetközi irodalomban. Sartre 1960-

ban az "ideológiátlanságot" emelte ki, mint a - szerinte is 

objektive a szocializmus felé haladó - forradalom fő jelleg-

zetességét: "azt teszik, amit mag kell tenniük, de anélkül, 

hogy ezt egy előre megfogalmazott  ideológia  segitségével do-

finiálnák." 14  

Az észak-amerikai elemzők egy vonulata taktikai 

lépésnek fogja  fel,  hogy Castro marxistának vallja magát 

1961-től. Philip  W.  Bonsai, az USA 1959-6o közötti kubai 

nagykövete ezt állitja: "Castro minden fordulatának egyet-

len konstans eleme az a szándéka, hogy megszabaditsa Kubát 

az /általa-az uralommal azonositott/ észak-amerikai befolyás-

ta t  még azon az áron is, hogy ezzel átadja országát a Szov-

jetuniónak. Az adott pillanatban nem a kommunizmus iránti 
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vonzalma vezette Cas trót a kommuni sta táborba való belé .7)éshez,  

hanem az észak-amerikai hatalmi struktúra Iránt érzett Tat e-

logilus gyűlölete ..." 15  /Ez a tipusú "önvigasztalás" általá-

ban azok között divik az USA-ban, akik már 1960 elején "vö-

rösnek" deklarálták a forradalmat./  
Wílliam J. lPulbright némiképpen "önhri tikuaabb" vo-

nulatot képvisel: az USA latin-amerikai és kubai politikájá-

nak bizonyos "jellegzetességeit és tévedéseit" is figyclsmbc 

veszi. "Kommunistának" tartja kubai t ja a kub i ~ ~ re^ ~wimet , s elia__ z_•:_ _  
hogy a marxizmusiak jelentős befolyása van a szige ten, ö.c a  
forradalmi vezetők "nacionalizmusát'' h za sz oro ot  á t  

zeti érdek és büszkeség érvényre juttatását tartja  
nyczőnek. Utal arra is, heg a latig-amsrika_  
" t öbbnyire nem a kommunizmus vonzza a kubai rendez  
nesz az, hogy %ub a, jóllehet a Szovjetunióval fo n  
kapceolateinak szorosabbra fűzése árán,  de  mé giscea ~ _ 
az Egyesült flla:ok érdekszférájából." 16  

Fidel Castro maga a forradalom fejlődéi folyama-

tában jelöli meg azt a tényezőt, amely a marxizmushoz vezet-

te: "Megtérésem fokozatosan, de mégis gyorsan végbcacn_ő fo-

lyamat volt - fejtette ki Herbert ka ;tthews-nek - ,  :cr a  
serények nyomása kényazeritott rá, hogy el f oga ü ja  t  a nas__iz-

must válaszul arra, amit kerestem. ... Igy aztán az eeer_é-

n;; ck sodrában fokozatosan eljutottam a marxizrras-leni nizmae- 

hoz." 17  

Ha tehát választ keresünk arra, milyen azcrcoet  
játszott  az USA Kuba-ellenes harca e fejlődésben, s ez milyen  
következményeket vont maga után, először azt kell megvizsgál-

nunk: milyen  elképzelésekből indultak ki a forradalom vese- 



-79-  

tői, s milyen  tényezők hatására, miként  módosultak  

Castro 1953-ban ill. 1956-ban a "zsarno?:Ulés" ée  a 
"megszegett társadalmi szerződés visczaá.11it á.ca " jogán_ :LnGi tot-  

ta forradalmát. Eszménye a" szabad és boldog nemz-t" t" volt. Lc  3-  

győződéssel vallotta,  hogy a nemzet fejlődését  leginkább elő-  

mozditó reformokat a társadalom közös érdekének kell tekinte-

ni. Remélte, hogy a nemzeti egységet mindkét fentos kL:rµt:J'sen  

mogteremtheti. "zsarnokölésben" - akár az 1895-ös 

loncági háború alatt - ennek ideiglenesen volt lét jogcsultzá_  
ga.; azt viszont, hogy a közvetlen cél elérése után  
leződik az osztályharc, Martinak már nem volt alkalma  

talni. Castrónak igen./ 

Castro 1953-ban és 1959 elején azt hite, a __a á,n-

tulajdon elvének érintése nélk i  . y  a nemzeti kapitalista fej-

lődé;, érdekében tett lépésekkel megoldhatják )v - t 	?~ 	meÚolczha ~  já.k ~,.z a.~a~ ~t 

turálic problémákat. Hogy a közéleti tisztaság mcgtcreat é ; é-

vel, szubjcktive becsületes emberel, irányítása alatt olyan  

erőforrásokat lehet felszabaditani, amelyek e refo_mo .l  e-

gyütt mcgsz"untetik a nyomort. S hogy ha az állam is  sz azr-

"népjóléti", a "közjó"-t szolgáló funkcióját, egyetlen osz-

tály fölött sem kell diktatúrát gyakorolni.  

A forradalom győzelmét követő első hóna  o:ow?  ernck  

a meggyőződésnek adott hangot a legtöbb megnyilatkozás. "  

összes társadalmi szektor közötti együttműködés útját _ce -_?  

keresni" - vallották.18  Buszkén hirdették: "ezt az utat  ú; ~r 

jelöltűk ki, hogy - senkinek a jogát nem csorbitottuk, senki el-

len nem szitottiank gyűlöletet, senkivel szemben nem al kal maz-

tan k terrort..." 19  Ugy vélték: "az intézkedésekkel kialakitot- 

ti a nemzet egységes törekvéseit, elártok, hogy a munJa zok és  
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a byárosok közötti ellentmondások már nem olyan élesek_."20 "A  

kollektiv boldogság felé megyünk, s e vállalkozásban vc 1ün1_  

jönnek a mindenkori kizsákmányoltak, akik közvetlenül nyer-

hetnek belőle, és azok is, akik nemes, hazafias, forradalmi  

:agatartásukkal és meglevő lehetőségeikkel felépítik az  

kubá.t." - hangoztatták. 21  

Mint látjuk, a kispolgári forradalmárok az i~:ealzs-

ta társadalomelméletet valló Marti számos nézetét osztottak,.  
! nemzeti függetlenségért harcoló, . antiimperialista k artitói  

azonban jobbára csak a morális principiumokat vették út. ".,:z  

az ember, aki .... eltűri, hogy eltiporják az országot, amely-

ben született, nem becsületes ember." 22 
 —  idezte 1953—ban _r- 

tit C •-;;stro, majd igy folytatta: "Szabad hazában  szizlec ~~_ y  

amit atyáink hagytak ránk örökül, s előbb nyeli el a zig  
hat a tenger, mintsem hogy  bárkinek rabszolgái a rakjak» 23  

Mar i számára a  "haza" osztályok feletti, dL. L  ̀ u da-

ság i-kcülyoolitikai értelemben rendkívül pontosan definiált fo-

gálom volt. Castro viszont - akinek születésekor még érvény-

ben  volt a Platt-cikkely - csak a diktatúra tényét jelölte 

meg a "szabadságot bemocskoló" tényezőnek. /Nem valószinű,  

hogy pusztán "taktikai" vallomásról lenne szó: a  ragyogó szó-

nok bízonyára talált volna más megfogalmazást az USA figyel-

mének fel nem keltésére, ha az adott pillanatban"eszébe ju-

tott volna"  'a függés ténye. 24/  

Ez is jelzi, hogy a Marti meghamisitására irányuló  

több évtizedes "amerikanizálás" igen na gy  hatásfokú volt: az  

50-es évek közepére még a legradikálisabb kispolgári orra-

dalmárok sem az "igazi", a "teljes" Martit asszimilálták, ha- 

nem egy csonkra, antiimperialista, forrada imi tartal mától meg- 
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fosztott Lartit. 

Marti 61 tmdve azonban még igy is, csonkdn is fel-

becsülhetetlne értékd örökség volt a forradalom szdmdra. Em-

litettük már, hogy a kubai népben elsősorban a Marti-i függet- 
_ c - - - vált "anyagi 

d
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gerléséig. Annú.l is inkább, mert - bár a vezetők többsége  nc ~ 

volt antikommunista 1959 tavaszán, és a közvetlen célok ér-

dekében készek voltak együttműködni a kommunistákkal -, a szo-

cializmusról még a hidegháboxks propaganda torzképe - a "ei --

hul anizáló, totalitárius társadalom" képzete - élt fejül:bc  .  

1959 tavaszán, nyarán "harmadik utat" kerestek az isisert,  éc 

elvetésre ítélt kapitalizmus, és az ismeretlen, de i j esztően  

lefestett szocializmus között. "Autoktón, humanista _zabai  

forradalomról" beszéltek: "...egy lépéssel idébb vagyunk a  

baloldaltól és, odébb a jobboldaltól, és forradalmon?: humanis-

ta forradalom, mert nem dehu anizálja, ellenkezőleg, humani-

zálja az embert." 27  - hirdették.  

Li vezette hát szinte látható szakaazhatárek  

kül, folyamatosan és töretlenül a szocializmus igenléséhez a  

forradalmárokat? A témánkon kivül eső tényezők mellett :> les -

szerepe volt benne az Egyesült lllamoIalba-ellenes 

hájának. Ez egyfelől durván, mindenki számára nyilvwnval6an  

sértette és veszélyeztette a nemzeti függetlenséget; má.sfelői  

a forradalmi vivmányok megőrzésének feltételévé a forradalom  

továbbtépését tette. A legégetőbb feladat a nemzeti  függet-

lenség biztositása és védelme volt: s valóban, a kubaiak en-

nek rendeltek alá mindent. Azonban ez a feladat teljes Szin k-

ronban volt - sőt, elválaszthatatlanul összefonódott - a far-

radalom továbblépésének feladataival. 

Egyetlen konkrét példát elemzünk annak érzékelteté-

sére, hogy  a nemzeti függetlenség védelmezése - sőt  adott  e-

setben gyakorlása - a forradalom továbbfejlődését hoolgáló lé-

pésekben konkretizálódott. 

A  latifundisták nem fogadták el az agrárreformot:  
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emigráltak. A "nemzeti burzsoázia" nem akait "kimaradni"  a z 

USA-ból tervezett ellerfcrradalomból: szabotált, majd emigrált,;  

Ez egyértelmíien nemzetellenes, áruló magatartás volt, hiszen  

a Kuba függetlenségét veszélyeztető %gyesi lt Jllamokkal szövet-

koztek. Az elhagyott birtokokat, szabotáló var elhagyott üze-  

mokct az árulókat sújtó törvény jogán államositotta a Vers-

dal: ~i Kormény: a hazaárulók nem tarthattak  jogot  Kubában ha- 

yctt vagyonukra, s a termelőegységek üzemeltetése létfontossá-  
gú volt az  ország  stámára.  

Tehát, bár az 1959-es törvények /agrár-, ipari tör-

vény stb./ nem érintették a tőkés magántulajdon alapelveit,  

a forradalom rákényszerült4 hogy a mezlevő törvényokaól jóval  

többet hajtson végre. .ráz államositási törvény /1960 második fe-

le/ számos konkrét esetben  már  csak utólag "törvÉnyesitette" a  

fennálló állapotokat.  

E folyamat messzemenő következményekkel  jG rt a fo_ra- 
,  , , 	.  G;.i..mwrol. eszmei-ideológiai fe j lóa ~:sere nézve: hi_  

zoti függetlenség védelméért" folytatott harcban  

adekvát kispolgári ideolóáíai alűpot is csak a "teljes  _,... ~ 

adhatott számukra - olyan feladatokkal kerültek szembe, ama-

lyek értelmezésére, igazolására, előrevitelére a Marti-i esz-

:.i 	előremutatóbb elemei sem 	;erendszer legelőremutatóbb 	 voltak volta_, már elós  

sek, alkalmasak. A következmények három  !fokozaton" jelentkaz- 

a./ A forradalom vezetői hamar eljutottak a "teljes 

az antiimperialista Marti "felfedezéséig".  

b./ :em mechanikusan fogadták be a M r ti-i eszméket,  
hanem  "alkotóan továbbfejlesztették" minden vonatkozásban,  a- 

hol a XX . száza d második felének feltételei a XIX.  sz ázad  u: ~ ~  
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valóságban gyökerező eszmék "kitágitácát" követelték. 

c./ A Marti-i társadalomfelfogóstól idegen, vagy an-

nak szféráján kívül eső marxista eszmék felé orientálódtak,  

amikor a kispolgári ideológia már nem volt alkalmas a valóságom  

ban  végbemenő folyamatok megértésére. 

Az  eszmék  fejlődésének e folyamatából elsősorban a  

következő kérdések érdemelnek figyelmet: a Larti-i aatiim ar ia-

lista nemzeteszme asszimilálása és továbbfejlesztése; a " a t"r-

-adalmi egyensúly"-ról vallott..arti-i nézet 	 ul átal.alá...a, 1 ~ 	 C  n .Y az 
 

antiimperialista "latin-amerikanizmus" újrafelfedezése ét' to-

vábbfejlődése a Kuba nemzetközi helyét meghatározó elméletek-

ben.  VegyUk sorra  e kérdéseket.  

A "szabad haza "-ftgalom 1953-ben, mint láttuk, a  b _  
zsná demokráciát jelentette Castro és társai számára. A `.arci- 

i nemzeti függetlenség-koncepció - a függetlenség védelmének  

mindenek elébe helyezése - hatalmas  erkölcsi támaszt ás fQzy--  

vert jelentett a forradalmárok számára, amikor - az :;5:. 1:ubú-  

el :cneu támadásainak. kibontakozása után - Luba népér_ak " tti.uo-  

másul kellett  tannic",  hogy az Egyesült 1illamokk4l oze.,'.;w=  

nem szabadok. Az első észak-amerikai tiltakozásra    adott  v=- 

i-s4ba1 még "csupán"  a politikai függetlenséghez, 

 

II 	 T,_..:a1 ~ i. —  

.ás'  eluta  si  ásu  hoz való  raga sz_odás fejeződött Jtt  ki: " ... a  _ .. ._ 

vadalmi Eorm ny ... sem most, sem a jövőben nem fogad el eem-

miféle intést vagy javaslatot, ami a legcsekélyebb .teás. m  

is sérti szuverenitását, nemzeti méltóság .t • "2z3 Le pár hó-lap  

múlva már a L:arti-i szabadságeszme antiimperialista :agasla-

tán állt a forradalmárok okfejtése: mivel Kuba bármit tesz  

nemzeti érdekei vááelmében,"külföldi érdeket sárt meg" vele,  

nincs Falás lehetősége, mint  ezt vállalni. "iáz a  m g arázata. an- 
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á nkba."  

A következő években, 1960-61-ben azonban már eljutot-

tak a  Marti  antiimperialista eszméit megőrző, de  azokat  más  
vonatkozásban meghaladó haza-fogalomhoz: a hizsáhmányelók és  
a kizsákmányoltak haza-fogalminak elválasztásához. ásáho "I.  kivált-

ságosoknak, 	

J 4It ~ 	 u 	~̀,'.  

sáposoknak, a kizsákmányolóknak nem lehet igaz fogalmuk a hazá- 

ról, mer az ő számukra a haza olyan kiváltság, amelyben ki-

zsél m nyoihatják a más munkáját." 30  "A nép csak akkor ismc,'hc-

ti meg a haza fogalmát, ha felszámólja a kiváltságos kiscbnség  
előjogait, ha az ország kincsei közkinccsé válnak, ha mim -

ki előtt egyenlő lehetőségek nyilnak." 31  

Ez az út egyben azt is jelzi, hogy a Larti-i esz< -

rendszertől idegen tétel - a hizsákmányolól és a kizs<"kr-.<n c _ 
tik viszonya - épült be a forradalom iaeoló iájába. Igaz, hegy  

1959-1960-ban nem az antagonisztikus társadalmi osz t élyckban  

nevezték még a forradalom támaszát és ellenségeit, hanem "né -n-

ről" beszéltek. Igaz, hogy nemzeti szövetségi politikát hirdet-

tek, s arról beszéltek, hogy "az egész nép velünk van"; !'a nép  

99 	velünk van";  "a nép túlnyomó többsége velünk van" - ml- 

közben at "druiók", a "reakció", a "külső és belső - ellenség"  

harcol a forradalmi vivmányok ellen. De miközben a terminoló-

gia viszonylag igen keveset változott, a forradalmi vez et k  

eljutottak a kizsákmányolás "moralizáló" elítélésétől /"Igaz-

ságtalan dolog mások munkájából élni" 32/ annak felismeréséig,  
hogy "nincsenek szabadságjogok és nincs demokrácia, arcig tár-

sadalmi igazságtalanság van. ... Ezért hirdetjük a úemorati- 

nak, hogy olyan törvényeket hozunk, amelyek külföldi érdeké_:e  
k"rositanak meg. Ezért támadnak minket, ... ezért vádolnak  
minket, ezért igyekeznek mindenféle ürüggyel behatolni orszá-

29  
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kus eszközökkel végrehajtott forradalmat t  amely harcol a élc 

:különböztetés és a kizsákmányolás minden ne me  ellen, " 3,  

A nemzeti érdeket szolgáló, a nemzeti függetlenséget 

védelmező forradalom - az ellene irányuló támadások eszközei-

vel és módszereivel "szinkronban" - 1959 őszére "tudatositot-

ta" antiimperialista, 1960 nyarára-őszére antikapitalista jel-

legét. Ugyancsak  a forradalom ellen irányuló észak-amerikai tá-

madás intenzitásának növekedése és irárrulása /törekvések Ku-

ba elszigetelésére/ késztették arra 1960 elejétől a kubai for-

radas  r;Pt,  hogy fokozott fim; elmet forditson önnön nemzetközi 

helyének és szerepének meghatározására. 

A  Forradalmi  Kormány kezdettől késznek mutatkozott 

arra, hogy független és szerteágazó külpolitikai kapcsolato-

kat tartson fenn a Marti-i szuverenitás-koncepció szellemében: 

mogkövetelve a bel- és külügyeibe való be  nem avatkozást, 

teletben tartva minden nép szuverenitását és r mzeti sajátos-

ságait, kölcsönös előnyökkel járó kereskedelmi t  baráti és kul-

turális hapesol. tor. rt szorgalmazva. 

Az észak-amerihai támadások és azok következményei 

/szorosabb kapcsolat a szocialista országokkal, 1960-ban ku-

bai delegáció járta be a harmadik világ számos országát stb./ 

okkor azonban már a nemzetközi problémákkal kapcsolatos fil t 

állásfoglalásra késztették Kubát: részint elszigetelése súlyát 

igyekezett csökkenteni /főként Latin-Amerikábanx, részint szö-

vetséget és szolidaritást keresett. 

