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1. ELŐSZÓ

A társadalmi fejlődés analizálása a formáció- 

elméleti kérdések fölvetésétől kezdve az 1970-es

80-as évek latin-amerikai szociológiai vizsgálatai-
4nak egyik központi területe lett. Az úgynevezett 

"alulfejlett” /sübdesanollo/ társadalmak struktúrá
jának és dinamikájának elemzésével elsősorban az 

egyetemes társadalmi fejlődéstől eltérő sajátosságo
kat, azok történelmi gyökereit, viszonyrendszereit 

és mozgástörvényeit kutatják.

Dolgozatunk célja Nicaragua társadalmi fejlődés- 

vonalának vizsgálata, vagyis annak ábrázolása, bogy 

egy elmaradott országban az imperialista nemzetközi 
tőke miként rendelte szükségszerűen maga alá a fejlet
len ország termelési viszonyait, mennyiben rombolta 

szét azokat /a felszinen/, és miként termelt helyet
tük újakat, hogyan vezet el e folyamat a csonka, függő 

monoexportáló alulfejlett társadalmi-gazdasági struk
túra kialakulásához, mely a '’harmadik világ” oly sok 

országára jellemző. Megállapításainkat - a szakiroda- 

lommal való polémia helyett - elsősorban konkrét empi
rikus vizsgálatokra, tényekre és számszerű mutatókra 

alapoztuk.2'
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írásunk elsősorban a témával bizonyos mértékig 

familiaritásban állók részére készült igy az általunk 

használt fogalmi rendszer körülírására és kimunkálá
sára csak ott és olyan mértékben került sor, ahol és 

amennyiben a fogalom sajátos, az általános szakiro
dalmi használattól eltérő tartalmat hordoz.

Dolgozatunk első két fejezete a gazdasági és tár
sadalmi struktúra elemzésére, fejlődésvonulatának leí
rására koncentrál, mig a harmadik fejezetben főleg a 

hatalmi szféra válságára és e válság föloldási folya
matának ábrázolására irányítjuk figyelmünket. Végül 
összefoglalásként kísérletet teszünk néhány elméleti 
következtetés levonására.

2. NÉHÁNY MÓDSZERTANI ALAPVETÉS

Az ember nembeli uj rat emelése, társadalmi repro
dukciója, valamint az anyagi és szimbolikus javak ob- 

jektivációja meghatározott természetiöldrajzi feltéte
lek között történik. Minél fejlettebb egy társadalmi 
kultúra, annál áttételesebbek természet felé irányuló 

közvetítő mechanizmusai, annál inkább nő az embernek a 

természettől való közvetlen függetlensége. Éppen 

ezért a fejlett "ipari társadalmak" szociológusai haj
lamosabbak a természetiöldrajzi tényezők szerepének 

e lhanyagolására



- 4

Az alulfejlett társadalmak strukturális viszonyaiban 

a természetföldrajzi környezetet szerepénél fogva 

mint "társadalmi tényt" kell kezelnünk. Hatása jelen
tős, mert az ember és természet között még közvetlen 

kapcsolat áll fönn, mivel még nem iktatódott közéjük 

kellő mértékben a tudomány, a technika, a munkameg
osztási viszonyok sokféle közvetitő eleme.

A domborzat, a magasság, a kiima, a csapadék, a 

tengerközelség meghatározza egy terület növényvilá
gát, lényegesen megkönnyitheti vagy megnehezítheti a 

munka végzését, a szervezését, kiterjesztését és az 

emberek egymás közötti termelési, szocializációs, 

interakciós, stb, kapcsolatait. A geográfiai tényezők 

szociológiailag relevánsak, tehát szociogeográfiai 
jelentőségűek, Nicaraguát szociogeográfiai szempontból 
három régióra oszthatjuk:

1. Csendes-óceáni partvidék
2, Észak-Közép régió

3. Atlanti-óceáni partvidék.

Az egyes régiók nemcsak természetföldrajzi szem
pontból különülnek el egymástól /domborzat, éghajlat, 

növényzet/, hanem e földrajzi adottságok által is de
terminált gazdasági és társadalmi sajátosságaik révén
is.
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A kapitalista termelési viszony egy társadalomban 

nem statikus jelleggel eleve adott, vagyis jelenléte 

nem a társadalmi struktúra leiró globálindexe révén 

bizonyitható, hanem mozgásában, fejlődésében. így te
hát csak egy meghatározott történeti és társadalmi- 

-gazdasági formáció fejlődésmintája logikájának elsa
játítása bizonyító értékű arra nézve, hogy egy társa
dalmi struktúra megragadható-e, mint kapitalista tár
sadalom. Ezt a Marx-Darendorf-i szempontot - mely a 

termelési viszonyok vizsgálata szempontjából lényeges 

elméleti alapvetés -, azáltal, hogy a társadalmi struk
túrát történeti mozgásában vizsgáljuk, elemzésünk vo
nalvezetésében mindvégig módszertani szempontként 
kezeljük.

Nicaragua tőkés fejlődése a mezőgazdaságban in
dult meg, A folyamatot a kávétermelésnek a világgaz
daságba való bekapcsolódása indította el és a gyapot
termelés elterjedése tette általánossá, Gazdasági 
elemzéseinknél ezért e két terméket megkülönböztetett 
figyelemben részesítjük. A társadalmi szerkezet vizs
gálatakor elsősorban a tulajdonviszonyokat, a munka- 

megosztási viszonyokat és a hatalmi viszonyokat he
lyezzük előtérbe.

A tudományszociológia részéről még sok szempont
ból kimunkálatlan a társadalom makrostrukturájának és
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mikrostruktúrájának kapcsolata, a léthelyzet és a 

tudati helyzet viszonya. A hatalmi szféra elemzésekor 

megkíséreljük fővonalaiban érzékeltetni és ábrázolni 
azokat a többszörös áttételeket és bonyolult működési 
mechanizmusokat, melyek politikai erjedéshez, az állam- 

hatalmi szféra változásaihoz vezettek.

3. NICARAGUA SZOCIOGEOGRÁPIAI TAGOLÓDÁSA

Az alig 2,5 millió lakosú ország 148 ezer km2«es 

területen fekszik. Közép-Amerika legnagyobb kiterjedé
sű, legalacsonyabb népsűrűségű országa, Lakóinak 69 

%-a mesztic, 17 %-a fehér /főleg spanyol származású/,
9 %-a néger és 5 %-a indián. 52 %-uk városban, 48 %- 
uk falvakban, elszórt településeken él.

Az országot szárazföldi határa északon Honduras- 

tól, délen Costa Rica-tól választja el. Nyugaton a 

Csendes-Óceán, Keleten az Atlanti-Óceán határolja, 

Nicaraguát három, egymástól jól elkülöníthető termé
szetföldrajzi egységre tagolhatjuk,

1. Csendes-óceáni régió
Sik vidék, melyet folyók, tavak s kisebb vulkáni

kus hegységek szabdalnak. Vulkánikus talajából évezre
dek során kiváló minőségű termőföld lett. Partvidéke
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hajózásra, halászatra alkalmas. Két évszak váltja 

egymást: májustól októberig az esős tél, november
től áprilisig a száraz nyár. Átlagos évi hőmérsék
lete Ikisebb ingadozással 25-28 °C körül van. Átla
gos csapadékmennyisége nem éri el az 1000millimétert.

Természetföldrajzi adottságai miatt a régió gya
pottermelésre kiválóan alkalmas. Ebben az övezetben 

él az ország lakóinak kétharmad része.
A régió közigazgatása hét megyére oszlik, melyek 

nevüket a területükön lévő legnagyobb városokról kap
ták. Ezek északról délre haladva a következők: 
Chinandega, León, Managua, Masaya, Granada, Carazo és 

Rivas,

2. Észak-Közép régió: /Regio Central-Norte/

Pennsik, melyet magas hegyláncok és földművelésre 

alkalmas hegyszorosok /canada, hondonado/ szabdalnak. 
Kiimája nagyon változó, viszonylag kevés csapadék esik 

/1500-2000 mm/, átlagos hőmérséklete mérsékelt,
20-25 °C körül ingadozik. Domborzata megneheziti a 

közlekedést és szállítást, növeli az elszigetelt la
kosság egymásra utaltságát. A kiterjedt hegyvidék dús 

legelőt biztosit a szarvasmarháknak, völgyeiben kávét 
termelnek,

A régiót a következő hét tartomány alkotja: 

Chontales, Boaco, Matagalpa, Jinotega, Esteli, Madriz 

és Nueva Segovia.
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3. Atlanti partvidék /Costa Atlantica/
Területének nagy része áthatolhatatlan dzsungel, 

ennek következtében még napjainkban is kevésbé is
mert prekolumb'iánus kultúrák /törzsi közösségek/ is 

háboritatlanul élnek,
A passzátszéllel szembeforduló partvidék rendki- 

vül csapadékos eléri az évi 3-400 milimétért, A magas 

páratartalmu trópusi területhez az európai ember 

szervezete nehezen tud alkalmazkodni. Az itteni la
kosság többsége indián vagy mulatt /indreur/, akik 

főleg folyammenti halászatból élnek. Ásványkincsei még 

feltérképezetlenek. Geográfiai sajátosságai és az út
hálózat hiánya miatt az Atlanti partvidék még napja
inkban sem vált az ország szerves részévé, nem integ
rálódott sem gazdasági, sem politikai, sem kulturá
lis értelemben. Alacsony lélekszámú települései 
Bluefilds tengeri és légi kikötővel rendelkező város 

kivételével kevésbé jelentősek.
Közigazgatása két megyére oszlik: Zeleya és Rio 

San Juan.

4« A KÁVÉEXPORT, MINT A TŐKÉS TERMELÉS
GENERÁTORA

Nicaragua gazdasági helyzete a nemzetközi tőke 

szempontjából kevésbé volt jelentős. A századfordu-
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lótól kezdve - a Panama-csatorna megépítése után - 

az ország geopolitikai-stratégiai helyzete fölérté
kelte gazdasági szerepét is, A XIX, század végétől 
a XX, század első két évtizedéig az angol tőke ját
szott vezető szerepet, de a századfordulón már meg
jelent az észak-amerikai és kisebb mértékben a né
met tőke is. Az első világháború után az amerikai 
tőke számottevően növelte gazdasági jelenlétét, meg
sokszorozta kávévásárlásait,

1920-tól 1950-ig Nicaragua legfőbb exportteiménye 

a kávé volt. A tőkés piaci áru és pénzviszonyok elő
ször a mezőgazdaság legjelentősebb művelési ágában, a 

kávétermesztésben indultak fejlődésnek, s itt kezdő
dött el az eredeti tőkefelhalmozás folyamata is.

Források és adatok hiányos volta miatt nehezen 

rekonstruálhatók Nicaragua prekapitalista termelési 
viszonyainak sajátosságai, kiterjedtsége és működési 
mechanizmusai. Annyi azonban bizonyos, hogy a családi
familiáris alapon szerveződött európai telepes cso
portok és a törzsi hierarchikus alapon szerveződött 
indián közösségek földrajzilag határozottan elkülö
nültek egymástól. A prekapitalista termelési viszo
nyok közt a termékek áruvá való átváltozásának, ennél
fogva az emberek árutermelői létezésének még aláren-
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delt szerepe volt, A XX, század elején a pénz 

- néhány "spanyol” város kivételével - még nem vált 

általános fizetőeszközzé. A gazdasági életet a na
turális gazdálkodás, a munka és terménycsere jelle
mezte.

A nagykiterjedésü, szinte korlátlan, szabad, 
megművelhető földterületek álltak a földművelők ren
delkezésére. így érthető, hogy a század elején még 

ismeretlen volt - a kontinens más országaiban elter
jedt - napszámos paraszt /ponaje/. Jelentős volt vi
szont az önellátó kisbirtokosok /colonos/ és a nagy- 

birtokosoktól földet bérlő önálló gazdálkodók /apar- 

ceria/ száma. Emellett a források emlitést tesznek a 

spanyol tipusu zárt uradalmi és háztartási/"hacienda 

senorial" és "hacienda domestico"/ gazdaságról, me
lyek - különösen a külterjes állattenyésztő gazdasá-

„ , kidegen munkaerőt is használtak.
A huszas években rohamosan emelkedett a kávé 

világpiaci ára és 1926-ra elérte a libránkénti 0,21 

USA dollárt. Ez a magas ár egészen 1930-ig, a gazda
sági világválságig tartott, A kávé legfőbb fölvásár
lója az Egyesült Államok és Anglia volt,

A huszas évek kávéláza alapjaiban átformálta az 

ország gazdaságát. Az Észak-Közép régió természet-

gok -
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földrajzi adottságai révén /enyhe éghajlat, magas 

páratartalom, talajviszonyok,stb./ kávétermelésre 

kiválóan alkalmas területnek bizonyult. Az addigi 
állattenyésztő gazdaságokban /hacienda ganadera/ 
megjelentek az első kávécserjék, majd a gazdaság 

jelentős része kávétermelő latifundiummá alakul át.
Bár a kávétermelés fokozatosan háttérbe szorította 

az állattenyésztést és a földhasználatban is lénye
ges változásokat hozott, azonban továbbra is sértet
lenül hagyta a spanyol gyarmati korból örökölt seno- 

riális és domesticus tipusu tulajdonviszonyokat. Az 

önellátásra "autoconsumo" berendezkedett babot, ku
koricát termelő, vagy állattenyésztő kisbirtokosok
nak a huszas évek elején még jelentős gazdasági sze
repük volt.

A "kávéláz” azonban a gyors meggazdagodás remé
nyében nagy tömegeket vonzott a földekre. Gazdag föld- 

birtokosok, állami funkcionáriusok, kereskedők, sza
badfoglalkozásúak, vállalkozók, egymás után foglal
ták el a kávétermelésre alkalmas matagalpai, boacoi, 

jinotegai fennsikokat. Az évtized közepére azonban 

elfogytak a szabad földterületek. Ettől kezdve megin
dult egy klasszikus kisajátitási folyamat. A nagy- 

birtokosok termelésük növekedése érdekében nem a
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költségesebb, nagyobb tőkebefektetést igénylő és las
sabban megtérülő intenziv fejlesztéshez folyamodtak, 

hanem a vetésterület növelésével az extenziv művelés
hez. Ez pedig csak a kisbirtok rovására, a kistulajdo
nosok földjének erőszakos kisajátításával történhe
tett. A kisajátítások egyrészt agrártörvényekkel, kü
lönböző hamisított birtoklevelekkel történtek, mely 

legális színezetet adott a folyamatnak. Másrészt nyilt
erőszak alkalmazásával /megfélemlítés, erőszakos kato- 

elüzés, fegyveres akciók, stb./.^nai sorozás,
A latifundiumok terjeszkedése még nagyobb lendü

letet vett a gazdasági világválság idején. A kávé lib- 

ránkénti világpiaci ára az 1929-es 0,21 USA dollárról 
1931-ben 0,1-re, 1933-ban 0,07-re csökkent, A nagybir
tokosok bevételük jelentős csökkenését vetésterületük
növelésével, birtokhatáraik kiterjesztésével igyekeztek 

£kompenzálni.
A földkoncentrációs folyamat együtt járt az egyéni 

kisteimelő családok és az indián termelő közösségek 

földnélkülivé válásával. A nincstelenné vált szabadok 

/despojados/ előtt két lehetőség állt. Vagy elvándorol
nak az ország lakatlan, megmüveletlen területeire 

/mint ahogy ezt több indián közösség is tette/, hogy 

ott még nehezebb körülmények között reprodukálják ön-
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maguk családi kisbirtokos, kistermelő léthelyzetét, 

vagy elszegődnek a nagybirtokra bérmunkásnak. A la
tifundium munkaerőigényének kielégitésére születtek 

az 1920-as, ’30-as évek termelést szabályozó törvé
nyei. Például a banántermelést, mint "nem szabályos 

ültetvényt" azzal a nyilvánvaló céllal tiltották, 

hogy a földjüktől megfosztott "parasztokat vissza
tartsák az elvándorlástól, lehetetlenné tegyék szá
mukra, hogy máshol ismét elkezdjék naturális gazdál
kodó létük újratermelését, A törvények ismét legali
zálták a rabszolga jellegű kényszermunkát, amit főleg 

indiánokkal szemben alkalmaztak./coloniales serviles/ 

Bár korlátlan földművelésre alkalmas terület volt az 

országban, az elmaradott viszonyok miatt tőkehiányban 

szenvedő extenziven gazdálkodó, magas szerves tőkével 
dolgoztató latifundium "visszastrukturálta" a szüz-
földek feltörésére kész, erejében és hatékonyságában 

egy amerikai utas szabad farmergazdálkodás potenciális
lehetőségét magába hordozó nicaraguai földművest.

A latifundiumokon a "beosztott" /fuerza adicta/ és 

félig-meddig szabad /trabojadores serviles/ munkaerő 

mellett egyre nagyobb számban találunk letelepített 

és földhasználat fejében szolgálatra kötelezett csalá
dokat /asentados, trabajadores no renumerados/.
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E földműves családok a latifundiumon kisparcellát 

kaptak használatra, s ennek fejében kötelezték magu
kat, hogy teljesitik az hacienda minden gazdasági 
jellegű feladatát. Elismerték a munkaadó /patrónus/ 

valódi tulajdonosi jogait oly módon, hogy az álta
luk használt parcella bérleti diját munkajáradék for
májában ledolgozták a latifundiumon. Ellenszolgálta
tásként természetbeni ellátást /élelmiszer, szerszá
mok, ruha, stb./ kaptak, s csak kisebb részben pénz
beli fizetséget.

A harmincas, negyvenes években egyre általánosabbá 

vált az alkalmilag vagy meghatározott időre felfoga
dott időszaki munkás /trabajadores estacionales/, a 

napszámos /jornaleros/ és az egyéb bérmunkás /asala- 

riados/ alkalmazása. Ugyanakkor megjelennek a haszon
bérlők /arrendante, possesor, precarista/, akik rövi- 

debb vagy hosszabb ideig, egyösszegben fizetett, Írás
beli szerződésben rögzített járadék /usufructo/ elle
nében bérelték a földet.

Az 1950 előtti fejlődést összegezve elmondhatjuk, 
hogy a kávéexport révén a tőkés világpiac megterem
tette Nicaragua számára annak lehetőségét, hogy az 

árutermelés potenciálisan általános kategóriává fej
lődjék, Ezzel a nicaraguai gazdaság kilendült hosszú 

pangási korszakából. Azonban már az indulásban benne

4



15

voltak a fejlődés későbbi béklyói is. Azzal úgyis, 

hogy a külső piac fölszivó hatása kezdte meg szétfe- 

sziteni a prekapitalista korlátokat, nem pedig egy 

belülről megérlelt szerves fejlődés, a termőföldben 

és ásványkincsekben gazdag ország elindult egy kül
piactól függő monokulturális agrárexportáló /később 

nyersanyagot is exportáló/ fejlődési utón. E fejlődé
si vonal igazi bilincsei csak a hatvanas, hetvenes 

évektől válnak egyre szoritóbbakká.
Nicaraguában a XX. század első öt évtizedében ál

talánossá vált az exportra termelő tőkés vállalkozói 
nagybirtokrendszer. Bár a kávétermelő latifundium a 

prekapitalista termelés néhány vonását megőrizte, még
is azt mondhatjuk, hogy mint a tőkés tipusu termelés 

generálója fontos szerepet játszott az ország gazda
ság- és társadalomtörténetében. A tőkés tipusu munka- 

szervezet kiépülése és megszilárdulása révén gazdasá
gi és társadalmi szempontból is létrejöttek a felté
telei a termelői-kereskedői-értékesitői láncolat kia
lakulásának. Megteremtődtek a piaci hálózat kiépülé
sének feltételei.

A zárt tipusu XVTII-XIX. századi állattenyésztő 

gazdaságból /hacienda ganadera senorjai és domestico/
a XX. század elaő öt évtizedében elterjedt kávétermelő
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latifundium /cafetalero/ képviselte az átmenetet a
modem kapitalista ültetvény /plantacion/ felé.

A modem kapitalista termelés pedig a gyapotül
tetvények megjelenésével, az 1950-es évektől kezdve 

válik általánossá.

\
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♦

I. FEJEZET

A modern kapitalista ültetvény, mint az 

agrárkapitalista fejlődés uj fázisa

/1950-1962./

i

*
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:i. FEJEZET

A MODERET KAPITALISTA ÜLTETVÉNY, МШТ AZ 

AGRÁRKAPITALISTA FEJLŐDÉS UJ FÁZISA /1950-1962./

1, Az agrárgazdaság tőkés szerkezetének kialakulási 
folyamata.

a/ A gyapottermesztés térhódítása
Ъ/ A mezőgazdasági termelés területi megoszlása
с/ Az agrárfejlődés mutatói
d/ A tőkekoncentrációs folyamat

.

2. A társadalmi erővonalak kialakulása

a/ A földtulajdoni jogok
Ъ/ A kétkezi mezőgazdasági munkások
с/ Az agrárburzsoázia

- A kávétermelő burzsoázia példája
- A gyapottermelő burzsoázia példája
- A bankok- mint a tőkeintegráció legfejlettebb 

formái
- A külső tőke uralma 

d/ A középrétegek

3. Az urbanizáció 

a/ Városfejlődés 

b/ Várostípusok
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1. AZ AGRÁRGAZDASÁG SZERKEZETE

a/ A gyapottermelés térhódítása

A második világháború kezdetétől Nicaragua ex
portgazdasága az Egyesült Államok felé fordult. A 

kávéexport mellett a háborús ipar élelmiszerrel 
/hús, bab/ és nyersanyaggal /kaucsuk, fémek, fák/ 

való ellátására specializálódott. 1944-re már az 

USA szivta föl a nicaraguai export 90 %-át.
Az Amerika-Közi Fejlesztési Ügynökség /AID/ a 

háború után külön tervezetet dolgozott ki az ame- 

rikai vállalatok Nicaraguával való kereskedelméhez. 
Ennek lényege az alábbi három pontban foglalható 

össze:

1

1/ Hitelnyújtás kizárólag az agrárexport 

fejlesztéséhez.

2/ Támogatni a nyers- és alapanyag exportot.

3/ Nem ajánlatos ipari feldolgozó üzemek 

létesítése.

A tervezet az országot gazdasági, alapanyag ter
melésre korlátozta, hogy minél gördülékenyebben alá
rendelje gazdasági életét az észak-amerikai ipar szük
ségleteinek.Ebben a szellemben kereskedett az USA Ni
caraguával egészen 1962-ig,a Közép-Amerikai Közös 

Piac megalakulásáig.
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A háború után jelentős arany és szezámexportja, A "kávé 

azonban fokozatosan, majd 1951-től drasztikusan háttér
be szorult. 1950-ben exportrészesedése még 50,7 %-os,

3
1955-re 34,9 %, és 1963-ra már csak 16,6 %, De nem a 

kávéexport mennyisége, hanem az exportarányban való 

részesedése csökkent, ami nem magyarázható sem a világ
piaci árváltozással, sem a megművelt terület csökkenésé
vel, Az adatok ugyanis azt mutatják, hogy a kávé világ
piaci ára 1950 és 1962 között gyakorlatilag változatlan 

maradt /1950-ben 0,379 1963-ban 0,335 dollár libránként./
A kávétermelő területek pedig még nőttek is a tárgyalt

ц
időszakban 102,300 manzanasról, 232,400 manzanj.sra.

A kávé relativ exportcsökkenésének hátterében egy uj 
exporttermény a gyapot jelentkezése áll.

A gyapottermelés jelentőségében és hatásában átvette a 

kávé eddig betöltött szerepét. Termesztéséhez kiváló 

feltételek biztosítottak az ország nyugati területének 

természetföldrajzi adottságai /vulkánikus talaj, száraz
ság és forróság/. A Csendes-c,ceán gabonatermő területeit 

néhány év alatt kiterjedt gyapotültetvényekre változtat
ták. Az 1955-ös évben már a régió megművelt területeinek 

80 %-án gyapotot termeltek. A terményváltás valódi gazda
sági-társadalmi jelentőségét csak akkor tudjuk igazán 

érzékelni, ha figyelembe vesszük, hogy a csendes-ódeáni 
régiókban az ország művelés alá vont területeinek 

2/3-ad része, az 50-es években ide koncentrálódott a né-
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pesség 60 %-a, az öntözött területek 74 %-a, a traktorok
és aratógépek 98 %-a, a gyapottermelő munkások 99 %-a, a

«•
trágyahasználat 78 %-a, az ipari termelés 75 %-a 

mindez alapvetően a gyapottermelésre épült.

S*99

1955-ben már 200-250 ezer manzan^son termeltek gyapotot. 

Kiv’te]£az 1949-es 350 tonnáról 1955-hen 44 ezer tonnára 

nőtt, vagyis hat év alatt 1.200 %-kal emelkedett. Az ex
port dollárértéke is hasonló ivü: 1950-hen 1.843 ezer
dollár, 1956-ban 23.367 ezer dollár és 1963-han már 35.781 

&
ezer dollár. A koreai háború idején a megtermelt gyapot 
korlátlan mennyiségben vevőre talált az USA-ban. A leszü
retelt nyersgyapot Florida és Texas nagy feldolgozó üze
meibe került.

A gyapot januárban érik, igy a novemberi kávészüret után 

közvetlenül munkát adott a vándorbérmunkásoknak. Művelé
sében szinte kizárólag csak bérmunkát alkalmaztak. A gya
pottermelés a tőkés vállalkozás minden elemét magába fog
lalta. Mivel elsősorban a nagyüzemi termelés volt kifize
tődő, gyorsabban gépesitették az egyes munkafolyamatokat.
A termelés kiterjedése magával hozta az iparszerü művelést 
is. E folyamatban.vált a gyapottermelés a termelés, a 

szállítás a kereskedelem és az értékesítés szövevényes 

hálózata révén Nicaragua legjobban szervezett tőkés ter
melési ágává, a gazdaság modernizálásának indukátorává, 
a társadalomba pedig strukturális változások előidézőjévé.
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Az ország nyugati területein az 50-es években indult meg 

a tőkefelhalmozásnak az a folyamata, amely a század el
ső felében a kávé kapcsán Matagaipa-Jinotega vidékén 

már sajátos formában lejátszódott, E folyamat azonban 

magasabb szintről indult, volumenében és hatásában na
gyobb dinamizmust képviselt azáltal, hogy a már meglévő 

de még gyenge tőkés termelési viszonyokat kiegészitette, 

megszilárditotta és továbbfejlesztette.

A vizsgált időszak két gazdasági periódusra osztható 

1950-től 1956-ig rendkivül dinamikus gyapotexpanzioról 
beszélhetünk, 1956-1963 között a dinamizmus csökkent, 
Részben mert a koreai háború végével csökkent az ameri
kai piac fölszivó hatása, részben mert az extenziv fej
lődés elérte belső határait.

A föld koncentrációját mind a gyapot, mind a kávé eseté
ben erőszakos vagy részben legalizált kisajátítások ki
sérték, A középbirtok részben nagy kiterjedésű gyapot
földdé duzzandt, részben minifundiumokká aprózódott. A 

hagyományos állattenyésztő, vagy szemesteimény-termesztő 

oligarchia terményszerkezet-váltással és bizonyos moderni
zálással bekapcsolódott a tőkefelhalmozási folyamatba.

Vizsgáljuk meg milyen hatással volt a gyapottermelés a 

gazdasági szerkezet változására, és a migrációra! Orszá-
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gos szinten rendkívüli mértékben megnőtt a munkaadók ál
tal bérezettek aránya /az 1950-es 4,08 %-ról 1963-ban 

33,13 %-ra vagyis több mint hétszeresére nőtt!/. A növe
kedés megyénként eltérő, de különösen kiemelkedik Carazo, 
Esteli, Granada, és León. A tőkekoncentrációra vet fényt, 

hogy a munkaadók száma az agrár-szektorban országosan 

17,7 %-ről 7,5 %-ra csökkent.

Ъ/ A mezőgazdasági termelés területi megoszlása

Carazo azok közé a departamentok közé tartozik, melyek ha
tározottan kidomborítják tőkés jellegüket. A középbirtok 

romlását jelzi, hogy a nagybirtok átlagos kiterjedése 

500 manzanasra emelkedett, s csökken a munkaadók száma.
A birtokaprózódás jelzi, hogy 137 %-kal nőtt az elvándor
ló munkaerő száma, *

Granada jellegzetességei hasonlóak Carazóéhoz, azzal a sa
játossággal, hogy nőtt a legelők területe és csökkent a 

belső fogyasztásra termelt növények /bab, rizs/ vetéste
rülete. A gyapottermelés vetésterülete az 50-es évek kö
zepéig fölfutott, 7 millió manzanasra, majd a 60-as évek 

elejére drasztikusan lecsökkent 600-ra. Ez magyarázatot 

ad a jelentős népesség elvándorlásra.

Rivas: A középbirtok bomlási folyamatában hasonlit az elő
ző két departamentohoz, viszont a kávé vetésterülete a
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60-as évek elegére mintegy 50 %-kal nőtt, s igy egyik 

legfontosabb kávétermelő megyévé vált.

Managua: azon megyék közé tartozik, ahol a né
pesség elvándorlás és bevándorlás egyensúlya megma
radt, Bár regisztrálható a föld koncentrációja és föl- 

aprózódása, de a folyamat nem olyan éles, mint Cara- 

zóban. A szolgáltatórendszer visszaszorult és elő
térbe került a bérmunka.

León: A tőkés termelési viszonyok számottevő ter
jedése adatokkal is alátámasztható: a munkaadók ál
tal bérezettek száma az önállóan gazdálkodók rovásá
ra 4,3 %-ról 66,8 %-ra nőtt, A középbirtok /10-100 

manzanas/ 1952-ben a terület 60 %-ára terjedt ki, 

1963-ban már csak 42 :%-ra. A második legfontosabb 

gyapottermelő megye - 1952 és 1963 között -, gyapot- 

ültetvényeinek területe megháromszorozódott. Mindez 

a belső fogyasztási termények rovására, A finca-k te
rületi növekedése /1952-1963: 79 %-kal/ magasan az 

országos átlag /35 %/ fölött van. Ez arra enged kö
vetkeztetni, hogy a középbirtok bomlása mellett uj 
földterületeket is művelés alá vontak.