Latin-Amerika felé 1959 tavaszán  - a kontinentális 

forradalmi fellendülésnek ill. a kubai vezetők akkori társa-

dalmi-politikai nézeteinek megfelelően - még az Egyeoült nlla-

mokkal kiala3itandó új tipusú kapcsolat tervét vitte. /Lénye- 

-'1 
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gében a "partnerség"-re emlékeztető együttműködési javaslatot, 

a nemzeti szuverenitás tiszteletben tartása alap ján./ Az USA 

első latin-amerikai elszigetelési törekvésére, az 1960 augusz-

tusi San José-i külügyminiszteri értekezletre s annak határo-

zatára adott kubai válasz /I. Havannai Nyilatkozat/ azonban 

már Marti antiimperialista összefogási eszméjét hirdetté: a 

"képmutató pánamer -kanizmussal" szembeszegezte a "felszabadi-

tó latin-amerikanizmust", elismerve és hirdetve a népek jo-

gát az imperializmus elleni harcra. /Az 1959 tavaszán létre-

hozott Casa de las Américas kulturális központ, kiadóvállalat, 

amelynek eredeti fuhkciója "csupán" az volt, hogy min d=  ha-

ladó latin-amerikai gondolatnak helye;, adjon, ekkorra mái min 

inkább a latin-amerikai értelmiség Kuba iránti szolidűr itáaá 

koordináló centre  rnná  vált./ 

De már nemesek a "f elszabaditó latin-amer ikaniz -7. -

ról" volt szó: a földrajzi határok jelentősen kitágultak. Ku-

ba olyan "pozitiv semlegességi politikát" bontakoztatott ki, 

amelynek eszmei alapjait, néhol terminológiáját is a martia-

nizmus adta, ugyanakkor mindenben "korszerűsödött", ami ben a 

forradalom belső és nemzetközi feltételei a konkrét Karti-i 

tételek túlhaladását követelték. Az I. Havannai Hyílatkozat 

nemcsak a nemzetközi kizsákmányolással, az imperialista ura- 

lo.mal szemben mutatott pozitiv alternativát, hanem szót emelt 

a nemzeten belüli kizsá ?-m  nyolás, általában a kizsákmányolás 

minden neme ellen. Az antiimperialista összefogás és szolida-

ritás határai jelentősen  "kitőgultak" földrajzi értelemben 

is. Nig Marti korában az imperializmus elleni harc csak az 

USA és Kuba ill. Latin-Amerika viszonylatában merült fal /s 

még itt sem voltak érettek az összefogás feltételei/, 1960- 
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ban a kubai forradalom az egész világon kereste szövetségese-

it. Szolidaritást kért a világ minden haladó, antiimperialis-

ta, nemzeti mozgalmától, s szolidaritását ab.ánlotta fel a vi-

lág minden haladó törekvésének. Különösen a harmadik világ fe-

lé hirdette a közös ellenség - az imperializmus - elleni ösz-

szefogá s szükségét, felismerve, hogy az imperializmus ugyano-

lyan közös veszély a fejlődő téréégek mindegyikén, mint volt 

- Marti korában - egész Latin-Amerika számára. 

A "pozitiv semlegesség" alkotó továbbfejlesztése fe-

jeződött ki abban is,  hogy Kuba állást foglalt minden pozitív, 

az imperializmus gyengitését, a béke megszilárditásót célzó 

javaslat mellett. 34  

Hogyan értékeljük és magyarázzuk ezt a folyamatot? 

Kétségtelen: 1960-1961-ben Kubának aligha volt lehe-

tősége arra, hogy a szocialista táboron kivül szilárd, gazda-

ságilag-katonailag erős szövetségest találjon az észé -am;ri-

kai imperializmus ellen folytatott élet-halál harcához. 

Másfelől kétségtelen: maguk az észak-amerikai táma-

dások érlelték és gyorsitották nagy mértékben a szocialista 

átalakulás felé vezető fejlődési folyamatot. A kispolgári for-

radalmárok közeledése a marxizmus felé nem ."taktika" volt te-

hát - ahogy az imperialisták hirdetik -: a kényszeritő körül-

mények arra ösztönözték a forradalmárokat, hogy a továbbfejlő-

dést értelmező és igazoló eszméket fel-Rés megismerjék és be-

fogadják. Ahogy Castro mondotta 1962 elején: "i orrada lmi k ma-

gáénak vallja a marxizmus-leninizmus zászlaját. Ezt s enid. nem  

t kmdlta ránk, nem messzi földrészről származott ide.  Lags  az 

ólat mutatta meg nekfink ezt az utat ... Linden igazi f'or rada- 



89 -  

lomnak szükségképpen a marxizmus-leninizmus felé kell közeled-

nie ..." 35  

A kubai forradalom ideológiája - fejlődése  során d  

elfogadta és beépitette a marxizmus számos tételét, alapvető-

en marxista meghatározottságú lett. De nem a marxizmus teljes  

és kizárólagos asszimilálását eredményezte e folyamat: a for-

radalom ideológiája továbbra is át- meg át volt szőve a mar-

tianizmusból megőrzött és más kispolgári elméletekből szárma-

zó idealista és szubjektivista elemekkel, némiképpen "hetero-

gé nt' j e llegü maradt.  

A kispolgári ideológiák elemeinek megőrződésében né-

zetünk szerint nagy szerepe volt  annak,  hogy az Egyesült  ~lla-

mok Kuba-ellenes támadásai a nemzeti fvgetlenség védelmezé-  

sét 'tatték:a forradalmárok fő feladatává. A forradalom vezetői  

mindent ennek a fő feladatnak rendöltek alá; s mivel - mint  

láttuk - a forradalom követelményeihez "menet közbeni' nőttek  

fel, eszmei fejlődésük döntően alárendelődött a nemzeti füg-

getlenségért vivott politikai, gazdasági, fegyveres harcnak.  

Nem önálló, szerves, a kubai forradalom fejlődésének  

törvényszerűségeit tudom   nyosan feltáró, e törvényszerűségek  

ismeretében a várható fejlődési tendenciákat előre meghatároz-

ni képes, koherens eszmerendszer birtokába jutottak tehát, ha-

nem olyan eszmékhez, amelyek mindenkor megadták a fegyvereket,  

az igazolást, a magyarázatot a forradalom nemzetvédő harcának  

minden állomásához. A kubai forradalom ideológiája - legaláb4  

bis a forradalom első évtizedében - csak a mindenkori politi-

kai harc függvényeként értelmezhető és értékelhető. /Erre vall  

az is, hogy nincs egyetlen, a forradalom ideológiai fejlődé-

sét összefoglaló dokumentum: a forradalom minden szakaszában  
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a politikai dokumentumok tartalmazzák az ideológiai aspektu-

sokat ill. engednek következtetni rájuk. Lesd a Védőbeszédet, 

az. I. és II. havannai Nyilatkozatot, az évfordulókon stb. cl-

hangzott beszédeket./ 

Amikor  tehát a nemzeti függetlenség védelme teljes 

"szinkronban" volt a forradalom továbblépésével, amikor a 

forradalom továbbvitelét szolgáló lépésekben konkretizel ódott 

a nemzeti függetlenség védelmének minden feladata, akkor az 

eszmék pozitiv irányú fejlődése, a marxizmus felé val4 nyi-

tottság és orientálódás jellemezte a kubai forradalom ideoló-

giai fejlődését. Igaz, hogy ebben az időszakban is számtalan 

idealista, szubjektivista, a nemzeti büszkeséget túlhangsúlyo-

zó megállapitás hangzott el, de ez nem volt tál lényeges. 

forradalmárok "tették, amit meg kellett tenniük", a forrada-

lom láthatóan éri igen gyorsan haladt,:elére, s a fennmaradt 

kispolgári eszmék, hiedelmek ekkor nem sok "zavart" okoztak. 

De a forradalom ideológiai fejlődésének meghatáro-

zó jellegzetessége /bizonyos értelemben legproblematikusabb 

pontja és fő veszélyforrása/ a politikának való alárendelő-

dés volt. Ezért potenciálisan fennállt annak veszélye, hogy 

ez a marxizmus felé nyitott útkeresés lefékeződhet, követle-

zetlenné válhat, ha a nemzeti függetlenség védelmének közvet-

len feladatai - legalábbis látszólag - "szembekerülnek" a 

forradalom továbbfejlődésének fő feladataival, ha a kettő kö-

zötti szoros kölcsönhatás valamiért felbomlik. 

Erre azonban a 60-as évek elején -.nem került sor. Az 

Egyesült bllamok Kuba ellen folytatott harca továbbra is szo-

rosan összefonta a nemzeti feladatokat a szocializmus felé 

vetető úttal, 
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. Az E07*esült illamok harca Luba visszaszer zécé-

ért /1961. január - 1963. január/ 

1960 végére, amikor a subai kormány - az 6 zah-anie-

rikai szankciókra válaszul - befejezte az ország területén" 

levő amerikai javak államositását, az Egyesült Allamok számá-

ra nyilvánvalóvá vált, hogy a  forradalom  "megfordithatat lan 

folyamat" lett, s nincs remény immár a forradalmi erők "meg-

szeliditésére": ha vissza akarják állitani korábbi kubai ural-

mukat, ahhoz előbb vissza kell szerezni Kubát. 

Ez a felismerés tükröződik abban, hogy 1961 január-

jában - immár J.F. Kennedy elnöksége alatt - az USA megszakí-

totta diplomáciai  kapcsolatait Kubával. Kárciusban teljes ke-

r eckedelmi embargót léptetett életbe. S mind határozottabban 

kereste Kuba fegyveres "felszabaditásának" lehetőségét. 

Saját erőivel ill. a' közép-ay erikai bábállamok fel-

használásával azonban nem támadhatta meg Kubát, hiszen a szov-

jet  kormány elkötelezte magát Kuba megvédésére. De Latin-Ame-

rikában sem tudta volna az USA elfogadtatni a beavatkozás e 

formáját. Igaz, hogy a latin-amerikai burzsoá kormányok 

ra Kuba Kuba már nem volt követendő példa. De nen kívántak hozzá- 

járulni erőszakos leveréséhez, mert a latin-amerikai népek Ku-

laa iránti szolidaritása komoly pressziót gyakorolt rájuk. Ká,s-

felől tartottak tőle - s joggal -, hogy az USA beavatkozási 

jogának akár egyetlen konkrét esetben történő "elfogadása" s'á-

lyosan kihat az Egyesült Jllamok egész latin-amerikai politi-

kájára. S végül a latin-amerikai burzsoá kormánya_rak "jól is 

jött" Kuba: azt remélték, hogy a forradalom veszélye új, ked-

vezőbb latin-amerikai politika kialakitására kényszeríti az 

USA-t. Igyeg,ettek hát nem politikai kérdésként kezelni Kubát, 
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hanem "intő jelként", hogy "milyen veszélyekkel jár a gazda-

sági elmaradottság". 36  

Az USA számára tehát a legreálisabbnak. a "guatema-

lai recept" tűnt: ellenforradalmárokkal elfoglalni az ország 

egy területét, és addig tartani, anig egy "ideiglenes kor-

mány" - a Riói Paktum szelemében - elnyeri az ASZ kollektív 

segitségét. 

a./ A "klasszikus" "felszabaditási akció" /Playa  

Girón, 1961. április 17-19.7  

A támadás előkészitése érdekében az USA-ban  már  

1960-ban felső szinten fogadták a kubai emigráció ve z .tőit . 

Az emigráció nagy létszámú és heterogén összetéte-

la volt. Katonai bázisát a Batista-hadsereg Lubábál elmene-

kült emberei adták, valamint azok a burzsoá elemek /köztük a 

;elkelő hadsereg eredeti tisztikarának jóbéhány tagja/, akik 

a diktatúra-ellenes forradalomban részt vettek ugyan, de a 

forradalom továbbfejlődése idején szembekerültek a forradalmi 

erőkkel. Őket követték a "felháborodott" és "hegijesztett" 

latifundisták, majd az ipari burzsoázia, az őket kiszolgáló 

értelmiség, az észak-amerikai termelőegységek kvalifikált sze-

mélyzete, s végül alyan, antikommunista propagandán felnőtt, 

az észak-amerikai propaga.da terjesztette "kivándorlási_kam- 

pányban" megfélemlitett és csábitott kispolgárok, a dl:ot meg- 

• tévesztett az ellenforradalmi jelszó, hogy "a hatafiak köte-

lessége elhagyni az országot". 

Szép-Számmal voltak  tehát  olyanok is, akik osztály-

helyzetül-nél fogva nem voltak objektive érdekeltek a forrada 

lom elleni harcban. E heterogén emigrációs erők közös mozga- 
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tója nem  a közös osztályérdek, hanem a közös forradalomellenes-

ség volt, valamint az a tudat, hogy az USA nem mond le Kubá-

ról, s az összecsapásban várhatóan a  forradalmi  erők maradnak 

alul. Az emigránsok készek voltak együttműködni az USA-val: 

ők alkották az inváziós hadsereget, bel4lük alakalt meg jelelő-

re az "ideiglenes kormány". /Finis zterelnöke az a Lu re Cardo-

na lett, aki a Batista bukása után alakult első kormányban 

töltötte be ugyanezt a tisztet./ 

Az észak-amerikai kormány nem "titkolta" a várható 

támadást. Arra számitott, hogy a támadással egyidejűleg Kubá-

ban is ellenforradalmi felkelés robban ki, s a külső-belső tá-

madás alatt összeomlik a'"Castro-rezsim". A kubai népre irá-

nyitott észak-amerikai propaganda "egyetemes szellemi értékek-

re" - a val.ásos érzületre, a demokráciára, szabadságra stb. - 

épült, és széles népi bázist remélt kialakitani a "kommunista, 

istentagadó, diktatorikus" forradalmi erők ellen. /"Isten ne-

vében jöttünk, az igazság és a demokrácia nevében, hogy vi>z-

szaállitsuk a bábbal tiport jogokat, a meggyalázott szabadsá-

got, a megrágalmazott vallást. ... ... A mi harcunk az isten-

félők harca az ateisták ellen, a szellemi értékek küzdelme a 

materializmus ellen, a demokrácia küzdelme a kommuniz a el-

len."- hangzott el az inváziós csapatokat kísérő spanyol fal-

langista pap felhivásában. 37/ 

Az események ismertek. Az 1961. április 17-én part-

ra szállt zsoldosceapatokat a kubai nép 72 órás küzdelemben 

szétverte Playa Girónnál. A támadás katonai kudarcot hozott 

az USA számára, s nem váltak be a hozzá fűzött remények - a 

belső felkelés, az  összeomlás tervei - sem. Ellenkezőleg. A 

kubai nép egy emberként állt ki a betolakodókkal szembsrf é- 
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let-halál harcban. /Ennek kapcsán az U:iA illetékes  szerveinek 

két legsúlyosabb tévedése volt, hogy 

a./ a kivándorlási propagandával "ki zivtál." az el-

lenforradalom potenciális bázisát /"sajnos, több kubai ellen-

forradalmár van i:iismi  ban, mint Kubában"- mondogatták/; 

b./ az-emigránsokat kihallgató szervek - köztük a 

CIA - valóságnak fogadta el az észak-amerikai propaganda ter-

jesztette, az emigránsoktól "visszahallott" meséket a "kubai 

nép elégedetlenségéről", a "diktatorikus kormány  iránti gyu-

lölet -ről" stb./ 

A kubai nép érzelmeivel kapcsolatban a 1i~ gponto-

sabb választ az a magatartás adta meg, amit a nép a  kritikus  

napokban tantiisitott. Tiz- és tizezrek léptek be a Liliciába 

és a Forradalmi Védelmi Bizottságokba; a nép tőnyomó többsé-

ge aktivar azonosult a forradűlomrsl; végtelen fé.gyelemmel 

állt ki-ki ott, ahová a feladatok áliitották: a harcban, a  ter-

melésben, a Bont os ob j ek tumoknál őrségben. 

A Playa Girón-i támadás előestéjén, az előző napi 

bombatámadás áldozatainak temetésén jelentette ki Fidel Cast-

ro, hogy a kubai forradalom szocialista szakaszába lépett. A 

bejelentés feltehetően elsősorban a szocialista országok felé 

volt időzitve: Kuba ezzel már nemcsak elfogadta az önzetle-

nül felkinált segitséget, hanem - mint a szocialista tnbor-

hoz tartozó ország - kérte és számitott is rá. De guba népé-

hez is szólt. Bár a hatalom- és a tulajdonviszonyok átalaku-

lása eddigre már megfordithatatlan folyamattá vált, ez a be-

jelentés végérvényesen elválasztotta a Kubában élőket az : "o-

daát" élő emigránsoktól, világossá téve, hogy nem "kubai ha-

zafiak harcolnak  egy kubai diktatúra ellen" - mint Kennedy 
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mondotta -, hanem a forradalmat és a nemzetet védő kubai ha-

zafiak harca a régi rendszer és az imperialista uralom visz-

szaállitásáért küzdő osztályellenség ellen. 38  

A bejelentés nemcsak azt tudatositotta tehát, hogy 

"nincs visszaút", hogy ez a határ a kettő között végleges; 

azt is kifejezte, hogy mindaz, mit q  nép két év alatt ka-

pott a forradalomtél - többet, mint a megelőző fél évszázad 

alatt együttvéve - összefügg a szocializmus felé objektíve 

megtett úttal. 

A "felszabaditási akcióra" adott kubai válasz he-

lyes voltát nemcsak az a kitörő lelkesedés igazolta, amivel 

a nép fogadta a bejelentést; s nemcsak az a helytállás, amit  

a másnap kezdődő támadásban tanusitottak. Igazolták a követ-

kező hónapok is. A nemzet és a forradalom védelmére egyesült 

erők a szocializmus épitésére is egységesek maradtak, a szo-

cialista .épitést valóban a forradalom folytatásának  f ogták 

fel. S amikor 1961 május 1-én Castro bejelentette: "... el-

érkezett a legnagyobb erőfeszítés ideje, a munka ideje. Az 

előttünk 6.116 hónapok folyamán úgy a katonai előkészületek, 

mint a termelés és szervezés, valamint  a forradalmi és poli-

tikai munka terén a legnagyobb erőfeszitéseket kell tennünk." 

... „ 39 - a néptömegek készek voltak rá, hogy minden terzle- 

ten helytálljanak.  

Mindenki számára világos volt, hogy az Egyesült 

Államok - amely számára Playa Girón mind a katonai vereség-

gel, mind nemzetközi visszhangjával rendkivül kínos helyze-

tet teremtett - nem mond le a forradalom megdöntéséről, Ku- 
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ba visszaszerzéséről. Az észak-amerikai imperialisták leg-

feljebb azt vették tudomásul, hogy a kubai ellenforradalmi e-

rőkkel nem "szabadithatják fel" az országot. A következő hó-

napokban tehát új eszközöket, és főleg szövetségeseket keres-

tek. 

b./ Kuba kontinentúlis elszigetelése /1961. au,masz- 

tus -  1963. ;ianuár/ 

Kuba kontinentális elszigetelése már 1960-tól meg-

indult. Az  Egyesült államok ekkor főként Kubát, a "veszélyes 

példát" akarta elzárni Latin-Amerikától; bár ezzel egyidejű.: 

leg azzal is számolt, hogy - elérve a forradalom koll ekt iv 

elitélését - nehezitheti a forradalom megszilárdulását, s 

nyomást gyakorolhat a kubai forradalmi vezetésre. 

Először az 1960 augusztusi San  José-i értekezleten 

próbálta az  USA  600 millió dollárral "megvásárolni" Kuba el-

itélését. Az érvanyagot a Riói Paktum és az AÁSZ dokuméntu-

mai adták: a forradalmi Kuba "feszültséget teremt" a félte-

kén; "a kubai diktatúra összeegyeztethetetlen az Amerika-közi 

rendszer szellemével"; Kubának a szocialista országokkal fej-

lődő kapcsolatai "idegen hatalom beavatkozásának", s mint i-

lyen, "a félteke békéjét és biztonságát veszélyeztető ténye-

zőnek" számítanak stb. De bár a 1 tin-are rikai burzsoá kormá-

nyok nem "rokonszenveztek" a kommunista eszmékkel; bár Kubát 

csak Liexikó védte a vádakkal szemben; bár a San José-i Char-

ta elvi szinten mind az előbbieket elfc ;adta, az USA nem ért 

célt: az okmány hitet tett az államok kül- és belügyeibe va-

ló be nem avatkozás mellett. 

1961 elején, amikor  az USA megszakitott a diplomá- 
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cini kapcsolatait ILubával, egy hónapon belül 6 1a tir_-amerikai  

ország követte a példát. De a legjelentősebbek /Argentira, 

Braűilia, Chile stb./ nem feleltek meg az észak-amerikai vá-

rakozásnak. Az USA tehát - különösen a Playa Girón-i vere-

ség után - fokozott figyelmet forditott akarata kontinentá-

lis ,elfogadtatására.  

1961 nyara a korábbiaknál kedvezőbb latin-amerikai  

feltételeket ifiért az USA terveihez. Bár ebben az ében ért  

tetőpontjára a latin-amerikai forradalmi fellendülés, már ki-

tapinthatóak voltak lefékeződésének első tünetei. Kuba szo-

cialista útra térése nagyobb óvatosságra, az USA felé való  

közeledésre késztette a latin-amerikai burzsoáziát. A kispol-

gári tömegek jelentős részét is megrettentette, losz :itot-

ta a tönegnozgalomról.  

Lásfelől az USA-ban is megjelentek az új latin-ame-

rikai politikai koncepció első tervei. 1961 márciasúban hir-

dette meg Fennedf a Szövetség a Haladásért tervet, a kubai  

forradalommal s tembeszegezhető "konstruktiv alt ernat ivót" , a  

"vér nélküli forradalmat". A program szerint az USA 10 év a-

latt 20 milliárd dollárral járul hozzá Latin-Amerika fej-

lesztőséhez, megvetve egy "új együttműködési politika" alap-

jait. A program is növelte a latin-amerikai burzsoá erők kö-

zeledési készségét, s bizonyos - a jószomszédság-időszakhoz  

hasonló - illúziók forrásává is vált. 40  

A. Szövetség a Haladásért tervet 1961 augusztu sé.-

ban, az I. Punta del Este-i értekezleten tárta Latin-Amc_i'::a  

elé az USA. A részvétel "ára" Kuba elítélése lesz - ez vilá-

gos volt. De az USA nem érte el célkitűzését, Kuba cl:zigc-

telését. A latin-amerikai küldötteket főként a fe ~lc3ztési  
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lehetőségek érdekelték, a kontinens jövőjét terhezték. S a 

tanácskozások egyik le ;dinamikusabb résztvevője a kubai de-

legáció volt, méghozzá "önzetlenül", hiszen Kuba természete-

sen nem részesedhetett a progpamból. A delegáció olyan konst-

ruktiv javaslatokat tárt elő, amit szívesen felkaroltak a 

latin-amerikai küldöttek. Emellett Guevara elmondotta, hogy 

Kuba 1960-tál sokkal több segitséget kapott a szocialista tá-

bortól, mint amire a hozzá hasonló nagyságrendű latin-ameri-

kai országok a Szövetség-ben számíthatnak, s - az 1961-ben 

életbe léptetett tervezéses gazdálkodás hatalmas dinamikájá-

ban  bízva - tíz éves gazdasági versenyre hivta ki Latin-Ame- 

riké,t . 41 

A II. Punta  del Este-i értekezleten /1962. jgmuó.r/ 

az USA elérte célját. Kubát kizárták az AÍ!SZ-bó1 és annak 

csaknem minden szervezetéből. 2övidesen 15-re emelkedett a 

Kubával kapcsolatait megezakitó latin- amerikai ország ok szá-

ma,  s a fennmaradóak sem szg_ni  tottak a szocialista Kuba szö-

vetségeseinek. 

Kuba látta, hogy  kormányszinten elszi . gotelődi k a 

kontinensen. Erre válaszul született meg a II. Havannai 1Yyi-

latkozat /1962. február/, amely szerint "a fo rradalmár köte-

lessége forradalmat csinálni".  /E témára az  "önvédelmi esz-

merendszer"kapcsán részletesebben visszatérünk./ S a kormány-

szintű elszigetelődésre válaszul kezdte Kuba szorosabbra faz-

ni kapcsolatát azokkal a latin-amerikai fdrradalmi mozgal-

makkal, amelyek - a kontinentális forradalmi fellendülés 

ideiglenes'hanyat16.sának küszöbén - még keresték a forradal-

mi kibontakozás lehetőségét. 

- + - 
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Az USA Kuba elszigetelésével kedvező légkört-akart  

teremteni a forradalom eltiprására. Koncentrált támadást ké-

szitett elő: abban bizott, hogy  1962 nyarára-őszére - a ke-

reskedelmi embargo stb. következtében - beérnek a forradalom  

összeomlásának belső gazdasági-politikai feltételei, s egy  

újabb "felszabaditás" sikerrel  járhat.  

Belső megrendülésre nem került sor: bár voltak gaz-

dasági-ellátási nehézségek, a szocialista tábor segitségével  

sikerült elkerülni egy kritikus feszültség kialakulását. Ku-

ba azonban igyekezett  felkészülni a  várható  támadásra, s vé-

delmi  fegyvereket kért és kapott a Szovjetuniótól.  

A közepes hatásugarú rakéták felszerelését az USA  

"a kontinens békéjét ós biztonságát a legsúlyosabbon veszé-

lyeztető tényezőnek" mindsitette. 1962 szeptemberében úgy  

t, nt,, hogy ez a tény nemcsak az Egyesült Lllsmoknak szolgál-

tat  megfelelő ürügyet a Kuba elleni - saját erőkkel történő  

- támadáshoz, hanem az USA számithat az AJ SZ számos tag-0 7 a-

mának beleegyezésére és csatlakozására is.  

..(( ~+ 	

1962 szeptemberében, s különösen októberébenpatta- 

násig 

 

  feszült a helyzet.  Az észak-amerikai ter  alckoso:_ be  - 

hivása, 

 

 a Kuba körüli észak-amerikai tengeri blokád elrende-

lése már nem "csupán" Kuba létét veszélyeztette, hanem - a  

két nagyhatalom közvetlen konfrontációjának lehetőségével -  

n&kleáris világháború küszöbére sodorta a világot. A  válság  

Mitikus a ap jaihan mutatkozott meg a legnyilvánvalóbban,  

hogy  $ kubai forradalom már régesrég nem csupán Kuba "belügye",  

s nem az USA és Kuba közötti konfliktus, hanem a naazetközi  

osztályharc, a két világrendszer között folyó harc egyik 1.;g-

kiélezettebb kérdése. 
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Lil.özben Luba népe fegyverben, fegyelmezetten és 

elszántan kw•zült a várható :öntő összecsapásra, az :3Z-ben, 

s a  nagyhatalmak  közötti tárgyal sokon lázasan keresték vi-

lágháborús veszélyt elháritani képes megoldást. 

A Karib-tengeri válságot a Szovjetunió és az Egye- 

sült 	

e- 

siilt fllamok megállapodása zárta le. A kompromisszum értelmé- 

ben a Szovjetunió elszállitotta a rakétákat, az Egyesült fl-

lamok viszont elkötelezte magút, hogy a jövőben lemond Kuba 

megtámadásáról. A  megállapodás után, 1963 januárjában az 

.y: SZ-ben levették a napirendről a kubai kérdést. S úgy tűnt, 

Kuba előtt megnyilik a lehetőség, hogy viszonylagos békében 

és biztonságbún folytassa  a megkezdett munkát: a ;szocializ-

mus épitését. 
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IV.  

AZ USA  "=SZON-POLITIILJA  MAI:" IIIAIúda; LF,SA f:S  

I~3AI KÖVLLIZZI.IL:;YBI AZ 1960-AS tVEK KÖZLP-LTvL  

1. A szocializmus épitése Kubá.ban 1961 és 1965 kö- 

zött  

Az októberi válság lezárása után nem szűntek meg a  

Kuba-ellenes észak-amerikai provokációk, nem hallgatott el a  

forradalmat rágat r:azó imperialista propaganda,  s az USA új  

marővere kel fokozta Kuba elszigetelését. Kuba szám :..ra mind-

azonáltal "fegyverszünetnek" látszott az 1963-1964-os idő-

szak: közvetlen fegyveres támadástól nem kellett tartania. S  

bár a harckészültség továbbra is elsődlegesen fontos  feladat  

marakt, ezt az időszakot mégis a belső feladatokra - az 1961- 

1962-ben  kibontakozott szocialista építés kitel j esitésére - 

koncentrált figyelem jellemezte a forradalom történetében.  

Bár a Kuba visszaszerzéséért inditott imperialista  

harc egy pillanatra  sem engedte háttérbe szorulni a honvédel-

mi feladatokat, 1961-62-ben az épités három területén jelen-

tősen előrelépett Kuba.  

a./ Megvetették a szocialista tervgazdálkodás alap-

jait. 1961-ben lépett életbe az első 4 éves gazdaságfejlesz-

tési terv, amelynek célkitiIzése a gazdasá függés felszámo-

lása ill, a lakosság élctszinvoralénak jelentős emelése  volt.  

Elképzelésiik az volt, hogy gyors iparositással átalákit j átig a  

gazdaság monoe..portáló, importkényszernek kiszolgáltatott  

struktúráját. Az ipari beruházásokkal egy időben a mezőgazda- 
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ságbün  -  a cukornádtermesztés bizonyos fokú háttérbe szoritá-

sával  L  .. diverzifikált termelési struktúra kialakítására töre-

kedtek, hogy csökkenthessék az élelmiszer-importot. Az ipa- 

rositási terv feszitettségére jellemző, hogy azt reméltók: 

egy  évtized múlva guba lesz Latin-Amerika legiparosodottabb  

országa.1  

b./ A kulturális forradalom kibontakozása elsősor- 

ban az oktatásban hozott nagyszerű eredményeket. Az 1961-es  

alfabetizálási kampány, amelyben több százezer iskolásgye=-  

rel:, munkás, háziasszony stb. vett részt tanitóként, egy év  

alatt 23,6 N-ról 3,4 ;s--ra csökkentette a  felnőtt analfabéták  

arányát. A  kampány  folytatásaként 1962-től mozgalmat szervez- 

tek arra, hogy minden  felnőtt  legalább az általános iskolát  

végezze el ill. fejezze be.  

Az iskoláskorú lakosság oktatásáéit még többet tot-  

~r 	n 	1  y  P 	~k 	I^.l  i 	c* ~ 	T k 	r~Ts  ~  Po`e s  tc... 1961-b.,n államositották a ... ~~ani~_.ola.~at, e t,,, ~ c. ~,.. ~ ~tet-

ték az oktatás]. rendszert. A vidéki gyerekek szálára bennla-

kásos "iskolakombinátokat" nyitottak meg, képesit és r.é1kiili  

tanitókkal is igyekeztek megoldani -szükségből - a vidéki  

körzetek ellátását. 1962-től nagyszabású ösztöndij-politika  

lépett életbe, amely már az első évben több mint 50 ezer di-

ák számára biztositott teljesen ingyenes ellátást. 2  

A forradalom nagy erőfeszítéseket tett a nemzethez  

hű főként humán  -  értelmiség ill. a művészek helyzetének  

javitására: művészeti szövetségeket hozták létre, kiadási le-

hetőségeket teremtettek, megteremtették a művészek 1étbiz tcn-

st. A szocialista forradalom - hangsúlyozta Castro - tel-

jes alkotói szabadságot biztosit minderklnck, minden irány-

z - t : 	Az egyetlen ideológiai kikötés: ": forradalmon-belül  
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mindent, a forradalom ellen a emuit . " 3  

c./ Megindult a szocialista szakaszba ért forrada-

lom ideológiai platformjának kialakítása, a tömegekkel tör-

térú megismertetése. 1961 őszén egyesült a három forradalmi..  

szervezet - a Július 26 Mozgalom, a Népi Szocialista Párt és  

a Forradalmi Direktórium. - Egyesitett Forradalmi Szervezetek  

/021/ néven. Az egyesülés alapja  -  mint deklarálták  -  a marx-

izmus-leninizmus elveinek elfogadása volt. Castro az 02I-t  

ismertető népi egyetemi előadáson /1961. december 1./ ismer-

tette maxxistává válásának történetét. 4  Az 021-t a "forrad~al-

márok iskolájának" nevezte ebben az előadásban, s hangsúlyoz- 

ta az egységesülés fontosságát. "Sem az,  hogy 'kommunista vol 

 

- 
t  

tam', sen az, ho 'bombát dobtam', sem az, hogy 'ott voltam  a  

Sierrán' nem használható fel küllnleges előr rök és kiváltáá-

gok biz;;ositására."  -  fejtette ki. 5  S röviddel később, 1962  

márciusáben a szektarianizmus problémájának napirendre tLzé-

áekor kisérletet tettek az új párt elvi  egységének  megszilár-

ditására. ó  

Megindult a lakosság tömeges ideológiai nevelésének- ,  

marxista oktatásának kiépitése is i  elsősorban a Forrad lri Vé-

delmi Bizottságok kereteiben. /Ezek sokoldalú, a népi öntevé-

__eny ség kihasználására épülő tevékenységének ':orr-lét f elada-

tai - éberség, a belső biztonság fenntartása, egyes közi.gnz-

gatási, szervezési funkciók, oktatás, ideológiai képzés stb.  

- ekkor körvonalazódtak./ A Forradalmi Védelmi Bizottságok kü-

lönböző szintú vezetői számára szervezett iskolákban ill. a  

lakosság szintjén s tervezett politikai kőtökben fontos czere-

pet kaptak a politikai nevelésben jártas  régi kommunista ká- 

derek. A marxizmus-leninizmus alapjai mellett / ~o:a.nnista Ki- 
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áltvány stb./ a kubai t.írsadalomfe jléüéz ás a fog adrilom tU  

ténete volt a fő tananyag. Ehhez a kubai koLnunieták régibbi  

könyveit, tanulm;tnyait /pl. Bias Roca: A szocializ zs alap-

jai kubában/ ill. a forradülom fő cio::unentumait /Védőbeszéd,  

havannai nyilatkozatok, Castro bos zélei stb./ használták  
tananyagnak. ?  

Szerteágazó, dinamiI:us munka bontakozott ki tehát  

1961-62-ben, s a kubaiak általános meggyőződése volt, hogy  i-

~en rövid idő alatt  végeznek a legfontosabb feladatokkal. A 

némiképpen illuzóri::us elemeket tartalnaző optimizmus - ami-

nek irreális vonatkozásai elsősorban a 4 évez tervben tűntek  

elő - több forrásból táplálkozott. A forradalom vezetői kez-

dettől alulbocsülték Buba gazdasági elmaradottságának tényle-

ges jelentőségét, nem voltak tisztában az objektiv nehózsé-

geL: •valósi gos visszahúzó erejével. /1959 februárjában mondta  

Cüztro: "lie végrehajtjuk tervcinket ... a kubaiak élc tszinvo-

nala már a legközelebbi években biztosan túl fogja szárnyal-

ni a legfejlettebb országok élctezinvonalát." 8/ I,é.srészt  a 

politikai forradalom gyors és nagy eredményekben bővelkedő  

továbbfejlődése némileg "elkápráztatta" az embereket: nemigen  

tudatosult, hogy a hatalom és a tulajdonviszo nyok jellegének  

átalakitása bizonyos szempontból könnyebben és főleg ; Jorseb-

ban  merry,  mint a szocializmus égit ése egy elmaradott orczn.g-

ban. A vezetők gazdasági tag_ eztalatlansága is e türelmetlen 

optimizmus forrása lett /lásd 4 éves terv/.  

S volt még egy fontos tényező. Bár a forradalom ve-

zetői már lemondtak arról a reményről, hogy "békés forradal- 

mat"  csinálhatnak9 , s tudták, hogy az észak-a erikai imperia- 

- 
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lizmus könyörtelen ellenfél, remélték, hogy hamar béke lesz. 

E ubű számtalanszor bebizonyította, hogy pépe kész é1;; tét ál-

dozni a  forradalom  és a haza védelmében, s hogy az Egyesült 

41lamok csak e gy  ronmé  lőtt, kipusztitott lakosságú puszta 

szigetet "szerezhet vissza". De L'uba békét akart: építő mun- 

ká j a eredményeit akarta példának állitani a világ elé. "Ha megy- t 
javak minket békében élni, hagyjanak fejlődni, s majd jöjjünk 

essze husz év múlva, s nézzük meg, ki énekelt szirén-éneket." 

- fakadt ki Guevara az I. Punta del Jstc-i értekezleten. 10  

A kubaiak azt remélték, hog ha az USA "rájön" Tu-

ba  elvesztésének visszafordithatatlan voltára, vagy ha vere-

séget szenved a uba-ellenes tág:. diósokban, akkor valóra vál-

hat az "igazi béke". "...mi hisszik, hogy teljes joggal él- 

hetünk itt abban a szocialista rendszerben, amit népünk igaz-

ságosnak és megfelelőnek tart. - mondta Castro. Ók pedig él-

jenek jogaikkal..."11  S az USA sorozatos kudarcai nyomán  a ku-

bai nép 1961-62-ben bizott bonne, hogy a "Haza vagy halál!" 

alternativa igen hamar eldől - a béke javára ... 

A Earib-tengeri válság után kialakult "fegyverszü-

net" azonban "közbülső út" volt. A kubai népnek számot kellett 

vetni azzal, hogy - várhatóan huzamos időn át - fennmarad ez 

a feszültsége.-_.e1 terhes, csak viszonylúg békés helyzet. A 

szocialista épités feladatait tehát tartósan megnehezedett 

feltételekkel ? ell összhangba hozni. 

A korábbi, túl optimista és irreális elképzelése: 

korrigálására elsősorban gazdaságpolitikai  vonatkozásban  volt 

szükség. 1963-ban  e körül bontakoztak hi a 1eg a"gyo bb vit:k. 

Az intézeti Tuba-kutatásban elkéoaül t gaza 	ta- 

nul nányo 2  jelzik, hogy e vitákban két alap-koncepció fogal- 
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::^zóáot t meg. Az egyik a lenini I:EP-politika kubai  41~.r1maz-

natóságát kereste,  a másik a gyorsitott zzo cializálú s, az ér-

téktörvénynek a szocialista feltételek közötti tagadása mel-

lett szállt  likra. 