A birtokaprózódás jelentős munkaerő-fölösleget 

/földnélküliek/szabaditott föl, s elindított egy mig
rációs folyamatot. A megye lakóinak évi növekedése 

1,48, amiből 0,10 jut a vidékre és 3,42 a városokra.
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Chinondegaba jelentős a népesség bevándorlás. A megye 

gazdasági struktúrája rendkivül összetett a még a 

kapitalista viszonyok térhódításával sem tudjuk megma
gyarázni teljesen a lakosság migrációját. Hem számot
tevőek sem a földkoncentráció, sem a föld aprózódása. 
Itt a legjelentősebb a középbirtok szerepe. A gyapot 
számára uj területeket vontak művelés alá és valame
lyest csökkent a belső fogyasztási termények termelése. 
Adatok hiányában nem analizálható a megye belő mozgá
sai, s igy arra sem tudunk válaszolni, miért éppen 

Chinandegában nőtt a legkisebb mértékben a bérmunkások 

száma.

с/ Az agrárfejlődés mutatói
A brutto nemzeti jövedelem /Р1В/ növekedését az 

alábbi táblázat szemlélteti /százalékban/

1955-60. 1950-62.1950-55.

PIB
teljes 8,2 2,3 5,7

Népesség 2,9 2,9 2,9

PIB
egy főre 0,65,3 2,8

1950-től 1962-ig a PIB 68,4 %-kal, vagyis évi 5,7 %- 
kai nőtt. Az erős demográfiai növekedés /2,9/ellenére az 

egy főre eső PIB évi 2,8 %-kal nőtt.A táblázatból kitü-
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nik, hogy a gazdasági növekedés különösen 1950-55-ig 

volt Jelentős /8,2 %/. 1950-60 között egy viszonylagos 

stagnálás mutatható ki /2,3 %/, noha a lakosság létszá
ma csökkent /- 0,6 %t főleg politikai emigráció miatt/, 

a PIB növekedés csúcspontja 1951-52-ben volt /16,9 %/, 
mélypontja pedig 1957-58 /0,3 %/'•

A nemzeti Jövedelem adatai majdnem kizárólag az agrár 

termelésen alapulnak. /Az ipari termelés ebben még nem 

számottevő./ Figyelemreméltó, hogy az agrártermelés 

szerkezetében az 50-es évek közepétől Jelentős eltoló
dás ment végbe. Az exportterményeк és a belső fogyasztá
si termények viszonyát az alábbi táblázat mutatja.

Az agrártermelés brutto értékben /1958-as corbadóban szá
molva, millióban/

1963.1955.1950.

Teljes agrártermelés 712485 885

506Exporttermények 195 371

Belső fogyasztási term. 340 379290

A külső piacra és belső piacra termelés egyensúlya föl- 

bomlik, s 1955-re az exporttermelés kerül túlsúlyba.
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Énnek egyik konzekvenciája az alapvető fogyasztási ter
ményeknek a szükségesnél és optimálisnál lényegesen drá
gább belpiaci ára. Az 1955-től regisztrálható tény ráadá
sul nem ciklikus jelenség, hanem egy tipikus folyamat, 
manifeszt jelentkezése, mely az alulfejlett társadalmak 

monoexportadór gazdaságának sajátosságai közé tartozik.
E folyamat végső kifutásában, a 70-es évekre elvezet ah
hoz a paradoxoniához, hogy még az ország agrárterületé
nek több mint a fele kihasználatlan, addig a lakosság 

számottevő hányada a létminimumon tengődik.

d/ A tőkecentralizációs folyamat

A terményszerkezetben bekövetkezett strukturális változá
sok vizsgálata után térjünk rá az ország nyugati felében meg
indult tőkefelhalmozási folyamat tényszerű ábrázolására.

Az eredeti /egyéni/ tőkefelhalmozás folyamata az ötvenes 

évek gyapotlázában uj fázisához ért. A földkoncentrácié 

révén megerősödött tőkés tipusa latifundiumok, a gyapot 
’'boom'’ idején jelentős tőkét fölhalmozott vállalkozók el
érkezettnek látták az időt tőkebefektetéseik koordinálá
sára, a. tőke centralizációra. 1952-ben és 1953-ban megalakul 
Nicaragua két legnagyobb bankcsoportja, A Banco de Ameri
ca /BAHAMER/ és a Banco Nicaraguense /ВАН1С/,
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A BAHAMER elsősorban az ország középső déli vidékének 

tradicionális kereskedő-oligarchiáját fogja össze.

A BANIC Managua, León és Chinandega gazdag gyapotültet
vényeseinek tőkés csoportosulása. Alapításakor még a 

gyapottermelök pénzügyi intézeteként működött /kölcsön
folyósítás, beruházások/ alapvetően regionális jelleg
gel, A hatvanas években országos méretűvé szélesedik.

II. világháború után az észak-amerikai politikai és gaz
dasági érdekeket képviselő Banco Internacional de

a B.I.D, és azReconstruccion у Eomento, az A.I.D 

Export Import Bank a Banco Nácinál de Nicaraguán keresz
tül 1950, és I960, között jelentős tőkés ruházott be a 

Csendes-óceán agrárszektorába. A jelzálog-kölcsönöket 

azonban csak azok a földbirtokosok vették föl, akik tu-

*»

lajdónjogukat igazolni tudták, A kisajátítások kapcsán 

már szóltunk a birtoklevelek problémájáról. Mindez akkor, 
amikor a földjükről elűzött /despojado/ rosszabb, peri
férikusabb földterületre szorult, babot és kukoricát, 

termelő, gazdaságilag marginalizálódott kistermelő ép
pen a tőkehiány miatt nem volt képes bővített újraterme
lésre. A nicaraguai kisbirtokos csak kétkezi munkájára

támaszkodhatott, s megrekedt a szűkös és nagyon is labi
lis önellátó gazdaság szintjén.
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Az ötvenes évek közepén azonban megbukott a jelzálog 

hitelrendszer, megbukott az ^észak-emerikai konzorciumok
nak a nagybirtok dinamizálására tett erőfeszítése. A hi
telrendszer radikális változtatásának szükségessége hoz
ta létre a nagy Nicaraguái tőkecsoportosulásokat /Banamer, 
Banic/ és ekkor alapították a Nicaraguái Központi Bankot 
is, amely a kor legnagyobb pénzügyi vállalkozása volt. A 

Nicaragua! Központi Bank létrejötte a csőd szélére sodor
ta a Nicaraguái Nemzeti Bankot. A kormány ekkor kiadta 

hires törvényét a Kifizetetlen Egyenlegekről /Saldos 

Ineolutos/. A törvény nyolc évvel meghosszabbította a jel
zálogkölcsönök visszafizetési határidejét. Ám 1957-58-ban 

a gyapot világpiaci ára a mélypontra zuhant, alacsonyabb 

volt, mint az addigi tizenöt évben bármikor. Ennek komoly 

társadalmi és politikai kihatásai lettek, A gyapot-válság 

elhúzódása /1958-1959-60/ megingatta a politikai hatalmat 
monopolizáló burzsoá liberális csoport hegemóniáját, kié
lezte a burzsoázia közötti /liberális-konzervativ/ kon
fliktusokat és különböző tartalmú mozgalmakat imlikált.

Mielőtt a belső gazdasági-politikai válság elemzését to
vábbvinnénk, megkisérlünk választ adni az alulfejlettség 

egy másik kardinális kérdésére, melyet társadalmi oldal
ról is meg kell világítani. A kérdés igy hangzik: milyen 

agrárburzsoáziát termelt ki a sajátos, megkésett fejlődé- 

sü nicaraguai társadalom?
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2/ A TÁRSADALMI ERŐVONALAK KIALAKULÁSA

а/ A földtulajdonviszonyok

Nicaragua jelenkori osztálystruktúrája az 1950-es évek
től kezdődően kritályosodott ki. Mivel az eredeti tóke
fe lhalmozódás a gazdaság vezetó ágában a mezőgazdaság
ban zajlott le, társadalmi tagozódás elsősorban a föld 

tulajdonviszonyok alakulásával követhető nyomon.
A földtulajdonviszonyok birtoknagyság szerinti alakulá
sát országos megoszlásban az alábbi táblázat ábrázolja 

/százalékban/:
u

birtok mérete száma
/%/

területe
/%/

mikrofinca
subfamiliar /1-10 Mz/ 48,63,5

családi kisbirtok 
/10-50 Mz/ 11,2 27,4
multifamiliar közép 
/50-500 Mz/ 44,1 20,3
multifamiliar nagybirt. 
/500-fÖlött/ 41,2 1,5

5461
fica birtok

az összes fincak 102,0 Mz

Az adatok a földkoncentráció előrehaladt voltát bizonyít
ják. Mig a családok mintegy fele a megművelhető földterü- 

mindössze 3-4 %-án termelheti addig a lakosság 1,5 

%-íát kitevő nagybirtokos családok a föld többmint 40 %-át

let
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mondhatják magukénak. A vizsgálat azonban nem teljes, 

mivel az adatok csak a földdel rendelkező birtok megosz
lását mutatják. Mint azt korábban már kifejtettük 

erőszakos birtok kisajátitások és földaprozódások követ
keztében létrejött egy jelentős földnélküli réteg, mely 

részben letelepedve a latifundium állandó munkaerejét ké
pezte, részben vándor munkaerőkét az egyes növények beta
karításában vett részt alkalmi munkásként.

az

Ъ/ A kétkezi mezőgazdasági munkások

A latifundiumra letelepedett munkaerő /mint servil, mozos, 
mozos colonos stb,/ szolgai, cseléd, stb. munkára vagyis 

félfeudális munkaszolgálatra volt kötelezve háza és ellá
tása fejében. Bizonyos esetekben házkörüli földet is ka
pott, használatra, aminek területe jelentéktelen /1 man- 

zona alatti mikrofinca/, és bizonyos korlátozásokkal 
használhatta. /Például: csak meghatározott számú állatot 

tarthatott./ Munkájáért főleg terménybeli fizetségül 
ruhát és szerszámokat kapott, /trabajador no renumerado/
E félfeudális kötöttségekkel terhelt földnélküli munkavál
laló termelésben betöltött szerepe csökkenő jelentőséggel 
birl, de mindvégig megmarad.

A földnélküli munkaerő jelentősebb része vándorol /peones 

migrontes/. A kávé, gyapot és cukornád szürete közvetlen 

egymást követő időszakra esik, /Novembertől-februárig/
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A szüreti periódus azonban mindössze négy hónapig tart, 

de az év fennmaradó nyolc hónapjában is meg kell élniük 

valahogy. Egyrészük a periférikus még művelés alá nem 

vont területekre húzódik /tiena nációnál/. Becslések 

szerint a földnélküli agrárproletárok 40-50 %-a vándorol. 

Szüret idején a középső és nyugati partvidéken dolgoznak 

délmunkásként. Az októberi-novemberi matagolpai-jino- 

tegai kávészüret után a nyugati partvidékre vonulnak. A 

szárazabb északi területek kukoricaföldjein csak töredé
kük talál munkát. Vándorlásuk uticélja a Csendes-óceán 

parti gyapot- és cukornád - ültetvények.

Lakhelyük az ut szélén alkalmilag tákolt faház, rancho . 
Egy-egy vándorcsapat 25-50 főből áll. Bár összetételüket, 

hiarerchizáltságukat még senki sem vizsgálta, valószinü- 

sithetó, hogy családi-nagycsaládi, vérségi-rokoni szerve
ződésben mozognak. Négyhónapi bérük általában több mint az 

amit az év fönnmaradó nyolc hónapjában összesen keresnek. 
Szüret után visszaindul "peones migrantes"-ek karavánja a 

keleti perifériák felé. Еб útvonaluk a belső tavakon /Lago 

Managuán és a Lago de Nicaraguán/ vezet a San Juan folyóig. 

Utazási eszközük a komp, a tutaj, a csónak, a tehetőseb
beknek a gőzhajó, vagy az autóbusz. Legszükségesebb holmi
jaikat /eszközeiket, szerszámaikat/ valamint kisebb házi

állataikat /tyúkok, disznók/ mindig magukkal viszik. Ápri

lisban már fölszivja őket Zelaya, San Juan járhatatlan
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dzsungele. A vándorló földnélküliek Nicaragua pionírjai
ként hódítják meg, vonják művelés alá a periférikus te-

hogy habot, rizst és banánt ter
mesztve eltarthassák családjukat. A folyamat minden évben 

elölről kezdődik. Állandó létbizonytalanságban élnek, hi
szen általuk művelés alá vont területek a központi hata
lom - mint nemzeti földet - bármikor elveheti tőlük, 

/hiszen soha nem is adta nekik/ és eladhatja valamelyik 

nagybirtokosnak.

rületek szüzföldjeit,

A vándor munkaerő egy része /főleg akik kiszakadtak a ro
konsági kötelékből /szüret után a városokba áramlik. Meg
élhetést keresve duzzasztja a nyomorgó "bádog-negyedeket". 

Számuk állandóan nő. Mint bérmunkásként dolgozó agrár-pro
letárok a későbbi ipari proletariátus potenciális munkae
rő-tartalékait képezi.

A hatvanas évek elejére a földnélküliek száma elérte a 

280 ezer főt, a gazdaságilag aktiv népesség 30 %-át.
a

с/ Az agrárburzsoázia

A mezőgazdaság "modernizálódása" - elsősorban a gyapotter
melés révén - lényeges változásokat hozott magával az 

osztálystruktura felső régióiban. Bár még sokan vitatják 

/Közép-Amerika kapcsán/, hogy a hagyományos oligarchia 

modemizálódott-e, vagy teljesen uj gyökerű burzsoáziaл
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fejlődött ki. Tény azonban, hogy a tradicionális földbir
tokosok és a vállalkozó ültetvényesek együtt alkotják az 

agrár-burzsoáziát. Ez a burzsoázia számában nem éri el a 

társadalom 5 %-át sem, de földtulajdona, a munkamegosztás
ban betöltött szerepe, politikai hatalma révén behálózta 

az egész országot.

Az agrár-burzsoázia több komponensre bontható. A hagyományos 

földbirtokos elsősorban a belpiacra orientálódik, belső fo
gyasztásra termeli szemesterményeit, tenyészti 
Az absentista földbirtokos egy része meghatározott évjára
dék fejében /awendanientó/ bérbeadja teljes birtokát, dolgo
zóival, termelőeszközeivel és egyéb tartozékaival együtt egy 

bérlőnek /aparcenia/ medieria, mondador/. Ezesetben a bérlő 

tehát nem csak a termelési haszon bizonyos százalékát kapja 

meg /mint a részesbérlő paraszt/, hanem az egész birtok évi 
teljes hasznát, amibe beletartozik a rajta dolgozók által 
megtermelt értéktöbblet is. E művelési rendszer prekapitalis- 

ta vonásai mellett is a kétségtelenül létrehozza az agrár
tőkés vállalkozó egy tipusát. A husexport növekedésével nő 

az állattenyésztő nagybirtok tőkeereje is.

állatait.

A kávétermelő burzsoázia /burgesia cafetalero/ és a modern 

ültetvényes vállalkozók /empresa agriculture/ között sok ha
sonlóság van. A kereskedelmi hálózaton keresztül mindkettő 

exportra termel, de különbség van közöttük a technika alkal
mazásában, a gépesités fokában, a termelés tipusában, az al

kalmazott munkaerő jellegében, fejlődési lehetőségeiben.
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A kávétermelő burzsoázia technikai fejlesztését beha
tárolta a sajátos nicaraguai kávéültetvények földraj
zi helyzete, terepviszonyai, piactól való távolsága, 

stb. Szerepe azonban vitathatatlan a régi gyarmati 
termelési struktúra föltörésében, /mint erről már ko
rábban szóltunk/. A termelés tipusa /kollektiv szüret, 

rövid időszakra koncentrált nagy kézimunkaerő-igény/ 

miatt is számos prekapitalista vonást őrzött meg, pél
dául a termelés munkaszervezete, tulajdonviszonyok, 

stb. területén. Alapvetően azonban a tőkés bérmunkára 

épült.

A modem agrár-termelés legmarkánsabb tipusát a gyapot
termelés adja. Az ültetvényes burzsoázia mind tőkeerő
ben, mind szervezettségben és szerveződésben /mint tő
kekoncentráció/ a legdinamikusabb, kialakulása fölfog
ható a hagyományos nagybirtokos, tőkés ültetvényessé 

válásaként, vagy a városi uzsora-tőkés kereskedő tőkés 

agrárvállalkozóvá alakulásaként, hiszen mindkettőre ta
lálunk konkrét példákat, A kávétermelő és a gyapotterme- 

lő burzsoázia között lényeges eltérés, hogy még az előb
bi nem volt képes önálló érdekcsoporttá szerveződni,

utóbbi nemcsak gazdaságilag de politikailag is 

országos jelentőségű tőkés csoporttá alakult. A kávéter
melő burzsoázia és a gyapottermelő burzsoázia eltérő 

társadalmi fejlődését szemléltetjük egy-egy konkrét pél
dán keresztüli4

addig az
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A kávétermelő burzsoázia példája

A Calley-Daganell vállalkozást tipikus fejlődés révén 

alkalmasnak tartjuk arra, hogy történetének reális 

megjelenitésével a kávétermelő "burzsoázia prototípusát 

képviselje.

A század elején az ország dél-keleti felében néhány 

földművelő család /többségében angol és német/ a kávé
termelés révén jelentős vagyonra tett szert. Vagyonaikat 
ingatlanokba fektették, vagy agrárfelszerelések kereske
delmébe, de nem sikerült elérniük, hogy homogén gazdasá
gi csoportot alkothassanak. Az 1912-ben alapitott észak
amerikai /Brown Brotkers Seligman/ érdekeltségű Compania 

Mercantil de Ultramar /jelenleg a BANTC része/ gyakorla
tilag monopolizálta a terület kávékereskedelmét. Csak 

nagyon későn, az ötvenes években vált lehetségessé nica- 

raguai kávékereskedő cégek alapítása a délkeleti terüle
teken. A legjelentősebbek a Comensial Intemaeional 
/CISA/ és az Agricola Industrie Uicaragüluse Güense

amelyeket főleg dirianbai és managuai nagytermelők 

ellenőriztek, Khoepffer, Baltodorno, Rappacioli, már a 

gyapot "boom" idején kereskedtek és nem a kávékereske

delemben voltak érdekeltségeik.

S.A*»

Az ország középső területén /Matagalpa, Jinotaga/ a 

burzsoázia integrációját nem annyira a tőkebehatolás

0



37

észak-amerikai tőke bénította le, mint a sajátos ter
mészetföldrajzi feltétele. A geoszociológiai tényezők 

segítették a kávétermelés matagalpai elterjedését, de 

egy idő után maguk váltak a további fejlődés /minőségi 

változás/ gátjaivá.

A völgyekkel és dombokkal szabdalt sziklás vidéken nem 

alakulhatott ki nagyobb, összefüggő kávéövezet, ami a 

gépesítést is megrekesztette. Az egymástól elszigetelt 

termelő egységek között, a kedvezőtlen útviszonyok miatt 

elégtelen volt az információ-csere /a piaci viszonyokról, 

művelési eljárásokról/ és nem alakulhatott ki egységes 

versenyszellem. Az első kereskedő társaságok monopol
helyzetüket kihasználva a terményeket olcsón vásárolták 

föl.

A huszas évek elején egyetlen kávé-cséplő volt Matagal- 

pában, éspedig az angol bevándorló David Dagnall és 

M. Calley közös tulajdonában. Uagy forgalmú jelentős be
vételhez juttatta őket. Később már kölcsönöztek, vagy 

eladtak járulékos felszereléseket, gépeket, trágyát, stb. 

fölvásároltak és továbbadtak kávét. A gazdasági válság 

után már 25 latifundiumuk kiterjedt export hálózatuk 

volt. Átalakították a pénzügyi tevékenységüket, politi
kai okokból megváltoztatták a cégük nevét is a spanyo- 

labb hangzású: "Casa Callay Dagnall, Sociedad Agricola 

* Industrical".
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A rendkívül olcsón felvásárolt kávét közvetlen 

exportálták. Növekvő szerepet kapott pénzügyi 
tevékenységük, főleg a jelzálog-hitelben. Műkö
désűket a negyvenes években már a Középső-Északi 
Zóna területének felére kiterjesztették. Az ötve
nes kávéár emelkedése idején a Casa Dalley - Dag- 

nall, Bankház alakult. Tőkebefektetése révén mo
dernizálták a cséplést, Matagalpában korszerű cser- 

jeültetésü rendszert vezettek be.
Több munkafolyamatot gépesítettek /válogatás, 

szári tás, stb./. Kereskedelmi hálózatuk az egyik 

legstrukturáltabb az országban. Lényegében agrár
ipari-pénzügyi vállalkozássá alakultak és az egész 

Észak-Közép Zónában monopolizálták a kávétermelést. 

Bár évi befektetésük nem haladja meg a 3,5 millió 

cordobát, ötven éves működésűk alatt 900 millió c.or- 

dobás értéket halmoztak föl. A zóna 30 ezer manzano- 

sát mondhatják magukénak. Mindezek ellenére a 

Calley-Dagnall társaság megtartotta regionális ka
rakterét. A szervezet működési területe földrajzi
lag behatárolható, horizontális terjeszkedésük bázi
sa és körzete mindmáig a kávé föld maradt, A kávé
termelő burzsoázia, tehát nem volt képes létrehozni 
egy önálló gazdasági és politikai érdekképviseletre 

képes országos jelentőségű konglomerátumot.
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A kávétermelő csoportok aktiv tagjai ugyan 

több országos szerződési gazdasági-pénzügyi, 
szakmai-területi szervezetek, részesei a nica- 

raguai magas burzsoázia szerveződéseinek, de 

azon belül semmiféle koherens autonóm szerve
zetet nem tudtak létrehozni, vagyis szétszóród
tak a burzsoázia egyéb gazdasági csoportjai kö
zött. Például: Cisa vagy Cas Palazio kávé érde
keltség a Banco de Americával /ВА1ГАМЕЖС/ áll kapcso
latban, mely főleg a cukortennelő és állatkereske
dő burzsoázia reprezentánsa. A többiek pedig a 

gyapottermelő és ipari burzsoázia érdekeit képvise
lő Banco Nicaragüluse /ВАЖ1С/ alárendelt társai.

Mivel a kávétermelő burzsoázia vertikális integ
rációja gazdasági-pénzügyi vonalon nem épült ki, 

fokozatosan fölszivódott más, független egységet al
kotó szervezetekbe. Csak a legerősebbeknek sikerült 

a hatvanas években, hogy el tudjon helyezkedni a 

legmagasabb burzsoázia pénzügyi szisztémájában, 
de ott sem mint önálló faktor.

A háttérben tehát a kávétermelő burzsoázia meg
tört fejlődése, bénult mozgása rejtőzik. A hatva
nas évek elejére már láthatóvá vált az erősödő
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széthúzás, szétesés, a fejlesztések elmaradásá
nak következtében pedig a bizonytalanság, a 

gyengeség.
A hatvanas évek elejétől a kávétermelő bur

zsoázia kifulladt gazdasági erejében s igy már 

nem került a politika színpadára sem. Más utón 

halad a gyapot ültetvények burzsoáziája.

A gyapottermelő burzsoázia példája
A gyapot iránti világpiaci kereslet megnövekedé

se átrendezte a csendes-óceáni régió gazdasági 
szerkezetét /1950-1955/. A termelés strukturális 

változásával együtt a társadalmi szerkezetben is 

lényegi változások zajlottak le. Az előbbiekben 

a strukturális változást a birtokviszonyok alaku
lása szempontjából közelitettük meg. A követke
zőkben megkíséreljük vázolni a gyapot-termelő 

burzsoázia sajátos, a kávétermelő burzsoázia 

fejlődésvonalától minőségileg eltérő útját. A 

nyugati partvidék természetföldrajzi adottságai, 

viszonylagos koncentrált népessége, városiasodá
sa, úthálózatának kiterjedtsége lehetővé tette, 

hogy a gyapot-termesztés nagyüzemi-ipari jelle
get öltve gyapot-termeléssé váljék.
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A burzsoázia által fölhalmozott értéktöbblet 

egy részére meg volt a lehetősége, és feltétele 

annak, hogy kilépjen a gyapottermelés keretei kö
zül és lokális tökéből regionális, majd interre- 

gionális tőkévé váljék. A tőkekoncentráció kiter
jedésének lehetősége mind földrajzi-területi, 

mind gazdasági-ágazati értelemben biztositva volt. 

Ezzel együtt járt a tőkecentralizáció, vagyis na
gyobb lokális-regionális termelőerők szövetkezése.
A folyamat pedig elvezetett a gyapottermelő burzsoá
zia olyan jelentős vertikális pénzügyi integráció
jának kialakulásához, mint amilyen a BAUTC.

A bankok, mint a tőkeintegráció legfejlettebb formái

А ВАШС

A Banco ÍTicaraguense /ВАШС/ 1953-ban a gyapot
láz idején alakult. Kezdetben csak lokális tevékeny
séget folytatott, három megye /León, Chimandego és 

Managua/ gyapottermelésére és gyapotiparára kon
centrálódott. Alapitói között találjuk a dúsgazdag 

leóni gyapotkereskedő R. Guardiánt, aki viszonylag 

hamar szoros kapcsolatot épitett ki a floridai, 

texasi földolgozó üzemek tőkéseivel, A termelő szek
tort Blandón, Montealyre és Callejas képviselte, 

ч a kereskedelmi szektort Remivo Sacasa Amando Reys,
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Lac^yo Terán és Guerrero Montalván. Nevüket viszont
látjuk a hatvanas évektől a politikai hatalom külön
böző szféráiban. A BANIC első időszakában a gyapot
termelők pénzügyi intézeteként működött. /Beruházá
sok, kölcsönfolyósitások, stb./ Megerősödésével mű
ködését kiterjesztette a régié egész területére. 

Tevékenysége hamarosan átfogta a gyapottermelés ösz- 

szes fázisát /műveléstől az értékesítésig/.
A gyapot világpiaci áresése idején /1956-59./ 

a BANIC továbbfinomitotta bankstrukturáját. A hatva
nas évek elejétől helyi fiókjai és hivatalai révén a 

városok felé orientálódott, növelte tartalék és hitel- 

intézet jellegét, foglalkozott ingatlanügynökséggel 
és lakásépítéssel is. Jelmondata ekkor válik országo
san ismertté: "Egy bank mindenki számára". A hatvanas 

években meggyorsuló ipari befektetései már a BANIC 

történetének uj szakaszát jelentették. Addigi agrár- 

termelő, agrártőkós karaktere alapvetően ipari jelle
gűvé formálódik, az addigi agrárburzsoázia ipari burzso
áziává alakul. Ez az időszak egybeesik a Közép Amerikai 
Közös Piac megalakulásával és a "Szövetség a Haladás
ért" programmal, amely azonban Nicaragua történetének 

már egy újabb fejezetéhez tartozik.

)

*i
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t.
A BANIC mellett még két pénzügyi "mamutcso

portosulásról" kell szólnunk, egyik a BAHAMERICA, 

másik a SOMOZA-család.

A BAHAMER

A Banco de America megalakulása majdnem egybe
esik a BANIC-éval, A tradicionális granadai oli
garchia már a múlt század végétol állattenyésztés
sel és kereskedelemmel jelentős tőkét halmozott 
föl. Az ahsentismo révén hamar bekapcsolódtak az 

államélet irányításába, A granadai export lényegé
ben az ország konzervatív spanyol-oligarchiájának 

történeImi-gazdasági folytonosságát biztosította. 

Gazdasági bázisa szétszóródott részben a keleti 
megyékbe, részben a nyugati területeken, de főleg 

délen.

A BA1TAMERICA Igazgató Tanácsában olyan pati- 

náns arisztokrata családokkal találkozunk, mint a 

Chamorro, Bellas, Lacayo, Baltodono, kiknek ősei a 

spanyol gyarmatosítás óta országos szerepet ját
szottak, Később az álattenyésztés és husexport, a 

cukornád-termelés és alkohol-export legfőbb haszon- 

élvezői lettek. Bankjukat akkor alapították 

/1952-ben/, amikor a Nicaragua! Nemzeti Bank a í
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visszafizetetlen jelzálog kölcsönök miatt a csőd 

szélére került.
Az ötvenes évek végének agrárkrízisében egyet

len olyan termény volt, mely növelte exportértékét: 

a cukor. 1963-ban több mint tizszer annyi értékben 

exportáltak cukrot, mint 1956-ban. /429 ezer dollár
ról 6,026 ezer dollárra nőtt a cukor exportértéke. / 

Bár a cukornád-termelésnek fontos konzekvenciái 
voltak, /feldolgozóipar kiépítése, nagyüzemi alkohol 
készités/ termelése azonban korántsem tekinthető 

olyan struktúra generáló tényezőnek, mint maga korá
ban a kávé vagy a gyapot volt. Elsősorban a tőkekép
ződésben és a városok iparosításában játszott szere
pet.

I

A BANAMERICA kiterjedt cukornád ültetvényekkel 
rendelkezett. A "cukorkirályként” ismert Aldolfó 

Benard a nemzetközi nicaraguai rum /Ron Plor de Сапа/ 
egyedüli forgalmazója, befolyásos vezetője a PIA 

agráripari pénzügyi csoportnak a BANAMERICA egyik 

legfontosabb érdekeltsége.
A hatvanas évek elején a BANAMERICA már ingatlan- 

ügynökséggel, telekspekulációval, biztosítással is 

foglalkozott és megtette első óvatos lépéseit az
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ipar felé /mezőgazdasági gépkereskedelem, papír
gyár, nyomda, palackozó, stb./. A főleg álatte- 

nyésztésre, cukortermelés és kereskedelemre tá
maszkodó tradicionális oligarchia, mint konzerva
tív burzsoázia az ország egyik legstrukturáltabb 

és legbefolyásosabb politikai erőként szerveződött

meg.