1963-64-ben az elsőhöz közel 6116 reálpolitikai el-

képzelés kerekedett felül. Lemondtak a gyorsitott ipűrosits-

ről: ezt 1970 utárra halasztották. S a "monokultúrával a no-

nokultúra ellen" jelszó jegyében fokozott figyelmet forditot-

tak a cukornádtermesztésre. A jelszó neresak azt fejeztb ki,  

hogy Tuba nem mondhat le ez idő tájt szinte egyetlen deviza-

forrásáról, hanem azt is, hogy a cukorra alapozott iparfej- 

lesztés /vegyipar, műtrágyá, alkohol, ill. a cukoriparhoz  L-_~- 
csolódó üéphk gyártása/ jelenthet reális, a kubai foltételek-

hez alkalmazott iparositási alapot.  

Ezekben az években korült sor ridel Castro két  

vai útjára. A Szovjetunióval és a többi szocialista 

;1 közép-- és hosszútávú /1970-ig szóló/ szerződéseket irt Jul. ...0 	J ~. ~..; V  Z ~  4 i1- 

lá, amelyek  -  a segitségnyújtás és együttműködés e-yéb f mái  

mellett  -  1970-ig rövektvő piacot biztositottak a kubai cukor- 

nak. 	 . 

Az 1964-es tervben már a gazdasági hatékonyság nö-

velését célzó fontos kérdések  -  pl. a munkaerőgazdálkodás, az  

új bórpolitika, az áru- és béralap -is megfogalmazódtak.  

Az új gazdaságpolitikai elképzelések viszonylag  

gyorsan a lakosság ellátásában éreztették hatásukat már  1965-

ben: javult a jegyes élelmiszerellátás, sőt egy időre többfé-

le élelmiszert és egyéb fogyasztási cikket "szabadon" is le-

hetett vásárolni. 

L biztató kibontakozást azonban fékezte és megnehe- 
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zitette az a provokációkkal terhes "fegyverszünet", amit az 

USA kcnyszcritett Kubára. Ekkor már korántsem volt meg a i:o-

rabbi "szinkron" az USA elleni védekezés és a forradalmat  to-

vábbfejlesztő lépések között. Ellenkezőleg: a sz lkös erőfor-

rásokkal rendelkező, elmaradott Kubában, a szocialista épi-

tés időszakában az első mind inkább a másodikat visszahúzó 

tényezővé vált. 

A kubai vezetők még remélték,  hogy a "f egyve rszbi-

net" enyhülés felé vezet. Továbbra is a békés épités mellett 

foglaltak  állást, és - különösen 1964-től, amikor  az ellen-

forradalom brazilfai győzelme már a latin-amerikai erőviszo-

nyolmiak a reakció javára - történő ideiglenes eltolódását je-

lezte - minden számukra elfogadható kompromisszum felé halot-

tak, ami normalizálhatta volna viszonyukat az USA-val. Kuba 

nemcsak 1959-t61 hangortatott  - a két ország kapcsolatainak 

rendezésére irányuló - tárgyalási készségét ismételgette, el-

ismerve, hogy a kapcsolatok normalizálása az államositott é-

szak-amerikai java: kártalanitásának kérdését is újrá fclve-

ti13 , hanem más kompromisszumola.a is kész volt. " F  idel Uast-

ro miniszterelnök /1964/ július 4-én este kijelentette - irta 

a New York Times -, hogy Kuba megszűntetné a latin-amerikai 

forradalmi  mozgalmak  anyagi támogatását, ha az Egyesült Álla-

mok és a féltekén levő szövetségesei abbahagynák a Kuba- 

elle-nes felforgató tevékenység anyagi támogatását.n 14  Ugyane cikk 

leszögezi: Kuba a kereskedelmi kapcsolatok felújitására is 

törekszik. 

E kubai nyilatkozatok aligha  engedik  "el ő rc j élezni" 

azt a radikális koncepcióváltást, ami alig 15 hónap múlva, 

1965 őszén bontakozkk majd 1.í 7Kubáb:n. Légis ez történt. S e 
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koncepcióváltásban - mint a forradalom korábbi nagy fordaló-

pontjainál - jelentős szerepe volt az USA kubai politikájá-

nak. A kövct..czől ben ezt tekintjük  át. 

2. A "keszon-politika" kibontakozása, tartalma  

Az Egyesült Államok számára az 1962-es októberi vál-

ság fő tanulsága az  volt,  hogy Kuba külső erőkkel történő le-

verésé nukleáris világháború veszélyével jár. Ezt nem vállal-

hatta. íhudomásul vette, hogy az 1959-t61 alkalmazott módsze-

rek és eszközök egyike sem célravezető Kuba visszaszerzésé-

hez, s lesziarte azt a tanulságot, ho gy  más eszközökhöz kell  

folyamodnia, ha elégtételt akar nyerni a sorozatos kubai isi-

darcok után.  

Számos tényező indokolja, miért  nem volt képes le-

mondani az USA cóll.itiiséséről, a forrach lom eltiprásról. A  

fagy Októberi Szocialista Forradalom, majd a szocialista t,1- 

bor. kialakulása  után ez volt á harmádik nagy "mito zrbmbo1( '  

az észak-amerikai imperialista erők számára: az USA első vc-

resége a nyugati féltekén. Bebizonyosodott, hogy  az USA i.a~:. r  

"saját" kontinensén sen "mindenható": kötelezettséget vállal-

va Kuba mag nem támadására elismerte, hogy a nej: zstközi erő-

viszonyok változása az amerikai földrészen  is érezteti hatá-

sát.  tanulság megszerzéséért hatalmas ' esztizsvcsz tcség gel  

"fizetett ":  a világ Dávid és Góliát harcával példálózott.  

A "legyőzhetetlenség" biztonságúban 616 észak-ame--

rikai közvéleményt súlyosan megrenditették a sorozatos kudar-

cok. A kis, gyenge buba ellen alkalmazott imperialista módsze- 

rek ugyanakkor felháborodást váltottak ki az észak-amerikai  
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emberek jelentős részéből, és - mint majd Vietnam kapcsán -  

a kormány külpolitikája iránti kritikusabb magatartás kiala-

kulásához is vezettek.  

A kubai forradalom legsúlyosabb következménye azon-

ban latin-amerikai hatása volt az USA szárAra. Kuba már 19b2-

re megoldott egy sor olyan strukturális problémát, amelyek a  

legfejlettebb latin-amerikai országokban is akut feszültséd  

forrá ,ok voltak. A forradalmi  megoldások  radikálisabbak, át-

fogóbbak, gyorsabbak és főleg humánusabbak voltak, mint azok  

a reformista fejlesztési koncepciók, amiket a Szövetség a Ha-

ladásért program keretében meg lehetett volna valósitani. A  

kubai forradalom vivmányai osztatlan lelkesedést ví ltottak  

ki a latin-amerikai kizsákmányoltak millióiból, akik a "szom-

szédban" látták a példát /a munkanélküliség, éhezés, iskolá-

zatlanság, orvoshiány stb. felszámolására tett erőfeszité-

sek/, arn  i   t meg kell valósitaniuk, hiszen sokkal közvetlen  ~b-

bi 1. az ő közvetlen érdekeiket fejezik ki, mint a gazc .sá  

centrikus burzsoá fejlesztési programok.  

A kubai kudarcból származó düh mellett főleg ez a  

felismerés alakította az USA új Kuba-ellenes koncepciójának  

tartalmát. Tavel az USA-nak nemcsak Kuba ellen, hanem L:ati -

Amerikáért is kell harcolnia, a forradalmi Kuba "életképte-

lenségének" bebizonyitásával, "vegetálásra itélésével" kell  

megmutatnia. Latin-Amerika népeinek, hogy a kubai út "nem j -

ható alternativa". Azért ezen az úton, mert a forradd:lom  

fegyveres megser►misitésére ez idő tájt nem volt reális lehe-

tősége: csal, olyan  lépésekhez folyamodhatott, aracl::ek nej:  -

lontotték a Szovjetunióval kötött  mcgál apodás nyílt 	es c- 

gé ;ét./ Ez a meggondolás - Kuba "megfojtása" és "tanuleágá- 
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uck" latin-amerikai kiaknázása - lett a "ke:;zor:-politika a-

lapja. 

Az új koncepció fokozatosan 6:0t bc az  USA-ban.  A-

l:phoncepciója feltehetően már  az októberi v'_lság lezárása-

kor ncgfoialmazódott, s számos eleme szinte teljesen "esett" 

formában  hegjelent 1963-64-ben. Eszköztára azonban jelentő-

sen gazdagodott, hatékonysága fokozódott 1964-től, az imperta-

lizrrus latin-amerikai taktikai ellentámadásának Iá.bor_takoz'-

sá tól. 

Vegyük sorra, milyen fő területeken jelent meg az 

USA Kuba-ellenes harca 1963 után: 

a./ Politikai és gazdasári cl czi.,7etolés  

1964-ben teljessé vált Kuba koinányszintű elszige-

telése a  kontinensen.  Csak he::ikó tartotta fenn vele a diplo-

t :ciai ós 1é"gilapcűolatolat. Ez a legális csatorna  azohbrn i: 

kább Kuba közvetett ellenőrzésének eszköze  volt,  nem enyhi_tct" 

te elszigeteltségét. Hiszen az USA és minden Latin-ümori;:: _i 

kormány különleges szankciókat foganatozitott azon állampol-

gáraival szemben, akikről kiderült, hogy Kubában j .'.rtak. Ei 

haladó erők tehát conk Európán keresztül vagy 	ju- 

tottak Eubúba: az kockázatosabbá és nehéz? esebbé tette' meg-

drá:gitatta Kuba és a kontinens haladó erőinek közvetlen ka -p- 

c olatát. A fejlett tőkés országok többsége nem szakitotta meg  

kapcsolatait  Kubával; e kapcsolatok  többsége azonban tel j es on 

formálissá vált a 60-as évek közepére. 

Az USA még nagyobb intenzitással harcolt Kuba gaz-

dasági elszigoteléaéért. Az éozak-amerikai kereskedelmi embar-

g6 örvmagában is katasztrofális következményckhel j:xt Kubá-

ban, ahol a 60-as évek elején az ipari kapacitás 95 •--a észak- 
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sol:or speciális műhelyeket rendeztek be egyedi darabok legyár-

tására, rák-ényo ,erültek a "kannibál-gazdálkodásra" /kát azo-

nos gépsor közül az egyiket leállito ;tták, annak alkatrészei-

vel tizomeltették a másikat/ stb. 

Szövetségeseire is nyomást gyakorolt az USA, s nem 

riadt vissza a legdurvább módszerektől sem. 1961-ben az angol 

Leyland-cég autóbuszokat azállitott Kubának; az USA felvásá-

rolta a Leyland-részvények egri részét, igy a pótalkatrészek 

már nem érkeztek meg. 1963-ban  a  francia Le  Nickel  társaság 

nikkelt vett Kubától az USA konkurrens nikkeltársaság mogala-

pitását kezdeményezte Franciaországban. 1963-ban az USA meg-

hirdette: azok a tókés vagy szocialista országból származó 

kereskedelmi hajók, amelyek Kubába vagy Kubából bármely or-

szág megbizásából árut szállítanak, a továbbiakban nem hajóz-

hatnak be  vagy  ki árut az Egyesült Államokban. Az észak-ame-

rikai flotta jegyzéket kószitett ezekről a  hajókról;  ezt már 

a tengeri kereskedelemben érintett tőkéé országok is a keres-

kedelmi szabadság durva megsértésének minősitették. 

Bár a gazdasági elszigetelés tőkés viszonylatban 

som  vált teljessé, s a szocialista országok vállalták a fő 

terheket, e politika stiS,lyosan kihatott a kubai gazdaság fej-

lődésére, s a legtöbb fogyasztási cikkből importra szoruló 

Kuba lakosságának ellátására. /Lár egyetlen gabonaszállít-

mány kimaradása vagy akár késése is fennakadást okozhatott az  

ellátásban./ 

b./ A fr.r_7egetettség, a veszélyérzet állandósu3- á ca  

19634tó1 csak fokozódott az a tendencia,amire az 

USA már 1959-től törekedett: hogy a  kubai  nép egy pillanatra 
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sem érezhesse magát biztonságban. A veszélytudat állandósit-

sában, a feszültség fenntartásában nagy szerepül: volt a  pro-

vokációknak: sosem lehetett tudni, "elő játékai"-e egy komo-

lyabb támadásnak, vagy sem. 

1959-1964 között észak-amerikai repülők töhh mint 

5.000 alkalomul •sértették meg Kuba légterét; hasonló számi 

felségvizeinek megsértése is. A guantánamói témaszpont kato-

nái és a kubai határőrők között 1962 végétől 1964 nyaráig 

1.600 provokc:cióa konfliktus volt. A  kőhajigálás és egyéb "ve-

szélytelenebb" formák mellett gyakran tűzharcra került sor, e-

zeknek többször volt halálos áldozata is. tszak-amerikai ill. 

álcázott felségjelű  hajók kubai halászhajókat raboltak el, 

kubai állampolgárokat szaktettek ki az országból, kémeket, 

diverzánsokat, fegyvereket tettek partra. A provo:o~ciók - a-

melyek v.ltozó intenzitással napjainkig folynak - már önma-

gukban is jelentős 4atona i-technikai erőket kötöttek le, hi-

szen Kuba partvonala rendkivül hosszú és sebezhető. 

A feszültség fenntartásának másik jelentős eszköze 

volt, hogy az Egyesült lalamok mereven elzárkózott mindenfaj-

ta é ;szerű tárgyalási lehetőség elől. Kuba  tudomására hiván-

ta hozni: a "fegyverszünet" csak akkor vezet ünyhülés felé, 

ha suba feltétel nélkül megadja magát. Ez tinik ki abból a. 

válaszbál is, arait az észak-amerikai külügyminisztérium szó-

vivője adott Castro korábban idézett, 1964. július 4-i tár-

gyalási javaslatára. "...A kubai helyzet két tényezője nem 

Lépezheti alku tárgyát közöttünk: az egyik Castro fü vősége 

a Szovjetuniótól, ami lényegében megfelel annak, hogy a Szov-

jctuni6 ellenőrzése alatt tartja a Castro-rezsimet; a másik 

pedig az, hogy Lastro folytatja-e a fölteke országaiban a fel- 
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fotgató tevékenység előmozditását. - ir j a a  New  York  Times,  

majd igy folytat ja: - ... Más hivatalos körök kijelentették, 

hogy Kuba kormányának be kell::szűntetnie a felforgatást és 

véget kell vetnie a Szovjetuniótól való függőségnek, mielőtt 

az Egyesült tillamok hozzájárulna, hogy bármily mértelvben is 

megváltoztassák a két ország jelenlegi viszonyát." 15  

A veszélyérzet - és a bizonytalanság - állandósulá-

sa nemcsak pszichikai, hanem jelentős gazdasági következmé-

nyekkel is járt Kubában. Kuba nemcsak a SzovjetuniÓt61 kapott 

jelentős katonai támógatást használta fel, hanem költségveté-

se jelentős részét is katonai kiadásokra forditotta. Az adott 

körülmények között végsősoron indokolt volt a nagy létszámú 

hadsereg, s a több mint'-200 ezer fős Népi Lilicia fcm tartá- 

sa. 

c./ A szellemi-fizikai lpacitás ldszivása  

Az ermigrációs törokvésok további ösztönzés 	60-ae 

éve.: elején osztályalapon, politikai mo ;fontolá sból támoga -

tott kivándorlási mozgalom céltudatos továbbfejlesztésé volt. 

Ma már nemcsak a számszerű adatok figyelemreméltóak /fél mil-

liónál biztosan több, egyes becslések szerint kb. egy millió 

ember hagyta el Kubát 1959 óta", hanem az 1962 után kivúndor-

16k goglalkozási összetétele is. Az USA elsősorban az étel-

miség és a kvalifikált szakmunkásók kicsábitására törekedett, 

de kiemelt célpont volt az aktiv korú 12:osság egésze. Az e-

migrációs törekvések szitása tehát elsődlegeseh annak szol-

gálatában állt, hogy megnehezitse a kubai gazdaság  belső fej-

lődését. 

/U gyanakkor sajátos jelenség, hogy a 60-as évek kö- 

zepétől már általában inkább a nyugat-európai országok felé 
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igyekeznek a kivándorlók. Az USA kubai politikája azoknak is 

ellenszenves, akik politikai meggyőződésből vagy a nehézsé-

gek elől menekülve elhagyják az országot, de kubai nacionalis-

tának vallják magu l-m. Az újabb kivándorlókat általában nem 

lehet Kuba-ellenes ellenforradalmi célcilrra felhasználni. Más 

kérdés, hogy a "menekülés" propagúdisztikus felhasználásá-

ból hasznot húz az USA; valamint az is, hogy maga a kivándor-

lás ténye is hozzájárult a  "keszon-politika" hatékonyabbá vá-

lásához, amennyiben nem nyugdijas -korú  -  zömmel külföldi ro-

konokkal rendelkező  -  idős emberek kivándorlásáról volt szó./ 

-  +  - 

A Kuba-ellenes harc ezen eszközei nem újak, nem ere-

detiek: valamilyen  formában már korábban  is  megjelentek az 

USA Kuba-ellenes tsraadá aiben. Összességükben, kizárólagos-

sá tételükben, s főleg a tájul: alapozott hatás te kintetében 

azonban olyan újszerű és eredeti tru.dási koncepciót 'Lcpvisel-

nek, amely ilyenformán nem jelent meg sem korábban az U:-.JA Ku-

ba-elllenes harcában, sem az USA ismert latin-amerikai ill, a 

többi szocialista ország ellen irányuló taktikáirsk egyikével 

nem azonositható. Miben tér el tőlük? 

Az USA korábbi Kuba-ellenes taktikáihoz képest új 

elem, hogy az USA látszólag "lemond" Kuba visszaszerséséről: 

a jelzett lépések egyike sem irányul láthatóan, közvetlenül a 

forradalom erőszakos megdöntésére. 

Eltér az USA latin-amerikai taktikáitól, amelyek 

lényeges eleme a kapcsolatok szorosabbra fűzése; Kubában ép-

pen a kapcsolatok nem-lététől vár eredményt az USA. 

Egyes módszerei és eszközei emlékeztetnek a szocia- 

lista országok ellen a hidegháború éveiben folytatott impe- 
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rialista politikára, de lényeges különbségek is vannak:  

- nem-a tábor, hallon egyetlen orszúg ellen ir'.nyul;  

- lén jeges ciciae a többi szocialista ország felé irányuló  

differenciált C 3z^k-umerika  i politikából eredő kubai hatáz ki-

•acnwzása 

 

 /c cluraontflni nem tudjuk, de feltételezhető, hogy az  

USA  - ismerve a kubaiak sebezhető büszkeségét, s a I:ü.ba kövül  

:áalaj.~tbtt 

 

vákuum minden effektusát - szár._itott arra, hogy  

I ubába a elkeseredést őa csalódást vált ki minden enyhülési  

jelenség, ami az  USA  és a kelet-európai szocialista országon  

kapcsolatában megjelenik: a kapcsolatok bővülése, a békés egy-  

TS mellett E éJ szorgalmazása g.:`1m.:,.uG.Ja .,tb. ,  

- no= ezerepol borsé 4:inutathatóan a "felczab ~.dit áci t3hti-  

1 " .  

iubában.nem fenyeget közvetlen  veszéllyel, holy' ná-  

borúval az Ű21, 	Vietnamban; de a k.üzvctlen háborús  ve- 

szély m.Z..t.ldeiZiiQrl lehetőségét nyitva  h:.~ ~a• 

S nem haSonlitll.^.,,ó e konce_Jció a _eLaűlliG.J1 takti-

kához ►3.°.m: az US i nem keresi -még propagandaszinten :.;en - a  

békülés lohetőcLgét, el l  t ~cz 	;, ~ " - ^II non bé , _~ , „ 	arn_ 	őlc 	G 	.... 	._:. 	~ :.. 	... 
háború" fcr.ntart á.sára törekszik.  

Li lehetett a funkciója  tehát ennek a t:.,eadáci kon-

cepciónak? Az eddigiekből kitűnt, hogy két - vie:.o•r.ylng jól .  

ell':ulor.it: ető - szférája volt: egyfelől oby ek tive azba-elic-  

nc  s  lépéseket tar  telnezott, másfelől állandó bizony  talan  cá g  

nc;tereL:tésére törekedett. Funkciója feltehetően .cettős  tc=- 

részctű volt.  

A '-or.:n'ét .Uuba-ellenes lépősel::_el 01;,- n hc1y a-ct  

41^ 1- ávc^1t  töa e : ed ett , amelyben  I uba non  tud  eredményeket  

elérni, fejlődni. Ennek funkciója részben az volt, hogy elő- 
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ké:szitse a forraaal:li rendszer meggyengülésének gazdasági fel-

tételeit, másrészt ez lehetett a "bizonyiték" Latin-Amerika  

népei előtt, hogy a szocializmus "rossz alternűtiva" a fele- 

melkedni vágyó népek számára: lám, a "renitens" kubai nép ez- 

zel döntötte nyomorba önagát.  

Másfelől - részben az előbbiekre, részben a tartós  

bizonytalanságra alapozva - olyan politikai-pszichikai légkör  

megteremtésére törekedett az USA, amely végsősoron demorali-

zálja a kubai népet és vezetőit, s megteremti a forradalmi  

rendszer meggyengülésének szubjektiv feltételeit.  

Az imperialista számitás logikája a következő lehe-

tett: a gaza .sági fejlődés megakadályozása, a külső segitség  

korlátozottá és bizonytalanná tétele /elszigetelé / fokozza  

a belső nehézségeket. Ezeket önerőből sokúig nem -adja me  

oldani Luba. A nehézségek fokozzák a belső feszültságe'ket.  

Ha  ezzel párhuzamó an megakadályozzák Luba nemzetközi helyűe4  

tének normalizálását, s még sikerül :.  "betáplálni" a kuöaiak-

ba azt az érzést, hogy "magukra maradtak a világban" /az USA  

kelet-európai politikájának kubai hatására számitva/, ez a  

feszültség elviselhetetlenné  válik. Vagy "belefárad" a nép a  

feszültségekbe, elfordul a forradL.lomt6l, s az elégedetlen-

ség aláássa a f orradelmi rendszer szilárdságát, vagy "elvesz-

ti türelmét", kétségbeesett lépésekkel i gyekszik "kitörni a  

csapdából"; az Egyesült rllamok mindkét lehetőségtől azt az  

eredményt  várta, hogy a forrad:.lni rendszer belülről gyengül  

meg, s bármilyen kritikus szikra határára összeomlik. S ebben  

az ecetben ^z USA. egyetlen helyes politikája: siettetni a fe-

nn 1t 	kiéleződését, 	ff 	" n  
.,~ ü ~s~:~,ek 	s "kivárni" a.. eredményt.  

Ugy tűnik tehát: a külön ále feszültségek összeüt- 
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kőztetésétől olyasféle hatást várt az USA, mint amit a keszon-

bst egság -jelent az élő organizmus számára: ez a nvom sk-ülönb-

ság hatására felrobban vagy összeroppan. A hasonlat pontat-

lanságával és - egyelőre - esetleges voltával tisztában va-

gyunk. De a hagyományosan elfogadott terminus techmicus-ok e-

gyike sem érzékelteti pontosan a politikai koncepció ú ozerl 

séfiét, s a  "keszon-politikánál" jobb kifejezést nem találtunk 
szemléletessé tételére. 

A "keszon-politika" all:a 	 lmnzásán.ak első éveit Luba 

még "legyversziinetnek" tekinthette, mert - e politika termé-

szetéből adódóan - a konkrét következmények is némi időeltö-

lódússal éreztettél, hatásukat. De 1965-re már mind nyilván-

valóbban érződtek az elszigetelésből fakadó - a szocialista 

épités nehézségeit méginkább súlyosbitó - gazdasági követ-

kezmények. Ugyanebben az időszakban a kialakult nemzetközi 
feltételek is  a  "keszon-politihn" hatásfokát növelték bizo-

nyos vonatkozásokban. Az USA agrsaziv politikája /a latin-

amerikai taktikai ..ellentámadás egymást követő lépései 1964-

től, a vietnami háború, az indonéziai eseménye'./ arról győz-

ték meg subát , hogy nem számithat enyhülésre. Az USA domini-

kai agressziója /1965 május/,és a Johnson-doktrira meg rir — 

tése /"Nem engedünk meg még egy Lubát! "/ után pedig aszal a 

reménnyel ye1 is leszámolt iiuba, hogy - bár elszigetelten - vi-

szondagos biztonságban élhet a kontinensen: -reális 

rek látta efrv Luba-ellenes észak-amerikai intervenció lch -

tőségét. /közvetve a Szovjetunió és ::ina között kiéleződő 

viták is hozzájárultak ezen álláspont kialakulásúhoz: Iiuba 

attól tartott, hogy a szocialista tábor megosztottsága ne;ve-

li az imperialista erők lehetőségeit, magabiztosságát./ 
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3. A "keszon-politika" kubai hatúm /1965 - 1968/ 

A vázolt körülményeknek tudható be elsősorban, hogy 

1965 őszén lényeges kérdésekben módosult a kubai vezetők ko-

rábbi álláspontja. Az  Új  koncepció lényege a következő volt:  

Suba felhagyott azzal a törekvéssel, hogy a békés szocialis-

ta építés külső és belső feltételeinek megszil rditázára össz-

pontositsa erejét. sülpolitikai vonatkozásban for adalri of-

fenzivát hirdetett a harmadik világ - közelebbről Latin-Ame-

rika - számára, amelynek lényegét a "Ifiét, három, sok Vietna-

mot!"  jelszó fejezi ki a legtömörebben. Ugyanebben az időben 

/1965 őszén/ Fidel Castro meghirdette "a szocializmus és a 

kommunizmus egyidejű felépitésének" koncepcióját, amely gaz-

dasági, társadalmi és ideológiai értelemben messzemenőkig ki-

hatott a következő években a kubai fejlődésre. 

E közeli, sok szempontból ma még nehezen feltérké-

pezhető fejlődési folyamat számos jellegzetes problé:: ' ját 

feltárták a hazai tuba-kutatás során elkészült,  e tanul: ány-

ban többször felhasznált elemzések. 16  Lielőtt a "keszon-poli-

tika" és az új kubai koncepció viszonyának vizsgálatára rá-

térnénk, ezek alapján röviden összefoglaljuk az 1965-1968-as 

időszak legfőbb kubai problémáit. 

"A szocializmus és a kommunizmus egy,; ide j'ú felépité-

sének" progranja•, amelynek fő tétele a kommunista erkölcsű 

"új ember" megteremtésének szüksége volt, gazáaságpolitikai 

vonatkozásban ugyancsak "kommuniszt kus" elképzeléseket  /"a 

pénz képének kiirtását", az értéktörvény szerepének tagadá-

sát stb./ vezetett be a kubai gazdasági mechanizmusba. "ha 

azt az álmot űzzük - mondotta Guevara -, hogy a szocializ ac t 

a kapitalizmus ránk hagyta rothadt  fegyverekkel  /a piac aimt 
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gazdasági sejt, a rentabilitás, az e Béni anyagi  érdekeltség  

stb/ akarjuk megvalósitavi, zsákutcába juthatunk." 17  

Az újorrian hegszilárdult gazdasági mechanizmus az  

1963—ban háttérbe szorult . , utbpisztikus ' né zet ék számo s ele-

mét megvalósitotta, s sok vonatkozásban a hadikommunizmusra  

emlékeztetett. Az aaainisztrativ módon centralizált gazdaság-

ban az állami ozektort egyetlen vállalatnak tekintették.  Eb-

ben az ipari termelőegység ok feladata csupán a szárukra le-

bontott terv teljositése volt. Az állami gazdaságokat a nád-

aratázi kampány—időszakokban közvetlenül a kato nai mintára  

megszervezett "parancsnokságok" irányitása alá helyezték. A  

termelésben "g erillamódszorek" kaptak helyet, a lakosság  tc`r-

s. ~ c Imi munkájának — nevelő szerepe eltúlzása mellett — L;zd—  

mottevŐ gazdasági jelentőségot.is tulajdonítottak. A:,.z-  :n—

csak "nevelő" hatásúnak szánták az 1968—as "Iás Eevolación"  

'töüb forradalmat' — kampányt 2  amely során államcaltOtták  

a kiskereskedők és kisiparosok gazdasági vonatkozásban elha-

nyügol1i  tó súlyú tőkéjét. Ezzel a lépéssel a r zőgazc . .ágam  

kivül mindenütt megszüntették a magánszektort: a mezőgazda- 

ságban a földterület 30 ;:—át kisbirtokos parasztok művelték i;  

akiket viszont az ön.aogyasztáson kívüli termékek 100  

beszolgáltatására köteleztek./ .  

Bár az 1963—as terv leglényegesebb eleme — a cukor-

termelés elsődlegessége, az iparositás 1970 utánra halacz- 
► 

tása •• továbbra is érvényben maradt, a beruházási cszl:özök  

~ i..•• ~. c •~ 	 ~.n~ l- 	'+ 	mellett 	 V ..,.t. ~.~1 	 f 	 n  5:;:..:~U..~.~(:ge  ó á  a 	x1.,r.lett a C .._:,i ~.~..7_~.c.lt Lt: vrn—  

ni zmus is a.ú dályozta e terv megvalósulását. A következő é-

vekben a cukornád—termalós  nem nőtt  a kívánt Mértékben; az  

ej:portkötelezet•tségeknek nem tudott eleget tenni íLuba, s az  
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egy főre eső nenzoti jövedelem néhány százalékkal csökkent

1956-1968 liozott.19  

A hadikommunizmusra emlékeztető jegyek még inkább 

érvényesültek az elosztásban: a jegyrendszer  általánossá 

vált. Az elosztáshoz pénzt is használtak, bár a hivatalos á-

rak amyrirü elszakadtak a bérektől, hogy a jegyrendszer pénz 

nélkül is csaknem igy működhetett volha. 20  A latrosság kezén 

n gymeni iségű pénz haIaozódott fel, s ez — valamint a je-

gyes elosztás szűkössége, akadozó jellege — virágzó fekete-

piac kialakulásához vezetett. 

A társadalomirá nyitási mechanizmusban is végbe-

ment a centralizálódási folyamat a forradalom intézményrend-

szerének kiépülésével párhuzamosan. Az új ir :nyitási mecha-

nizmus fő jellegzetessége az volt, hogy a közvetlen demok 

rácia korábban meghonosodott formái jórészt elsorvadtak ill. 

formálissá váltak; a kiépült intézm64irendszer elsősorban 

lefelé közvetlee tt a rendeletelvet kiadó korméi t61, de nemi 

vált az alulról jövő visszacsatolás hatékony csatornájává. 

i.:6dosult egyes régi — ill. a f orradL:lom első év: i—

ben létrehozott — intézmények korábbi funkciója. Az erköl-

csin kivi:li érdekeltség tagadásával párhuzamosan a szakszer-

vezeteket megfosztották érdek-védelmi funkcióiktól, s né.:il: 

elsorvasztották e r időre e mozgalmat. Nőtt a 2orrad.ami 7é-

delmi. Bizottságok szerepe — ezek az egész felnőtt 3akosság 

torületi megszervezésének eszközei lettek —, ugyanakkor csök-

kent ill. beszűkült ezekben a népi öntevékeny: égre alapo-

zott konkrét és hasznos feladatok köre. Al.  az élelmiszer-

jegyek eloszta ,á állami apparátus vette át tőluk, -veri költ-

ségesebben és nehézkesebben bbnyolit ja ezt a fcla.dato t./ 
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Az  ifjúság  nevelésének for1i és tartalma  mind  ha-

tározottabban katonai jelleget öltött: a kollégiumi ncvelés2; 

a társadalmi mui_a, s az Ifjú Kommunisták Egysége ATJC/ által 

bevezetett mozgalmak egyaránt ebbe az irányba hatottak. 

Jelentős módosulások kdvetkeztek be a párt életében 

is. A harmadik névváltozás után /az ORI-1963-ban vette fel a 

Kubai Szocialista Forradalom Egységpártja - EURSC - nevet, 

majd 1965 októberében a Kubai Kommunista  Párt nevet/ új Köz-

ponti Bizottság alakult. Ebben megerősödött a Július 26 I.:oz-

galom hegemóniája. /A számszerű összetétel mellett az is er-

re vall, hogy a kispolgári forradalmárok  és a "régi"kormu-

nisták korábbi önálló napilapjait - Revolución ill. floy - 

megszüntették, s egyetlen napilapot - a gerillaharcot idéző 

Granmát - inditottak./ 

1965-től megszilárdult a párt- és az állami veze-

tés összefonódása /ez ellen harcoltak 1962-64 között/, s a 

párt kormányzó szerepe. A pártban éles harcot felt tettak az 

1965-től kibontakozott vonalat biráló csoportok - főleg "ré-

gi" kommunisták - ellen; e harc egyik legjelentősebb állomá-

sa at 1968-as ún. mikrofrakciós per volt. 

A mi rofrakciós por egyes, a szocialista országok 

többségét biráló kitételei jelezték azt a megromlott és fe-

szültté vált viszonyt, ami 'ekkor 	 fennállt a kubai pL:t 

és a kelet-európai ill. latin-amerikai testvérpártok többsé-

ge között. E feszültségek elsősorban a "forradalmi offenzi-

va n  meghirdetésével függtek össze. 

A kubai párt vezetői - vezető szerepre törekedve 

a  kontinens  forradalmi mozgalmában - a R  gorillata erika elfo-

gaciását tették a forradalmiság kritériumává. Azt hangoztat- 
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ták, hogy Latin-Amerikában forradalmi helyzet van, s "mindes 

forradaltár kötelessége forradalmat csinálni" .22  /1:ubai ér -

telmezés _szerint: elmenni a  hegyekbe  gerillaharcot folytatni. 

A gerillagócok a - főként paraszti bázisú - népi hadseregek  

magvává válnak, s e hadseregek, amelyek betöltik a politikai 

és katonai élcsapat szerepét, fogják megsemmisiteni a reak-

ció erőit és megteremteni a szocializmus épitésének feltéte-

leit./ 

Ezért hagyta el Guevara Kubát 1965-ben, hogy felké-

szüljön a boliviai gerillaharcra. E kérdés különféle aspektu-

sai álltat, a vitás:  középpontjában  a Havannában megrendezett 

Trikontinentális Konferencián /1966 január/ és - még kiéle-

zettebben - az GLAS /Latin-amerikai Szolidaritási :szervezet/ 

1967 július-augusztusi értekezletén. /liar ci formák, hegemónia, 

szolidaritás stb./ A kubaiak támogatták a nézeteikkel szimpa-

tizáló, sokféle politikai árnyalatú csoportokat. Élesen bi-

rálták viszont a legtöbb szocialista országot /kivétel: VDK, 

E DK/ és a latin-amerikai testvérpártokat, amelyek visszauta-

sit ot ták a kubai forradalom hóhány leegyszerüsitett tapaszta-

latával: »-kötelezővé tételét", ill. azokat a követeléseket, a-

melyeket a kubai párt támasztott - "szolidaritás" cimen - a 

szocialista országokkal szemben. 23  

E rövid áttekintésből is kitűnik, hogy az 1965-68-

as időszak a kubai forradalom történetének bizonyos vonatko-

zásban legválságosabb időszaka: a szocialista ópitésben a fej-

lődés t; fékező hibákat követtek cl, ugyanakkor Kuba nemzetközi 

elczictelődése - minőségileg új vonatkozósban — fokozódott. 

Kuba legfőbb szövetségeseivel élezte ki viszonyát; a pártközi 
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kapcsolatok ideiglenes felfüggesztésére került sor a kubai  

párt és'számos testvérpárt között.  

Ugy tűnt, a "keszon-politikához" fűzött észak-ame-

rikai elvárások egy része beigazolódott Kubában. Bár ,a nép nem  

"fáradt bele" a forradalomba, de a feszültségek fe1halmoz6L:-

sa a másik deformált alternative - a "kétségbeesett kitörési  

kisérlet" - felé tolta az országot. 24  S bár az Egyesült Álla-

mok fő célkitűzése meghiusult - hiszen Kuba fennmaradt -, az  

kc;t ságtelen, hogy a "keszon-politika" kubai következméx,r ei  

súlyos megpróbáltatások elé állították az országot.  

Érdemes tehát megvizsgálni - elsősorban a forradal-

zi offenzíva, az új szocializmus-koncepció és az "űj ember"  

eszméi kapcsán - , hogyan érvényesültek a "keszon-politika" de-

formáló törekvései a forradalom e kritikus időszakának esz- 

mei  fejlődésében.  

a,/ A forradalmi offenziva eszméi  

Mind 1962-ben, mind 1965-68-ban akkor került sor a  

latin-amerikai forradalmi offenziva meghirdetésére, amikor Ku-

ba feltételezte, hogy közvetlen fegyveres támadás fenyegeti  

az országot, s a fegyveres védekezés kérdése különösen kié-

lezett formában került napirendre. A veszélyérzetet fokozta,  

hogy az USA Kuba-ellenes Amerika-közi manőverei azt a meggyő-

ződést keltették Kubában: sa 1960-as évek elejére ugyanaz az  

Amerika-közi helycet alakult ki - még reménytelenebbül - ami  

1895-ben kilátástalanná tette Kuba függetlenségi harcát. /A  

II. Havannai'I4yilatkozat else mondata Martira utal, aki Kuba  

függetlenségével akarta megakadályozni az USA latin-amerikai  

expanzióját, majd igy folytatódik:"Az Egyesült Államok soha  
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többé non tud Amerikára törni Kuba erejével, viszont ... ar-

ra törekszik, hogy Kubára törjön Amerika erejével." 25/ 

Kuba nem bizott benne, hogy kellően gyors segitsé-

get kaphat a szocialista tábortól /távglság, "magárahagyott-

ság" érzésé/. Tudta, ho gy önerejéből nem védekezhet eredmé-

nyesen az USA  támadása ellen. Ebben a szorongatott helyzet-

ben  született és formálódott az a meggyőződés, hogy "a leg-

jobb védekezés a támadás". Ha Latin—Amerikában forradalmat le-

het kirobbantani a külső és belsŐ elnyomás ellen, a kontinen-

tális forradalmi  láncreakció leköti és megosztja a reakció  e-

rejét, s Kuba lélegzethez juthat. 