A Somoza csoport
Szólnunk kell még egy sajátos nicaraguai tőke

erőről, amely eltérően a BAHIC-tól és a BANAMERICA- 
tól, a tőkefelhalmozás egyedi útját járta be, és 

ekkor még nem szerveződött bankká: ez a Somoza-család. 
Alapvető sajátossága, hogy gazdasági hatalmát nem 

gazdasági, hanem politikai tényezőként gyarapította.
A századforduló Somoza Bemabé, mint caudillo, fé
lelmetes bandita hírében állt. Hét Kendőnek nevez
ték, mert féltucat kendő sem lett volna elég, hogy 

tisztára mossa a kezét, annyira be volt mocskolva 

vérrel. Pia Anastasio Somoza Garcia is rászolgált 

a "Közép-Amerika Káinja" cimre.
A huszas években még Caraso megye egy kisebb 

kávéültetvényének tulajdonosa volt. Házassága révén 

kapcsolatba került a régi spanyol-arisztokrata csa-
■ V
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ládokkal. A katonatiszti hierarchiában gyorsan 

emelkedett fölfelé. Mindezt annak köszönhette, 
hogy kortársai között viszonylag hamar rájött 

arra, hogy Nicaraguában hosszú távon az Egyesült 
Államok nélkül nem tarthatja fönn hatalmát. Az 

1932-ben USA-segédiettel létrehozott katonai szer
vezet, a Nemzeti Gárda parancsnoka lett. Katonai 
hatalma mellé 1937-ben megszerezte a legfőbb poli
tikai hatalmat, amikor 1937-ben köztársasági el
nökké választatta magát. 1956-os haláláig az or
szág legnagyobb családi vagyonát harácsolta össze.

Somoza állam volt az államban. Gondosan monopo
lizálta az észak-©merikai imperializmussal fönntar
tott "intézményes" kapcsolatot. Ez kiterjedt a dip
lomácia területére, tőkeberuházásokra adott kon
cessziókra, hitelekre, technikai segitségre, stb.

A Nemzeti Gárda ellenőrzése lehetővé tette a 

Somoza-családnak, hogy az ország honvédelmi-katonai 
apparátusából feltétel nélkül a család szolgálatában 

álló,attól függő belső elnyomó szervezetet hozzon 

létre. Végül politikai téren az úgynevezett "Nemzeti 
Liberális Párt elnöki tisztségével Anastasio áomoza 

Gracia megkérdőjelezhetetienné tette a maga, család

ja és kliensrendszere hatalmát, abszolút kontrollt
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gyakorolt az államhatalom minden intézménye fö
lött, Ezekután hozzálátott gazdasági hatalmának 

kiterjesztéséhez,
A nemzeti vagyont úgy kezelte, mint sajátját.

A második világháború idején elkobozta a német 
telepesek összes ingatlanát, kiterjedt matagalpai- 

janotogai kávéültetvényeit és az övéhez csatolta. 

Elnöki jogköréhez kapcsolódó különböző tisztsége
ket úgy használta, mint saját gazdasági forrását.

A harmincas negyvenes években a fejletlen nica- 

raguai pénzügyrendszer nem tette lehetővé nagy vo
lumenű magánkereskedő- és hitelszervezetek működé
sét, mert a banktestület állami ellenőrzés alatt 

állt. Ez a körülmény megkönnyitette Somozának, hogy 

ellenőrizze a külkereskedelmet és bizonyos terüle
tét monopolizálja. A meggazdagodását támogató 

szervezetek /BANCO Nációnál de Nicaragua, Empresa 

Agno Potable, Empresa de Vapores, stb./ is jelen
tős haszonhoz jutottak.

Az állami intézmények bizonyos autonómiát él
veztek, hogy kontrollálni tudják a politikát és a 

gazdaságot. Ezt az autonómiát Somoza fokozatosan 

korlátozta, hogy saját hatalmát binden külső kont
roll alól kivonva centralizálhassa.
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A háború zavaros időszakában az Egyesült Álla
mok Somozát biztos támaszának tartotta és elnézte 

minden visszaélését.
Az állat-exportot - a háborús helyzetre való te

kintettel - állami monopóliummá nyilvánították, meg
szegőit vagyonelkobzásra Ítélték. Ám az elnököt senki 
nem merte felelősségre vonni, amikor 1942-ben saját 

állományából Costa Ricának eladott 8500 szarvasmarhát, 

majd Panamának 5000-et.
Meggazdagodásának másik forrása az arany volt.

Egy bányásztársaságtól évi 400 ezer dollárt kapott, 

aminek fejében a társaság nem fizetett kincstári adót. 

Egy másik bányatársaság évente 175 ezer dollár "aján
dékot" küldött Somozának.

A háború után egyes becslések 10, mások 60 mil
lióra tették családi vagyonát. Az ötvenes években meg
duplázta vagyonát, 1954-ben például rendeletileg meg
tiltotta - az egészségre hivatkozva -, hogy pasztö- 

rizálatlan tejet forgalomba hozzanak. Ekkorra már övé 

volt az ország összes tejpasztörizáló üzeme, kiépítet
te fölvásárló hálózatát, s igy gyakorlatilag monopoli
zálta a tejtermelést és értékesítést.

Módszerei a megfélemlítéstől az erőszakig, a po
litikai gyilkosságig széles skálán mozogtak, A Somoza-
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család és kliensei /Debayle, Urcuyo, Partocarroro, 

stb,/ ellenére semmi sem történhetett az ország gaz
dasági és politikai életében. Vagyonuk a hatvanas 

évek elején már kalkulálhatatlanná vált, 400 városi 
és falusi birtoka, a fővárosban 48 lakóháza mellett 

több agrárvállalkozása, kiépült kereskedő és kliens
hálózata biztosította gazdasági-politikai hatalmát. 

Cukortermelését 8 nagy finomítója dolgozta föl. Ki
terjedt földbirtokai voltak Leónban, tulajdonosa 

volt a Momotombo Gyufagyártó Társaságnak, a Cement
gyártó Nemzeti Társaságnak, a Nemzeti Biztositó Tár
saságnak, Chinondega, Esteli, Tipitapa, La Libertad 

és Jinotega elektromos hálózati rendszerének, Hilados 

у Tejdos építkezési vállalkozásnak, gőzhajó társasá
ga /МАЖЕ11С Lines és COMCABENIC/ saját tengeri kikö
tője /Puerto Somoza/ révén monopolizálta a partmenti 
és tengeri hajózást. A Novedades napilap a család 

politikai szócsöveként működött.
Meg sem kísérelhetjük a Somoza-birodalom teljes

1s
listájának összeállitását. Pusztán a tőkefelhalmozás 

egy sajátos útját akartuk vázolni, amikoris a politi
kai hatalom tőkésedett és gazdasági hatalommá vált. 

Láthattuk, hogy Somoza a társadalmi javakból való 

részesedés törvényben elitéit módját alkalmazta.
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A nem legitimált erőszakkal történő monopolizá- 

lási törekvések bizonyos értelemben már a tőkés 

társadalom alapvető intézményeit /szabad piac, 

magántulajdon szentsége, stb./ veszélyeztették.
Ez pedig elvezetett az uralkodó osztályokon be
lüli frakcióharc kiéleződéséhez, az elégedetlen
ség politikai megnyilvánulásához. Bár 1956-ban 

megölték a diktátor elnököt, a politikai és kato
nai hatalmon továbbra is fiai osztoztak, /Luis

köztársasági elnök' 1957-1963 

Anastasio Somoza pedig a nemzeti Gárda főparancs
noka lett./

A Somoza-féle tőke óriási ereje ellenére nem 

mint termelő, hanem főleg, mint kereskedő tőke 

funkcionált. Politikai-hatalmi fedezetével azonban 

a hatvanas évek ipari versenyében a Somoza-tőke 

sokkal nagyobb reményekkel indulhatott, mint a 

"liberális” "BANTC. tőkecsoport vagy a "konzervativ" 

BANAMERICA.

Somoza • 9

A Utilső tőke uralma
A születő burzsoáziáról rajzolt kép külső kap

csolatai nélkül nem lenne teljes. A nicaraguai bur
zsoáziát a mezőgazdaság termelte ki, éspedig a vi-
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lágpiacra termelő mezőgazdaság. Az ötvenes évek
ben ezt a "világpiacot" az Egyesült Államok je
lentette. Nicaragua nemzetközi munkamegosztásba 

való bekapcsolódása lényegében betagolódást jelen
tett az USA belpiaci igényeinek megfelelően. Ez 

az alárendelődési folyamat már a második világhá
ború kezdetétől nyomon követhető, de ipari len
dületet a gyapotláz idején /koreai háború/ vett.

Az Egyesült Államok 1943-ban 4 millió, 1950-ben 

már 9 millió dollárt fektetett az országba, A tőke-
szegény nicaraguai mezőgazdaság amerikai tőkével 
indította meg a gyapottermelést, amerikai fölvásár
ló piac indukálta a tőkés fejlődését és mindennek 

szükségszerű velejárójaként az amerikai burzsoázia 

támogatásával erősödött meg a nicaraguai agrárbur
zsoázia is.0 A gyapottermelés kapcsán már szóltunk 

az észak-amerikai A.I.D az Export-Import 

Bank stb. szerepéről. A kávé /Brown Brothers and 

Seligman/, a gyapot és a cukomádtermelés föllendü
lése az észak-amerikai tőkebefektetések következ-

a B.I.D# • ♦ 9

ménye. A helyi bankhálózat kiépülésével láthatóvá 

válnak azok a szálak, melyek a nicaraguai bankokat 
az amerikaiakhoz kötik. Az észak-amerikai imperia
lizmus befolyása a tőke körforgásán keresztül va
lósult meg. A nicaraguai burzsoázia csak a közve-
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titő szerepét játszotta. A helyi gazdasági cso
portok feje fölött az Amerikai Egyesült Államok 

két gigantikus pénzügyi hálózata állt: A BANIC 

fölött a Chase Nanhatten Bank, a BANAMERICA fö
lött pedig a Eirat National Bank of Boston,

d/ A középrétegek
A földtulajdon viszonyok jelentőségét diffe

renciáltabban szemléltethetjük, ha vizsgálatunk
ba a jövedelmezőséget is bevonjuk. Az alábbi táb
lázat az egyes társadalmi rétegek földből szármá

id
zó átlagos jövedelmét mutatja.

évi jövedelem/dollárban/birtoknagyság

18.226nagybirtokosok
középbirtokosok
kisbirtokosok

2.248

717
kisparcellások 445

Eszerint a kisparcellás öt évi bevételét tette ki 
a középbirtok egy évi bevétele, és a kisparcellás 

negyvenöt évi jövedelmével volt egyenlő a nagybir
tok egy évi jövedelme, A birtok jövedelmezősége

\\
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természetesen nemcsak a birtok nagyságától függ.
A termésátlagok, a termelői árak és a termelői 
szubjektum sajátosságai egyaránt szerepet játsza
nak a birtokos jövedelmének alakulásában. A ki
sebb birtok azonban kiszolgáltatottabb, a termelés 

kisüzemi technikája, a gépesités hiánya, területi 
elszigeteltsége, fajlagosan nagy terményszállitási

miatt, Nicaraguában az egy főre ju
tó nemzeti össztermék értéke 1955-ben csupán 158 

dollár volt^°
Sem a földtulajdon viszonyok, sem a jövdelem- 

kategóriák önmagukban nem elégségesek a társadalom 

szerkezetének átvilágításához. így ugyanis homály
ban marad a földnélküli "alkalmazott” agrár-közép
réteg szerepe. A munkamegosztási és hatalmi viszo
nyok vizsgálata révén láthatóvá válik a földtulaj

donnal nem rendelkező mezőgazdasági alkalmazotti 
középréteg helye, és funkciója.

Amikor középrétegről beszélünk, akkor olyan nem 

fizikai munkát végző földnélküli, állandó jövedelem
ből éló alkalmazottakat értünk, akik azáltal képez
nek köztes réteget, hogy gazdasági helyzetük, társa
dalmi presztízsük az agrártőkések /hacendados, 

fingueros, -terratenientes, stb./ és az agrárproletá
rok /peones, mozos, stb./ között van. A birtokos 

osztályokkal szemben az életesélyek egy típusának

költsége stb*»

1
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a szakértelemnek /szellemi kvalifikáltság, veze
tési képesség/ monopolizálásával alkotják a ke
reső osztályokat. További jellemző közös vonásuk, 
hogy munkamegosztásban elfoglalt helyük révén 

/pl. latifundium struktúrájában/ bizonyos autonó
miát élveznek. Számarányuk becslések szerint az 

agrárnépesség 5-Ю %-át teszi ki. Alábbi felsoro
lásuk inkább csak szemléltető jellegű. Hem lehet 

teljes, hiszen minden agrárszakágazatban a sajá
tos munkaműveleteknek megfelelően egyedi munka- 

szervezeti fonnák alakultak ki.
A földbirtokos távollétében a gazdasági ügyek 

irányitásának teljhatalmú megbízottja a mandadór 

vagy mayordomo. Szervez, irányit, ellenőriz és 

visszajelent. Alkalmanként politikai feladatokat 

is ellát. A jefe de beneficio közgazdasági és ag- 

ronómusi feladatkörben dolgozik. A capataz és az 

encargado a birtok intézője, tiszttartója. A munka- 

folyamatok irányítása és az ügyvitelvezetés az ad
minisztrátor és oficinista hatáskörébe tartozik.
A caporal a jefe de cuadrillo és a vigilante, mint 
munkafelügyelő, már személyes érintkezésbe kerül 
a termelőkkel. A munkavállaló peon fölötti közvet-
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len hatalma, tekintélye van az engancha do mák, 
aki kiosztja a végzett munka után járd hért, 

vagy részesedést, A munkaviszonyból eredő állan
dó kapcsolatrendszer mellett alkalmi - időleges - 

kapcsolatot is létesithet a peon a tenderoval /bol- 

tos/, a prestemistával /uzsorás/, stb.1*
A szemléletesség kedvéért az alábbi táblázat 

egy kávétermelő nagybirtok szüret ideji foglalkoz
tatási struktúráját mutatja^1

napi át- nenrük 

ffi nőfoglalkozás számuk lagos bé
rük
/kordoba/

gépkezelők
/magninistas/

tvo:25 /élelem 8 
nélkül/

8 N
CtK

<r3

tiszttartók
/capataces/

jegyzők
/apuntaderos/

425 10 25 Ok
c+
05ач3 10 3

13kézi szemfejtők 90 
/procesodores ina- 
nuales/

vizessek /acarre- 30 
ador,aguador/

vágók/cortadores/ 650

8 /élelem 90 
nélkül/

<15
Оöro

6 30 H-
04
36 /élelem 405 245

nélkül/
a
CT
Ф
Шszüretelő/esooge-

dor/
állandó munkások 

/permanentes de 
manteninuento/

30 5 2 28

60 4 57 3 Во
N
Осо

ÖSSZESEN 896 620 276
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Akiknek bérük élelem nélkül van megállapítva, 

azoktól levonnak napi 2 cordobát az ebédért /amely 

0,5 cordobánál nem ér többet/. A 896 szüret idején 

foglalkoztatottból alig száznak van egész évben 

állandó munkája a birtokon /capataz, maninistas, 

apuntadores és pemanentes de mantenimiento/. Gyak
ran a környék szemesterményt termeld kisbirtokosai 
is részt vesznek a szüretben.

Az agrárközépréteg autonómiája viszonylagos, 
a munkaerő-fölösleg következtében munkaadójához va
ló kötődése tartós. Az agrár-középréteg autonómiá

jának viszonylagossága érthetőbbé válik akkor, ami
kor a hatvanas évek városi középrétegének helyét, 

szerepét vizsgáljuk.

3/ AZ URBANIZÁCIÓ
a/ Városfejlődés

Végül, hogy teljesebb képet kapjunk, a tárgyalt 

időszak gazdasági-társadalmi folyamatáról, szólnunk 

kell még a városok sajátos szerepéről.
Már а XIX. századi források is szólnak a nicara- 

guai absentismo-ról. A földbirtokos /hacendado, fin- 

guero/ nem vett részt operativen a termelés közvetlen 

irányításában, hanem az év jelentős részét a város
ban tölti.
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A nicaraguai földbirtokos soha nem volt ameri
kai-farmer tipusu. Senonialis habitusa mely megnyil
vánult a földhöz való viszonyában is - spanyol tra- 

diciók folytatását jelentette. A társadalmi hierarc
hiában elfoglalt helye a politikai tevékenységet, az 

állami élet irányítását minősítette presztízsnek.
A jelenség a későbbiekben még általánosabbá vált. A 

spanyol gyarmatositás közigazgatási-katonai központ 
szerepét betöltő városok e sajátosságukat átmentették 

a XX. századba is.
Két nagyobb kereskedelmi-közigazgatási központot 

alapítottak a gyarmatosítók: Leónt és Granadát. Az 

egymással örök harcban álló két város polgárainak kö
zös megegyezése alapján, a múlt század közepén került 

a főváros Managuába. Az aktus formalitását mutatja, 

hogy még három évtizeden keresztül a granadai konzer
vatív arisztokrácia adta az ország elnökét /Guzman, 
Cuadra, Chamorro, Zvaba, Cárdenal, és Carazo/. A szá
zadfordulótól kezdve a leóni liberálisok erősödnek 

meg /például: Zelaya 16 éves elnöksége/, hogy azután 

a 20-as évektől végleg Managua legyen a politikai 
harcok központja.

A városiasodási folyamat a negyvenes, ötvenes 

években meggyorsult. Mozgatói és jellege azonban alap-
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vetően eltér az európai urbanizációtól, latin
amerikai viszonylatban is több sajátosságot mu
tat. Ismert, hogy Nyugat-Európában a társadalmi
munkamegosztás révén válik szét város és falu.

*
A falu lakosságának egy része kiválik a mezőgaz
dasági termelésből. A város kereskedelmi majd 

ipari központtá alakulásával mind nagyobb piacot 

teremt a mezőgazdasági termékek számára, A folya
mat a társadalmi munkamegosztás állandó generátora
ként működik.

A megkésett nicaraguai fejlődés egyik sajátossá
ga a fejletlen belkereskedelmi hálózat, mely csak 

igen gyenge tőkeerővel működött. Nem az ország szer
ves gazdasági fejlődése révén jutott exportra, hanem 

éppen a gyenge belső felvevőpiac miatt kényszerült a 

tőke a külpiacnak termelni. A gazdasági fejlődés 

ösztönzője és emeltyűje nem a belső munkamegosztás, 
hanem a nemzetközi munkamegosztás /lásd a kávé és a 

gyapot példáját./.
A függetlenség kivivása után a központi hatalom 

megerősödésével és a lassú tőkés fejlődéssel a nicara
guai társadalmi fejlődés a prekolombiánus társadalom
bizonyos elemeit felszivta, strukturálisan átalakí
totta, nem integrálható részeit fizikailag fölszámol-
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ta, felőrölte, vagy a perifériára kényszeritette.
A folyamat eredményeként a prekolombiánus és spa
nyol gyarmatosítás közös eredményeként - Wittman 

Tibor szavaival - "egy eddig ismeretlen gazdasági
3-4és társadalmi struktúra jött létre”.

Sokan vitatják ennek önálló formáció értékét.
Azt azonban mindéképpen él kell fogadnunk, hogy a

25
Merton-i értelemben vett társadalmi kultúra /ahogy 

a társadalom kulturálisan elfogadott értékeiből, min
táiból az egyén vagy csoport kiválaszthatja a maga 

életcélját/ és társadalmi struktúra, amely mint adott 

körülmény, feltétel, behatárolja a cél eléréséhez 

vezető normativ eszközöket egy sajátos indián-spa
nyol ötvözete formálódott ki. Ennek a formációnak 

egyik központi problematikája az urbanizáció,
A nem munkamegosztási fejlődés révén kialakult 

parazita városok nem ösztönözték a falvak mezőgazda- 

sági fejlődését, a falvak pedig nem váltak a városok 

strukturális fejlődésének motorjává. Város - falu 

kapcsolata adminisztrativ-közigazgetási jellegű. A 

falunál a város nem minőségileg, hanem csak mennyi
ségileg több, úgy mint "óriás falu”.

Nicaragua 16 közigazgatási egységre, megyére 

oszlik. Jellemző, hogy minden megye a legnagyobb 

településről kapta nevét, A nicaraguai szóhasználat 
városnak csak a megyeszékhelyét nevezi. így az or-
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szágban mindössze 16 várost tartanak számon, a 

többi települést csak nevén nevezik. Ha a megye- 

székhelyének nevét emlitik, mindig kiteszik a 

"dudád", azaz város jelzőt. A megye minicipiok- 

ra oszlik, melyet egy település és vonzáskörzete 

alkot, így például Managua a következő közigazga
tási egységekből áll: Managua város, El Carmen,
Mateare, San Francisco del Carnicero, San Rafael

, í.6del Sur és Tipitapa.
A nicaraguai városfejlődésről kevés megbízható 

adattal rendelkezik a szakirodalom,
A gyapottermelés újabb lökést adott a lakosság 

vándormozgalmához. A regisztrált adatok szerint a 

nyugati partvidék városai közül Chinandega, León, Ma
nagua és Masaya lakossága nőtt számottevően.

Ъ/ Várostípusok

Egyes területeken a történelem homogén indián 

közösségek alkotta városokat mentett át. Ilyen például 
Tipitapa, Diriampa, Higuinohomo, és Masaya. Megőriz
ték kulturális hagyományaikat, autonómiájukat, etni
kai elkülönültségüket, sőt sok helyen belső indián 

tagolódásukat. Például a fővárostól 30 kilométerre 

fekvő 20 ezer fős Masaya város lakói a monimbó indiá
nok. Eredeti nyelvüket elveszítették, de ősi szoká
saikat /öltözködés, ünnepek, fétisek/, mentalitásukat
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/harcosság, szívósság, bátorság, vidámság/ megő
rizték. Törzsi hierarhizáltságuk ma is élő, egyik 

politikai tartalmat nyert intézménye a Vének Ta
nácsa, melynek hatalma és tekintélye.van,

Néhány várost a spanyol hóditók alapítottak, 

pl, Granadát és Leónt 1524-ben. A két város soká
ig megőrizte "spanyol" karakterét. Egy század 

eleji nacionális szemléletű amerikai utazó teszi 
föl a kérdést: "Leónnak sok szónoka és poétája 

de mire tudta őket használni?"
León életében a gyapot és a cukor döntő válto

zást hozott. Granada konzervatív arisztokráciája, 

mint uralkodásra kiszemelt elit , féltve vigyázta 

bőre fehérségét. Egymás között házasodtak, menta
litásukban, szokásaikban előbb a spanyol, majd a 

század ötvenes éveitől az észak-amerikai arisztok
ráciát utánozták. Amikor az ország gazdasági súly
pontja nyugatra tolódott, egy részük a fővárosba 

költözött, de granadai házukat, mint arisztokrata 

származásuknak státuszszimbólumát továbbra is 

megtartották.
Az ötvenes években nagy lendületet vett urbanizá

ció ellenére is mindössze két 30 ezernél nagyobb

ti
volt 0 0 0
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t
ilélekszámú város volt /Managua és León/*

A legtöbb nicaraguai városban azonban vegyes 

a lakosság. A terebélyesedő városközpontok jó
részt a korábbi indián centrumokra rakódtak rá 

/Managua, Carazo, Chinandega, Rivas, Chontales 

stb./, A városi lakosság többsége mezőgazdaság
gal foglalkozott. Az ipar kézműiparra és kisebb 

részben a mezőgazdasági termények /gyapot, cukor/ 

földolgozására szorítkozott. Az 1950-es népszám
lálás szerint Nicaragua összlakossága 1 053 ezer 

volt. A rendkívül magas /3 %-os/ népszaporulat 
következtében 1964-ben már 1 633 ezerre becsülték 

népességét.
A városi lakosság az erős migráció miatt a la

kosságnak körülbelül egyötöd részét tette ki. A 

népesség 70 %-a mesztic, 15 %-a spanyol származá
sú fehér, 9 %-a mulatt és néger, 6 %-a indián.
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II» FEJEZET

Iparfejlesztés külső tőkével, deformálódott ipar
/1962-1972./

.
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TI. FEJEZIK

IPARFEJLESZTÉS KÜLSŐ TŐKÉVEL,DEFORMÁLÓDOTT IPAR 

/1962-1972 /

1. Iparfejlődés
а/ A ICözép~Anerikai Kosos Piac szerepe 

Ъ/ Iparosítás, a deformálódott ipar 

с/ A fegyverkezés

2. Az agrárgazdaság fejlődése
a/ Az agrártermelés szerkezeti megoszlása 

Ъ/ Az agrártermelés területi strukturálódána

3- A kereskedelem
a/ Elosztási sémák, belkereskedelem 

Ъ/ Külkereskedelem

4. Demográfiai mozgások
a/ A népesség növekedése és megoszlása 

Ъ/ Managua főváros

5. A társadalom struktúrája és dinamikája
a/ A nagyburzooásia függősége és tagozódása

b/ A középosztály növekvő szerepe 

с/ A szegénység rétegződése



- 65 ~

1. IPARFEJLŐDÉS

а/ A Közép-Amerikai Közös Piac szerepe

Az 1962-től 1972-ig terjedő időszak Nicaragua 

gazdaságtörténetében a háború utáni korszak legje
lentősebb strukturális változásait produkálta, A 

rendelkezésünkre álló módszeresebb információs 

anyag és statisztikai bázis lehetővé teszi, hogy a 

korszak gazdasági-társada Imi folyamatait fő vonalai
ban rekonstruáljuk.

A Nicaraguái gazdaság észak-amerikai tőkétől va
ló függő helyzete - ahogy azt az előző fejezetben 

bemutattuk - szükségessé teszi az amerikai tőke la
tin-amerikai és főleg közép-amerikai gazdaság-poli
tikai koncepciójában bekövetkezett változás megis
merését, Csak ilyen optikai vetületben érthetjük 

meg az irányában és tartalmában radikálisan uj nica- 

raguai fejlődést.

Az ötvenes évek végén egész Latin-Amerikát meg
rendítő strukturális gazdasági és hatalmi válság 

- melynek egyik vetülete a kubai forradalom volt - 

az Egyesült Államokat kontinentális politikájának 

újragondolására késztette. J.F.Kennedy elnök 1961- 

ben terjesztette az Amerikai Államok Szervezete elé
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a "Szövetség a Haladásért" /Alianza para el Prog
reso/ programot az "Amennyiben egy szabad társada
lom nem tud segíteni a sok szegényen, nem tudja

k
megmenteni a kevés gazdagot" elve alapján.

A tervezet 1961-től 1971-ig /10 év alatt/ "bé
kés forradalmat" akart megvalósítani az iparban és 

a mezőgazdaságban.
Az évi 2 milliárd dolláros észak-amerikai tőke- 

befektetés az iparosítást, a mezőgazdaság moderni
zálását és a lakosság vásárlóerejének növelésével 
a belső felvevőképes piac megteremtését irányozta 

elő. A terv szerint az évi tőkeberuházásokból 1,1 

milliárdot az USA állami költségvetése, 300-300 

milliót pedig amerikai multinacionális magánbankok 

és nemzetközi pénzügyi konzorciumok biztosítanának.^
A külső tőkebehatoláshoz, a tőke szabad mozgásának 

garantálásához azonban az egyes latin-amerikai or
szágoknak liberálisabb gazdaságpolitikát és liberá
lisabb társadalompolitikát kellett folytatniuk.

A politikai hatalmi harcok szinterén pedig - lega
lábbis látszatra - biztosítani kellett a demokrati
kus játékszabályokat, A "Szövetség a Haladásért" 

program lényegében a neokolonialista behatolás, 
poziciószerzés és pozicióerősités eszközéül szolgált.
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ч
Gazdasági célja újabb nyersanyaglelőhelyeк és pia
cok szerzése. Társadalmi-politikai célja pedig, 

hogy a struktúra forradalmi élét lemetsze, s igy 

elkerülje egy "ujahb Kuba" létrejöttét. Ennek a 

nemzetközi imperialista stratégiának képezte részét 

a Közép-Amerikai Közös Piac megalakulása is.
Már az ötvenes évek végén folytak tárgyalások 

Gvatemala, El Salvador, Honduras és Nicaragua gaz
dasági integrációjáról. Az alapegyezményt 1960-ban 

Írták alá, majd 1961-62 folyamán szabályozták és 

életbe léptették. 1963-ban Costa Rica is csatlako
zott a szervezethez.

Elöljáróban tisztáznunk kell, hogy a fejlett 

tőkés országok integrációs folyamataival ellentét
ben itt nem a termelő erők nemzeti határokat szétfe
szítő fejlettségi foka, hanem a nemzetközi gazdasági 
és politikai környezet negatívumainak stratégiai 
szempontból az Egyesült Államokra veszélyes fejlő
dése hívta életre a regionális szerveződést. Az 

integrációs séma ennek megfelelően elhárító funkció
kat kap, defenzív jellegűvé válik. A Közép-Amerikai 

Közös Piac külső tőke nélkül csak az egyes országos 

nemzeti szegénységét intemacionalizálta volna.
\
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A terület, mint az Egyesült Államok hátországa, 

stratégiailag fölértékelődött. /Küba, Panama 

csatorna./ Az észak-amerikai politikai ellenőrzés 

legfőbb garanciáját a tőkebehatolás, a gazdasági 
függőség, vagyis a neokolonializmus adta. Ez áll a 

hátterébe annak a 100 millió dolláros részvételi 
alapnak, melyet az Egyesült Államok ajánlott föl a 

közép-amerikai integráció országainak beruházási 
alapként $

Ъ/ Iparosítás, a deformálódott ipar

Az Egyesült Államok nicaraguai tőkebefektetései 
jelentősen megnőttek. 1959-ben még cak 18,9 millió dol
lár volt, 1960-ban már 27 millióra, 1969-ben pedig 

76,3 millióra emelkedett. A tőkebefektetés volumené
nek mennyiségi növekedése mellett megváltozott iránya 

is. A fejlesztés nagyrésze ugyanis nem a mezőgazdaság
ba irányult, hanem az ipar megteremtését szolgálta.
Az 1959-es 5,3 milliós ipari célú beruházás eltörpül 
a tiz évvel későbbi 41,5 millió dolláros iparfejlesztő 

befektetés mellett.

Az iparosítási, iparfejlesztési politikát észak
amerikai kereskedelmi - pénzügyi cégek irányították. 

Hét észak-amerikai magánbank ellenőrizte a beruházá-



- 69 -

zásokat. Ezek a következők voltak: Chase Manhattan 

Bank, The Banker Trust, The Maryland Mindland, The 

Bank of America, The First National City Bank, The
%

FiiadéIfia National Bank és a Morgan Guaranty Trust,
A fejlődés intenzitása szerint a Közös Piac tör

ténetében két szakaszt különíthetünk el egymástól. 
1960-tól 1965-ig egy alapitási láz tapasztalható. 

Áramlanak a befektetések a könnyűiparban /textil/, 

az élelmiszeriparban /cukor/ és az építőiparba.
A folyamat kísérőjelenségei: a termelés gyors növeke
dése, a munkanélküliség csökkenése, a vásárlóerő, a 

fogyasztópiac erősödése, az életszínvonal emelkedése 

stb. Az 1966-1972. közti időszakban azonban már a 

stagnálás, majd a válság jelei mutatkoztak. Először 

csak a beruházások csökkenése, a termelés visszaesése, 
majd bizonyos inflációs folyamat kezdődött el, melyet 
hitelfölvételekkel próbáltak megállítani. A feszültsé
gek és konfliktusok kiléptek a közép-amerikai nemzeti 
államok keretei közül és nemzetek közötti fegyveres 

összeütközésekké válnak. Az első időszak főleg a ter
melő beruházásai után a második időszakban az infra
strukturális beruházások kerültek előtérbe.

Sajátos gyakorlatot alakítottak ki az amerikai 
nagyvállalatok a megkésett fejlődésü nicaraguai ipar,



- 70 -

kereskedelem, majd az egész gazdasági élet monopo- 

lizálására. A kormánytól kapott koncessziók /vám- 

és adókedvezmények/ révén tönkre tették, majd föl
vásárolták a helyi burzsoázia kereskedelmi cégeit 

/pl. Metasa, Aceitera Corona, Galleterica Cristal, 

Nabisco, stb/. Az erősebb helyi cégekkel közös be
fektetéseket eszközöltek, s igy először függővé tet
ték őket, majd teljes ellenőrzésük alá vonták /ld. 

Plywood, Imusa, Eabritex, Cerisa, stb. esete/,
A legerősebb vetélytársakkal megegyeztek a piaci 
árakban. Ám az inflációs nyomásnak a helyi cégek 

nem voltak képesek ellenállni. Működésűket egyre 

több területen rendelték alá észak-amerikai cégek
nek /a halászatban, a gyógyszerforgalmazásban,stb./

A nicaraguai iparosítás mellé ismét oda kell 
tennünk a "sajátos” jelzőt. Egyrészt, mert nem a me
zőgazdasági, hanem a külföldi tőke áramlott az 

iparba, másrészt, mert nem a termelőeszközöket gyár
tó, hanem a fogyasztói igényeket szolgáló ipart 

fejlesztették.
Nicaraguai nehéziparról nem is beszélhetünk, 

mert nincs, noha az ország geodéziai szerkezete és 

eddig föltárt ásványkincsei valószinüsitik, hogy a 

föld mélyében rendkívül gazdag nyersanyaglelőhelyek

*
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húzódnak. 1970-ben 27 millió cordoba értékű aranyat,
1 millió cordoba ezüstöt és 28 millió cordoba érté
kű rezet bányásztak. Ám a kitermelt ércet földolgo- 

zatlanul adták el. Az eddig föltárt antimon, vas, mo- 

libdén, volfrám lelőhelyek kitermelését tőkehiány 

miatt nem kezdték meg. Az észak-amerikaiak tudatosan 

távoltartották magukat jelentősebb nehézipari feldol
gozó üzemek építésétől. Ennek ugyanis messzemenő, az 

USA stratégiai - geopolitikai érdekeit veszélyeztető 

társadalmi és politikai kihatásai lettek volna.
Az ipari beruházások nagyrésze a könnyűiparba 

és az építőiparba áramlott. Ekkor kezdték meg a gya
pot helyi földolgozását León és Managua textilgyárai

ban, A kézműipar is bizonyos fejlődést mutat. Az élel
miszeripar főleg a cukorgyártásra és az alkohollepár
lásra korlátozódott, Chinandega, Managua és Carazo 

körzettel. Az alkohol és üdítőital termelés magával 
hozta a palackozó, cimkéző, csomagoló üzemek létesí
tését.

Az iparosítás legdinamikusabb szakaszában is in
kább, csak az ipari keretek és ipari mechanizmusok ter
jedtek el és kevésbé a modern gépek és technológiák,
A latin-amerikai mércével mérve is rendkívül olcsó 

nicaraguai munkaerő fizikai - testi munkaerőként való 

alkalmazása ugyanis kifizetődőbb volt a tőke számára, 
mint a gépi beruházás. Az ipari értéktöbbletet az ol

csó munkaerő közvetlen kizsákmányolása /munkaintenzitás,
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munkaidő-növelés, alacsony bérek/ hozta létre.
Ezért a nicaraguai ipar továbbra is megőrizte 

manufakturális karakterét /élelmiszeripar, tex

til-, bőr, és dohányipar/.
Szólnunk kell még az ipar legdinamikusabb ágá

ról az építőiparról, mely a legnagyobb tőkét nyerte 

el. A szállítás, a külkereskedelem fejlesztése érde
kében ekkor kezdték meg a Uicaraguaát észak-déli 
irányban átszelő pán-amerikai müut építését.
1950-ben még csak 1.880 km-es, 1960-ban már 6,000 km, 
1968-ban már 7.000 km burkolt ut volt az országban. 
Jelentősen föllendült a cement és téglagyártás is.
A vásárlóerő növekedése és a gyors urbanizáció bizo
nyos értelemben az építőipar fejlődésének ösztönzőjévé 

vált. Dinamizmusát jellemzi, hogy az építőipar és a 

szolgáltatóipar évi 10 %-os növekedést mutatott.
Az iparban lekötött gazdaságilagaktiv munkaerő 

aránya a gazdaság többi szférájához képest 1963-1971. 
között lényegesen nem emelkedett. Ez ellentmondani 
látszik az erőteljes iparfejlesztő beruházásoknak.
Ha azonban az iparfejlesztés deformált tartalmára 

gondolunk, vagyis figyelembe vesszük a beruházások 

ágazatok közötti megoszlását, akkor érthetővé válik 

az elmaradt emelkedés. A fölgyorsult urbanizáció és 

a szolgáltatóipar, az infrastruktúra fejlődése szűk-
i
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ségszerüen együtt óárt az adminisztrativ szektor 

felduzzadásával és strukturálódásával. Amig tehát 

az ipar által lekötött gazdaságilag aktiv munkaerő 

11,7 %-ról csak 12,3 %-ra emelkedett, addig az ad- 

minisztrativ szektorban /kereskedelem, pénzügy, ál
lami bürokrácia/ és az infrastruktúrában foglalkoz
tatottak aránya 1961-1971. között 25,3 %-ről 36,7 %- 
ra nőtt?

Az amerikai tőke és az általa fölszabadított hitel- 

rendszer kétségtelenül dinamizálta a termelést. A nem
zeti jövedelem növekedési rátája 7 %-kal, az ipari 
termelésé 10 %-kal emelkedett. A közép-amerikai Közö3 

Piac a hatvanas évek közepén a harmadik világ integrá
ciói számára példaként szolgált.

A hatvanas évek végére azonban már másféle injek
ciót kapott a nicaraguai gazdaság. A tőkebefektetések, 

a tőkemozgások és javak fölhalmozása korlátozott kere
tek között történt. A fizetőképes kereslet hiánya, a 

gyenge fogyasztópiac miatt az extenziv fejlődés elérte 

korlátáit. E korlátok lebontásához strukturális refor

mokra lett volna szükség. A Közös Piac előidézte gyors 

gazdasági változás társadalmi kihivással járt együtt.

A változáshoz azonban először az uralmi struktúra áta
lakítására lett volna szükség, amit azonban a somozis-
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ta hatalom belső dinamikája lehetetlenné tett.
Az alulfejlett társadalom konfliktusait még egy 

ideig sikerült a mélybe szorítani.
A közös piaci országok egymás közti kereskedel

me először stagnált, majd visszaesett. 1968-ban 

258,3 millió dollár volt, egy és múlva már csak 

243,1 millió. Ebből Honduras után Nicaraguára 

esett a legkisebb részesedés. /12,4 %f De mig 

Hondurasnak mindössze 5 millió dollár deficitje volt 

1968-ig, addig Nicaraguának 131 millió. Az 1968-69-es 

Salvador! - hondurasi fegyveres katonai konfliktus 

egy időre befagyasztotta a multilaterális kapcsola
tokat.*0

Az észak-amerikai tőke közép-amerikai extenziv 

növekedésének határához érve kénytelen volt straté
giát változtatni. A multinacionális konzorciumok kez
detben csökkentették tőkemozgásaikat, majd a meglé
vőket racionalizálták /pl. FORMICA, American Cia- 

namyd/. Nem rentábilisan működő leányvállalataikat 

és fióküzleteiket bezárták /pl Clark’s, az élelmi
szeriparban DUCAL/. Az úgynevezett keleti tradicio
nális tőke visszahúzódott. Helyét a hatvanas évek

vegétől a deli "maffiás" S-unbelt tőke vett át.

Ekkortól érzékelhető igazán a közép-amerikai fej-
K\lesztési modell bukása.
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A Sumbelt pénzügyi konzorcium a második világhá
ború utáni leggátlástalanabb ujtőkés csoportusulás. 

Texasi, floridai, dél-califomiai gazdasági bázisok
ra épülő tőkeintegráció. Legfőbb sajátossága, hogy 

nem a termelés szférájába hatol be, hanem kereskedel
mi hálózata révén a fogyasztás és szolgáltatás terüle
tére. Abból élnek, hogy "megcsapolják’' egy ország meg
termelt anyagi javait. Csak az ötvenes évektől kezde
ményeztek külföldi beruházásokat. Legfőbb tőkeérdekelt
ségeik a hadi- és elektromos iparban, az olajkiterme
lésben és a szórakoztatóiparban van. Politikai képvi
selőjük Richard Nixon volt. Az USA déli része földraj
zilag is közel van Közép-Amerikához, Tőkéjükkel hamar 

benyomultak a turizmus, a szervezett bűnözés /kábító
szer- és vérkereskedelem/, a szórakoztatóipar /kaba
rék, night clubok, prostitúció/ révén. A Sumbelt nem 

elsősorban a nemzeti burzsoáziával kereste a szövetsé
get, hanem a helyi diktatúrák magasrangu katonatiszt
jeivel. Velük formált kereskedelmi társaságot, termé
szetesen a kölcsönös előnyök alapján.

Nicaraguában Somoza volt az "erős emberük". Busás 

hasznot hozott a közös Hughes-Somoza husexportáló tár
saság mind a floridaiaknak, mind Somozának. Emigráns 

Kubaiaknak /New Orleans, Miami Beack/ komoly tőkeérde-I

kéltségeik voltak Nicaraguába irányuló amerikai turiz

musban /hajóutak, Hotel Intercontinental épitése



- 76 -

1970-ben, Holiday Inn láncolat kiépítése/. 

Somozának fontos szerep jutott a déli államok 

kábitószercsempészésében és a nemzetközi vérke
reskedelemben, Managuában közös night clubokat, 

játékkaszinókat tartottak fönn. Emellett áram
lott Nicaraguába az amerikai fényképezőgép, kis- 

rádió, óra, cigaretta, sör, cola, rágógumi, és a 

többi fogyasztási, presztízs-fogyasztási termékek 

És ez lett Nicaragua^öjlesztési programjából.
* 0 • #

c/ A fegyverkezés

A Surbelt cég háború utáni gyors felemelkedése 

kapcsolatban állt a hadiiparral, a fegyverkezéssel 
is /hideg háború, koreai háború/. Az Egyesült Álla
mok közép-amerikai regionális stratégiájában a gazda
ság mellett kezdettől fogva fontos szerepet játszott 

a hadsereg. Közép-Amerika gazdasági közösségének 

megalakulásával párhuzamosan alakították meg kato
nai közösségét is. A CONDECA /Közép-Amerikai Védelmi 
Tanács/ tagjai voltak: Guatemala, El Salvador, Hondu
ras és Nicaragua. Nicaragua területe többször volt 

közös hadgyakorlatok szintere, Nicaraguából szálltak 

fel az amerikai repülőgépek a disznó -öböli part
raszállás idején /1961/. Az ország területét ugró
deszkának használták a Dominikai Köztársaság elleni
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katonai invázióhoz /1965/* A szövetséget közvetlenül 
az Egyesült Államok Honvédelmi Minisztériumának irá- 

nyitása alá rendelték. A CONDECA finanszírozásával 
az amerikai imperializmus kettős élű fegyvert csiszolt. 

Használta egyrészt kifelé, hogy Kubát állandó katonai 
fenyegetésben tartsa, másrészt befelé az egyes orszá
gok gerillamozgalmai elleni közös akciókra. A CONDECA 

tehát olyan katonai szervezet volt, mely ellenforra
dalmi funkciót töltött be.

A "Szövetség a Haladásért" első tevékeny-lázas 

évei után a hatvanas évek végétől, műszaki-technikai 
segítséget az ipar helyett a hadsereg kapta, fegyve
rek, helikopterek, repülőgépek és egyéb katonai fel
szerelések formájában. Az amerikai szakemberekből ka
tonai tanácsadók lettek. Intézményesítették az ameri
kai katonai fejlesztésre szánt pénzügyi segítséget, 

és modernizálták, racionalizálták a közép-amerikai 
országok fegyveres erőit. A folyamat mindenhol elő
térbe helyezte a hadsereget, militarizálta az álla
mot, kidomborította a közép-amerikai rendszerek ka
tonai diktatúra jellegét.

Managua 196l-től 1971-ig 315 ezer dollár ameri
kai katonai segélyt kapott a Public Safety Program 

révén. Anastasio Somoza 1967-ben megválasztatta ma
gát köztársasági elnöknek, de megtartotta magának a 

fegyveres erők /Nemzeti Gárda/ főparancsnoki tisztét 

is, Amerika managuai nagykövete /Turner Shelton/ 

szintén tagja volt a Sur.belt konzorcium Hughes-Somoza
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féle kereskedelmi vállalkozásának. Nem volt tehát 

alaptalan a vád, hogy a nixon-i adminisztráció 

Amerikája teljesen azonosította magát Somoza kato
nai diktatúrájával. A "Szövetség a Haladásért" prog
ram "Szövetség a Haladás Ellen" programmá deformá
lódott. A hatvanas évek elején beindult sajátos
/"palackozó-cimkéző-dohozoló"/ "csonka" iparfejlődés 

zsákutcába futott és megrekedt. Az ellentmondásos
iparfejlődést a hadsereg fejlesztése követte. Ez pe
dig militalizálta az államot, frakcionalizálta a bur
zsoáziát és tényleges erőszakkal folytotta el a tömeg-
megmozdulásokban kifejeződő társadalmi feszültségeket.

2. AZ AGRÁRTERMELÉS FEJLŐDÉSE

a/ Az agrártermelés szerkezeti megoszlása
Az agrárszektor termelése az iparhoz hasonló pe

riodicitást mutatott. 1960-tól 1965-ig jelentős megé
lénkülés tapasztalható. Mivel továbbra is a mezőgaz
daság adta a nemzeti jövedelem döntő részét, a brut
to nemzeti jövedelem /Р1В/ emelkedését tekinthetjük 

egyben az agrártermelés mutatójának is. 1955-60. között 

1,6 %-os volt a PIB évi emelkedési üteme, 1960-65. kö
zött azonban már évi 9,1 %-os. Pangást és visszaesést 

jelez az 1965-70, közti évilc4,5 %-os növekedés^ amely
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például 1969-Ъеп mindössze 3,2 %-ot jelentett.^
A 3,2 jS-os PIB növekedés csak önmagában jelentős, de 

ha figyelembe vesszük, hogy az alulfejlett Nicaragua 

lehetőségeivel /pl. számottevő munkaerőtartalékainak/ 
kihasználásában jelentősen visszalépett, s ez a 

visszaesés egy folyamat kezdetét jelezte, akkor a 

nemzeti jövedelem növekedési üteme pangásnak, az op
timális lehetőségektől való elmaradásnak értékelhető.

Az első periódus agrárfejlődésének dinamizmusát 
a gyapot és részben a hús iránti megnövekedett vi
lágpiaci igény szülte. A gyapottermelés vetésterülete 

öt év alatt 87 ezer mnazanosról 230 ezer manzanosra 

emelkedett. Mindezt évi 17 %-os ütemben növekedő tő
keberuházással érték el. Az alacsony terméshozamot az is 

jelzi, hogy a vetésterület megduplázódásával a termelés 

csak másfélszeresére emelkedett. 1956-ban 23 millió 

dollár értékben exportáltak, 1963-ban 39 millió dol
lár értékben/11

A növekvő husexport hatására nagyobb extenzitással 
nőtt az állattenyésztés is. A kávéexport az 1963-as 

24 ezer tonnáról 1965-re 30 ezer tonnára emelkedett. 

Exportértékének növekedése /17 millió dollárról 26 

millióra/ hátterében a kávé világpiaci áremelkedése 

állt /0,335-ről 0,510-re libránkénti dollárban/.
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A hatvanas évek második felének gazdasági meg
torpanását a terméseredmények is jelezték. A nem
zetközi kereslet hiánya miatt a gyapot vetésterüle
te 1966 és 1971 között 230 ezer manzanosról 136 

ezerre csökkent. 1971-ben 2,5 millió mázsa helyett 

csak 1,7 millió mázsát szüreteltek. A helső piacra 

termelés is az exportterményekhez hasonló változáso
kon ment keresztül, de növekedése és csökkenése 

kisebb volumenű volt. i960 és 1965 között az ex
porttermények 19,5 %-kal nőttek, mig a belső fo
gyasztásra szánt szemes termények csak 4,4 %-kal. 
1965-ben az össz-agrártermelés 60 %-át exportra
termelt termények, 40 %-át belső piacra szánt élei

ig
miszerek tették ki.

A hozam főleg az exportterményéknél emelkedett, 
mindenekelőtt a trágyázás és a rovarirtás révén. 
1971-ben a gyapot 44 %-át, a kávé 13,8 %-át, a cu
kor 5,7 %-át trágyázták. A szemesterményeknél a 

kukorica 17,5 %-a valamint a rizs 7,8 %-a kapott 

trágyát. Figyelembe kell vennünk azt is, hogy a 

270 ezer manzanoson termelt kukorica negyedannyi 
trágyát igényel, mint a gyapot. A rizstermelés szá
mottevően emelkedett, tiz év alatt megduplázódott.
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Termelékenységének ilyen erőteljes növekedését 
magyarázza, hogy vetésterületének nagy része a 

magasan gépesített tőkés nagyüzemekre esett, hi
szen a rizstermelés könnyne gépesíthető, s csak 

igy volt igazán kifizetődő*
A hatvanas évek második felétől talán csak a 

haltenyésztés mutatott bizonyos dinamizmust, Uj 
szervezetek és programok jöttek létre a halexport 

növelésére /ВАЗЯТС-MAG/. 1962-től növekedett a ha
lászat hitelfölvétele, A befektetések eredménye
ként 1965-től 1973-ig 91 %-kal nőtt a halexport. 

Bizonyos mértékben az agrárberuházások is emel
ték a termelést, noha - mint már szóltunk ról - az 

ipari és infrastrukturális szektor tőkeberuházásai 
dinamikusabbak voltak. A BANIC befektetései inkább 

az exportterményeket segítették, 1961-ben a gyapot 
összhitel 20,5 %-át kapta, 1969-ben 22,7 %-át, a 

kávé 12,7 %-ot, majd csak 6,8 %-ot, az állatte
nyésztés 7,8 és 7 %-ot kapott, A hitelkeret fönn
maradó 14,5 %-án a cukor és a szemestermények osz
toztak.

A belső fogyasztásra termelt mezőgazdasági
termények 1955-ben még megközelítőleg fele-fele

«
arányban álltak az exportterményekből. 1960-tól
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azonban már éles az elválás. A hetvenes évekre a 

belső fogyasztási termények az összterménynek csak 

30-35 %-át teszik ki. Ennek igazi jelentősége csak 

a migráció és a népszaporulat tükrében érzékelhető.
A mezőgazdaságban lekötött munkaerő a tárgyalt 

időszakban 60 %-ról 47 %-ra csökken, A városba 

áramlási folyamat egyik elindítója a Csendes-Óceán 

parti gyapottermelő területek drasztikus csökkenése 

/230 ezer manzanosról 136 ezerre/, Nicaragua alul
fejlett, monoexportáló jellegéből következően 

rendkívül érzékenyen reagált fő terményének világ
piaci áresésére. Elindult egy átrendeződési folya
mat a gazdasági struktúrában /terményszerkezet, 
munkaszervezet, stb./ és hatásaként a társadalmi 
struktúrában is.

A gyapottermelés csökkenése és az állattenyésztés 

kiterjedése révén kevesebb lett a munkalehetőség is. 

Ennek következtében a migráció egy rendkívül erős, 
széles tömegeket átfogó horizontális mobilitássá 

változott. Eöld- és munkanélküliek tömegei vándorol
tak az északi és keleti szüzföldek felé. Az eddigi 
vándormozgalom tömeges jelenséggé válását jelzi, 

hogy 1963 és 1971 között 30 %-kal nőtt a megművelt 
földterület és elérte az 1,6 millió manzanast.
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1950-ben a népesség 11 %-а, 1963-ban 14 %-а, 
1971-Ъеп 18 %-а tartozott a munkáért,földért állan
dóan vándoruton lévők közé. Mig 21 év alatt az or
szág lakossága meg sem duplázódott, addig az állan
dó migrációra kényszerültek száma megháromszoro-

X.o
zódott /113 ezer 212 ezer, 241 ezer/.

Csakhogy az 1962-ben a Nemzeti Agrárintézet 

/IAN/által meghirdetett reform nem a birtokstruktú
rában hozott változást, hanem a munkaerő felesleget 

igyekezett szervezett formában keletre terelni, így 

a ’63-tól beindult migrációt eltérő következményei 

miatt nem lehet azonosítani a ’63 előttivel. A ko
rábbiakban ugyanis az egyéni földfoglaló mozgalmak 

nagyszámú munkaerőt kötöttek le. Most ugyanez sza
bályozottan, szervezetten, gépesítve folyt /favágás, 

talajpuhitás, rovarirtás, stb./ kevesebb munkaerő 

igénynyel történt. Vizsgáljuk meg az agráratruktura 

dinamikáját régiókra lebontva!

Ъ/ Az agrártermelés területi strukturálódása

A Csendes-óceáni partvidék agrárstrukturája
A régió gazdasági súlya tovább növekedett, A 

gyapottermelés központja León és Managua, a cukoré 

Chinandega, Rives és León volt. A kávé bizonyos
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területi terjeszkedést mutatott Masayaban, 
Carazoban és Managuában. A rizs viszont vissza
szorult, Rives és Granada megyékben koncentráló
dott, A legfőbb élelmiszernövényeket /bab és kuko
rica/, Chinondega és Carazo kisbirtokain termesz
tették, Az állattenyésztés legfontosabb megyéi: 
Granada, Carazo, Rivas, Managua és Chinondega,

Az alábbi táblázat a régiónak az országos 

termelésből való százalékos részesedését mutatja.

#.

u

termény 1963, 1971,

97 98gyapot
cukornád 8775

71 40rizs
kávé 3632
állattenyésztés
kukorica

37 33
30 28

bab 27 14

A belső fogyasztásra termelt élelmiszerek 

/risz, kukorica, bab/ vetésterülete csökkent, 

illetve keletebbre húzódott. Vetésterületük csök
kenését földkoncentráció kisérte. A bab és kukori-
ca elsősorban az önellátó kisbirtokokra szorult
vissza. A régió fő terménye továbbra is a gyapot
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és a cukor maradt, ez utóbbi jelentős térnyerésével.
A rizs helyét a gyapot foglalta el.

A régió migrációjáról összességében azt mond
hatjuk, hogy Granada, Garazo és Rives megyékből 
volt a legnagyobb az elvándorlás. Legerősebb vonzá
sa Managuának volt. Az egyes megyékben a mezőgazda- 

sági bérmunkások - Masaya kivételével - száma drasztiku
san csökkent. Részben a földkoncentrációval, részben 

a gépesítéssel magyarázhatjuk.
A következő táblázat az egyes megyékben bérmun

kásként foglalkoztatott gazdaságilag aktiv népesség 

/РЕА/ arányának százalékos csökkenését mutatja 1963-
tói 1971-ig1.*

Az agrár PEA csökkenése

' 1963. 1971.megye

91Granada 21

69 13Carazo
León 60 25

60 16Managua
36Rivas 18

Chinondega 

Masaya
1927

14 15
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Láthatjuk, hogy egyes megyékben /Carazo, Granada, 
Managua/ rendkívül radikális a csökkenés /1/4-1/5 

részére/. A folyamatot elsősorban gazdasági és et
nográfiai tényezők váltották ki. A hús iránti ke
reslet növekedésével együtt járt a legelők és ré
tek terjeszkedése a szemestermények és a gyapotül
tetvények rovására. Az állattenyésztés pedig sokkal 
kevesebb munkaerőt kötött le. Ugyanakkor számotte
vően növekedett a népesség is. Egy családfőnek a 

hetvenes évek elején már 7-10 gyereket kellett el
tartania. A fölhalmozódott munkaerőfelesleg elván
dorolt, Jellemző, hogy az állattenyésztés területe 

Carazo és Granada megyében növekedett a legnagyobb 

mértékben.
A föld koncentrációja Managuában és Granadában 

tapasztalható. Ez utóbbi megyében statisztikai adat 
szerint a földtulajdonosok száma 21 %-kal csökkent, 
mig a birtokterület átlagosan 20 %-kal emelkedett, 

Chinondega és Rivas megyében a koncentráció együtt 

járt a birtok-felaprózódással, mig Carazóban és 

Masayaban az utóbbi folyamat dominált. Carazóban a 

birtokok száma 22 %-kal, Masayaban 69 %-kal emelke
dett, viszont a birtokok átlagos területe Carazóban 

6 %-kal, Masayaban 31 %-kal csökkent.



- 87 -

Tisztában vagyunk azzal, hogy a beindult nagy
tömegű vándoxraozgalom nem redukálható le pusztán 

gazdasági és etnográfiai tényezőkre. Dominanciájuk 

mellett bizonyára szerepe volt természetföldrajzi, 

gazdaságföldrajzi tényezőknek /aszály, piactól va
ló távolság, közlekedés,stb./, úgy mint a helyi ha
talmasságok visszaéléseinek /banditizmus,terror/ 

vagy az interperszonális kapcsolatok problémáinak. 
Ezek a faktorok azonban nehezen megragadhatóak, 
jelentkezésük esetleges hatásuk sem tömeges.

Az Észak-Közép Régió
A régió továbbra is az ország fő kávétermelő és 

állattenyésztő területe maradt. A kávé nagyrészt ex
portra került. Az ötvenes évek második felének vál
ságperiódusa után először 1965-ben lépte túl az ex
portérték az 1956-os 23 millió dolláros csúcsot. 

1963-ban 17 millió, 1965-ben 26 millió, 1970-ben 

32 millió, 1972-ben 33 millió dollár értékben expor
tálták.

Radikálisan emelkedett a husexport. 1956-ban 

429 ezer dollárért exportálták, 1963-ban már tizen
kétszeresét, 6 millió dollár értékben, 1970-ben 

9,8 millió, 1972-ben 15,2 millió dollár értékű húst 
» szállítottak külföldre. A nicaraguai hús, olcsósága
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miatt, nem csak az Egyesült Államokban, hanem a 

Közép-Amerikai Közös Piac országaiban is vevőre 

talált.
Gyapotot - az előnytelen természetföldrajzi 

adottságok miatt - az Észak-Közép régióban nem ter
melnek, Számottevően csökkent a cukortermelés is. 

1963-tól 1971-ig. Ebben a régióban a cukorfeldolgo
zás kézműipari szinten történt, anélkül, hogy bármi
féle kapcsolat állt volna a nagy chinondegai, mana- 

guai és rivasi cukorfeldolgozó központokkal. A cu
kornádtermesztés radikális csökkenésével jelentős 

munkaerőfelesleg keletkezett, ami újabb lendületet 

adott a vándormozgalomnak. Ezt csak fokozta a rizs- 

termelés nagyüzemi jellegűvé válása, gépesítése. 
Nézzük meg megyénként,

Jinotega rendelkezik a legnagyobb mezőgazdasági 
területtel, noha csak 40 %-át művelik, A kávétermelő 

birtokok területe 1963 és 1972 között 47 %-kal emel
kedett /ossz. 168 ezer manzanas/, A legelők területi 
kiterjedésével az állatállománya 60 %-kal nőtt 

/ossz, 37.600 állat/. Chonates megyében a cukornád
termesztés visszaszorulásával csökkent a megművelt 
földterület, növekedett viszont a rét és legelő.
Az állatállomány 10 év alatt 77 %-kal emelkedett
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i

/124200 állat/. Itt volt a legnagyobb az átlagos 

birtok, amit az állattenyésztés előidézte föld
koncentrációval magyarázhatunk. A jelentős elván
dorlás is ezt igazolja. Boaco sok vonatkozásban 

Chontaleshez hasonlítható, azzal a különbséggel, 

hogy itt rendkívül alacsony a művelés alá vont te
rület aránya /3%/. Földrajzi adottságai rizsterme
léshez kiválóak, Boaco adja az ország rizstermelé
sének 25-%-át, a régió rizstermelésének 64 %-át. A 

rizs vetésterülete tiz év alatt 2.700 %-kal /!/ 

nőtt. Ám a gépesítettsége miatt kevés munkaerőt 
kötött le. Esteli megye nem sok változást mutat. A 

föld aprózódási folyamatát jelzi, hogy az átlagos 

birtoknagyság 53 manzanasról 42,5 manzanasra csök
kent. Matagalpa heterogén képet mutat. Cukornád 

és kukoricátérméiése csökkent. Viszont dinamikusan 

fejlődött a rizstermesztés vetésterülete, 282 manza
nasról 3452 manzanasra emelkedett. A kávé megőrizte, 

dominanciáját, 8 millióval több kávécserjéről szü
reteltek 1971-ben, mint 1963-ban. Állatállománya 

Chontales után a második helyen áll. Madydz minifun- 

diumain bab és kukoricatermesztéssel foglalkoznak. 