A kontinens forradalmi mozgalmában az 1960—as évek 

közepén bontakozott ki a korábbi tapasztalatot, elemzése, a 

további feladatok meghatározása. A kubai álláspontot e viták 

részeként is kell elemezni. De látni kell azt is, hogy a for-

radalmi offenzive eszméje — internacionalista hangvétele el-

lenére — elsősorban egy hatékonynak vélt önvédelmi koncepció 

része. Ebből a nézőpontból lehet megérteni, miért épültek be 

különféle voluntarista és szubjektivista kispolgári ideoló-

giai elemek az ekkori kubai forradalomelméletbe. 

Kuba nem a kontinens ob j ektiv és szub j ektiv felté-

teleinek elemzéséből, hanem az önvédelem — tényleges vagy 

vélt — közvetlen feladataiból indult ki. Eleget tett a nemzet-

közi vita bizonyos elvárásainak: főként a Pensamiento Critico 

és a Casa de las Américas folyóiratok sokféle irányzatot kép-

viselő, helyenként igen értékes elemzéseket közöltek a latin—

amerikai strukturális ellentmondások természetéről, a struk- 

turális válság kiéleződéséről. Ugyanakkor a harmadik világ 

mindenféle fclszabaditó jellegű fegyveres harcának feltétlen 
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és elemzés, kritika nélküli eliamerésőt hirdették ugyanezek,  
ill. más folyóiratok /pl. a Tricontinental/.  

A strukturális elemzések bonyolult problémafelveté-
sét megkerülve Euba az azonnali fegyveres harc szükségét hir-

dette: "...ha földrészünk minden forradalmára teljeaiti forra-

dalmi kötelességét, ...ha kevesebb határozat születik, ...ha  
megért' k, hogy előbb-utóbb minden vagy  csaknem mindeh.'népnek  

fegyvert hell ragadnia, hogy felszabaduljon,  hamarabb  üt föld-

részünk felszabadulásának órája "26  

Az önvédelem felől érthető e "türelmetlaaség". S a  

forradalomelmélet "forradalmasitásánair " funkciója azon elméle-

tek szintetizálása volt, amelyek a világot "összehangolják" a  

Euba számára égető szüleséggel, hogy a kontinens fegyvert fog-

jon: amelyek tehát az offenziva lehetőségét igazolják. 27  

A "forradalnasitott" forradalomelméletet már bírálat  

tárgyává tették a latin-amerikai forradalmi mozgalom kispolgá-

ri irányzatait vizsgáló elemzések. 28  Részletes  tárgyalása  he-

lyett   csak azt kivó,njuk ,felvillantani, hogyan szolgálta  

ez az elmélet a kubai önvédelmi koncepciót.  

A nemzeti sőt a kontinentális sajátosságok szerepé-

zek lebecsülése /" Isii Euba története, ha nem Latin-Amer1 tör-

ténete? S mi Latin-Amerika története, ha nem Ázsia, Afrika,  Ö-

ceánia története?" ~9/ alapot adott Ph oz, hogy Tuba önön for-

radalmának példájára hivatkozhasson az egész harmadik világ e-

lőtt. Az obje;:tiv és a szubjektiv feltételeket jelentősen le-

egyszerűsitette ez az elmélet: az előbbiben csupán a kizsákmá-

nyolás, a nyomor fokozódásával sz mo1l, figyelmen kívül hagyva  

azokat a nemzetközi és latin-amerikai tényezőket, am :lyok ide-

iglenesen lehetővé tették az imperializmus előretörését, szub-

jektiv feltétel alatt pedig csak a forradalmi vezetők forrad:-.-  
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lomra való elszántságát értette, A  feltételek lee,yszerúsité-

séből vonta le ezt a következtetést Kuba: "...a latin-amerikai 

országok túlnyomó többségében a forradalom számára jobbak a 

feltételek, mint annak idején Kubában voltak, s hogy ez  a f ar-

radalom még mindig nem következett be, annak tulajdonítható, 

hogy sok olyan személyből, akiket forradalmárnak neveznek, hi-

ányzik a forradalmi méggyóződée. „30  

A  gorilla  volt az  az  elem, amely a bonyolult struk-

turális feltételeket a "kontinentális forradalom” megvalósulá-

sával "összekapcsolta" a kubai elméletben. Nemcsak az által, 

mert a tömegekben a gerilla "példamutató harcának" kell megér-

lelnie a forradalom szubjektiv feltételeit, vu -yi.s a forrada-

lom szükségességének aktiv elfogadását, hanem azzal ie, he ,--r a 

gorilla  végsősoron "forradalmi helyzetet gerjeszt". "Ha azt 

veosziik, nit értett Lenin forradalmi helyzeten - mondotta Ar-

*ando Hart, a kubai küldöttség vezetője az OLAS értekezletén -, 

arra juthatunk, hogy ez a helyzet nincs meg a-kontinensen. :e  

Latin-Amerikában olyan gazdasági, tórsadalmi és politikai fel-

tételek vannak, amelyekkel - a népi háború fejlesztése révén - 

forradalmi helyzetet lehet teremteni." 31  Vagyis: fegyveres 

harc minden áron... 

Az önvédelmi koncepció értelmezése, az ehhez ozabo t 

forradalomelmélet logikus következménye az, hogy a gorilla 4 -

lajdonképpen "osztályokfeletti" jelenség /a forradalmár trité-

riu.ma: gerillaként harcolee, vagy sem?/. S ide kapcsolódik az  

a veszélyes, kalandorkodásra leginkább  csőbitó tétel, hegy az 

objektív erőviszonyok másodlagos sterepet játszanak a szubjek-

tiv erőviszonyok - "igazság", "áldozatkészség" stb. - mollctt. 

Már a II. Havannai Nyilatkozatban megjelent ez a - lényegében 
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szubjektivista kispolgári ideológiában - gyökerező tétel, c e 

a 60-as évek közepén még teljesebb kifejtést nyert: Kuba"pél-

da a világ, de különösképpen Latin-Amerika népei számára. - 

irja egy 1964-es történelemkönyv. - Bár területe és lakossá- 

gának száma kicsiny, Euba azt az utat képei.sáli, amelyet a  la-

tin-amerikai népeknek teljes bizonyossággal követnitik kell. A 

történelemben a dolgok tartana és előremutató vetülete szá-

nit, nem a materiális Literfedé sül:. 	A kubai forradalom ú.; 

j abb bizonyság arra, hogy a látszólag kicsiny  és gyenge, ha 

az újat ős a haladót képviseli, ••• győzelemhez ős fennmara-

dáshoz juthat." 32  S ez az erőviszonyokat lebecsülő szubjekti-

vizmus, párosulva a kubai nép évek óta tartó áldozatvállalásá-

val, csapott át az egyes emberek ős az ország sorsát a "konti-

nentális forradalomnak" alárendelő messianisztikus áldozatvál-

lalásba: "L:e;ltósággal és derűvel vállaljuk a kockázatokat. Sor-

sunk a többi nép sorsa lesz: az egész világ sorsa ! "33 

Ha ezt az önvédelmi koncepcióban fogant forradalom-

elméletet mint az észak-amerikai "keszon- politikára" adott vá-

laszt vizsgáljuk, ismét azt láthatjuk, hogy a forrad'..lmi esz-

mék fejlődése, irányultsága, tartalma szorosan alárendelődött 

a politikai harc f6 kérdésének, a nemzet védelmének. Némi  1e -

egyszerűsitéssel mondhatnánk, hogy - bár ellenkező előjellel -

hasonló folyamat  ment végbe -1965-68 között, mint 1959-61-ben. 

Akkor /a forradalom továbbfejlődésének feladataival szinkron-

ban levő/nemzetvédelmi feladatok orientálták a marxizmus fe- 

lé a kispolgári ideológiai alapról indult forradalmárokat. Lost 

a "keszon-politika" deformáló hatása "kitörésre" késztette 6-

kct; a nemzetvédelem vélt érdekei szembekerültek a marxista el-

mélettel, s ideiglenesen megerősödtek a különféle szubjektivis-

ta és voluntarista kispolgári elemek a kubai forradalomelmélet- 
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bon. Hasonlóképpen érződött a "keszon" hatása a kubai forrada-

lom ideológiájúnak más kérdésköreiben is. 

b./ "A szocializmus és a l.o.ry..runizrsus e y;ride:iű felé- 

Dité sének" konce pciá:i a  

" lanes semmiféle határ... a kommunizmus felépitését 

a szocialista forradalom fejlesztésével párhuzamosan kell 

megkezdeni."34  - fejtette ki Castro 1965 őszén az új koncepci-

ót. Sem ekkor, sem a későbbiekben nem értelmezte egységes tár-

sadalomfejlődési elméletként, a koncepció egyes oldalait sem 

vilL_gitotta meg kimeritóen, s létjogosultságát is csak ennyi-

vel tudta megindokolni& "...a kommunizmus útja teljesen új út, 

amelyről semmiféle  tapasztalata nincs az emberiségnek .... 

hogy nincs kéziköhyv, semmiféle orientáció, ... jogunk van rá, 

hogy saját eszközeinkkel és módszereinkkel induljunk el." 35  

A gazdasági alapokról csak általános vonatkozásokon 

esik szó /a jelen feladata a szegénység leküzdése, a jövő s ,;n 

bőség és jólét lesz/. A koncepció társadalmi vonatkozása i : .;1- 

lantmondásos. Néhol úgy tűnik, a kommunizmus eloszt ási 

megvalósuláeaként /"mindenki szükséglete szerint"/ értelmezi. 

azt a humánus szociálpolitikát, amely - többé-kevésbé azonos 

vonásokkal: árvák, betegek, iskolások ellátása stb. - a  leg-

több szocialista országban megvalósult. Máskor olyan, kizsák-

mányolástól mentes társadalomnak tűnik, amelyben mindenld meg-

szabadult a kapitalista tudati és erkölcsi maradványoktól /in-

dividualizmus, egoizmus, anyagiasság stb./ 

1 étségkivül ez utóbbira helyeztek nagyobb súlyt. "A 

szocialista célok elérésére törekedve ... nem mondó tun is  a 

kommunista ember kialakitásáról és neveléséről." 36  "A forrada- 
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c:aloW nyújtotta dolgoknak, a lakásnak, egészségügyi ellátú.snaly:  

az o1:t atáSna1: - pénz nélkül - fokozatosan neg 1:e11 teremtenie  

a leglialadóbb tdrs::c:almi öntudatot. " 3?  "Ha  azt akarjuk,  :logy  

a nép kiirtsa a fejéből és szivéb6l a pénz képét, akkor olyan  

vezetőkkel kell rer_dell:ezniinl:, a kik gondolataikból és fejük- 

bél kitépik a pénz l:épét. „38  - fejtette ki  az erkölcsi nevelés  

vélj St, irányát, feltételét Castro.  

A kommunista erkölcsök l.ia, 7..al:itása nemcsak neLzeti-  

tár ,ac: a lmi, ha nem a 	minden népéhez való viszonyt megsza- 

bó l:övotelr'w;íl%r volt. "...mostantól kezdve arra neveljük népün-

ket, gyermekeinket, ho gy holnap, amikor kielés. tett'liY. ezeket  

aszükségleteket 

 a  

	/a szegénység  felsz em  ldr  t - 3.J./, célunk 

ne a ganlaJJ:, hanem elsősorban 

 

 az legyen, hogy a WQgOttU.n1:  

halad6 1.éj?c141 e1. segitsün::." 39  Erkölcsi kötelesség lett tehát  

az internacionalizmus, a többi népek sorsa iránti felelősség.  

Ez kétségkivül igazolást adott arra,  hogy  az ország gazdasá-

gát teljes  mértékben alárendeltél: ezekben az években  

      

;". c ~
t 
i-

_..+ ~11 ;  ~0~ n ű:~O~tk,~~1es. AZ anya~ is ~ fe,,verr ~l történő n  e- 

gitSég 

 

 mellett  érdemes meger:.liteni, hogy 1'.uba eg,yc te.Lein nem  

belső  népgryZ4: yag1 szükséglet  c 

 

U Giii  7u- ,  hanem  a 
 

dul6 or 

 

- 

Jajg01 számára is kezdtek  szakembereket k 1ivúni./.-á ✓1elUl két-

ségtelen, 

 

 hogy az internacionalista szemlélet .:.i. d -ne'.: elébe '  

helyezése sokkal hozzájárult ahhoz, hogy a kubai  nép elszánt- 

és

elszánt-

sága 	harci készültsége nem csökkent a "k::::zOn-politik"  

nyomasztó éveiben,  s hogy a nemzetközi szolidaritás  

megmozgató jelszó, lett.  

L;i volt a funkciója e ko: ce;)ci6nc.1:? Feltel.,,téon ér-

vényesültek benne stub jel:tiv inditékok is: a  szocialista épi-  

técben mutatkozó cb  j wLtiv ne'_Zéztiég.,á szinte "nyomasztóan ha- 
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J_1;GIZiTLK  

I. Az E:;.esü1t Államok latin-amerikai uralmi politikáj.r_.:__   

lődése  

1/  Idézi: William Z. Foster: Az amerikai földrész rd-

vad politi'_ai története. Szikra, 1952. Budapest, 314. olé.. 

_1 Idézi: Az:~~J~.1t llair.ok története I-II.  . y  

1964. Ludepest, I. k. 119. old. 

3/  ~zzel kapcsolatban  kiváló áttekintést adnak  ,. _ t :. ~~~ 

Tibor: Latin-Amerika története /Gond.olat, 1971./ 
c. 1:ör.yvé ne'.c a  

XIX. századat tárgyaló fe jezatei.  

4/  
megjelentünk a Csendes óceánon, bé:`_.üt 

:_űwaii-h 	a Fülöp-szigetekre és Kinába. h vilú  rhéboru 	-_ 

befektetések ,t hozott a szövetséges orszásokbar., s az ur•é : -.-  

'bölcsönök _i,:_denh tóvá tettek minket ,urópa bankjai 3r-.  

ázsiai és mezopotámiai olajmezők a Közel-:lelet felé  

érdeklődésünket, a nyersgumi és más termékek 	vi  

_ek..." - vázolja fel a "világ meghóditásának"  

ját Leland H. Jenks "Cur Colony Cuba" /New fork, 19:—/  

::bnyvének elősz5ja. / Idézi: C. Pinos-Santo: 'ristori4 

d. Universitaria, 1964, La Habana, 246. old./  

Az E&, esült Államok külföldi befektetései:. ~ k 	__i- 

kaja messze meghaladta az  európai nagyhatalmakét.  

Összes külföldi befektetés /milliárd $/:  

USA  

Németország 

19oo  1913 19 3 o  

_únglla 

 C, 5  
12 1 0  
2,5 

3 
 17 
9  

19 
1 



1j8.. 

/Idézi: Victor Perlo: Az amerikai imperializmus. 

Szikra, 1952. Budapest, 3o. old. 

5/  Ramiro Guerra: La expansi6n territorial de los SE. 

UU. a expensas de Espana y los paises hispanoamericanos. Ed. 

Universitaria, 1964. La Habana, 311. old. 

6/  Alonso Aguilar: Pan-Americanism. From Monroe to the 

Present. New Lork and London, 1968. 62. old. 

Az USA és Anglia latin-amerikai befektetéseinek dinamikája  

/millió  Z/: 

1908 1914 1929 194o 

USA 1.00ö 1.242 5.587 6.110 

Anglia nem közlik 4.984 5.891 4.594 

Forrás: Historia de Espana y América. I-V. Ed.  Vicens-Vives, 

1961. Madrid. V. k. 542. old. 

7/  Carlos Pereyra: El mito de Monroe. diciones Buhos, 

1959, Buenos Aires, 234. old. 

8/  Idézi: Carlos Pereyra i.m. 228. old. 

9/  A. Beveridge szenátort /1898. IV. 27./ idézi:  Vic-

tor Perlo i.m. 11. old. 

lo/ Philip Wayne Powell: Tree of Hale. Propaganda and 

Prejudices Affecting United States Relations With the hispanic 

;Jorld. New York and London, 1971. 126. old. 

11/ McKinley elnököt idézi: William J. Fulbright: 

talmi gőg. Kossuth Kiadó, zárt kiadvány, Budapest, lo. old. 



12/ A The Manufacturer c. philadelphiai ujság 18c9. már- 

ciusi számából idézi: Pers=miento Revolucionario Cubano I-II. 2d. 

de Ciencias Sociales, 1971. La Habana. I. k. 84. old. 

13/  Ramiro Guerra i.m. 207. old. 

14/ William Z. Foster i.m. 533. old. 

15/ Idézi: Az Egyesült Államok története, i.m. II. k. 

12o. old. 

16/ Wittman Tibor i.m. 404. old. 

17/  A Latin-Amerikáról az USA-ban alkotott kép revide- 

álására vonatkozó igéret inkább csak gesztus maradt. 1944-ben. 

az  American Educational Council jelentése szerint e képben "a 

Las Casas-i eszmék protestáns előitéletekkel és az észak-ameri-

kai szuperioritás komplexumával ötvöződnek", s "kiirtásuk egyi- 

ke a legnagyobb oktatási, kulturális és politikai problémáknak". 

1956-ban Gibbon profésszor végignézte az észak-amerikai iskolai  

tankönyveket, s ugy találta, 1944 után a helyzet semmit nem ja-

vult. /Lásd: Philip Wayne Powell i.m. 133 -37. old. 

18/ A fasiszta nagyhatalmakkal gazdaságilag-kereske-

delmileg leginkább összefonódott országok nem voltak hajlandók 

megszakitani e kapcsolataikat. Igy Bolivia és Kolumbia csak 

1943-ban, Argentina csak 1945 tavaszán.volt hajlandó csatlakoz-

ni az antifasiszta koaliciához, addig fenntartották a "minden-

kivel kereskedni" elvét. 

19/ 1959-1965 között az USA 9.2o4 millió Z-ral többet 

sajtolt ki Kanadában, Latin-Amerikában és Ázsiában, mint a::.eny-

nyit befektetett; Európában, Afrikában és Óceániában ellenbor_ 
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5.771 millióval többet fektetett be, mint amennyi profithoz ju-

tott. Vagyis az európai  "kuszó gyarmatositást" és az afrikai,  

óceániai expanziót az amerikai kontinens országaiból kisajtolt  

maximális nyereség "ellensulyorta". - Julien Claude: The Ameri-

can Empire. - International Affairs, 1969. No. 6. 

2o/ Az 5o-es évek elején Latin-Amerika adta az USA  

rézimportjának 73 %-át; az antim6n 92 %-a, a nyersolaj 83 %-a, 

az ólom 53 %-a, a kávé 95 m-a, a cukor 73 %-át adta az US . -, be-

hozatalában. Ugyanebben az időszakban az USA gépexportjának 58 

-a, gépkocsi-kivitelének . 46 %-a, a textilexport 4o %-a, a vas-

és acélexport 3o .q-a, a lisztexport 36 %-a irányult  Latin-Ame-

rikába. 