1963-ban mindössze 350 birtokot tartottak számon,
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1971-ben már 6,500-at, Nueva Segovia az egyik leg
ritkábban lakott megye. Családi birtokokon kávét 

és szemesterményeket termesztenek. Dohányültetvé
nyei a hetvenes évektől számottevően növekedtek.

Esteli, Chontales, Boaco és Matagalpa megyék 

részei egy nagyobb gazdasági vállalkozásnak. A BID 

/Nemzetközi Fejlesztési Bank/ néhány nicaraguai tő
kés vállalkozón keresztül fejlesztési alapitványt 

hozott létre. A beruházást 1969-től a Nemzeti Fej
lesztési Alap /INFONAC/ is támogatja. Lényegében a 

körzet állattenyésztését finanszírozzák, s igy a 

felvásárlást monopolizálják. A beruházási program 

hozzájárult a munkaerő-fölösleg növekedéséhez.
A régió munkaerő-fölöslege gyorsan emelkedett. 

1963-ban a régió munkaképes lakosságának /agrár РЕА/ 
17 %-a volt munkanélküli, 1971-ben már 40,4 %-a kény
szerült vándorlásra, abszolút számokban 79.700-ról 
137.900-ra nőtt a munka után vándorlók száma.
Egyrészt az állattenyésztés jelentős terjedése és a 

gépesités miatt kevesebb munkaerőt kötött le a mező- 

gazdaság /1963-ban 58 ezer agrár bérmunkás volt, 

1971-ben csak 51 ezer/. Másrészt pedig a magas nép- 

szaporulat miatt,
A legnagyobb az elvándorlás Contales, Matagalpa, 

festeli és Madriz megyékből. A mozgás fő iránya Boaco
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és Zelaya /70 %-Ъап/, kisebb mértékben Nueva Segovia, 
Managua és León.

Atlanti-partvidék:

Zelaya és Rio San Juan az ország területének 

40 %-át teszik ki. Egyetlen aszfaltozott ut van, 
mely a területet az országhoz kapcsolja. A terület 

földrajzi integrációjának hiánya hátráltatja az 

ország gazdasági vérkeringésébe való integrálódását. 

Az ország 1961 és 1972 között művelés alá vont föld
területének 50 %-a /806 ezer manzanas/ Zelayara 

esik. De az előbb elmondottak miatt Zelaya megye 

továbbra sem játszott számottevő gazdasági szerepet 
a nemzetgazdaságban. Főleg szemesterményeket /kuko
ricát, babot/, rizsét és banánt termelt, A vetéste
rület abszolút növekedése ellenére nincs relativ 

növekedés, A kukorica vetésterülete a legnagyobb, 
1963-től 1971-ig 18600 manzanasról 37900 manzanasra 

nőtt. 1972-ben 4543 birtokot tartottak számon. Rio 

San Juan megye is elsősorban belső fogyasztásra ter
mel. 1972-ben 1032 termelőegységet tartottak számon, 
többségük igen alacsony produktivitással termelt.

Az Atlanti régióban a hetvenes évektől megélén
kült a "nemzeti föld" egyéni fölvásárlása. Ám a föl-

v
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vásárolt birtokok 70 %-a /564 ezer manzanas/ nagy- 

-földbirtokos kezébe került, miután a vándorló peo- 

nok kiirtották róla a fákat, termővé tették a föl
det. A nyugati partvidékről induló vándormozgások 

70 %-a, az Észak-Közép régióból induló migráció 

90 %-a Zelayaba irányult. Egyes becslések szerint 

Zelaya és Rio San Juan lakossága a szüret nélküli 
időszakokban /áprilistól szeptemberig/ 10-12-szere- 

sére nőtt, A nyugati partvidékről érkező peonok a 

Managua és a Nicaragua tón leereszkednek a San Juan 

folyóig és onnan gyalogosan tették meg az utat 

Zelaya belsejébe. Pél évi önellátó gazdálkodást 
folytattak /kukorica, bab, banán/, majd szeptember
től ugyanolyan útvonalon fölhajóztak a tavakig, hogy 

az októberi kávészüretnél munkát kapjanak. A migrá
ciós mozgás különösen a hetvenes években erősödött 

föl.

3. KERESKEDELEM

a/ Elosztási sémák, belkereskedelem
Egy ország belkereskedelmének fejlődését az el

osztási viszonyok akadályozhatják vagy gátolhatják. 

Nicaragua gazdasági integrációs sémái között megta
lálhatjuk a reciprocitást, az oikosz gazdálkodást
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/autoconsumo/ és a piacgazdálkodást, ez utóbbi 

dominanciáJ áva1.
A reciprocitás mint pénz nélküli időbelileg 

elhalasztott csere Jellemzi az Atlanti-partvidék 

/Zelaya/ indián közösségeit /miskito törzs/. De 

gyakori az olyan közösségekben is, ahol az áru és 

pénzviszonyok külsődleges szerepet töltenek be és 

az emberek közötti kapcsolat rokonsági alapon szer
veződik. Ilyenek az ország északi részének erős 

belső kohézióval rendelkező földközösségei: Jinotega, 

Nueva Segovia és Matagalpa megyékben /letelepült 

mozos colenos-oknál, vérségi rokonságban álló szom
szédoknál, stb,/. Figyelemre méltó, hogy a hegyekben 

lakó evangélikus közösségek nemcsak erősen interio
rizálták a reciprocitás! sémát, hanem néhány sajá
tos, eddig még senki által nem vizsgált elemmel 
töltötték meg /pl. a tekintélyadás kényszere, nem 

alamizsna Jellegű egyenlőtlen csere stb./.
Az önellátó gazdálkodás országszerte elterjedt 

volt. A keleti területek piactól távol eső vidékein 

ugyanúgy megtaláljuk, mint a hegyvidékek, völgyek 

autarchiára törekvő zárt csoportjánál. Az önellátó 

kisbirtokon általában babot, kukoricát, banánt, 

yucat és chocotot termesztettek.
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Természetesen, mint ahogy nem létezett önmagában 

tiszta reciprocitás, ugyanúgy nem létezett teljes 

önellátás sem. Az egyes elosztási formák egymásra 

épülve kiegészítették egymást, Nicaragua uralkodó 

integrációs formája a piacgazdálkodás volt éspedig 

az exportorientált árszabályozó piacgazdálkodás.
Helyi piac a nagyobb, ezer lakos fölötti tele

üléseken rendszeres volt. A megyék székhelyén min
dennapos piacot tartottak. Itt cseréltek gazdát a 

mezőgazdasági termények mellett a kézműipari, házi
ipari termékek is /ruhák, edények, kosarak, stb,/. 

Országos hirü piaci vásárokat Managuában /Mercado 

Oriental/, Masayaban /Mercado Grande/ és Leónban 

rendeztek. A lokális piacok összekapcsolására csak 

a nagytőke vállalkozhatott, /pl, BANIC - INPONAC, 
BANAMER-INPISA, SAPSA- hús és tejfölvásárlásai/,
A bankok agrárérdekeltsége a hatvanas években is meg
maradt, de tőkebefektetésének növekedési dinamikája 

elmaradt az ipari, a katonai és az infrastrukturá
lis tőkebefektetésekétől.

Az alábbi táblázat az agrárhitelek alakulását 

mutatja a négy legfontosabb mezőgazdasági termény 

vonatkozásában /ezer millió cordobában/.
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1965,I960. 1963,termény 1970.

220 189gyapot
kávé

33 100
36 3930 44

7,9 11 23rizs 5,5
1,4 8,1kukorica 2,2 10,3

Összes mezőgaz
dasági hitel: 106,0 286,0207,0 287,0

Az ország belkereskedelme azonban továbbra is 

messze elmaradt a lehetőségek és igények szintjétől, 

A két tenger, a San Juan folyó és a belső tavak ol
csó viziutat biztosítottak, de a szárazföldi uthá- 

lóhat a térség országai közül Nicaraguában volt a 

legfejletlenebb. 1971-ben 12 ezer kilométeres szi
lárd burkolatú úthálózata és mindössze 400 kilomé
teres hosszú vasúthálózata volt.

A belkereskedelmi hálózat kiépítése a nemzetgaz
daság integrációja révén Nicaragua gazdaságfejlődé
sének jelentős tartalékát képezte.

Ъ/ Külkereskedelem

A Közép-Amerikai Közös Piac megalakulásával át
rendeződtek Nicaragua gazdasági kapcsolatai. A nem-
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zetközi integráció lebontotta a belső gazdasági hatá
rokat, Lehetővé téve a munkaerő és a tőke szabad moz
gását, Közép-Amerika kereskedelmét a Kereskedelmi 
Kapcsolatok és Tarifák Általános Egyezménye /GATT/ 
szabályozta, A zónán belüli szabad kereskedelemmel 
együtt kialakították a külső vámhatárokat is. 1960- 

ban a Közös Piac árucsere-forgalma az összkivitel 
7,5 %-át, 1970-ben már 25-30 százalékát tette ki, 

összhitelük pedig megkétszereződött. A külső vámhatá
rokkal az Egyesült Államok tudatos szándéka szerint 

elsősorban Mexikót sulyották. 196l-ben hozták létre az 

öt ország közös pénzügyi integrációját képviselő Kö
zép-Amerikai Gazdasági Integráció Bankot /ВС1Е/. 20 

millió dolláros induló tőkéjének nagyobb része észak- 

-amerikai multinacionális bankok befektetését képezte.
Hét év múlva már 200 millióra /az alaptőke tízszere

se,
sére!/ nőtt a BCIE tőkéje, A BCIE hatékony működésének 

hátsó fedezékét a következő amerikai bank-konzorciumok 

adták: Bank of America, First National City Bank,
Wells Pargo Bank, Bank of London and Montreal és 

Chasse.Manhattan Bank. Tőkéjüket Nicaraguába a BCIE-vel 

kapcsolatban álló BANIC-on, BANAMERICA-n és a Somoza 

által 1966-ban alapított CAPSA-n keresztül beruházták. 
1966-ban a Közös Piac teljes kereskedelmének 48 %-át 
közvetlenül amerikai kereskedelmi társaságok irányi-
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tották. Nem véletlen, hogy a hetvenes évek legnagyobb 

nicaraguai vállalkozásai is elsősorban észak-amerikai 
érdekeltségekhez /29 /USA céghez/ kapcsolódott.

Nicaragua export szerkezetében - az ország agrár
jellegéből következően - a mezőgazdaság dominált.
Az öt legfontosabb exporttermék /millió dollárban/ ér

it
tékben az alábbi megoszlást mutatja:

Termények 1963. 1970. 1972.

62.800gyapot 39.700 34.200

kávé 32.00017,500 32.900

26.500hús 5.200 38.200

6.000cukor 9.800 15.200

7.000 3.800 3.100arany

Nicaraguát kivitelének koncentráltsági foka alap
ján a monokulturális oszágok közé soroltuk, mivel a 

diverzifikált kiviteli struktúrának kezdeményei sem 

lelhetők fel. Ennek ellenére helyesebb a monoexportá-
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1<5 jelleget differenciáltabban szemlélni, mert az 

exportstruktúrájából származó következménye is bi
zonyos mértékben eltér az abszolút monoexportáló or
szágokétól. Célszerű tehát Nicaragulát a nem tisztán
egy terméket exportáló monokulturális-exportfüggő

n
országok közé sorolnunk. Az exporttól való függőség 

az árakon keresztül mutatkozik meg. A nicaraguai 
külpiac ugyanis az országra nézve árszabályozó piac, 

amennyiben a termelést az árak vezérlik, a termelés 

irányitóinak profitja a külpiaci /tőkés világpiaci/ 

áraktól függ.
Az import döntő részét - a tárgyalt időszakban - 

felszerelések, műszerek és gépek tették ki. A hatva
nas évek közepétől azonban megfigyelhető egy bizonyos 

mértékű - egyre erőteljesebb - eltolódás a termelő 

eszköz importtól a fogyasztási cikkek felé. Az első 

időszakban az alapitási láz föllenditette a gépek, 
műszerek és technológiák behozatalát. Később viszont 

előtérbe került a háztartási eszközök, fogyasztási 
cikkek, használati eszközök, luxuscikkek, stb, im
portja.

A kereskedelmi mérleg az ország számára rendkí
vül kedvezőtlenül alakult. Mig Guatemala és El Sal
vador állandó pozitívummal zárt. Honduras és Uicara-
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gua deficitje állandóan nőtt. Nicaraguának már 

19б8-б9-Ьеп 131 millió dolláros deficitje volt.
A külkereskedelem irányában is bizonyos válto

zások tapasztalhatók. Csökkent az USA-ba irányuló ká
vé, nőtt viszont a gyapot és főleg a hús mennyisége.
A Közép-Amerikai Közös Piac kereskedelmét is észak- 

-amerikai érdekeltségek irányították. A hetvenes 

években különösen a nicaraguai hús talált piacra.
Uj vevőként jelentkezett az NSZK, Anglia, a Benelux 

Államok és Japán. Vásárlásaikat később eladásaik kö
vették /japán autók, német gyógyszerek, stb./. Az 

Amerikán kivüli világ országai azonban csak a hetve
nes évek közepétől válnak számottevő kereskedelmi 
partnerré és vetélytárssá. A kávé legfőbb svásárlói 
1963-tól 1970-ig a következők voltak:

*9

1963.11963. I 1970. 
millió dollárban

1970.
%-ban

9.600USA 8.300 25,255,5

NSZK 4.400 13.300 25,4 40,5

Benelux
Államok

1.300 8.400 25,57,5

Egyéb 11,62.000 2.900 8,8

Összes 17.300 32.900 100,0 100,0
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A hetvenes évek elején találkozunk először 

jelentősebb nicaraguai tőkeexporttal El Salvador
ban és Costa Ricában /INEISA, BANIC, BAN AMERICA 

közös érdekeltség/.

4. DEMOGRÁFIAI MOZGÁSOK

a/ A népesség növekedése és megoszlása
Nicaragua a hatvanas évektől a kontinens egyik 

legdinamikusabb népszaporulatu országa. A viszonylag 

magas, 1,23 %-os gyermekhalandóság mellett is a nép- 

szaporulat évi 3,5-4 %-os. Az alábbi táblázat az 

ország lakosságának növekedését szemlélteti /ezer 

főben/.io

1963. 1965. 1968. 1970.

Össznépesség ab
szolút értékben 16311535 1840 2100
Növekedés mértéke 
abszolút értékben 96 260209

A népesség területi megoszlását 1971es hivatalos 

statisztikai adatok alapján számítottuk ki. Termé
szetesen a fölmérés bizonyos mennyiségi becslést is 

tartalmaz, mert a nagyfokú népességvándorlás és a
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területi elzártság lehetetlenné teszi a teljes és 

pontos adatfölvételt^'
A táblázatból kiolvasható, hogy a nyugati és 

keleti régió relativ lakossága a középsó régió ro
vására nőtt. A Csendes-óceáni régióban 1950-ben a 

lakosság 55 %-a élt, 1971-ben 60 %-a. A vidéki vá
rosi népesség aránya alig öt év alatt is számotte
vően változott. Mig 1960-ban 66 % vidéki 34 % váro
si lakos volt, addig 1965-ben a lakosságnak csak 

63 %-a, 1971-ben pedig 52 %-a élt vidéki települé
seken.

A hivatalos nicaraguai adatkezelés szerint város
nak /municipio/ tekintendő minden ezer főt elérő te
lepülés, ha van legalább egy szilárd burkolatú útja, 

vagy elektromos vezetéke. Számításainkban "európaibb" 

mércét alkalmaztunk, amikor városnak csak 20 ezer la
kosú településeket neveztük. Mindössze 16 ilyen tele
pülést találtunk. Ehhez hozzávettük a négy 20 ezer 

alatti megye-központot, s igy 20 "város" adataival 
számoltunk. Eszerint a Csendes-óceáni régió 7 megyéjé
ben 10 város van, az Észak-Közép régió 7 megyéjében 

6+3, vagyis 9 város van, Az Atlanti parton az egyik 

megye központját és a másik két városát vettük figye
lembe. Eszerint 1971-ben Nicaragua lakóinak 6 %-a 

megyeszékhelyen, vagy 20 ezer főnél nagyobb települé-

s
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sen élt. Mindez azonban csak általában igaz, csak 

az év egy meghatározott időszakára helytálló meg- 

állapitás. Tudjuk ugyanis, hogy a lakosság 20- 

30 százaléka rövidebb-hosszabb ideig vándorol, 

s csak időlegesen telepszik meg a városok periféri
áján, Az ország legnagyobb lélekszámú városai az 

1971-es adatok alapján sorrendben a következők vol
tak: Managua 400 ezer, Granada 44 ezer, Ghinondega 

44 ezer Esteli 34 ezer. Az urbanizálódási folyamat 

rendkivül felerősödött, ha figyelembe vesszük, 
hogy 1950-ben még csak három húszezernél nagyobb la
kosú városa volt Nicaraguának,

A hatvanas, hetvenes évek városba áramlási fo
lyamata tartalmában nem azonos az európai értelem
ben vett "modern" urbanizációval. Mint arról koráb
ban már szóltunk, a nicaraguai alulfejlett társa
dalom sajátos városai nem a munkamegosztás fejlő
désének eredményei, hanem a fajlagos anyagi- és 

szellemi tőkehiány produktumai, A város lényegében 

óriásivá duzzadt falu, ahová az éhség elől menekül
nek az emberek.
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Ъ/ Managua főváros

Managua, a két millió lakosú ország fél milliós 

fővárosa, mint egy törpe-óriás feje magába síiritet- 

te mindazokat a jelenségeket és ellentmondásokat, 

melyeket Nicaragua társadalmi kultúrája a hetvenes 

évekre kitermelt. Ha a város fejlödésdinamikájót 

vagy lakóinak összetételét vizsgáljuk, koncentrál
tan kapjuk meg az ország fejlődésének lényegi voná
sait, sajátosságait. Managuában, mint az ország igaz- 

. gatási-adminisztrativ központjában, a legtagoltabb 

a politikai struktúra, ezért legérz éke Hihetőbben itt 

képződnek le a társadalmi-gazdasági harcok, itt 

erősödik föl leginkább - a hetvenes évek végére - 

a politikai-hatalmi mező erővonalainak mozgása.
A főváros lakosságának növekedését az alábbi

, , ъгtablazat mutatja:

1963. 1968.1950. 1971.

lakosság 
/ezer főben/ 140 230 310 400

átlagos évi 
növekedési üte
me/ezer főben/

167 30

\
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Ha összevetjük az ország lakosságának növeke
dési ütemét, a főváros növekedési ütemével, akkor a 

következő képet kapjuk:

MANAGUANICARAGUA

1963 - 19685 év alatt

növekedés abszolút 
értékben

230-310
/ezer/

1,5-1,8 

/millió/

növekedési ütem 

%-ban 32 %20 %

MANAGUANICARAGUA

1968 - 19713 év alatt

növekedés baszolut 
értékben

1,8-2,1 
/millió/

310-400
/ezer/

növekedési ütem 
relativ mértéke 
%-ban

29 %19 %

Következésképpen levonhatjuk, hogy a főváros az 

ország lakóinak egyre nagyobb hányadát nyelte el, nö

vekedési üteme gyorsabb volt, mint az átlagos népsza
porulat. A folyamat kiváltó okai tehát nem redukál-
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hatók le pusztán demográfiai tényezőkre, annál szé
lesebb gazdasági-társadalmi faktorokat kell vizsgál
nunk, 1968-ban Managuában élt az ország lakóinak 

17 /-a, 1971-ben már 24 %-a,
A horizontális mobilitás mértékét mutatja az is, 

hogy a főváros lakóinak mindössze 30 %-a született 

helyben, 70 %-a bevándorolt, A bevándoroltak erede
tének vizsgálata szerint többségük /52,5 %/ városban 

született, 31,5 %-a falvakban /pueblos/ és 16 %-a 

szétszórt településeken /campo/, A bevándorló el
sősorban /38,1 %/ a Managua megyével szomszédos 

négy Csendes-óceáni megyékből érkeznek: Masaya
sa

10,2 %, León 9,5 %, Carazo 9,3 %, Granada 9,1 %.
A fővárosba áramlás motivációi között az anyagi 

késztetés dominál. Az urbanizált életforma csak 

mint nagyobb megélhetési lehetőséget nyújtó tényező 

játszott vonzó szerepet. A városi életformával az 

identitás már nem a lakhelyhez kötőd.ott .hiszen 

szétvált a lakhely és a munkahely, A managuai be
vándorlók eredeti foglalkozási struktúrája a követ

kező volt: Mezőgazdasággal és állattenyésztéssel 
foglalkozott 44 %-uk, építkezéseken vállalt munkát 
16,6 %-uk, kézműiparral, kisiparral foglalkozott 

10,4 %-uk. Kereskedelemben helyezkedett el 8 %-uk, 
hivatalban, adminisztrációban 5 %-uk. Kihordó, üze-

• í'i u
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I

netvivő 3 %-uk volt, a szállításban talált munkát 
1,6 %. A többiek alkalmi munkából vagy a rokonok 

támogatásából éltek?1*
Managua város szerkezetének komplex /gazdasági, 

társadalmi, politikai, kulturális, szociális/ vizs
gálatára eddig egyetlen kisérlet történt, A hetvenes 

évek elején a nyugat-német katolikus egyház anyagi 
támogatásával szociológusok egy csoportja kiterjedt 

apparátussal /interjúkkal, kérdőivekkel, stb./ megbíz
ható empirikus kutatásokat végzett. Reprezentativ föl
méréseik és elemzéseik főleg a főváros perifériájára, 

a marginális rétegre vonatkozóan igen értékesek.
A következőkben elsősorban a kutatócsoport vizsgá-

ъб
lati eredményeire támaszkodunk.

Managua gazdaságilag aktiv munkaerejének 60 %-a 

viszonylag állandó munkahellyel rendelkezik, 6 %-a 

alkalmi munkából él, 5 %-a pedig szezonális munká
ból. 1971-ben a főváros lakóinak 22 %-a volt munka- 

nélküli. A nők általában háztartásvezetők, foglalkoz
tatásukra vonatkozóan nem áll rendelkezésünkre adat.
A foglalkozási struktúra - a fölmérés szerint - há- 

romszektoru bontásban és területi megoszlásban a kö- 

vetkezőképpen néz ki:



a tó 
könjyé- 
ki Észa
ki zóna

Ossz, Déli
zóna

Keleti
zóna

Nyugati
zónaFoglalkozás %

földművelő és 
állattenyésztő

I,szektor
4,4 %

4,4 4,67,3 4,3 2

kisiparos,kéz-
müipar
épitkezésen dóig, 
ipari munkás

II,szektor 

32,4 %
14 16,78,5 10 I15,3

H12,4 7,3 20 13 11 о6 6,73,7 4,3 7,1 —«3
Iházi alk, háztar

tási alkalmazott 
kereskedő,kisker, 
üzér
hivatali alk. 
Ügyintéző
megőrző,küldönc 
és egyéb
szállitó,fuvaro
zó
szakember, 
specialista 
nem válaszolt

32 35,4
12,2

35,7 39 25,8

10,29,6 8,6 7III.szektor
8,67,3 7,3 1,4 963,3 %

8,65,8 7,3 5,63
4,7 4,9 5,7 3 5,1
0,7 1,2 1

3,1 3,64,9 1,4 2
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5. A TÁRSADALOM STRUKTÚRÁJA ÉS DINAMIKÁJA

a/ A nagyburzsoázia függősége és tagozódása
Az első szektorba soroltuk azokat is, akik halá

szattal, vadászattal, vagy hasonlóval foglalkoznak.

A harmadik szektor házi alkalmazottjainak jelentős 

része munkanélkülieket fed, innen a magas arányuk.
A táblázatból kitűnik, hogy a két termelő szektor 

/I, és II./ összesen 36,8 %-ot tesz ki, mig a fo
gyasztási szektor 63,2 %-ot, vagyis majdnem kétszere
sét az előző kettőnek. Ismerve a nicaraguai ipar 

/II, szektor/ alacsony gépesítettségi fokát, a mér
leg méginkább a fogyasztás felé mutat. Vagyis a fog
lalkoztatási struktúra magyarázattal szolgál az or
szág deficitjére, hogy tudniillik a gazdaság keveseb
bet termelt, mint amit elfogyasztott. 1973-ban a 

800 millió dolláros bruttó nemzeti össztermék mellett 

Nicaragua fölhalmozódott külső adóssága már elérte az 

500 millió dollárt.

A hatvanas években beáramló tőke ugyanis fokoza
tosan "irányt tévesztett" és a III, szektor felé 

orientálódott. A hatvanas évek végén jelentkező fe
szültségek, elégedetlenségek elfolytása érdekében 

megindult a hadsereg fejlesztése. Ez utóbbi a munka-
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егб-felesleg részleges fölszivásával időlegesen 

csökkentette a társadalmi feszültséget, de tovább 

növelte az ország eladósodását,
Managuába koncentrálódik az ország épitőipar 

kapacitásának több mint a fele /57 %/, az elektro
mos hálózat 64 %-a, a feldolgozóipar nagyobb hánya
da. Ide vezetnek és innen indulnak a főútvonalak, 

a főváros a folyami- és légiközlekedés legfonto
sabb csomópontja. Az ország pénzügyi és politikai- 

-igazgatási központja. Lakóinak 25 %-a munkanélküli, 

30 %-a a létminimumon tengődik. Nicaragua giganti
kus városa a hetvenes évek elejére telitve volt 

társadalmi feszültséggel.
A nagyburzsoázia vertikális integrációi már az 

ötvenes években körvonalazódtak. A legnagyobb tőke
erők a BANIC, a BANAMERICA és a Somoza család köré 

csoportosultak. Az ötvenes évek végének burzsoázia 

közti konfliktusát - mely katonai akciókba is meg
nyilvánult - a "Szövetség a Haladásért" program ol
dotta föl. Az amerikai tőkebefektetések fölélénki- 

tették a gazdaságot, s minden eddiginél nagyobb 

profitszerzési lehetőséget biztosítottak számukra,
A szabad tőkemozgáshoz szükséges gazdaságpolitikai 

liberalizmus ismét beemelte a Somoza-ellenes tőkés
\
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csoportokat az össznépességtől elválasztott rend 

privilégiumokkal védett hatalmi sáncai mögé.
A gazdasági liberalizmus bizonyos fokú konver

genciát idézett elő a BANAMERICA és a BARIC között. 

Ennek jelei gazdasági téren közös beruházások, 

összehangolt tőkemüködtetés, társadalmi téren a 

rendi jelleg erősítésében, interperszonális kap
csolatok kiépítésében /pl. házasság révén/ nyilvá
nultak meg. A politikai háttér kompromisszumos ren
dezése lehetővé tette, hogy Nicaragua tőkés cso
portjai teljes erőbedobással fordulhassanak a gaz
dasági élet felé.

Mielőtt a nagyburzsoázia szerveződéseit meg
vizsgálnánk, szólnunk kell a külső tőke szerepéről.
A "Szövetség a Haladásért" program anyagi hátteréről 
már szóltunk. Uj jelenség viszont, hogy már a 

szimbolikus javak újratermelését is a maga ellen
őrzése alá vonta az Egyesült Államok. Erre a célra 

speciális szervezeteket hozott létre, közülük kie
melkedik ez UCA és az ШСАЕ.

Az UCA /Universidad Centroamericana/ jezsuita 

szerveződés antikommunista ideológiával. Ösztön
díjasait Amerikából pénzelik. Célja, hogy az egye
temi ifjúság közé beépülve megakadályozza a diák-

\
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mozgalmak radikalizálódását. /Közismert, hogy a 

gerillák utánpótlási bázisa az egyetemi ifjúság 

volt./
Az ШСАЕ a Gyáriparosok Közép-Amerikai Intézete

ként működött. A nicaraguai szellemi tőke manipulá
lásának tipikus eszköze volt. Az intézetet közvetle
nül a Havard Egyetemről irányították. A nicaraguai 
nagyburzsoázia "kiváltsága” volt, hogy kijárhatta 

ezt az iskolát. Különösen a bankárok fiai, leendő 

gyár- és üzemtulajdonosok, exportra alapanyagot terme
lők, a nagykereskedők, a tradicionális burzsoáziái kö
rök és nagypolitikai karrier előtt álló ifjak között 

volt népszerű. Az intézet egyik szakterülete a gyári
gazgatás és üzemszervezés volt: magánszektorok szá
mára. Másik specialitása az "államigazgatás” volt: 

államhatalmi szervek vezetői számára. Évi költségve
tése elérte a 300 ezer dollárt.

A BANIC a gyaport áresése után strukturálta szerve
zeteit, Kiépitett és szakositott hálózata révén a 

hatvanas évek elejére már mint hitel és takarékszövet
kezet működött. Az alapitási eufória idején az ipar 

felé fordult, s fokozatosan átalakult modern finánc
tőkés csoporttá. Az amerikai fejlesztési program ki
fulladásakor áttért ingatlan- és telekspekulációra, 

majd biztositási ügyletekre.
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A BAHICS négy fontos pénzügyi szervezetre épül, 

ezek a következők: Indesa, Finansa, Financiera de 

la vivienda és a Compania de seguros de protektora. 

Közölük a legfontosabb pillére az Indesa. Az Indesa 

1970-ben 14 ipari jellegű üzemet ellenőrzött közvet
lenül. Közvetve pedig 25 társulást, 1972-ben teljes 

takarékbetétjének 70 %-át fektette be, s ennek kö
szönhetően az ország hat magánbankjából négyet maga 

mögé utasitott.
Kereskedelmi ügyletei 1973-ra elérték a 700 mil

lió cordobát, 1972-ben több "független" pénzügyi cso
portba is behatoltak és a BANAMERICA-va1 együttműköd
ve Costa Ricara is kiterjesztették tevékenységüket, A 

sör és kerámia ipartól a tömegtájékoztatási eszközö
kig hatoltak. Hatalmas érdekeltségeik voltak az ok
tatás területén /Közép-Amerikai Egyetemek Igazgatói 
Tanácsában/, a televiziónál /Televicentro S.A./, a 

sajtónak /La Prensa- a BAHAMERICA-val közösen/, a 

nyomdáknál /Publicidad у Promociones S.A./ stb. Mind
emellett fönntartották és mélyítették korábbi érdek
köreiket. Szorosabbá váltak kapcsolataik az észak-ame

rikai tökével /Morgan Guaranty Trust/ különösen a 

Rockefeller Alapítvánnyal és a Ford Alapítvánnyal.
A Nemzetközi Fejlesztési Ügynökség /ADID/ és a Pána-
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merikai Fejlesztési Alap /PDF/ révén kapcsolatba 

került az Amerikai Hirszerző Szolgálattal /С1А/.
A BANIC korábbi alapitó magja a burzsoázia újabb 

csoportjaival bővült /Alfonso Lovo Cordero, Alfonso 

Collejas stb,/
A BANAMERICA a hatvanas évekre országos jelentő

ségű bankká nőtt. Korábbi szétszórt hálózatát kon
centrálta és koordinálta. A központi irányitás mege
rősítése lehetővé tette fúzióját a SOVIPE vállalko
zói csoporttal, így nemcsak jelentősen megerősödött, 
de hatóköre is bővült, 1967-ben tőkebefektetéseinek 43 

3%-a az agrárszektorban irányult, 31 %-a pedig a ke
reskedelembe. Megszervezték a FIA pénzügyi csoportot, 

amely ipari befektetésekre orientálódott. Biztosítási 
tevékenysége a hetvenes években megélénkült, s kiter
jedt Hondurasra is, /a BANIC-kal közösen/ Costa 

Ricara is.
nemzetközi kapcsolataira jellemző, hogy még a 

BANIC-énál is erősebb szálak fűzik az amerikai tőké
hez, Hitelképessége a Wels Fargo és a First National 
Banktól függ,

A BANAMERICA tradicionális konzervatív nagyburzso

áziája a hatvanas években - főleg a SOVIPE-vel való 

egyesülés révén - uj családokkal bővült. A régi pa- 

tináns nevek mellett /Chamorro, Pellas, Lacayo, Teran,\
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Hollman, Baltodano, Benard/ utakkal is találkozunk: 

Juliu Villa, Solorzano Thompson /SOVIPE/,E Pereira 

/épitési vállalkozó/, Martinez Santos /autó-motor ke
reskedő/ stb.SS

A BÁNIG és a BANAMERICA közti érintkezési pontok 

szervezeti és személyi kapcsolatok révén alakultak ki. 

A Gyáriparosok Szövetségében /COSIP/ koordinálják tő
kemozgásaikat. A La Prensa konzervatív napilap a 

BANIC-nak is rendszeres gazdaság-politikai rovatot 

biztosit, A személyes kapcsolatok házzasságok, rokon
sági kapcsolatok révén is erősödtek: pl. Xavier és 

Pedro Joachom Chamarro, Manuel és Roger Lacayo, Ernes
to és Roger P, Hollman stb. kettős érdekeltsége. A 

kialakult családi klánok, személyi kapcsolatok és 

átfedések a politikai szférát is sajátosan struktu
rálják.

A gazdasági liberalizmus szükségszerűen magával 
hozott bizonyos szintű politikai liberalizmus - ha 

csak formálisan is A konzervatív burzsoázia kie
gyezett a Somozákkal, a köztársasági elnöknek jogászt 

vállarztottak /Dr. René Schiok 1963-1966. Lorenzo 

Guerroro 1966-67./. Cserébe az egyik Somoza lett a 

Liberális Párt elnöke, a másik Somoza megtartotta a 

Nemzeti Gárda főparancsnoki tisztjét. A BANIC burzso
áziájának nagy része a Liberális Pártba szerveződött,1
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a BANAMERICA pedig hagyományosan a Konzervatív Párt 

gerincét adta.
A Somoza»csőport /CAPSA/, Ha a Somoza csoport 

gazdasági jellemzőit vizsgáljuk, első helyen kell em
lítenünk kereskedő - komprádor jellegét. Tevékenysége 

nagyrészt arra korlátozódott, hogy olcsón vett, és 

felárral adott tovább. A hatvanas évek elején, - bár 

csak rövid időre - mutattak bizonyos hajlandóságot, 

hogy tőkéjüket az iparba fektetve termelőtökévé te
gyék /építőipar, cementgyártás, stb./. Ám a Somoza- 

-klán igazi korszaka a hatvanas évek második felétől 
jött el ismét. 1966-ban megalakították a család és 

klienseinek bankját, a CAPSAT-t, /Közép-Amerikai Taka
rék- és Hitelbank/, mely már nevében is jelzi alapi-

39
tóinak interregionális célját, A fő részvényesek kö
zött a Somozák hü szolgáit találjuk: Cornelio Hueok, 
Pablo Rener, Donald Spencer stb. Megújították és ra- 

cionálizálták kereskedelmi hálózatukat. Taktikájuk lé
nyege az volt, hogy egyszerre csak egy szakágra össz
pontosították tőkéjüket. Miután azt már monopolizál
ták, csak akkor tértek át koncentráltan a következő 

területre. A különböző állami intézetektől és "füg
getlen" tőkeintegrációktól - Emprese Nációnál de Luz 

у Puerza, Loteria Nációnál, Banco Nációnál stb. - a
\
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már ismert "stílusában" pénzt szerzett, Főleg olyan 

vállalkozásokba kezdett, melyek előtt közép-amerikai 
perspektívák álltak. / /Espumas Sinteticas de 

Centrosmerica, Central Meat Parker, Alumex stb,/
A Közép-Amerikai Közös Piac válságával uj hely

zet alakult ki a térségben. A "Szövetség a Haladásért" 

program bukásával az Egyesült Államok is változta
tott regionális stratégiáján. Ennek gazdasági meg
nyilvánulása a Nixon kormány által támogatott Sumbelt 
tőkés konszern térnyerése Nicaraguában. A konszern 

megbízható, az"erős embert ” Somozában látta. Somoza 

1967-ben köztársasági elnökké választatta magát /vá
lasztási csalások és fegyverek árnyékában/, de to
vábbra megtartotta a fegyveres erők főparancsnoki rang

ilyen háttérrel vonta be Somozát Hovard Hughes 

Amerika managuai nagykövete Shelton üzleti terveibe,^0 

A koncepció egy jól átgondolt stratégiai terv része 

volt. A Hughes-Somoza társaság tervbe vette egy szu-

az Atlanti Óceán partján, egy 

olajfinomitó építését Mokey Pointban, ásványkincsek 

exportját és többek között a Managua-tó, Nicaragua-tó, 

és San Juan folyó összefüggő csatornahálózatának megé

pítését. A vállalkozások mögötti perspektivikus cél az 

Egyesült Államok egy régi terve volt. Egy öt évtized-

ját.

perolajkikötő épitését,



117 -

del korábbi szerződés alapján ugyanis az USA kizáróla
gos Jogot formált arra, hogy Nicaraguán keresztül 

összekösse az Atlanti Óceánt és a Csendes Óceánt, s
ezzel megépitse a kontinens második óceán közi csa- 

Mtornáját. Mindehhez azonban szilárd alapokon álló, 

megbízható belső támaszra volt szükségük. Ezt a sze
repet vállalta a Somoza család.

A hetvenes évek elejére Somoza monopolizálta a 

szállítást, a halászatot, a hajózást. Megvetette lábát 

a szolgáltatások a hitelügylet, a telekspekuláció 

területén is. Külső és belső támaszai révén kereskedel
mi tevékenységéhez összehasonlíthatatlanul nagyobb fe
dezettel rendelkezett, mint a BANIC, vagy a BANAMERICA, 

Bizonyos területen tőkebehatolásai már a másik két 

bank érdekeit veszélyeztették.

A nicaraguai nagyburzsoázia, a hatvanas évek libe
rális gazdasági szellemében, mint osztály, bizonyos 

gazdasági Jellegű homogénizálódási folyamaton ment ke
resztül. Mint rend, és mint párt több átfedés Jött 

létre, erősebb személyi kapcsolatrendszer alakult ki 
köztük.

A politikai paktum 1967-ben Somoza köztársasági 

elnökké történt megválasztásakor bomlott föl. Valójá
ban azonban a társadalmi konszenzus fölbomlásában, a 

konfliktus hátterében a középosztály gazdasági nehéz-
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ségei, a vállalkozói közép- és kispolgárság, a bérből, 

és fizetésből élők társadalmi problémái feszültek.

Ъ/ A középosztály növekvő szerepe
Mint középosztály, gazdasági köztes helyzetüknél 

mint középréteg, társadalmi funkciójuknál fogfogva ,
va, a niearaguai gazdasági-társadalmi szerkezet növek
vő erősségei és fontosságú kötőhabarcsát képezte. Gazda
sági helyzete, társadalmi mozgása és politikai tevé
kenysége egyre erőteljesebben visszahatott a rendszer

stabilitására.

Az ötvenes évek végének politikai válsághelyzetét 

a hatvanas évek elejének intenzív tőkemozgása oldotta 

föl. A néhány éves gazdasági föllendülés teret enge
dett a kistulajdonosoknak, a kistőkéseknek, a közép- 

vállalkozói rétegeknek. Az elosztási viszonyoknak a 

középrétegek számára kedvezőbb alakulása, a társada
lom nyitottabbá válása, a fölemelkedés lehetősége 

vagy látszata, a középrétegek politikai konszolidáció
jához vezetett. Az újonnan alapított vállalatok, tár
saságok, intézmények jelentősen megnövelték az ügyin

tézők, adminisztrátorok, hivatalnokok számát, s ezál
tal társadalmi súlyát, szerepét is. Az infrastruktu- 

\ rális fejlődéssel együtt a "Szövetség a Haladásért"
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program bizonyos szociális tartalmú változásokat is 

hozott. Az alsóbb néposztályok feszültségének leveze
tésére bővitették az egészségügyi és oktatási hálóza
tot is. Következményeként megnőtt az állami alkalma
zásban lévő orvosok, ápolónők, tanárok száma és sze
repe.

A középrétegek, mint képlékeny, széles skálán moz
gó társadalmi csoportok behatárolása nem könnyű.
Inkább csak néhány megközelitéssel próbálhatjuk meg 

érzékeltetni valódi társadalmi tartalmukat. Gazdasági 
helyzetének mutatója lehet havi jövedelme. Ennek alsó 

határát 500, felső határát 10 ezer cordobára tehetjük.
Termelésben elfoglalt helye már létében elkülöníti 

az alsó néposztályoktól. Ha figyelembe vesszük, hogy a 

lakosságnak csak 60 %-a rendelkezik állandó munka
hellyel, stabil jövedelemforrással, akkor már maga az 

a tény, is elkülönítő ismérv, hogy a társadalmi munka- 

szervezeten belül állandó és aktiv szerepe van. Alul
ról elhatárolható kulturális tőkéje révén is. Legké
zenfekvőbb mutatója, hogy a lakosságnak abba a 40 %- 
ába tartozik, amely tudott Írni és olvasni. Életvite- 

lük, életmódjuk minőségben, értékben és autonómiában
rétegképző funkciót hordoz. A társadalmi térben 

foglalt ’’topográfiai státusza” révén tudatosan is
el-

igyekszik önmagát elkülöníteni. A középrétegek kedvelt
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lakóterülete Managuában a kertvárosi rész /Cuidad 

Jardig/. Amerikai stilust utánzó, fehérre meszelt 

lakóépületeik meghatározott körzetekben összponto
sulnak. Életmódjuk státuszelvárásokat tartalmaz: 

pl. egy gépkocsi és legalább egy házi alkalmazott 

időszakonként összejövetelek szervezése /garten 

party, névnap, születésnap, stb./.
Az elmondottak alapján a capaz médiás a főváros 

lakóinak 20-25 %-át teszi ki, aránya országosan va
lamivel kevesebbet. Politikai súlya azonban ennél 
sokkal jelentősebb. Kulturális színvonala, köztes 

helye megsokszorozza manipulativ /véleményvezető és 

közvetítő/ szerepét, hatékonyabbá teszi politikai 
cselekvését.

Az 1965-66-tól jelentkező gazdasági recesszió 

megbontotta az eddigi egyensulyhelyzetet. A szigorúbb 

hitelföltételek, a növekvő munkanélküliség létbizony
talanságot, válsághangulatot idézett elő, nemcsak a 

bérből és fizetésből élőknél, de a kis- és középvál
lalkozók körében is. A középrétegek belső feszültsé
ge átment politikai cselekvésbe, A mind gyakoribb 

tömegmegmozdulások /Fernando Agüero vezetésével/ 

Somoza lemondását követelték, A populista jellegű 

népi megmozdulásoknak 1967-ben a somozista Nemzeti 
Gárda sortüze vetett véget. A 300 halott nyilvánva-\
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lóvá tette a hatalom militarizálódását.
Az agüerizmus bukása után a középosztály más 

módszereket keresett. A kétpártrendszer nem nyújtott 

számára releváns érdekkifejeződési lehetőséget, s 

igy mindinkább a szakszervezetek felé fordultak.
A hetvenes években egymás után alakulnak a közép- 

osztály gazdasági jellegű szakszervezetei, melyek 

később politikai hatással töltődnek föl /pl. a taxi 
sofőrök, az egészségügyi dolgozók, a boltosok és 

elárusítók, a tanárok stb, szakszervezetei/.
Végül szólnunk kell a - szélesebb értelemben - 

ipari tevékenységet folytató munkásokról. A nicara- 

guai ipar döntően házi mühelyiparból vagy kisüzemi 
jellegű kézműiparból állt-A tizmmunkásnál többet 

foglalkoztatott ipari vállalatoknak mindössze 14 ezer 

dolgozója volt. Ez az ország lakosságának alig 0,5 %- 
át tette ki. Társadalmi szerepüket, összefogásukat 
megnehezíti, hogy területileg szétszórtan dolgozhak, 
az ország különböző városaiban, bányáiban, kikötői
ben. Léthelyzetük sajátos, kettős kötődésű. Azáltal, 

hogy állandó munkájuk van, elkülönülnek és kiváltsá
gos helyzetbe kerülnek a nagyszámú munkanélküliekhez 

képest. Ugyanakkor anyagi helyzetük révén közel állnak 

a társadalom alsóbb osztályaihoz.
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I Gazdasági helyzetük rendi szerveződésük ezen átfe
déseit tükrözi politikai arculatuk. A Közép-Ameri
kai országok közül Nicaraguában volt a legalacsonyabb 

a munkás átlagos munkabére /aminek hátterében az óri
ási munkaerőkinálat áll/, ugyanakkor kontinentális 

szinten is a legkevesebb munkás-sztrájk Nicaraguá
ban volt. Legerősebb szakszervezetük az épitóipar és 

a textilipar munkásait tömöritette Managuában és 

Leónban. A munkásság sajátos helyzete magyarázza, hogy 

miért bukott meg a féllegális Szocialista Párt min
den szervezési-mozgósitási kisérlete a hatvanas évek
ben. Nem véletlen, hogy a sikertelenségek hatására 

az amúgy is gyenge - szinte csak nevében létező - 

párt maga is frakciókra szakadt!^

с/ A szegénység rétegződése

Nehéz egy közös fogalommal megragadni a nicaraguai 
társadalom gazdasági, társadalmi, politikai és kultu

rális értelemben kizsákmányolt osztályait. Az aláve
tett osztályok legfőbb jellemzőit a többi osztályhoz 

való viszonyuk, önmaguk strukturáltsága és dinamiká
ja révén Írhatjuk le.

Bár a középosztály és az alsóbb néposztályok közti 
elhatárolódás nem éles, sőt az átfedések miatt nehezen
i
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érzékelhető, mégis szükséges megkeresnünk azokat a 

pontokat, ahol tetten érhető az elhatárolódás.
A szegénység fölemelkedésének egyik lényeges, 

gátló tényezőjének véljük a fölsőbb osztályok kul
turális monopóliumát. Az alsóbb néposztályok szelle
mi tőkéje, annak hiánya a munkaszervezet hierarchiá
jának legalsóbb szintjére kényszeriti őket. Az Írás
tudatlanság már induláskor behatárolja életesélyeiket, 

korlátozza a társadalom által megtermelt anyagi javak
ból való részesedésük lehetőségeit. A nicaraguai anal
fabéták arányát - a különböző statisztikák - 50-70 

%-ra teszik, a fővárosban 30-35 %-ra.
Az alávetettek, mint irányítottak és végrehajtók 

a munkaszervezetben eszköz szerepet töltenek be. 
Legtöbb esetben kétkezi munkásként dolgoznak. A hat
vanas évek iparfejlődésével azonban már egyre többen 

keresnek megélhetést az infrastruktúrában /szórakoz
tató ipar, szolgáltató ipar, csempészkereskedelem, 
stb. /,

Munkamegosztásban elfoglalt helyük, elosztási vi
szonyokban betöltött súlyúk és szerepük másik fontos 

meghatározója - a szellemi tőke hiánya mellett - azi- 

nyagi tőke hiánya, va^is számottevő ingó és ingatlan 

tulajdon és termelőeszköz hiánya.
\
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A mezőgazdaságban dolgozó kistermelők ugyan rendelkez
hetnek bizonyos föld- és termelőeszköz tulajdonnal, 

de annak alacsony értéke és jövedelmezősége miatt nem 

képesek bővitett újratermelésre, vagyis nem tudtak szer
ves részként integrálódni a tőkés gazdaságban, /Az 

agrárnépesség jellemzőit lásd az előző fejezetben./
A subdesarrollo lényegének megfelelően az aláve

tett társadalmak gyomrukban emésztetlenül hordozzák a 

történelmi fejlődés különböző stádiumainak továbbélő 

maradványait, A külső tőke rátelepedett a prekapitalis-
ta maradványokra és azt nem megszüntette, hanem a maxi
mális haszonszerzés elve alapján konzerválta, hogy a
végsőkig kizsákmányolja. Nem formálta magához hasonló
"rendszer-immanenssé", hanem a meglévő függőségi vi
szonyok megtartásával és konzerválásával vetette önma
ga működése alá.

A tőkeviszonyok tehát "kivülről és fölülről" hatol
tak be a társadalomba, és transzformáló hatásuk csak 

a munkaviszonyoknak csak egy bizonyos szintjéig szürem- 

kedett le. A nicaraguai "parasztság" sok szempontból a 

szakadozott struktúrát fejezi ki. Létében és működésé
ben olyan átmenetet mutat a tradicionális és a modern 

termelőerők között, mely éppen az átmenet előbb vázolt 

"szakadozott" jellegéből következően sajátos ellent-
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mondásokkal és kérdőjelekkel teli. Ezért vagyunk 

kénytelenek még a "parasztság" fogalmát is - subdesar- 

rollo elemzésünk egyik leggyakrabban használt jelzőjé
vel a "sajátos"-sal illetni. A kifejezés ugyanis je
lenti a vérségi alapon szerveződött termelőközössége
ket, a rokoni kapcsolataikat - reciprocitás vagy há
zasság révén - állandóan erősitő faluközösségeket is.
De ide soroljuk a tőkeviszony térhóditása következté
ben beindult - főleg nemzetségi egységekben szervező
dött - migrációs vándormozgalmakat is, melyekben a 

prekapitalista közösségek az év meghatározott hónapjai
ban tőkés munkaerőként funkcionálnak, máskor pedig fa
lusi földközösségekben reprodukálják önmaguk önellátó 

kistermelő létét Zelaya, Boaco és San Juan frissen 

feltört szüzfoldjein.
Mint ahogy a nagyburzsoázia sem vált - a külső 

tőke függvényében - önálló arculatú osztállyá, úgy az 

alávetett osztályok is heterogén összetételük és fej
lődési vonaluk miatt nem alkottak önálló, önmagáért 
létező, kohéziós tudattal rendelkező osztályt. Többek
között az okozza a klasszifikáció nehézségeit, s a 

subdesarrollo értelmezési - elemzési különbségeit.

/А,Gunder Prank, I.Wallerstein, Samir Amin, M.de
ццCastilla Urbina, Diaz Chávez, Aldona Losada, stb./
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A marginális rétegek a subproletáriátus az agrár- 

népesség bomlásának ’’termékei*'. Mint városi proletá
rok meghatározott periférikus körzetekbe koncentrá
lódnak, Munkamegosztásban elfoglalt helyük és szere
pük /alkalmi munkások, munkanélküliek/, hasonló 

tartalmú és szintű szellemi tőkéjük/vallás, analfabe- 

tizmusstb./, értékrendszerük és életvitelük /család
centrikusság, sajátos dinamizmus és mobilitásképes
ség stb,/ alapján tartoznak össze és különülnek el 
más rétegektől. Élethelyzetük, a lakhely szerinti 
összetartozás és szolidaritás érzését alakitotta 

ki köztük. Anyagi és szociális helyzetüket néhány 

adattal érzékeltetjük.
A városi marginális rétegek a periférián, önálló 

barriokban élnek. Managua főváros lakóinak 30-40 %-a 

minősithető marginálisnak. 31 marginális barrioban se 

vízvezeték, se villanyvezeték, se kövezett utca nin
csen, nyolcban csak villanyvezeték van. A hivatalos 

statisztikai adatok szerint 1971-ben az egy főre jutó 

évi jövedelem 2450 cordoba /kb. 300-350 dollár/ volt. 

A hivatalos adatok azonban nem szólnak a jövedelem 

egyenlőtlen elosztásáról, A marginális negyedekben 

végzett reprezentativ felmérések szerint a lakosság 

évi keresete mindössze 1250 cordoba /150-180 dollár/, 

vagyis az országos átlagnak csak a fele.L'C
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Ha számításba vesszük, hogy egy marginális család 

főből áll, akkor a helyzet még súlyosabb, 

hiszen a kereső családfő jövedelme hét felé oszlik meg. 
Egyes barriokban még drámaibb a helyzet: a lakosság 

87 %-a 800 cordoba alatt,20 %-a pedig 200 cordoba 

alatt keres. /Zona del Lago és Zona del Oriental/.
A főváros lakóinak többsége faházakban él, 53 %-uk 

alkalmilag tákolt bádog- és kartonházakban. A Zóna 

del Sur területén a házak 80 %-a épült fából és karton
ból, 73 %-nak nincsen semmilyen padlózata, 69 %-uk 

egyetlen helyiségből áll,
A falvak lakásviszonyai sem adnak kedvezőbb képet. 

Egy 1971-es reprezentativ felmérés adatai a következő
ket mutatják:*

hét-tiz

Abszolút száma Relativ
aránya/db/

/%/

Nyaraló 

családi ház 

Viskó /rancho/ 

Alkalmi épitmény

1100 0,8
69300
69700

49,3
49,5

500 0,4

140600ÖSSZESEN: 100,0

Az alávetett osztályok léthelyzete valóban kriti

kus. Valódi megoldást csak a strukturális változás\
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I
hozhat számukra. Ám önmaguk nem voltak képesek önál
ló politikai erővé szerveződni. Többszörös alávetett
ségükből eredő társadalmi feszültségük nem adekvát 
konfliktusokban sült ki, nem a politikai mezőben feje

ződik ki, hanem a politikai hatalom által a felszin

alá szorítva irracionális-kompenzációs föloldódásokban
kényszerült /alkoholizmus, kábítószer fogyasztás, 

prostitúció, vallás, misztika, stb,/
A holtágba terelt feszültségek azonban előbb-utóbb 

átszakitják a mesterséges torlaszokat és megtalálják 

a belső energiájuk fölszabadításához szükséges fo
lyammedret.

i
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III. FEJEZET

A hatalmi válságtól a somozizmus bukásáig

/1972-1979./
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III. FEJEZET

A HATALMI VÁLSÁGTÓL A SOMOZIZMUS BUKÁSÁIG

/1972-1979./

1. Demográfiai változások 

a/ Népességmutatók 

Ъ/ Földrengés és következményei

2. Gazdasági élet
a/ Az agrártermelés
Ъ/ Az ipar rekonstrukciója és a tóke modernizációs 

törekvései
с/ A Bányászat, a feldolgozóipar és a kereskedelem

3. A hatalmi mező tagolódása
a/ A strukturális válság és a politikai hatalom 

Ъ/ A szimbolikus javak újratermelésének szférái 
с/ A katolikus egyház szervezete, ideológiai-poli

tikai arculata
d/ Az állam intézményei és apparátusa 

e/ Politikai pártok és szakszervezetek

4. A hegemóniáért folytatott harc
a/ A gerillamozgalmaktól a Sandinista Nemzeti 

Felszabadulási Frontig
Ъ/ A középosztály egzisztenciális válsága és forra- 

da Írnia so dása

с/ A totális diktatúra kiépitésének kisérlete és 

bukása
d/ Állam és hatalom
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1. DEMOGRÁFIAI VÁLTOZÁSOK

a/ Népességmutatók
Nicaragua népessége 1978-ra elérte a 2,4 millió 

főt. Hivatalos adatok szerint /ОЕБЕС/ a lakosság igen 

fiatal, 67 %-uk /1629/ 25 év alatti.'1

abszolút
érték
/ezer/

relativ
értékÉletkor /%/

25,6
23,2
20,8

30,4

4 éves 415
5-9 378

10 - 14 339
49615 - 25

25 év alatti 1629 100,0

1975-ben hivatalos adatok szerint születési arány
szám 4,23 %, a halálozási 1,22 %-os volt. 1976-1977- 

ben 146000 gyermek halt meg, vagyis ezer élve szüle
tett gyerekből 121, Ez 

merikai viszonylatban a legmagasabb. A halál okának 

83 %-Ъап a hiányos táplálkozást jelölték meg. Vizsgála
tok szerint 100 gyerekből csal 17-nek volt normális a 

testsúlya és a testalkata. Az Egészségügyi Minisztérium 

adatai szerint a gyermekhalálozások a következőképpen 

oszlottak meg:

a halálozási mutató latin-a-
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I
I

számszerű
mutató

relativ 

arány/%/életkor

4,31 nap hal meg 

1-6 nap hal meg 

1-27 nap hal meg 

28 nap és 11 hónap közöiít 9607

575
9,11218

14.8
71.8

1980

13380 100,0

1976-os adatok szerint a Csendes-Óceáni zónában 

ország népességének 62 %-a él, négyzetkilométerenként 

73,3 lakos, Népsűrűsége több, mint háromszorosa az 

országos átlagnak /20,36/, Az Észak-Közép régióban 

él az összlakosság 30 %-a, az Atlanti partvidéken 

8 %—a,

A vidéki városi lakosság megoszlását mellékelt 

táblázatba foglaltuk. Az 1972-73-as városi népesség
csökkenés a managuai földrengés következménye. Az 

1974-75-ös vidéki lakosságcsökkenés a fővárosba való 

visszaáramlást jelzi,

A Központi Nicaraguái Bank 1977-ben 714 ezer fő
re becsülte az ország gazdaságilag aktiv népességét 
/РЕА/, mely az összlakosságnak mindössze 30 %-a.

\
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'A PEA a következőképpen oszlik meg: a mezőgazdaságben 

45 %-uk dolgozott, az iparban 15 %-uk, a harmadik szek
torban pedig 40 %-uk. A munkanélküliség 1979-re 33 %-ra 

emelkedett. A mezőgazdasági négy hónapos idénymunka 

300 ezer embert kötött le, befejeztével azonban nyolc 

hónapig 90- %-uk munkanélküli maradt. A gazdaságilag
aktiv népesség foglalkoztatását és megoszlását az aláb

írbi táblázat dokumentálja:

1976 19781977 1979

Gazdaságilag aktiv 
népesség /РЕА/ ezer/ 683 761714 739
fő

507Foglalkoztatottak 
/ezer fő/

629 651 632

Munkanélküliek 
/ezer fő/

59 62 107 254

Munka nélküliek 
/%-Ъап/ 8,7 8,7 14,5 33,3

b/ Földrengés és következményei
A hetvenes években nyilvánvalóvá vált, hogy a nicara- 

guai társadalom belső feszültségének egyik indukátora az 

agrárgazdaság strukturális válsága.

1972. politikai. feszültségekkel terhes év volt. A 

két párt fölbomlott paktumát csak úgy lehetett vissza-
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állítani, hogy Somoza D, nem jelöli magát köztársasá
gi elnöknek, hanem egy három fős triumvirátus veszi 
át az ország ügyeinek irányítását.