21/ 	A Magas Szerződő Felek kötelezettséget vál-  

lalnak arra, hogy minden közöttük felmerülő viszályt, mielőtt  

azt az Egyesült Nemzetek Közgyülésének vagy Biztonsági Taná-

csának tudomására hoznák, megkisérlik maguk között megoldani  

az .,merikaközi Rendszer érvényben lévő békés eljárási sza.bály'.i  

• szerint." /Riói Paktum, 2. cikk; Forrás: United Nations Treaty  

Series Vol. 21. 1948., Washington, 1962./  

22/ William J. Fulbright i.m. 1o4. oLd.  

23 A Riói Paktum több rendelkezését átvették pl. a  

~~ ATO 

 

alapokmányának szövegébe is.  

24/  Riói Paktum 6. cikk. Forrás: United Nations Treaty  

Series i.m.  

25/  Az Amerikai illamok Szervezetének Alapokmánya.  

ogotá, 1948. Forrás: Nemzetközi Szerződések Gyüjteménye. Köz- 
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gazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1958. Budapest. 

26/ Idézi: EE.UU: Penetra, controls y desinforma an 

América Latina. UP.C, 197o. La Habana, 69. old. 

27/ Az Amerikai Államok Szervezettnek  Alapokmány_, o-  

ctá, 1948. Forrás: Nemzetközi Szerződések Gyüjteménye  i.:. 

28/  Z. Romanova: La expansión económica de .1r,.UU.  

América Latina. Ed. Progreso, 1966, Moscu, 69. old. 

29/ 1957-1961 között 72o mérnök és 2.o18 egyéb  egye ~ e- 

mi diplomás szakember emigrált az USA-ba Latin-Amerikából, nem  

számitva ide azokat, akik külföldi egyetemi tanulmányaik után 

nem  :értek vissza hazájukba. - Forrás: América Latina y la 

~ducución, OLAS, 1967, La Habana, 79. old. 

3o/  Victor Perlo i.m. 136-137. old. 

31/  Az !ASZ másfél évtizeden át a politikai kérdések 

els.bbscgének ürügyén nem tüzte napirendre a latin-amerikai 

szágok gazdasági követeléseit, javaslatait. /Ennek megváltoz:..•-

tásúra irányult az a reformtervezet - AÁSZ külügyminiszteri Ér-

7 kezlete, 1967. február -, amely a gazdasági, szociális, ul- 

,rGlis bizottságokat a főtanács mellé rendelte volna. Az i; :_ 

igyekezett kitérni a számára kedvező hierarchia megváltozta  

L31ő1./  

II. Az Egyesült Államok és Kuba kapcsolata a kubai forradalomig  

/1898-1959/  

1/  Párttörténeti K5zlemények. IX. évf. 2. sz.  1963.  

jLa, 59. old.  
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2/ Az USA és Kuba kereskedelmi forgalma 185o-b(-n 2)  

lió, 1882-ben 70,5 millió dollár volt. 1892-ben az USA-val ( 

millió, Spanyolországgal 9 millió $ volt Kuba kereskedelmi aod-

őalma. Az észak-amerikai tőke az 188o-as években jelent meg K-

bában, elsőnek a bányakitermelésben, s még Kuba Spanyol  

ti korszaka alatt, 1898-ig elérte a 3o millió dolláros tőkcb--

fektetést.  

5/  Lesd a Platt -cikkely szövegét: Documentos para 1 

=istoria de Cuba I. -II. Instituto del Libro, Ed. de Ciencias  

ociales, 1969, La I:abana, II. k. 119-12o. old.  

4/  Id e z i: Julio he Riverend: Historia econóa:ica  

-  Tnstituto del Libro, ".studios", 1967. La Habana, 21o.  

5/  1959-ig Kuba kapta az USA latin-amerikai bef _+ 

.einek nem ritkán 2o-25, de mindig legalább lo %-át.  

A forradalom előtti Kuba gazdaságához lásd: Dr. Kcl--

__á:• Zoltán: Kuba gazdasága. - Tanulmányok Kubáról. MSZMP KB •_ s,  

1972, /Belső használatra./ 

Julio Le Riverend: i.m. 

Oscar Pinos -Santo: Historia de Cuba. -  .:d. Univer-

sitaria 1964. La :abana.  

6/  Az uj iskolarendszernek voltak pozitiv vonásai /pl. 

a laikus oktatás elismerése/; mindazonáltal kötelezővé tette az  

angol nyelvet, a tanárok és tanitók észak-amerikai továbbképzé-

At, s azt a történelemfelfogást, hogy "az önerejéből felszaba-

hilni képtelen. Kuba az USA-nak köszönheti szabadságát".  

7/  José Marti /1853-1895/ a XIX. sz-i kubai 6s  1 ~.. ~ ..- 

,nerikai kultura egyik legsokoldalubb, kiemelkedő egyénisége:  



politikus, a Kubai Forradalmi Párt megalakitója, publicista, 

költő, pedagógus. 1,1ete nagyobb részét kényszermunkán, száműze-

tésben és emigrációban töltötte; ez idő alatt ismerkedett meg 

az Egyes;:lt .yllamokkal, ahol a kubai függetlenségi mozgalom szer-

vezésének szentelte életét, és a latin-amerikai országokkal, ame-

lyek képviseletében az USA növekvő befolyása ellen harcolt. A ku-

bai függetlenségi háboru legaktivabb előkészitője volt, 1895-ben, 

a függetlenségi háboru első napjaiban esett el. Életmüve teljes 

gazdagságáról egyetemes értékelés nem született, noha számos 

könyv és tanulmány méltatja. Politikai munkásságát magyar tanul-

mány is elemzi: dr. Anderle Ldám: José Marti, a politikus. -

Kézirat, 37. old. 1969. MSZMP TTI Könyvtára. 

8/A kubai társadalomtudományos kutatás /az 197o-es é-

vektől indult meg Marti "aktualitásának" elemzése/ és a Kubával 

foglalkozó nemzetközi irodalom növekvő figyelmet fordit e kér-

désre. Összefoglaló mü tudomásunk szerint e témában nem szüle-

tett még. Figyelemre méltóak azonban a kubai Juan Marinello, 

Carlos Rafael Rodriguez stb. utolsó években megjelent tanulmá-

nyai. 

9/  Latin-Amerikában az 195o-es évek végén "fedezték  

fel" José Martit; minden kortársánál elevenebb hatást váltott 

kis; sőt a MC . sz. első harmadának forradalmi gondolkodói közel 

is csak a perui kommunista José Carlos Mariátegui "ujrafelfede-

zése" vált ilyen lenditő élménnyÉ a kontinens forradalmi erői 

számára. 

lo/ José Marti: Az Amerikai Köztársaságok Pénzügyi Kon-

ferenciája. - Ujságcikk, 1891. május. - Idézi: Manual de Capa-

citacián Civics, Departamerto de Instrucción, MINFAR, 196o. La 



Habana, 278. old. 

11/ José Marti: A Kubai Forradalmi Párt harmadik éve. 

Ujságcikk, megj.: Patria, 1894 ápr. 17. - Idézi: Pensamiento 

Revolucionario Cubano i.m. I. k. 181. old. 

12/ Kubában és Latit.-Amerikában egyaránt csak az 1950-

es évek végén értek be a teljes Marti "ujrafelfedezésének" fel-

tételei. Kubában 1959-től, amikor a szigetországban - akár 1898-

ban - a belső feltételek érettek voltak a demokratikus forrada-

lom győzelmére, viszont az USA ereje, támadása veszélyeztette 

ezt. Latin-Amerika pedig akkor fedezte fel Martit, amikor,  a 

kontinens történetében először, beértek a feltételek az antiim-

perialista harc kontinentális szintű megfogalmazásához. Az "ame-

rikanizálással" szembeszegezett regionális tudat, a "felszaba-

ditó latin-amerikanizmus" megfogalmazása tétte eszménnyé i,íar-

tit, aki egyszerre képviselte hazáját és kontinensét, s fogal-

mazta meg a kontinens országainak egymásrautaltságát. 

13/ .
'zek az iskolák többségűkben saját tankönyveiket 

sználtúk, 

 

ma 6u határorták  meg a  tananyagot  és uz oktatás, 

nevelés szellemét. A 4o-es évek elején a kommunisták élénken 

tiltakoztak e rendszer fenntartása ellen, leleplezve, hogy az 

észak-amerikai és spanyol magániskolákban "az alkotmány szelle-

mével ellenkező", fasiszta, apartheid, Kubával szembeforditó 

stb. szellemű nevelés folyik. /Lásd: vrbita de Juan r:arinello. 

- Colección örbita, UNEAC, 1968. La Habana. 

14/ Már jeleztük, milyen ellentmondásokat vetett fal a 

kubai gazdaságban a tec:.nicista koncepció gyakorlati megvalé-u-

lása. Még plasztikusabban jelentkezik a probléma a 6o -as évek 
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közep :5 től azokban a latin-amerikai országokban, a'.ol az észak-

amerikai tőke mind nagyobb arányban fordul a feldolgozó és szol-

gáltató szektor felé /pl. Venezuela/; az ország függése, a struk-

tura ellentmondásossága, a társadalmi strukturát deformáló hatá-

sa növekszik, hiszen az idegen tőke már nem enclavé-jellegüen,  

szigetszerűen, hanem az egész gazdaságra kiható módon van jelen.  

~ 5/  Fidel Castro Válogatott Beszédei. - Kossuth, 1962.  

Bud a^est, 249. old.  

16/ Portuondo "Los Intelectuales y is Revolución" c. t;:-  

nulmánya elemzi részletesen az értelmiség különböző csoortjai-

nak a forradalomhoz fűződő viszonyát, magyarázatot keresve ar-

ra, hogy a diákságon kivül miért nem harcoltak más, a forrada-

lommal passzivan rokonszenvező csoportok /humán értelmiség/ is?  

nézetünk szerint bizonyos mértékig leegyszerüsiti a problémát,  

amikor a pozitiv érzelmi elkötelezettségű csoportok esetében  

nem veszi figyelembe az "amerikanizálás" indirekt következmé-

nyeit; ugyanigy , amikor az USA-nak ill. a burzsoáziának elköte-

lezett csoportoknál csupán a primer gazdasági érdeket veszi fi-

gyelembe, szárvitáson kivül hagyva ezek más irányu elkötelezett-

ségét. /José Antonio Portuondo: Critica de la época y otros en- 

sayos. - Universidad Central de Las Villas, 1964. 116-136. old./  

17/ 1953 julius 26-án Fidel Castro és másfélszáz tára  

megtámadta a Santiago de Cuba-i i:oncada-laktanyát, hogy az ott  

szerzett fegyverekkel kirobbanthassa a diktatura-ellenes forra-

dalmat. Az akció elbukott, a résztvevők többségét Batista lemé-

szároltatta, csak néhányan maradtak életben, hosszu börtönbün-

tetés árán. A felkelők két év mulya kiszabadultak, külföldre  
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.,lc../  

III. Ai Erresalt sl a "  i  K a:-ellc_ cn 1 	 1
~ 
 alc  .r .n.  

é; iaLclói^ i  

1/ Castro "A történelem fel fog ..ent::i:.i'  

té vlt - önnön perében elmon  dott - Védőbe szédé ben ismertette  

az 5 pontos forradalmi törvényt, amely tartalmazta az 19:,3-ee  

alkotmányhoz való visszatérést; a földbérletcl: átadását a nine -  

talon bérlőknek 10 éves állami kártéri té; mellett; a :1i_  '  .: c:_  



nak  itélte a n ,cre ~~ ér 30 " :-- 	a 	.1 'm^ ~ - 	a ' 	; 	:: 	~~t, u bé ~ Ű: «,I•. itélte u cu::orr':c.-  
t':.r::e1C::i nyl:rCsl:gí:n O1: 55 N-'a:t'y  I:egili2c:.oi;te a  "tisztességtelen 

z:Lon szerzett vr.,,;; onok" 	célc?.ra va1G leJ.;.-?c:;,:á1c:s:'t.  

7 	- 	++ 	, ._ ,  
-  A l■ l. j).~. .L .L ~uI s..LJ } ~a Pa.:l 4 y~.L ~.%.L•t.11.1-~+y.~.1 ~..  L ~'~U . a (iu 1C ' 	~:u ~ K ~.✓ •' u ~ ~ ~ 	 ü . 	- 

t'as 5-6n jelent meg 4 Daily Worker-ben:  "...szükségesnek tart-

j, hogy a töu.:;7e1:; .=t egységfront tömöritse a::o__á:^yzat ellen,  
azért, hogy a jelenlegi  1:u=oai. helyzetből demokratikus hiutat  

t-t ..~ljon 6  az 1540-es a11:otL.~:.nyt helyreúllit;,a y  a  ol ;~: i 
s'-aeJ±.á ot biz to:itsa, az általános választá  s

..

t kiirja és a 

nemzeti demokratikus front  IQlmw1Jza !L V p ,gwlR1itrG..." 

 

5/  Jc1eztiik ,TM«ír, hogy az écza:.-...:oril:ai u- alo:~  "e-  

tiJir-sU1  oJ  - 4 1   a kubai Üi:zs Ú ^ n1a azon -^ peÚ .:. : l-Ft , 	`C   hogy  

u
!1 _ 	C- .   crer ~~n

a 
	 • 	• 	~ 	 i~l • 

..ze ..:l'aen a latin-amerikai "nemzeti burzsoáziák" töbwsc,gévc^,  

i:.aiyek készek voltaic az USL-val 7_ötCi1C'lG  

, _;re1t 	cze_be :, de  arra is,  hogy  * 

110 2, tin e 71.:-üt tha1 ad ^ '- 
 

k 	
+. 

...ora  úi.. -.+~.'1. ♦iV YY4 VLlI..uV. •V lil  

~ 1 	...-~ .L 	.j_ ~ . 	±~  a nemzeti  +~ayp.+• Jt^..•í..í.sttw ~ eJ r- ~- ~..~~.~ J VG•i• tJ+.O tl ~:+l~Tc ze._ /az  

.:.1? • 

 

az tJ Ú n-~.'rÚk az oligarchiát  V ~.a~.a V  ~. .a ~J politikája!  ellen; 

	

~ ' 	 .. 

kubai  "nemzeti burzsoázia" nem  merte "zsaroiri" az Uti:•-t,  L• 
biztosra  vette, hogy az  Egyesült t ; 	'_•r ...:: ;." ~~~0 ,  a  ?-  ,~ 	

n 	

'1 	1131::0 ~ 	 _ C:~ ..,1 G ~~~.:):: _ 
~ or::aáalr.:at. A. polgári demokratikus követeléseket  

   

   
 

1553 -t V 

csa, a Népi ;:zocialisTG Párt es a kizsákmányoltakkal tz__tÚ

.

Ú  

szövetségre képes radikális L isy)olgári erők ?-ésviselt  é=: 1,y3-  

+d1. a  burzsoázia csakG fornális  politikai keretek  z e . t",ra  - 

lt:át 

 

 hivánta./A kubai burzsowzie e tehetetlensége  ás eleve  

kialakult  reform-ellenessége hozzá jár'alt ahhoz,  hogy gyorsann  

"kirekessze magát" a politikából: szinte  hare  nélkül  eli1: _;yta  

a terepet, az USA "szakértelmére" bizva a forradalom  



- 1 1S 
 — 

set. A burzsoe,zia "ar: ari'__anizálwsa" 	.:G dvc-  

ző volt az liaA azéx~~:Ira; s a forraLúlo:ű  

~ zcn;;rla~ igen L-;:aőr. - Playa. C-ir ón -  :c. 

rá nCzvc hátrt:nyos mld:ilait. /E Problc:.:a tov::bbi  JiULJ JICwLtáJ.r^ 

v6."V fontos :162 d6 s. ia ilönÖ:eT akkor (ii i. c;, ha  n  kubai. J:r  -  

_ÚoLIZia 

 

 i::a ~:::ta1''l;':.sL- t i'Ja::zevGt jLiii az 1970-73 	ki - 

bc;_'f;...:':o_:oi:t forrúC?:.1.TMi fcly ar:::t 	. ~ ' ~.s ~ :iV: ~ ,  -.1201 
 

okos, tapasztalt  n urz Joaziu harcolt - a 11-  .sa i LL i:-D  o n - a I:6- -  

, 
-9i ~~;JsEg  eller_. 

3/ _. .....;a__ ~~ ..scsle ,  1960. 5. a z . 75.. olc:.  

A  :io2raa_lom előtt a ...:oc=.al1 t" 	a_'~..1í :  

..  
~ ••-•__ 	~'e.....~.::% ~: 1+:.'i_ ~a~...... i:2~-2. 	V  Ji.,. Li ~:.;n', 1961-ban  -uG......J __.Il:ú 75   

1960-ban  :_v:i,`,, e1:13c2 tvi.:__..h 75 / ;-..̀a.. úGi_tS, 25  

 ~ Űi.é y  .,.. 951-ben  ^ 	; C ~ :_ ~ G _ ?~ ,7  

.. ..GC ... ~ .J. _..v 1,... í~ _. .~ - 	 ., ' 	75,3  

ia.w`..
~ ~. 

~ 
rr

t~ .. a... .. .. ..  

.`.. 161::16 	 2:1)61 	 l/  =' .--  
G= L. kí^. y  ~ '.tl (:z w• 	tiltiC: --:'níx  ~ ..__. 

,~•  „ o ,~ .._; ~ 1. 	~_ 	.,_ 

felad 	látta._: .,_ , .. ~ -1 ::2 tve  

v...LC;::en tál -y  lú7._o J`J+Vf 	uc y., 1: . 

.: ~  

nek NLl.ii..n.ii ..).n.,Cinvnúj ~ bUi 	 . ~ _. .... 
n 	- i  c+  . 	^t 	l 	_r,.. 	j  ~ . a  

Inot ~.i A_~1Cir ~...~  . A lriii~—. :Oüvc:+.10~ c, a c.:  

	

Kub;.:bc.̀ ln. — •liGzlrat•, 1970, 53 old. 	i21  

6/  Fidel Castro Tw lo Lt ntott 3 6  y  zc  o i i.m.  74 ^  . c)1.1.  w. .  

7/ 	-, 	- . 	/  L:i1 ~iiZ~?.e :-: a ic•":.':1ü.i ú1:GZi :i ~ tGbCi1, 1961. '-) 7. 	~ . 