Az igazi megrázkódtatást azonban - melynek szer
teágazó, hosszutávu következményei lettek -, a ter
mészet produkálta, 1972, decemberében földrengés 

rázta meg az ország fővárosát Managuát. A pusztítást 

10 ezer halott, 20 ezer sebesült, 53 ezer rombadőlt 
ház és 70 ezer megrongálódott ház jelezte, A főváros 

43 km^-ből 27 km^-re terjedt ki a földrengés, ebből
О 19

13 km település teljesen elpusztult,
A főváros megbénult. Az ország elektromos vezeté

kének 60 %-a, kórházi ágyainak 100 %-a Managuában 

volt, s a földrengés következtében mind megsemmisült. 
Több mint 50 ezer ember vált munkanélkülivé, 200 ez
ren hagyták el a fővárost, hogy az ország máv váro

saiban lévő rokonaiknál keressenek menedéket. A kelet
kezett kárt egyes források 772 millió dollárra, mások 

1500 millióra becsülik,^
A földrengés epicentruma a város történelmi köz

pontjára és a kertvárosra esett /Zona del Occidental 
és Zona del Lagó/, kevésbé károsította a marginális 

perifériát /Zona del Oriental és Zona del Sur/. A leg
súlyosabb károk a kereskedelmet érték, 118 kereskedel
mi vállalkozás omlott össze, az országos mennyiség
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35 %-a, Szinte teljesen elpusztultak a kereskedelmi 
lerakatok, raktárak, jármüvek, áruházak, közép és kis
vállalatok. A gazdasági életben úrrá lett a pánik és

aaz anarchia,
A megbénult országban a Nemzeti Gárda főparancs

noka - A, Somoza - vezetésével Rendkívüli Nemzeti Ta
nács alakult, mely a rendkívüli helyzetre hivatkozva 

átvette a teljes polgári hatalmat.

A megalakult Rendkívüli Nemzeti Tanács első nyi
latkozataiban decentralizációról beszélt és a főváros 

lakosságát 300 ezer főben határozták meg. A következő 

évek azonban mást bizonyítottak. Semmilyen újjáépíté
si terv, vagy koncepció nem készült. Az egyes megyék 

gazdaságait nem erősítették meg, népesség-fölszivó, 

munkaerő-lekötő erejük igy semmit sem növekedett. 
Megnőtt viszont a zavar és fejetlenség az állami ad
minisztrációban, különösen az egyes minisztériumok 

között az újjáépítés vonatkozásában, 1973-től kezdve 

megindult a fővárosba való visszaáramlás és 1974 vé
gére már ismét Managuába koncentrálódott Nicaragua 

30 %-a. Ezáltal azonban koncentrálódott a gazdasági- 

-társadalmi feszültség is, A földrengés ugyanis még 

inkább kiélezte a hatvanas évek végétől fokozottan 

érzékelhető strukturális válságot. Nézzük meg a vál
ságfolyamatot gazdasági szempontból!

A
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2, GAZDASÁGI ÉLET

a/ Az agrártermelés
Az alulfejlett társadalmak mezőgazdaságának fej

lesztésének - Gudnar Myrdal szerint - kétféle útja 

kínálkozhat. A szabad földterülettel nem rendelkező 

országokban a kisgazdaságok magas szintű gépesítése, 

intenziven gazdálkodó kisbirtokok kialakítása,
A nagykiterjedésü agrártermelésre alkalmas szabad 

földekkel rendelkező országoknak elsősorban extenziv 

módszerekkel közepesen magas termésátlag elérésére 

kell törekedniük. Nicaragua számára ez utóbbi lehető
ség biztosította volna a felemelkedést, a gazdasági 
és társadalmi fejlődést.

Az ország fejlődésének egyik sajátossága - éppen 

a fajlagos tőkehiány miatt - alacsony, kezdetleges 

technikai-technológiai színvonala. Különösen a belső 

fogyasztásra szánt élelmiszertermények /bab, kukorica, 

yuca/ termelékenysége rendkívül alacsony, A relativ 

tőkehiány különösen a hatvanas, hetvenes években suly- 

totta a mezőgazdaságot. Az I960 és *70 közötti 327 

millió cordobás külföldi tőkebefektetés 77,5 %-a a 

mezőgazdaságba. A 8 millió cordobás agrárberuházást 
szinte majdnem teljes egészében az exportterménydc 

I kapták.^'
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A hetvenes évek Nicaraguájának paradoxonja - ha 

tetszik, strukturális válságának egyik negnyilvá- 

nulása -, hogy migya nagykiterjedésü megmüveletlen 

földdel rendelkező ország lakosságának többsége a 

létminimumon tengődött, az élelmiszerhiány miatt, 

addig az agrártermelés 68 %-át külföldre exportál
ták.

A hetvenes években is csak lassan nőtt az agrár
tőke befektetés, sőt a magánszektor részéről határo
zott visszahúzódás volt tapasztalható. Az agrárberu
házás 1975-ben mélypontra süllyedt, s a feszültségek 

később aem oldódnak, A mezőgazdasági termelők és 

állattenyésztők által 1976-ban fölvett kölcsönök az 

az évben folyósított kölcsönöknek mindössze 12 %-át 
tették ki. Ha számításba vesszük, hogy a lakosság 

55 %-a a körzetben mezőgazdaságból él, akkor a beru
házási arány rendkívül alacsonynak tűnik. A brutto 

nemzeti termelés és az agrártermelés alakulását az 

alábbi táblázat szemlélteti:*

*
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Évenként részese
dés a PIB- 
ből /%-ban>

agrárter
melés /mil
lió cordo- 
bában/

PIB
/millió cor- 
dobában/

1156 23.5 

22,8 

23,3
25.5 

23,3 

22,9 

22,1

49231971.
11621972. 5098

5306 12381973.
135159811974.

6112 14271975.
1976. 6468 1485

6866 15151977.

A mezőgazdaság termelési szerkezetében nem történt 

lényeges változás. A hagyományos exporttermékek megő
rizték vezető szerepüket. A gyapot, a kávé, a hús és 

a cukor mellett a fa és a dohány is jelentős export
termények közé került. Visszaesés csak az 1975-ös 

alacsony világpiaci kereslet idején volt. A gyapot 
25 %-os exportcsökkenését értékben nem tudta ellensú
lyozni a cukorexport növekedése. A hetvenes évek má
sodik felében bekövetkezett kedvező világpiaci árvál
tozások számottevően növelték a gyapot- és kávéexport 

értékét. Bár a termények mennyiségi növekedése kevés
bé volt jelentős, sőt egyes időszakokban bizonyos 

visszaesés is bekövetkezett /gyapot 1978-79/, mégis az 

agrárexport bevétele a hetvenes években egyenletes nö
vekedést mutat /Lásd a mellékelt táblázatot!/ '



A legfőbb agrártermények /ezer dollárban/

Termények 1971. 1976.1972. 1973. 1974. 1975. 1977.

62.800 63.200gyapot 41.300 150.600135.900 95.500 130.500 I

Hkávé 46.10029,200 33.000 44.000 48.000 119.300 198.700 vx:

11.600cukor 15.200 13.500 12.200 42.500 I52.800 27.800

28.600 21.600 26.900 27.600hús 38.200 44.400 37.200

3.600 6.900 6.100fa 5.400 5.500 9.900 9.100

dohány 4.6002.300 3.500 2.900 3.900 4.000 4.400

Összesen: 117.600 435.600160.000 178.600 360.000231.300 225.500
Részesedésük az 
ossz.exportból 
%-ban

forrás:a -Banco Central 
Situacion

62 64 64 60 60 66 68

1 idatal alapgárt 
del sistema educativo im. 14 o.

J3
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A hetvenes évek jelentősebb agrárberuházásai a városok
ra koncentrálódtak /cukor, gyárak, alkohol-lepárló üze
mek, és vágóhidak épitése/.

A mezőgazdasági exportból származó bevétel jelen
tős része az ipari szektorokba vándorolt. Egy alapve
tően agrárország burzsoáziája saját mezőgazdaságát is 

kizsákmányolta, azáltal, hogy az ott megtermelt érték- 

többletet nem a mezőgazdasági bővitett újratermelésre 

fordította, hanem az építőiparba, vagy a kereskedelmi 
tevékenységbe fektette be, így a hetvenes években a 

piac nem válhatott az agrárszektor termelőerői fejlő
désének olyan mértékű indukátorává, mint amelyet a 

külső piaci feltételek lehetővé tettek volna.
A mezőgazdasági tőke város felé fordulása része 

volt a kereskedő és termelőtőke összekapcsolódási fo
lyamatának, a finánc-oligarchiát megerősödésének.

Az 1976-os reformrendeletek keretében alakult meg 

a Paraszti Jólét Intézete /ШВ1ЕШГ0/, Céljának a mun
kaerőfelesleg lekötését jelölte meg. Kistermelőknek 

bizonyos feltétel mellett, állami hiteltámogatást 

nyújtott a kistermelőknek magtárépitésre, megelőlegez
te terményeik árát, bekapcsolódott a terménykereske
delembe, stb. Az IXTOIERHO-t, mint minisztériumok fö
lött álló állami szervezetet Somoza diktátor ellenő-

1Л
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í
rizte, s igy stratégiai funkciót is kapott. A"meg- 

bizható" parasztcsaládok soraiból kerültek ki a 

Nemzeti Gárda utánpótlásai.
A földbirtok koncentrációja 1972 és 1979 között lé

nyegében nem változott, A lakosság 0,6 %-át kitevő 

agrárburzsoázia /1000 manzanas fölött/ birtokolta a 

földterület 31 %-át-»ugyanakkor a lakosság 58 %-át ki
tevő kisbirtokosok /10 manzanas alatt / a megművelhe
tő földnek alig 3,5 %-át mondhatták magukénak»1

E strukturális aránytalanság egy olyan Nicaraguát 
jellemzett, ahol az ország területének 60 a földműve
lésre alkalmas megmüveletlen földterületet /kiirtat- 

lan dzsungel, feltöretlen szüzföld/.

b/ Az ipar rekonstrukciója és a tőke modernizációs törekvései
A hatalmi mező erőteljesebb funkcionalizálódása 

már az 1930-as *40-es években megindult. Az ötvenes 

években kialakultak azok az erővonalak, melyek tovább 

kristályosodva meghatározták a hatvanas, hetvenes évek 

gazdasági-politikai harcait.
Az 1972-es földrengés után Somoza vezetésével mega

lakult Rendkívüli Nemzeti Tanácsban /Comité Nációnál 

de Emergencia/ mindhárom nagy tőkés csoportosulás kép
viseltette magát: a BANIC részéről A. Sacasa Guerrero

H
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I

és J. A, Montealegre a BANAMERICA részéről Enrique 

Pereira és Sandro Palazio, a somozista CAPSA részé
ről A. Osorio Peters és Eugenio Dudkewicz.

A földrengés után a gazdasági tevékenység először 

az építőiparban éledt újjá. 1973-74-ben ide irányul
tak a legnagyobb tőkebefektetések. A rombadölt keres
kedelmi és infrastrukturális szektor helyreállitása 

mellett a fővárosba fokozatosan visszaáramló népesség 

is termelést ösztönző keresletként hatott az építői
parra, 1973-ban Managuában több mint 50 építőiparral 
kapcsolatos kereskedelmi társaságot tartottak nyilván.

iparág igérte. Különösen 

jól jövedelmezett a telekspekuláció, az építőanyag- és 

az ingatlankereskedelem. Az igazán nagy profitot azon
ban mégis a vezető gazdasági-pénzügyi csoportosulások 

vágták zsebre,

A következőkben megkíséreljük nyomon követni azt a 

folyamatot, mely a nagyburzsoázia különböző érdekcso
portjai közötti konfliktusok kiéleződéséhez és a vál- 

sághelyzet elmélyüléséhez vezetett.
A BAUAMERICA a "Bienes у Raices S.A." /BIRSA/ ingat

lanügynökség és az "Inmobilaria de Seguros" biztositó 

társaság révén vált érdekeltté az az újjáépítésben, 

emellett több építőanyag-kereskedő és lakóháztervező 

vállalkozást finanszírozott.

/3

A legnagyobb hasznot ez az

ti
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A BANIC elsősorban a Financiera de Vivienda 

/FINANSA/ társaságon keresztül kapcsolódott az építői
parhoz. Nagy lendülettel vetette magát a telekspekulá
cióba, a lakástervezésbe és kivitelezésbe. De ingatlan 

biztosításokkal is foglalkozott. Nemsokkal a földren
gés után már tizenkét épitési vállalkozás fölött 

diszponált, köztük olyanok fölött mint a tervezéssel 
foglalkozó Arguitesca, a Servicios Technicos S.A 

CONTESCA, a Prestamo de Nicaragua stb. Lakóházépités 

mellett fölvállalta városnegyedek, kereskedelmi köz
pontok, raktárak és áruházak épitését is.

A somozista CAPSA csoport a hatvanas években még 

kevésbé foglalkozott épitési vállalkozással. A földren
gés után azonban megsokszorozta ilyen irányú tőkebefek
tetéseit, Jelentősen megkönnyitette helyzetét vezetőjé
nek Anastasio Somozának pozíciója. Somoza megválasz
tatta magát Managua főépítészének, s igy nemcsak a kül
földi segélyek futottak az ő kezébe, de mint a város 

főtervezője, a telekértékesitések az épületbontások, 

az eladások és a megrendelések legmagasabb szintű jó
váhagyója lett, így a többieknél előnyösebb feltételek 

között szállhatott be az építkezésekért folyó versenybe.

Tőkéjét az építőiparba összpontositva Somoza át
szervezte hagyományos üzemeit és egy hatalmas építőipari

a* 9

i'b
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konglomerátum kiépítésébe kezdett. A földek, telkek 

fölvásárlására és eladására, épitőanyag-kereskedésre 

klienshálózata révén különböző vállalatokat szerve
zett: Companie de Demolicionen, Constructore de 

Viviendas, Remoción de Escombros, Eguipos Pesados 

Materiales de Construccion, Accesorios у 

Mobiliario stb.
Ezzel párhuzamosan intenziven bővitette cement

gyárainak kapacitását, hogy monopolizálhassa a ce
ment- és utaszfalt gyártást, Fémipari vállalataiban 

átálltak tetőfedő lemezek és áthidaló gerendák készí
tésére, melyeket az arra a célra lérehozott РАШСЪЕАВ 

és ЖЕСАЫТ társaságokon keresztül értékesített. Emel
lett Somoza kisajátította a házbontásokat és a bontás
anyag fölvásárlásokat. A középosztály rombadölt háza
it - monopolhelyzete révén - potom áron vásárolta meg 

és a bontott épitőanyagokat többszörös áron értékesí
tette. A bontás faanyagból előregyártott faházat ké
szített, amit mind a városban, mind a periférián több
szörös felárral adott el a hajléktalanoknak, /CASANICA, 
Somoza-Vivienda,/ Kiépített kereskedelmi hálózata ré
vén fokozatosan az építőipar minden területéről kiszo
rította versenytársait, Somoza a telek- és épitőanyag- 

-spekulációival a nyomorból és kiszolgáltatottságból

S.A * 9

\b\
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I

óriási tőkét formált, mig a lakosság tizezrei fedél 
nélkül maradtak, ideiglenes tömegszállásokba kénysze
rültek.

Hűen a dinasztia hagyományos spekuláns-kereskedő 

stílusához a tőkegyarapitás minden lehetséges eszkö
zét kijátszották, Somoza saját sajtófőnökét nevezte 

ki várostervezési miniszterré, hogy sötét üzleteinek 

legális formát adjon. Közvetlen családtagjait, munka
társait, gazdasági szakembereit, bizalmasait és kato
natiszte j it helyezte az állami intézmények élére, s 

az ez ellen tiltakozókat egyszerűen leváltotta. Óriá
si felháborodást váltott ki a közvéleményben, amikor 

nyilvánosságra került, hogy Somoza a külföldi kölcsö
nök és segélyek tetemes hányadát elsikkasztotta, a 

gyógyszer, ruha, élelmiszer, stb. nemzetközi segély
szállítmányokat pedig pénzért árulta, s a bevételt 

megtartotta, 1973-74-ben a Somoza-CAPSA Csoport csáp
jai már olyan területek monopolizálásába kezdtek, 

amelyek korábban a BANAMERICA és a BANIC érdekköré
be tartoztak,

A feszültséget tovább növelte, hogy 1974-ben csök- 

a külföldről jövő különböző segélyek. Az út

hálózat rekonstrukciójának befejeződésével az építő
ipar egyre kevesebb munkalehetőséget kinált.

kentek

’

^4
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Áz 1974-es 1,7 milliárd cordobás brutto tőkebefekte-
ЛС.

tés 1975-re 1 milliárdra esett vissza.
A társadalmi feszültségen Somoza csak úgy tudott 

úrrá lenni, hogy 1974 végén - egy sandinista gerilla
akció ürügyén - kihirdette a rendkivüli állapotot, 

hevezette a statáriumot és a sajtócenzúrát.
Az 1975-os gazdasági mélypont előidézésében nagy 

szerepe volt a visszahúzódott észak-amerika tokének. 
Richard Nixon amerikai elnök bukásának ugyanis komoly 

következményei voltak. Nixon bukása magával hozta a 

déli Sünbelt-Hughes tőkecsoport visszaszorulását.
Az Egyesült Államok hazahivta Somoza-barát managuai 
nagykövetét. Az uj nagykövet egy uj regionális politi
kai stratégiai koncepció szellemében nemcsak Somozát 
és egész diktátor militarizmusától igyekszik elhatá
rolni magát, de a gazdaságpolitika területén is uj mo
dell kidolgozására törekedett. Nyomásának a diktátor 

kénytelen volt engedni.
A Pénzügyminisztérium 1976/122. számú rendeletét 

Somoza törvényerejű rendelete követte. Eszerint Nica
raguát "Szabad Ipari Export Zóná"-vá /АРЕХ/ nyilvání
totta, ami biztosította a gépek és technológiák vám
mentes behozatalát az országba. Az ipari beruházások 

ösztönzésére lehetővé tették, hogy külföldiek földet, 

ipari és infrastrukturális intézményeket bérelhessenek.

ffo
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«
Az úgynevezett APEX rendeletek "hivatalosan” 

propagált célja a külföldi tőke visszacsalogatása, 

modern ipari üzemek alapitásával a munkaerőfölösleg 

csökkentése. A koncepciózusán végiggondolt terv a 

megbukott Közép-Amerikai Közös Piac első korszakát 
kivánta visszahozni. Az APEX-rendelet figyelembe 

vette az 1972-73-as világgazdasági válság után 

kialakult uj tipusu nemzetközi munkamegosztást és 

elfogadta az uj piaci, értékesitési eljárásokat.
Az eddigi nyersanyagexport helyett a félkész vagy 

késztermékek exportját kivánta előtérbe helyezni. 

Ennek szellemében Somoza az állami intézmények révén 

- de nagyrészt saját haszonra - jelentős gép- és 

technológia vásárlásba kezdett. A magánszektor kö
vette példáját. Ennek következtében a kiadásoknak 

csak 17 %-át fordították fogyasztási javak beszerzé
sére, és 79 %-át beruházásra, A merész vállalkozást 

külföldi pénzintézetektől fölvett hitellel támasz
tották meg.

Az 1976-os és 1977-es év gazdasági befektetésé
nek megoszlását az alábbi táblázat szemlélteti:^'

$
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I

A beruhá
zások re
álnöveke
dése /%/

1976.
/millió
cordó-

1977.
/millió
cordoba?

Befektetések
ba

688Magánbefektetések 

gépek vásárlása 

épitkezés 

egyéb

1275 85
615453

276 305
35041

Állami befektetések 

épitkezés 

gépek vásárlása

56718458

383355
103 334

Összes befektetés 1447 1994 79

A rendkivüli jelentős beruházások uj munkalehetősé
geket teremtettek, de csak rövid távra. A tőke ilyen 

mértékű állóeszközben való lekötése ugyanis csak óriá
si külső adóssággal volt lehetséges. 1977-ben a bevé
telek 1.790 millió dollárt tette ki, mig a kiadások 

meghaladták a 2.740 millió dollárt, A külső adósságok 

megközelítették az 1 milliárd dollárt.
Az 1975-ben közzétett Nemzeti Újjáépítési és Fej

lesztési Tervről 1977-ben kiderült, hogy módosítani 
kell. Irányvonala szerint ugyanis 1981-re 2,4 milli- 

árdre nőtt volna Nicaragua adóssága. 1977-ben fölül

te
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vizsgálták a rekonstrukciós tervet és radikálisan
a.

csökkentették az ipari tőkebefektetéseket. 1977-ben
az ipari szektro termelése 0,1 %-kal csökkent, az

M.
építőiparé pedig 41 %-kal. A folyamat együtt őárt a 

munkanélküliség növekedésével és 1976-től a kétszám
jegyű inflációval. A forgalomban lévő pénz 190 millió 

cordobával gyarapodott, 1977. szeptemberétől pedig - 

- főleg a politikai bizonytalanság miatt - megindult 
a tőke külföldre áramlása, menekülése.

A bruttó nemzeti termék megoszlása az APEX beveze
tése után a következőképpen alakult /milliárd cordo- 

bában/ l°'

1976. 1977. 1978. 1979.

Első szektor 2,9 3,5 3,7 3,9
Második szektor 3,63,4 3,7 3,3

6,6Harmadik szektor 7,6 5,68,3

Összesen: 12,9 15,7 14,9 12,9

A hetvenes évek gazdasági fejlődését a következők
ben összegezhetjük: 1973-74-ben a külföldről pumpált 
jelentős pénzküldemények és nemzetközi segélyszállit- 

mányok révén erőre kapott nicaraguai gazdaság 1975-ben 

ismét a mélyre süllyedt. Az 1976-ban - már megkésve -

\o>
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végrehajtott "Szabad Zóna" reform sem sokáig éreztette 

hatását. Az APEX-terv 1978-as bukásával még világosab
bá vált, hogy Nicaragua fejlődésének gátjai és fékjei 
a gazdaság mélystruktúrájában rejlenek. Csak alapvető 

strukturális reformokkal emelhető ki az ország az ál
landó krizisállapotból. Erre azonban az állagvédő somo- 

zizmus - lényegéből fakadóan - képtelen volt.

с/ A bányászat, a feldolgozóipar és a kereskedelem szer-
kezete

A nicaraguai kiteimelő ipar elsősorban amerikai 
bányásztársaságok kezében volt, Tovább-bővitették 

arany és ezüsttámáikat, A bauxittermelés 1973-ban 

elérte a 13,5 millió tonnát, A jelentősebb ásványkin
csei között szerepel a nikkel, a higany, az ólom, a 

barnaszén, a réz, a vas, az ón, az antimón és a 

wolfram. A színesfémeket azonban nem az országban 

dolgozták fel, hanem külföldre szállították.
A feldolgozóipar legjelentősebb beruházása egy 

olajfinomitó épitése volt. A kézműipar uj ágazataként 
jelentősebb a szivar és cigerettagyártás. A feldolgozó- 

ipar a következő termékeket állitja elő: sör, 

gyufa, oldható porkávé, üdítőitalok, kristálycukor, 

édesség, szappan, bútorok és gyapotszövetek. A termé
kek nagyrésze a mezőgazdasági terményekből készül,

и
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A tejpasztőröző üzemek mellett még számottevőek a 

főváros vágóhidjai.
Külkereskedelmére jellemző - gazdasági szerke

zetéből következően - az agrártermények, a nyersanyag 

és ásványkincsek, valamint a kézműipar termények ex
portja, Importját főleg gépek, berendezések, techno
lógiák és ipari termékek alkotják.

A külkereskedelem megoszlása /millió dollárban/2

1976.1975.1974. 1977. 1978.

562 586516Import 532 704

629 646381Export 375 541

1976-ban 200 ezer turista járt az országban.
A turizmusból származó bevétel 27 millió dollárt tett
ki, ami a nemzeti jövedelemnek mindössze 1,5 %-át

?3jelentette,
A nicaraguai gazdasági életben a magánszektor 

reagált a leggyorsabban a hetvenes évek végén je
lentkező hatalmi válságra. A politikai bizonytalan
ság miatt a tőkés vállalkozók 1977-ben 63 millió 

dollárt, 1978-ban 275 millió dollárt és 1979-ben 

503 millió dollárt menekítettek külföldre. Ennek 

következtében 1979-re 254 ezer ember vált munkanél-
\

1.
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külivé, ami a gazdaságilag aktiv népesség 33 %-át tette
гi

ki.' A hetvenes évek végén - a hatalmi válsággal egyidő 

ben - kialakult gazdasági válság a társadalom minden ré

tegét súlyosan érintette.

3. A HATALMI MEZŐ TAGOLÓDÁSA

a/ Strukturális válság és politikai hatalom
A somozizmus a hetvenes évekre egy olyan, addig tu

dományosan még le nem irt uralmi rendszert hozott létre, 

melyben a gazdaság modernizálódott, dinamikusan fejlődött, 

ugyanakkor a politikai-hatalmi struktúra lényegében vál
tozatlanul konzerválódott. A külföldi tőkebefektetésekre 

alapozott gazdaságfejlődés, iparosítás, gépesítés "felül
ről'’ és "kivülről" tovább bomlasztotta az elmaradott ag
rártársadalmat. E folyamat azonban nemcsak uj ellentmon
dásokat termelt ki, hanem nagyrészt föloldatlanul hagyta 

a fejlődés korábbi időszakából magával hozott ellentmon
dásokat is

Dolgozatunk korábbi fejezeteiben a gazdasági-társa
dalmi struktúra vizsgálatára összpontosítottuk a figyel
münket, A strukturális válság legfőbb jegyeit az alábbi
akban foglalhatjuk össze:

Az iparosítás nem volt képes megszüntetni a munka- 

nélküliséget, sőt az urbanizáció csak fokozta a nagyvá
rosi nyomort, A mezőgazdaságban a tulajdonviszonyok és 

a fajlagos tőkehiány megakadályozták a munkaerő és a 

művelésre alkalmas földterületek teljes kihasználását.
Az agrárnépesség 58 %-a a megművelt területnek mindösz- 

sze 3,4 %-át mondhatta magáénak.

n
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Az ország agrártermelésre alkalmas földterületének csak 

a felét vonták művelés alá, ugyanakkor az agrármunkaerő 

50-60 %-ban kihasználatlan /subutilizacion/ volt. A 

népességrobbanás /évi 5,1 %/ tovább növelte a feszült
séget.

A nemzeti jövedelem növekedése az aránytalan elosz
tás miatt csak növelte a társadalmi osztályok közti sza
kadékot. A brutto nemzeti jövedelem 28 %-án a lakosság
5 %-b osztozott, mig a létminimumon tengődő 50 %-nak

гг
csak 15 % jutott.

A gazdasági-társadalmi mélystruktúra válsága soha 

nem tükröződik mechanikusan a hatalmi szférában. A ha
talom - lényegét tekintve - gazdasági-társadalmi osz
tályok, rétegek, csoportok közti viszonyrendszer, mely 

a társadalom anyagi és szimbolikus javainak újraterme
lése során, magasabb szinten és eltérő tartalommal ál
landóan újratermelődik.

A nicaraguai hatalmi harc monopolisták és nem
monopolisták között folyt a gazdasági uralomért és a 

politikai hegemóniáért. Az 1972-es földrengést követő 

ujjáépités első éveiben a hatalmi küzdelem gazdasági 

sikon éleződött ki, majd 1975-től az állam ideológiai 
és elnyomó erőszak-apparátusai kerültek a harc előte
rébe .

T
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A hatalmi mező tagolódása elsősorban intézmények

ben és kapcsolatrendszerekben fejeződik ki. Luis Alt
husser "ideológiai államapparátusok"-hak nevezi az 

olyan államba integrált intézményeket, mint az iskola, 

a vallás, a jog, az információs és tömegkommunikációs 

kultúra, a politikai pártok, a szakszervezetek stb. A 

nicaraguai hatalomátvétel folyamata - mint belső erje
dés és a ’légi" rombolása - először ezekben az ideoló
giai államapparátusokban indult meg. Elsősorban azok
ban a szétszórt ellenállási gócokban, melyekben a tö
megek mindig rendelkeztek bizonyos helyi autonóm-hata
lommal /iskola, egyház, tömegszervezetek, területi szer
veződések /. Ezek a népi önvédelmi-ellenállási gócok 

megerősödve, a lokális keretekből kilépve váltak való
di hatalmi központokká. Tevékenységük koordinálása és 

egyesülésük minőségi fejlődést jelentett a hatalomát
vétel felé.

Az eddigiekben elsősorban Nicaragua gazdasági-tár
sadalmi struktúrájával foglalkoztunk. A továbbiakban 

megkíséreljük bemutatni az ideológiai államapparátust, 

vagyis az államapparátusnak azokat a stratégiailag fon
tos területeit, melyek a hatalmi erjedés központjaivá 

váltak.

V
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Ъ/ A szimbolikus javak u.jratermelésének szférái
Ha a hetvenes évek társadalmi változásait akarjuk 

számba venni, akkor feltétlenül szólnunk kell az 

oktatási intézetek megnövekedett szerepéről, s en
nek következményeiről. A földeken és a gyárakban a- 

nyagi értékeket termelnek, az iskolákban és az egye
temeken szellemi értékeket ’’termelnek". A gépesítés 

és a technikai fejlődés egyre inkább megköveteli az 

utóbbi fejlesztését.
Nicaraguában a hatvanas évek iparosításai és a 

hetvenes évek újabb erőltetett ipari tőkebefektetései 
maguk után húzták a szakmailag kvalifikált értelmiség 

kitermelésének igényét, vagyis a szellemi szféra fej
lődését. Bár az iskoláztatás növekedését adatokkal bi
zonyíthatjuk, azonban mindvégig szem elqtt kell tar
tanunk, hogy Nicaragua Latin-Amerika egyik kulturáli
san legelmaradottabb országa. Az analfabéták számát 
még a hetvenes évek végén is 50-70 %-ra becsülték, 

sőt egyes északi megyékben elérte a 90-95 %-ot is.
Mivel a nicaraguai fiatal az európainál korábban 

ér, a szokásosnál nagyobb jelentőséget kell tulajdoní
tanunk a középiskolásoknak. 1971-ben az ország 229 

középiskolájában 61 ezer középiskolás tanult. Eb
ből Managua főváros 84 középiskolájában 26 ezren,'

. (
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vagyis az országosnak több mint egybarmaö része. 