Cl .  ol(; . 
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" A kubai forradalom ncmzctközi lcltétr;lcit  

ta ;a mái témájánál   fogva csak c  ri +  h:t, z   c  ::lc t:.c.  c- 

1 .̂i...'i: 	Györ gy: A hibai  

kubai  iorra, lova  nemzetközi feltételei. 1959. 	- 1965.  

január. - T nu9  n :  nyolc Eub: Ói. Társadalortudc : ;i intézet,  

1972. Badapest. Belső használatra.  

9/  Fidel Castro Válogatott Beszédei i.ra. 66, 67. old.  
10/  L'' o. 255. old.  
11/ A hivatalos kultusz /szobrok, no izcti ü~ 	o : stb./  

mellett Larti s több más nemzeti hős széles köz __ez cz zd já -ral t , ho= sokoldalúan 17.L volt  
/ivók, keltő::/ 9 	ó1e tm vét c o.::_,._e sz 	o=-cl- 

~oz ~ú_: é:; úr téolVf:li. - iu;.•s.relől a  

-::j_lönösen a "szabadság haz•ó. jwbun", C -ric_-,téban -  a 
h 	, 

~.bor~ időszakától továbbéltek az erb:,2o:_  
, , r• 	- 	a 	~. 	J.  ~ ~ á  1, 	a ,- ~  n~  ' 	- ~. .; 	~ 	t 	,  _.,~ er_d~.~b n é.> a . ~.~ e,_:ber. 	~ ..x, c~,,;_.~~.:gcr„ ~e~  rcz_  c l _~ _._~ ,;oló  

12/ 	, Lásd a Védúbezzéá Ilivatait - Pidel C_ .._ro 

Válogatott Beszéde -i i.m. 61-62. old., s még irúr.dhb a teljes  

szövegben. /Cinco docur:,entos, Editorial de Cioncias Sccialcc,  

1971, Instituto del Libro, La Habana, loi-11o. old./  

13/ Lásd  r ~ere ? ey György: A uu oui i  ~özc,':  ro wág -:___  

' 	t~,~  n 	~ 	rn  
~  í~.,~  j ~ . . . ~  ..... 155. old.  

14/  Idézi: Leo Hubermann - Paul SZ•reezy: Cuba: Anatc-

::iú do una 3evolución. - Casa de las Américas, 1960, La :iaba- 

-- ; 187 , ~ 	 . o~d.  
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15/  Idézi: Ramón  L. Ruiz: Cuba: Góncsis Lc una Revo—  
1,:ciá._. 	Ed. roguc;r S. A . , 1972, Barcelona, 31. old.  

16/  '.;  4 1l1am J.  Palbright : Hatalmi gőg 1.I1, 105. old.  
17/  Uo. 101. old.  

18/  La Reforza Agraria, Obra :.:aUna de la Revolucián  
en Cuba Republicana. I—II. — Ofi:cira del '.:istoriador de la  

Ciudad d de La Habana, 1960. — I. 	248. old.  

19/ Fidel Castro Vó.logatott 2eszédei i.m. 77-78. old.  

20/ Uo. 130. old.  

21/ %
:~ ,:,voltitclán  Cuba  ante  el Lundo. — ~ 7_v'i::— 

~ ;rcer  Ciclo, 1960, La Habana , 12.  old. 

 

22/ l, :ich;l C ~ str o Vi;logatott Beszédei i.m. 63. c_d .  

23/ 	~ ., ÜO. o=;-. old.  

24/  Cas tro a::é ~Do:.ta tás és Torraa,lo.._ c. e:L:ac.[..:.—  

-ry~ - ~ ~.rs-j  " ~ ^. 7 	r, 1 ~1~~ ~ J.L azzal a 	1 1 ,C r ~~ 	+ll 	♦ 1 ~ 	 f^.L('— 
 u..~~ ~ \itlal... l. .JV ►IVil  .L QJ .:..L ~ LO O ~/ V l.i`1í1G1 ♦.i ~sLl al'.s7Ne1, hog / l.. _.. 	l.  V  

vo:zz tCtt és I7t.nl.yl.11.:at 1.'u:J::i nép "függetlennel." és "sz::b•.:::dna_:'s  

i1::iz6 ját .  /Fidel  Castro Vúlogatott Beszédei i...  247—  
• 

251. old./  

25/   
__.:. 	

~ 

 

EIs d a 

  

Védőbeszédben 

  

ide vonatkozótkozó _e~ ;o 

 

~Jze  s:— 

- .t. /Fidel Castro Vo, t t+  Beszédei i.m. 26-27. old./ 

 

26/  %,u Reforma Agraria i.m. I. k. 121. old.  

27/  Uo. I. k. 248. old.  

28/ i oli tica Interr.Mcioral. — Instituto de Politic:.  
s:it , rn o.cíorú:1, I,:inísterio do  Izelaeiones Lxtcriores, La  
I.  évi. 1.  sz. 1963. januó.r —mdreius, 153. old.  
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29/  Fidel Caotro Ill'ao,satott Besze.doi 	X. old. 

30/  Uo. 35 1 . old. 

31/  Uo. 352. old. 

32/ Uo. 75. old. 

33/ La acfc2= ksraria, i.ii. 1. h. 237. old. 

lezzo ,-clásről folirtatot -',; vita, ILina 

Fidel Caztro be.szód6t, az 1960 	zi 

/T.1.1oL,-...atott 	 176-257. old./ 

35 / 7 -1 cia1 	1.71:1 0,:atott 	 420. old. 

36/ 1, rondizi ar ,--ontin elrfdlfZt 

7 rr•-• —0, 	÷71;-■ 	1 96 1  uczt.., 2. 

)7/ 

C„_.ztro az 1961. .011jus 1—i bozzL',débon /VLI.o.-atott 
e-  I 	Olf.../ 

)`' 	" 	 4—  '7' 	 r' 	(.1 10 	 ;J3- 0 • 

. 	.., • az  tt r-'" 0 "1 	tt 	 Ira 	0 :7_22.Vc..:‘,1 Li 	C  

.5.::..»zz,c2 -.-Ztel6t. Az 1.100 - so L.,--oly-ocil".17.0"ralbolu-1  

	

da oz.:J.2:0.1)61 537. 	7,11:7:/: • Er el: '1 800 embornaL: d C2-; 2,7  0 2 c:  27U- 

	

-cb lloia 9Z.3 1 C. -* 	9. 67  6 	70 incrv-6.110.1:_-...ta, 10 	_ 

2
ci 

éz 5 	volt . 1 ' 	0o  Vlc: 
"."  

zdoi  i.m •  353. 0 1Z, ./ 

Fid 	 o IT O : 71 	 7 ,-7^ cra 	u u L, 

A Szbvz6L; a Halad ,:.cért 7):0:rar" elc330 -.2 7--2n 

ztruat-,:.--tit 	 citő c2".o dro: on:111 	t 

"- o t 	„v  

prope.ganda—szomz.zde,-ből 

zi.o/ 

70 
-' 
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J. i• 	
~;r .v  ~ n 	született,  n ~ 	tr r- 	r..-, rr 1- r r. •-- i,'  tő - 	C...G:.:~r  	c.. folyósitott  U :,:i.. ~."C-  ~ _,. ~'Ov:i - :;ás.,  

.L1 1.y 	i )~  r•  r. i r• ...,.~7~  n  d  i n ~ n 	no  n 	~ 	r..., n o-..r.J. 	,..  

í~'.: ~ t...:..L ~..L`'.:.C3JJ.J.. ~v lJU_ ~eo ~.UC..J ~,r.., ...0 á.L11Cl ~ii yJ~ ...-6L1~~►! -_Qruzv ~.~UJit-  

~~ .` 	a-fizetési ~ 	r  1 f• =^i , ffK n 	( 	i r.'•f..r
~ ~^ 	

1 	 ~ h• _,  J.  
~:~~ . , ~. - fi:~~  „c.:,i r..á 	c~ .~~ r..n ~.~l;,roa,:;..~~._... . ~~Zt c ~. 	i,; 

 c ;,l=  
.  , . 	sera 	J_J. ~ ,r ^ 	évi 

	r 	,~. , 	f  cvu.::z ucr.i fUl;,rás]. ~ 0,. ~ ..... ... ~ c:vi caedu c ~ 2 .i.. ~~árú ~iol~ . i.r•~ .  

 
       sor,  	•.  	l l ~ ~ 	r 1 

~

~ 

c- 

1VlVL1C. -  f , jle>u ~Uri. nom került 	M
~ n_ pv.t,:: 

 

lónye,sóbcn fcnnL:zr.:dtak.  

41/  Ernesto Che Guevara: Obrus 1957-1967, I-II. -  

C-sa úc las .tr.óric4c, 1970, La Habana, II. k; 439. old.  

IV . Az VW, "keszon-politia^ak" i.ialakul so. é,;  

_:ÖvU t_= ~.'z :_:E)n;yrei az 1960-:'..- L'vc's: .fö ze -oc:tÓl  

A  1 _.  - a  r sa _ u  több Lint  5  i=( ic_ a~  _,n,.r o  

._. .    

 

--'--1- n ~ ~ v ~:ú]  iŰvc -
r ' . - V 	

~
vÚ Úv_ _, G! 	n 	i• 	 .' C k u 	lezalbo 1C ,  .- ~_~ —ú- r. '• - 

  :
-ú :, 

`5  . , L, ~  tt ~1 , •17 rf.f.k. 	évente.  Ti  i l nJ. Feltételezték, ho--r 7n a  ._ ~ T.T  ~J-u ~.,~. 1n liu..:. ~uV C i~ me,: 	ie1 ~JV ~7eleV V as, 11OV ~r GiJ 	C-  
1  

i:aci ~ si ütcL tartósan biztositható lesz.  

2/  n lzr" ~ 1i - 'I.rI • A kubai ~~.n~ ~O.L~ 1.C.1..~ ..1 J1..  ls1,l ~  a .~ 	ltl'c. 	~i ,.  

~, • 	i 	1  C̀ 7'^ 	rr: ~, rn iy 7 1 + , 	t
~ 

— .wE: —r:, ú, ~.J 1 0, ~..tiiLJ ~:,~ 111) 	1 i:. Cy~~'V  tr i.'. ~ o 

3/ Fidel Cas tro:  Palabras a los Int.lecJu<1 c
_ 

< 	J .
- -, 

 ~- 

a icionc  r  de  v on:ejo + ~u c  i dra  l de Cultura l  1961, La Haba l  1 4. 

old. 

4/ Fidel Castro: Feltétlenül hi szek a Tn^r-riz -c.:..1:,nt  

	

-  r icicl C“2",;20 VL,loG~,~ tot ; 	375-400. old.  

/ Tl 	r,  1 rt r. ,-. .!--n 	TT  .i  1 	i J. "7  .~ .~ n ~ /~ ~ •~ 	• 	- 	7  ~  (• 	n1  '  
~ 1~.L V.~ VI ~ I.J V ._ O r ~. O..w :/O V  l~ rJy  uLblL1 1..._O~ ~~/l.J . V.... ~a •  

6/  A forro.d11-:l szervezetek e;rest:,ilúcónck  

, 	 -  
re,  '.örül:. ., y ciro, az új p•~i t feúlőc?c~ oórc, probléz`:irn 1.; pr.  

J U:UrJ t..l7^: A  kubai fUira U.aU: erőinek I JJ vvitáue .  î r•, -.~,. . ~ ~ .., _ ~  ,:. Q, :-  

lo, 	1:c'°cnto:;abb szervezetének helyzete, tc.Tvókű:1,,- :_ 	ó:  

e Ll. rw~ sioz való viszonya az  1952-1961 közötti i16szahh._. -  
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--zira t, 33 old. 1969. i.:Sz:.T KB  TII ..a önyvtwra, va1=i nt L._l-•ó.zs  
JV u J Ol :  A  Kubai Ko uLA J  úú P'r t 1960-1970.  -  

,   40 old.  

	

1970, 1:L 21T lsll  TI 	iZyv  ái  ~.'.ra .  

	

7/ A -T-  n 1 

	

	_ 	~  .r~. .j  n  rés 	r 	+~ 	.{ -~ ~  i1 ut_. 1k11Jín..v  den ll o i CÚ set a  101 r ü1.~t:lOLl ~.'L ~11.111 ,a Ut..Z  
r  

M J_ ~ ,^. n  ,~.L ~ ~ n r` l .L ~ ..1 ~ r• r. d~ w._. I,r~e~„ctj~ e ~~r ,  a  ~~  ,  ;,o~_~at~ .,-ta_~ me~ jel ent t ~~ - 

:_ö_:.j- r tartaion.jo 7 zé1-ét. Guevara Bevezetője utón. az I. fejezet  

,;. ,vcozi a :,zov je ~anió Duzci°uÜwi  és  ±ársad:.lorstudor._.`..r  ,ri ^dó-

~ir: j .,~ 1  lc:ac;.:-" có.b  an ri cú  j clout "A marxiz muw-le:.+.~ r.i•z.:uc he  z- iiiönf-  
vo" c. 	fojczetét, a  tanlön„w fennmaradó 7 fo,nvnt c+  

74 C,-1 Castro  L ilö ^C ie ce s z  r  o eiból dllit tw d h  össze, E _ _a r„  i- 

Co 

 
 : .:^.r.:is t,..~ .i.:ailus Ua. - Libli o  tr:cű del 	Editado ±  or  

, la Li_~eccio_z l ;acio.:.a1 del 2"rtido Unido de la 2cvolucian :ocx^-  
licta do Cuba, 1963, La  :'aba_a./  

3/ j 1  t 1 7  Castro  V  C  v  tC tJ B 7 Jr Gde 1  i.m.  77. old.  

0/  1960-1.'g többféle ösáoefüzgósbcn Laszn:"lt:':h a "bé-  

_ rés zo ~°raüzloL:" hi•rc 'ezcct a  'w`ubűi vezctól.; 1'.v'cé__t ~.~~ ._ .  
~  

;- 	i.~  - 	~.: 	i 	~ ~ 	 . ~..~-,- •' 	
al?,~1 .,, 	r , _ ,.el 	.  ..c;' ~.~ A __ v;.:i.~ti. _ úi ~_„ ~: ;,...rwt 	_ 	r.~,:zni •:, ._____ v 	:~ ze.~ber_  

De  a   hazaiúnS1   ~-:n~   /1~  1•~ '   C  r'~~~n.n~  ^   r.' Tr':lr'   ~n .i- ``J.  ~  ~ r [[ii  ~ •
.
' ^•`+' "•   . ~-J. V   4 ~wt.  l ~ i   11.:..L.Ciovi... J .:: el..w/tri ~  1.1v   ~ •1 VLJ• ~%yVCJ ~.Ir   U   ~i _ a~~~..awoU:J  

as :  r. 	1 	. r 	~ 	 ' ~ ' !  c+ 	r - ' . •- ~.., . r1' 	forradalom ~~.  w r^, 	r. 7  ._,  is,  1iO~J  ú ~._ p;,._t;J, . t:~_JC::c.,~~ r.0ii Cl... O~ ~..~,  ......_ -b0,297;.  

10/  Cho  n  r.~  •  Obras   =,  r-   T T,   Ernesto   C   Guevara:  Ob1 ~.as  iJ   i   i . --.o   

439. old.  

J`I/ P i ns Castro VL.lor'!  J  olt  Benz  cfAei • r~ ~ , /-, 	 -. 

12/ Ln nd: 	Koller  Z o_t ~
!.  n: :Luba :az cr s 	22,_ 

.,,. ze 1961 	'µaPc ao-.A to s..anc c~ -  
ciók. - 	• , tilbr.;.i'ól ♦  Kuba 3.c.izdc.sdza . -  

r  	•~ 	C~ 
	has  C rite . 	1 	7 n 	

T. ~~  r .~ 	n . w  .'~ 	-~  - ~  I.Ztc: ~:et, 1972.   /.~ c1.~6 iA~~ ~.Awl~,tz ~.. , .~ku ~_:i~ :... ~ . - i_~. ,  -- 
rch es Gy özrr: A  kubai  forradalom  lcjlődésón ~̂ nóíánJ ala  •y;v   .. _ 

tapa sztalata .  -  Kézirat ,  1972.  L Z1^j 13 TT I. •  
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13/ N ew York  ^1r1cs, 1964. jttli.;:s G.  

14/  New  York 	s, 1964. július 6.  

15/ New  Yo-,_: Ti::.cs, 1964. j -tilius 7.  
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B i r á  1 at  

Benkő Ju"it: "Az Egyesült Államok ideo1 ;IaI behatolása 
Latin-Amerikában, hatása a kubai forradalom 
ideológiai fejlődésére" c. doktori rteezésé-
ről. 

Az Amerikai Egyesült Államok agressziv, imperialista poli-
ti ája különösen a kubai forradalom győzelme után vált le le-
zetlenné, mindenki előtt nyilvánvalóvá. A két világrendszer léte-
zőse időszakában a gyarmati uralom fenntartására és biztositá-
sára már nem elégségesek a régi hagyományos eszközök áss módsze-
rek. Ezt bizoriyitják Latin Amerika országainak példái is, külö-
nösen pedig a forradalmi Kuba harcának tapasztalatai. A veze- 
tő imperialista nagyhatalom befolyásának alakulása a Lati n . 

ri ai országokban Unmagikban is izgalmas, fontos kérdés.  

Különösen az, ha ezt egy konkrét forradalmi folyamattal össze-
függésben vizsgáljuk ugy, ho gy  közben választ keresünk és ka-
punk egy sor más kérdésre is. Benkő Judit témaválaszt 's,'t el-
s porban ezért tartjuk  idős zerünek ás jelentősnek.  

Egyet lehet é ~teni a szerzővel, ho..yr a választott tára  
vizsgálatát a tört éneti előzmények áttekintésével kezdte. Az  
első két fejezetet /1-60. oldal / azonban kissé le kellett vol-
na rövidíteni, 	itt alapvetően ismert an-agokat tart-lnaz  
a dolgozat. A  legjobban  sikerült része a  disszert  ~ciónak a III.  
fejezet /60-101. oldal/. A szerző érthetően ebben a fejestben  
adja a  le ,több uj anyagot, itt tárja fel azokat az ő szetev"-
ket, amelyek alapján érthetővé válik, hogy az USA miért is te-
ki tette és tekinti még ma is a kubai példát számára oly ve-
szélyesnek. U:yanakkor Kuba szocialista utra való téréséhez  
szintén itt kapunk lényeges adalékokat, Fidel Castro msrxistá-
vá vAlását is jcíl ábrázolja a do?_gozat. Hiányórzetünk azonban  
mind emellett marad: Kuba belső viszonyainak mostoha kezelése  
még akkor sem  indokolt, ha nem is ez a vizsgálódás fő célkitü-
zése. A latin-amerikai összefüg-élek mellett er`teljesebben  

kellett volna az általános nemzetközi tényezőket is hangsulyoz-
ni. A kubai forradalom sikerét, eredményeinek megszilárdulását,  

másként méc elképzelni sej, lehetséges.  



Az un. keszon-7,olitik% kifejtése ős hatósának bemutatása 
/IV. fejezet/ ugyancsak jelentőn érde e a do gozatnak. Ezt a 
helyszinen folyt^tott kutatis tette mindenek-előtt lehetővé. 
A felha.szn .'1t forrisok gazdagsga ós természetese a dolgozat 
kószitőjének marxista-történelem szemlélete tette lehetővé, s 
ezek alapj`n a szerző Elérte célkitiizését; érdemben hozzájárult 
a fontos tém feldoloz:'e(hoz, jól sikerült disszertációt ké-
szitett. 

A fentiek alapjan Benkő Judit disszert'cióját Summa cum 
laude min7sit4ssel javaslom elfogadni. 

Szeged, 1974. juniva 9. 

/Dr. Rácz Júnos/ 
tanszékvezető egyetemi tanár 