1976-ban, vagyis öt év múlva 243 középiskolában 

30 %-kal több diák /61 ezer/ tanult. A középisko
lásoknak több saját érdekvédelmi szervezetük volt, 

Ezek közül kiemelkedett a Középiskolás Diákmozgalom 

/MES/, melyet a 70-es évek végén politikai szerve
zetté alakitottak át. Az országnak bat felsőoktatá
si intézménye volt. Az 1812-ben alapitott Nicaraguái 
Nemzeti Egyetem /UNAN/ managuai központja mellett 

kihelyezett tagozata volt Carazoban és orvosi fa
kultása Leónban. Egyetemi autonómiája széles körű 

volt, a központi hatalom csak a tanári kar révén 

szerezhetett befolyást. Az 1971-ben alapitott Kö
zép-Amerikai Katolikus Egyetem /UCA/ managuai tago
zatáról már szóltunk. A vállalkozó tőkések képzésé
re szolgált a Harvard Egyesem alá rendelt INCAE 

főiskola. Emellett a hatvanas évek végétől működött 
műszaki főiskola, mezőgazdasági és állattenyésztési 
főiskola és egy történelmi intézet. A felsőoktatási 
intézményeknek 22 ezer hallgatója és 1500 tanárja 

volt.n

Az ötvenes években még csak elvétve találkozunk 

az egyetemeken az alsóbb néprétegek fiaival. Mivel a 

nagyburzsoázia inkább külföldön tanult /Egyesült Ál-

it
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lamok, Spanyolország/, az egyetemi hallgatók főleg a 

középosztályok soraiból kerültek ki. A hetvenes években 

azonban - különösen bizonyos Ösztöndijak, alapitványok 

révén - már egyre több olyan egyetemista volt, aki szár
mazása, anyagi és kulturális helyzete révén az alsóbb 

néposztályokhoz kötődött. Nem véletlen, hogy a fegyve
res harcot választó szandinista gerillák többsége a szo
ciális problémákra legfogékonyabb egyetemistákból került
ki.

A tanárok szerepe is megnőtt, nemcsak az egyetemeken,
de a középiskolákban is. A 10 ezer tanárból 7*800 állami

г!
iskolákban oktatott. Már a 60-as évek végén megalakítot
ták első szakszervezeteiket, melyeket a 70-es években 

politikai platformjukká változtattak. Különösen az 1978- 

79-es sztrájkok idején működött hatékonyan, mint mozgó
sító érdekvédelmi szervezet.

A nicaraguai társadaImi-politikai fejlődés sajátos
sága volt, hogy az iskolák és egyetemek jelentős szere

id.pet játszottak az ország közéletében. A somozista dikta
túra tudatosan üldözte a másként gondolkodókat, a gon
dolkodókat. A magánkézben levő rádióadók csak erősen 

cenzúrázott politikai híranyagot sugározhattak. A te
levízió mindkét csatornája a diktátoré volt. A rádió 

és a televízió, mint tömegtájékoztatási eszköz igen 

jelentős manipulativ erővel bir egy olyan országban,
!
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I

ahol a lakosságnak több mint a fele nem tud Írni, olvas

ni. A sajtó - különösen az 1974-es sajtócenzura leveze
tése után - csak a központilag engedélyezett anyagot kö
zölhette. A két országos napilap közül az egyik Somozáé, 
a másik a konzervatív párti opozicióé volt. Könyvkiadó 

gyakorlatilag nem létezett az országban. Az egyház és 

az egyetemek rendelkeztek ugyan nyomdával, de ezekben 

csak belső kiadványokat vagy időszaki lapokat nyomtat
hattak ki. Még a tankönyvek is Costa Ricában vagy Kolum
biában jelentek meg. Külföldön nyomtatott könyveket csak 

előzetes engedély után lehetett terjeszteni. A tilalmat
Ъоmegszegőket pénz- és börtönbüntetéssel sújtották.

A jogászok szerepe különösen akkor nőtt meg, amikor 

a hatalmat monopolizálok a sajtócenzura bevezetésével 
lehetetlenné tették, hogy a másként gondolkodó Írni 
tudók - politikusok, újságírók - elmondhassák vélemé
nyüket. A letartóztatások és a statáriális Ítéletek 

magukat az ügyvédeket is önálló érdekvédelmi szerve
zetek megalakítására késztették.

Érthető, hogy a nicaraguai értelmiség java része 

külföldre, Costa Ricába, Mexikóba, Kubába emigrált 

/Ernesto Cardenál, Carlos Tunnerman, Sergio Ramirez 

stb./. Az ország történetében volt egy olyan időszak, 

\amikor 100 ezer külföldön élő politikai menekültet tar-

П
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tottak számon. Az otthon maradt haladó gondolkodású ér
telmiség /ujságirók, ügyvédek, tanárok / életét min
dennapos veszély fenyegette.

Bár a nicaraguai értelmiség létszámát tekintve ke
vésbé volt jelentős, s igy önálló pártot vagy politi
kai szervezetet soha nem alakitott. Társadalmi súlyá

val, a hatalom stratégiai pontjain a szimbolikus ja
vak újratermelésében betöltött szerepével azonban a 

hatalomért folytatott harc egyik döntő tényezőjévé 

vált.
с/ A katolikus egyház szervezete, ideológiai-politikaii

arculata
Az értelmiségi funkciót betöltő diákok, tanárok, új
ságírók, ügyvédek mellett szólnunk kell még egy rend
kívül fontos társadalmi-politikai erőről, az egyházról. 

Hivatalos adatok szerint Nicaragua lakóinak 94 %-a ka
tolikus, 4 %-a protestáns /evangélikus/ vallásul A ka
tolikus egyház helyi története a spanyol gyarmatosítás
sal kezdődött, mig a protestáns vallást angol és német 
telepesek terjesztették. Az államhatalommal tradicio
nális kapcsolatban álló katolikus hatalom területi föl

építésében a következőképpen szerveződik:
Nicaragua érseke a managuai főegyházmegyéből irá

nyítja az ország egyházmegyéit. A négy egyházmegye köz

li
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pontja Leon, Granada, Matagalpa és Esteli városokban 

van. Élükön püspökök állnak. Közülük a legtekintélye
sebb a leoni Salazar у Expinoza püspök. Emellett mű
ködik egy főpapi prelátus Juigalpában és apostoli káp
lán a keleti Bluefieldsben.

Figyelemre méltó, bogy Közép-Amerika többi országa
ihoz képest Nicaraguában a hetvenes évek végén átlago
san ugyanannyi hivőre több, mint kétszer annyi pap ju
tott. Mig egy papnak Hondurasban 10 500, Guatemalában

Salvadorban pedig 8040 hivővei kellett fog-
22 .addig Nicaraguában csak 4 550-nel. Ez nem

csak a munka hatékonyságára vetett fényt, de egyben 

a katolikus hatalmi szerveződés strukturáltságát is 

jelentette.
Az egyházi és világi hatalom kapcsolatának gyöke

rei a ’'spanyol korszakból " erednek. Az együttműködés 

a huszadik század folyamán is megmaradt. Az ötvenes 

évek második felétől megélénkült társadalmi mozgások 

a katolikus szervezetet hagyták érintetlenül. A hatva
nas évek urbanizációja növelte az egyház intézményei
nek hatékonyságát. Az alsóbb néposztályok fiainak eg-

10 580,
lalkoznia,

zisztenciális felemelkedésükre a hadsereg mellett az 

egyházi pálya biztosította a lehetőséget.

A vallás intézményeiben a középosztályok mellett
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egyre nagyobb szerephez jutottak az alsóbb néposztá

lyok. Az egyház intézményei struktúrájának tartalmi 
változása kifejeződött mindennapi tevékenységében,
'b nép" felé való orientálódásában. A hetvenes évek
ben kezdték "fölfedezni" a marginális negyedeket, 
a periférikus barriokat, részben, hogy az evangéli
kus vallás térhódítását megállítsák. Az egyház pate
rnalista szellemét csak növelte a nagyburzsoázia hatal
mi konfliktusa, majd az 1972-es földrengés után a 

középosztályok fokozódó aktivitása, melybe az aláve
tett osztályok is bekapcsolódtak.

A változás első jelei az évtized fordulóján mutat
koztak. 1969-ben a püspöki kar által rendezett mana- 

guai nemzetközi konferencián vetették föl először az 

egyházi struktúra korszerüsitésének kérdését. Emellett 

sok birálat érte a püspöki kart, hogy nem határolja el 
magát kellőképpen az akkor még félkatonai jellegű dik
tatórikus somozista hatalomtól.

1971-ben M. Obando у Bravo személyében egy fiatal 

ambiciózus egyházi személy lett Managua érseke. Az uj 
érsek meginditouta az egész eddigi egyházpoliűika re- 

vizióját. Az 1971-es 72-es zavargások nyilt állásfog

lalásra kényszeritették a klérust is. Különösen amikor 

a rendőri terror elől a leőni katedrálisban menedéket
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kereső több mint száz fiatalt a Nemzeti Gárda egytől 

egyik lemészárolta. Az 1972-es körlevélben - melyet 
valamennyi püspöke aláirt - az egyház mindenféle anya
gi és szellemi támogatást megvont a fönnálló somozista 

rendszertől. Ettől kezdve mind több rendszert biráló 

kritika hangzott el az egyház részéről, és ez nagy
ban hozzájárult a somozizmus nemzetközi elszigetelésé
hez.

A katolikus klérus két évtized leforgása alatt ap
parátusában és tartalmi munkájában megújult, s az or
szág mind fontosabb politikai közéleti tényezőjévé 

vált. A társadalmi konfliktusokban következetesen dik- 

taturaellenes, antisomozista álláspontra helyezkedett, 

és mint közve ti tő erő mindvégig a problémák és konflik
tusok erőszakmentes, tárgyalásos utón való rendezésének 

hive maradt.
Bár az egyház hivatalosan mindig elhatárolta magát 

a közvetlen politikai részvételtől, azonban a demokrácia 

és az emberi jogok melletti következetes kiállásával 
egyértelműen a diktaturaellenes népfront, a társadalmi 
progresszió oldalára állt. A hetvenes évek második 

felétől megerősödött az alsópapság és a gerillizmus 

kapcsolata nemcsak az egyetemeken és az iskolákban, 

de a gerillatevékenység fő területeit képező falvakban
'
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is. Nem egy pap maga is részt vett a fegyveres harc

ban, közülük többen életüket áldozták. A hetvenes évek 

második felében a diktátor több, gerilláknak menedéket 
adó templomot bombáztatott le, papot végeztetett ki.

A szociális reformokért sikra szálló klérus a dik- 

taturaellenes népi háborúban az alsóbb néposztályokkal 
mint stratégiai - és nem pusztán taktikai - szövetséges 

forrt össze. Ennek a szövetségnek bonyolult társadalmi, 

kulturális és szociálpszichológiai okai a nicaraguai 
valóságban gyökereztek. A természetes spiritualists né
pi vallásosság és a paternalista-humanista vállásosság 

összekapcsolódása egy olyan rendkivül sajátos nicaraguai 
plebejus-népi vallásosságot eredményezett, melyhez ke- 

. vés hasonló példát találunk Latin-Amerika huszadik szá
zadi történetében.

■A legkiemelkedőbb papok tevékenyen részt vállaltak 

a diktatúra elleni harcban. Köztük találunk nemzetközi 
tekintélyeket, mint a Nobel-dijra javasolt békeharcos 

jezsuita egyetemi tanárt Fernando Cardenalt, a marginális 

rétegek szociológusát Reinaldo Antonio Téfelt, a béke- 

harcos-poli tikust, Miguel D* Escoto Brockmant, a .t?Qasa 

de las Americas’1 dijjal kitüntetett Ernesto Cardenal 
költőt, vagy a somozista diktatúra bukása után népjólé
ti miniszterré lett Edgar Parrales atyát.

г -
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d/ Az állam intézményei és apparátusa:
A modern kori nicaraguai állam hatalmi szervezeteinek 

formája és tartalma a fíomoza-dinasztia 45 éves uralma 

idején alakult ki, s igy funkcionálásában is a somoziz- 

mus érdekeit fejezte ki. Korábban már rámutattunk, hogy 

a somozizmus lényege egy olyan spenceri értelemben vett 

katonai társadalmakra jellenző félfeudális működési me
chanizmus, mely az uralmi hatalom alapjáról közelit a 

tulajdonosi-hatalom felé, s ez utóbbi hatalom garanci
áját mindig csak az előbbi bázisáról képes biztosítani.
■&zt a Herschaft-Besitz nemesi láncolatot állitja szem

esbe Max Weber a polgári Besitz-Herschaft kapcsolattal.
A somozismus karizmatikus fölépitésü államszervezete 

gátolta az állam saját belső, a változó társadalmi igé
nyeknek megfelelő vezetési struktúrájának kialakulását.

Nicaragua államformája köztársaság. A Somozák által 
többször módosított alkotmány szerint mind az állam, 

mind a kormány feje az elnök. A törvényhozó hatalmat 

elvileg a kongresszus testesíti meg. A kongresszus, 

az Egyesült Államok mintájára kétkamarás törvényhozói 
testületből áll, az egyik a harminctagu szenátus, a 

másik a hetventagu képviselőház. A gyakorlatban azon
ban Somoza volt a félévszázada kormányzó Nemzeti Libe
rális Párt elnöke, a kormány elnöke, és mint köztársa-
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sági elnök, az állam elnöke. 1974-től, a rendkívüli 
állapot kihirdetésétől Somoza, a Nemzeti Gárda fő- 

parancsnokaként fölfüggesztette a parlament addigi 

formális működését. Mint a törvényhozás, a hirói és 

a végrehajtói hatalom egyedüli birtokosai, törvény- 

erejű rendelettel kormányozott. Utasításai a minisz
tériumok számára kötelező érvényűek voltak.

A köztársasági elnök nevezte ki a 16 megye vezető
it és bármikor leválthatta őket. A Legfelsőbb Biróság 

Managuában székelt, öt területi központjának /Leon, 
Managua, Granada, Matagalpa, Bluefields/ működését a 

rendkivüli állapot idején fölfüggesztették.
Az ország gazdasági életében hat állami bankinté

zetnek volt szerepe. A Nicaraguái Központi Bank leszá- 

mitolási bankként működött. A Nicaraguái Nemzeti Bank 

kereskedelmi jellegű, a Nemzeti Fejlesztési Bank mező- 

gazdasági, ipari és kereskedelmi beruházásokat finan
szírozott, a Nemzeti Kül- és Belkereskedelmi Intézet 

állami vásárlásokat és eladásokat bonyolított le. A 

lakossági kölcsönöket a Banco de le Vivienda és a Caja 

Nációnál de Crédito Popular bonyolította le. A köfüldi 
társaságok által bérelt ércbányák is az állam tulajdo
nát képezik. De ide tartozik még néhány kulcsfontosságú 

szolgáltató ágazat: pl.elektromos áram termelés
i

ъч
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/Empresa Nációnál de Fuerzay Luz - ENALUF/, a vgsuthá- 

lózat, Ferrocarril, az iskolák többsége és az egészség- 

ügyi hálózat jelentős része.
Az állam gazdasági befolyásának kiterjesztésére, So- 

1975-től az APEX keretében tett bizonyos lépése
ket, aminek hátterében egyéni érdekei állottak. Saját 

érdekeltsége ugyanis erősen összefonódott az állami 
szektorral. Különösen a földrengés után a rendkívüli 
helyzet és az újjáépítés ürügyén egyidejűleg több ma
gas állami poziciót halmozott össze. Ezáltal könnyen 

bevont saját érdekkörébe több fontos állami intézményt. 
Sajtófőnökét Iván Osoriot kinevezte Várostervezési mi
niszterré, s igy érthető, hogy a főváros rekonstrukció

jából a Somoza-csoport húzta a legnagyobb hasznot. Ha
sonlóan történt Somoza legtöbb gazdasági vezetőjével, 

a CAPSA bank igazgatóival is /Alfredo 0. Peters, Osorio 

у Terán/.
A Somoza-klán közvetlen irányítása alá került az 

állami tulajdonban levő Nemzeti Bank, a Nemzeti Kül- 

és Belkereskedelmi Intézet, az Államvasutak, á Nemze
ti Energiaügyi Intézet, a Fejlesztési Intézet, stb. A 

diktátor felesége az ország összes kórházának és a 

szintén állami tulajdonban levő Társadalombiztosítási 
Intézetének vezetője volt.

mosa
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A Somoza-család monopolizálási törekvései a het

venes évek elejére elérték az állam intézményéit is.
Az összefüggő családi-rokonsági hálózat, a mindent 
átszövő patrónus-kliens hálózat, valamint a - weberi 
értelemben vett - bürokratikus szervezeteken belül 

kialakult informális csoportok egymás közti szivesség- 

Cseréje biztositotta a somozista hatalom legitimálá
sát és erősödését. A szivességcserének az állam in
tézményeit átszövő átvághatatlan hálózata a piaci in
dividualizálódás ellenében funkcionált. A folyamat már 

nemcsak a földrengés miatt tönkrement középrétegekre, 
a kis- és középburzsoáziára nehezedett súlyos teherté
telként, hanem a hatalmi monopóliumból kiszorult nagy
burzsoázia / a BANIC és a BANAMERIGA/ tőkés csoportjai
nak is súlyos veszteségeket okotott.

A bürokrácia közép- és alsó szintjein, főleg a köz
ponttól távolabbi területeken ellentmondásosabb a hely
zet. A vállalatokkal kapcsolatot tartó gazdasági funkci
onáriusok, a tömegekkel közvetlenebb kapcsolatban álló 

ügyintézők, hivatalnokok a hetvenes években már egyre 

jobban érzékelik az érdekösszeütközéseket és azok meg
oldatlanságát, tapasztalják saját technokratikus al
kalmazkodásuk kudarcát. Kettős helyzetük azonban nem te
szi lehetővé számukra az önálló cselekvést. Csak a poli-
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tikai harc kiéleződése és az erők nagyfokú polarizá
lódása után "'kényszerül és lesz képes" tevékeny állás- 

foglalásra. E folyamatnak jó példáját adta az 1978-as 

sztrájkhullám, mely kiterjedt a bérből és fizetésből 
élő állami alkalmazottakra is.

e/ Politikai pártok és szakszervezetek

Nicaragua pártrendszere államszervezetéhez hasonló
an az Egyesült Államok példáját próbálta mintázni. I. 

Anastasio Somoza tudatosan törekedett a kétpártrend- 

szerü konstrukció kifejlesztésére. Mint a Nemzeti Li
berális Párt elnöke 1950-ben paktumot kötött a konzer
vatív párttal. Annak fejében, hogy a konzervatívok tá
mogatják Somoza köztársasági elnökké választását, be
vonták őket a hatalom bástyáiba. Az ötvenes évek köze
pén kiéleződött társadalmi konfliktust a diktátor meg
gyilkolása /1956/ csak mélyítette. A fölbomlott paktu
mot 1962-ben, majd 1972-ben újra rendezni kellett. A 

megegyezés szerint a választásokon győztes párt a par
lamenti mandátumok 60 %-át, a második helyezett 40 %-át 
kapta. A politikai harc kiéleződésével a konzervatívok 

1978-ban fölmondták a paktumot. Ezzel végleg megszakí
tottak mindenféle együttműködést a diktatúrával, ami 
a nyilt konfrontációhoz vezetett.

, A nicaraguai alkotmány /Caria Magna de la Republica/

5^
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33* cikkelye biztosítja a gyülekezési és szervezkedési 
jogot: 4Az állampolgár joga, hogy közhivatalok betöl
tésére pályázzon, gyülekezzen, szervezkedjen és a tör
vény által megengedett formában tiltakozzék.”

Ennek szellemében az ötvenes évektől több kisebb 

párt alakult, néhány nagypártból kivált frakció szin
tén önálló pártként szerveződött. A jelentősebbek 

közé tartozott a Keresztény-Szocialista Párt, a Keresz
tény-Szocialista Néppárt, a Független Liberális Párt, 

á Liberális Alkotmány Mozgalom, a Konzervatív Népi 
Akció Pártja és az Autentikus Konzervatív Párt. A 

kisebb pártok tevékenysége ősak a választások idejére 

korlátozódott. Állandó tagjai nincsenek, csak aktivis
táik, szimpatizánsaik. A korteshadjáratba bekapcsol
tak ekkor propaganda-irodákat, párthelyiségeket nyi
tottak, röplapokat szórtak szét. Általában a két na
gyobb párt valamelyikét támogatták. A választási kam
pány befejeződését követő hatéves időszakban csak ve
zetőik által léteztek, és csak nagyobb politikai ösz- 

szeütközéseknél hallatták hangjukat.
A Nicaraguái Szocialista Párt /kommunisták/ a 

negyvenes években alakult
nes évektől féllegálisan működött jelentéktelen bá
zissal. A hatvanas évek uj gazdasági-társadalmi je-

Costa Ricában. Az ötve-

5°
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lenségeinek elemzése, a gerillamozgalommal kapcsolatos 

állásfoglalások, a forradalmi osztály és a szövetségi 

politika kérdése, a stratégiakoncepció kidolgozása 

funkcionalizálta és polarizálta az amúgy is gyenge 

pártot. A Szocialista Párt károm irányzata közül az 

egyik önálló párttá alakult. /Nicaragua Kommunista Párt

ja./

Nem kis megelégedéssel mondhatta Áron Browin ame

rikai nagykövet /1967-ben /, hogy "Mint az Egyesült 

Államok diplomatája elértem, Nicaraguában legnagyobb 

sikeremet, több évtizedre használhatatlanná testem 

a kommunista mozgalmat Nicaraguában.

A lakosság többsége a két parlamenti párt egyiké

re szavazott. Minden választás fegyverek árnyékában, 

megfélemlitések és véres összeütközések közepette zaj-r 

hoha a végeredményt mindenki előre tudta, 

öt évtizeden keresztül mindig a liberálisokat hirdették 

ki győztesnek, a konzervatívok pedig választási csalás

ra hivatkozva mindig tiltakoztak. Jogosan, de hiába.

A Somoza-ellenes ellenzék egyik fő követelése az 

volt, hogy a párt vezető személyiségeit nyilvánítsák 

"jogi személynek". Ezáltal ugyanis érvényes lenne rá

juk a Polgári Törvénykönyv 3. és 6. cikkelye, amely 

garantálná politikai szabadságukat és személyi bizton-

lőtt le,

И
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ságukat. Ezt azonban soha nem sikerült elérni. Az első 

legális antisomozista polgári pártblokk az 1966-67-es 

elnökválasztások idején alakult meg Nemzeti Ellenzéki 
Szövetség /ONU/ néven. A konzervativ párt vezette 

szövetséghez csatlakozott a szocialista párt egyik irány
zata is. Az antisomozista nagyburzsoáziát képviselő 

Pedro Joachim Chameno és a középrétegekre támaszkodó 

Ramiro Sacasa Polgári Szövetség /АС/ néven a választá
sok után is fönntartotta az ellenzéki szervezetet. A 

’’párt és ideológiai szőve cség” több szervezeti átala
kuláson ment keresztül 1970-től, mint Egyesült Pront 
/FU/ a La Prensa konzervativ párti ellenzéki napilap
ban foglalt állást a demokrácia és a polgári szabadság- 

jogok mellett, a somozista diktatúra ellen. Az Egye
sült Frontból 1973-ban a Szabadság Demokratikus Unió
ja /UDEL/ lett. Az UDEL már nemcsak pártokat, de szak- 

szervezeteket is tömöri tett. Tagjai a következők vol
tak: Konzervativ Nemzeti Akció, Független Liberális 

Párt /PLI/, Liberális Alkotmány Mozgalom, Keresztény 

Szocialista Párt /PSC/ egyik irányzata, Nicaraguái 
Szocialista Párt /PSN/ egyik irányzata. Nicaraguái 
Munkásközpont /CTN/, Általános Munkásközpont /CGT/.
Az UDEL tagjainak egy közös céljuk volt, lemondatni 
Somozát és választások utján egy, a demokratikus jo-

U
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gokat garantáló, nem somozista elnököt juttatni a ha

talomba .

A szakszervezetek Nicaragua történetében sajátos 

helyet foglaltak el. 1976-ban, mint az egész latin

amerikai kontinens legalacsonyabb szervezettségi fo

kán álló országot tartották számon. A főváros lakói

nak mindössze 2 %-a volt tagja valamilyen érdekvédel

mi szervezetnek, az orzságos átlag pedig az egy szá

zalékot sem érte el. A magánszektor fejlettebb szak- 

szervezetei az épitö-, textil-, és palackozó iparban 

voltak. Velük szemben álltak a munkaadók sokkal job

ban megszervezett csoportjai, olyanok, mint pl. a 

•‘Munkaadók Szövetsége”, a,rVállalkozók és Iparosok 

Szövetsége” /COSIP/, stb. Emellett a munkavállalók 

szervezeteiben főleg a párbeszédet, megbékélést hir

dető katolikus irányzatok domináltak. A munkaadók a 

gazdasági problémákat, a felelősséget mindig a kor

mányra hárították, s igy a szakszervezeti mozgalom

mal tudatosan bizonyos konzervatív párti, somozizmus- 

ellenes tartalmat igyekeztek adni. A nicaraguai szak- 

szervezetek sajátos szerepét részben magyarázza, a 

munkavállalóknak a 20-30-40 %-kos munkanélküliekhez 

képest kiváltságos helyzetük.

Az állami intézmények szakszervezetei a Munkaügyi\

M
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Minisztérium és az egyes kamarák /Ipari Kamara, Épitési 

Kamara, Kereskedelmi Kamara stb./ alá voltak rendelve.
A szakmai szervezetek területi alapon épültek föl, az 

országos szakszervezeti konföderációban ágazatonként 
voltak képviselve. Az állami intézmények legerősebb 

szakszervezetei az egészségügyi dolgozóké, az általá
nos és középiskolás tanároké, az építőiparban és a köz
lekedésben /taxi-fuvarozás/ dolgozóké volt.

A nicaraguai szakszervezeti mozgalom sajátossága, 
hogy kialakulásában és fejlődésének elsősorban a közép- 

osztály bérből és fizetésből élő alkalmazotti rétegé
nek volt nagy szerepe. Az alulfejlett ország társadal
mi-kulturális viszonyai miatt ugyanis nem számukban 

és súlyúkban kevésbé jelentős ipari munkások váltak 

a legszerveződőképesebb erővé - mint az általában 

fejlettebb országokban -, hanem a központi hatalomtól 
leginkább függő, elegendő kulturális tőkével rendel
kező, kettős léthelyzetü középosztály.

A politika mező tagolódása tehát nem egyenlő a 

gazdasági struktúra mechanikus leképzőaésével. A 

gazdaság mélystruktúráiban jelen levő akut válságot 

a politikai cselekvés sajátos szerveződésban fejezte 

ki. A gazdasági feszültségek ugyanis a monopolhelyzet, 

a hatalom és pozició, a történelmi hagyományok, a kul
turális és ideológiai sajátosságok, a személyi és ren-
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di kapcsolatok prizmáján keresztül jutnak el a politi
kai mező sikjára. Ahhoz, hogy a felszinre került fe
szültségek megfogalmazódjanak, adekvátan kifejeződje
nek, szükséges egy vagy több szerveződőképes társadal
mi erő, mely érvényre tudja juttatni akaratát a vele 

szemben álló erőkkel. A polgári demokráciák esetében 

az érdekkifejező erők konfliktusa a pártszervezeteken 

keresztül, a parlamentben vagy a hatalom és a hagyo
mány által legitimált fórumon zajlik. Más a helyzet 

ott, ahol a hatalom birtokosai erre nem biztosítanak 

semmilyen hatékony fórumot. Nicaragua is ezen országok 

közé tartozott.
Korábban már szóltunk a somozizmus fejlődésének 

sajátos logikájáról, mely a hegemóniát csak mint ural
kodást fogta föl. Hatalma nem a társadalmi konszenzu
son, hanem a gazdaságon kivüli ősi kényszeren, a nyers 

erőszakon, a fegyvereken alapult. A Somozák hegemóni
ájuk politikai válságát mindig katonai eszközökkel ol
dották meg.

Amikor a parlamenten kivüli, nem politikai esz
közöket alkalmazó sandinista ger&llamozgalmat vizs
gáljuk és értékeljük, akkor nem tekinthetünk el attól 

a hatalomtól, annak akciójától és reakciójától sem, 
melynek ellenpontjaként kitermelődött. Csak ilyen 

’létbe ágyazottságban és viszonyradózerben válik ért-
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hetővé az a stratégia és taktika, az a cselekvési for
ma és módszer, melyet a fegyveres gerillamozgalom 

alkalmazott.

4. A HEGEMÓNIÁÉRT FOLYTATOTT HARC

a/ A gerillamozgalmaktól a Sandinista Nemzeti Felszaba-
ditási Frontig

A gerillamozgalom Nicaraguában hosszú történelmi 
múltra tekinthet vissza. Az ország természetföldrajzi 
adottságai, Észak-Közép régió egymástól elszigetelt 

helyi falvai, az Atlanti partvidék áthatolhatatlan 

dzsungeléi kedvező terepet biztosítottak a gerilla 

harcmodor számára, A társadalmi konfliktusok, politi
kai és függetlenségi harcok több fegyveres ellenállá
si mozgalmat termeltek ki.

Nicaragua XX, századi történetében az Észak-Ame
rikai tengerészgyalogosok háromszor hajtottak végre 

fegyveres intervenciót az ország ellen, hogy amerika- 

barát kormányt segítsenek hatalomra,
A legjelentősebb fegyveres ellenállási mozgalom 

megszervezése Agusto Cesar Sandino nevéhez fűződött
3-r/1927—1931/.

A népfelkelő parasztok összekapcsolták a termelést 

és a fegyveres harcot. Hegyi kiképző bázisokat, ütőké-
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v
pes hadsereget szerveztek. Váratlan rajtaütéseikkel 
súlyos károkat okoztak a jól felfegyverzett, de 

hezen mozgó amerikai hadseregnek. Sandino tábornok meg
gyilkolása után a gerillahadsereg fölbomlott.

Az ötvenes évek második felében a politikai hata
lomért folytatott burzsoázia közti /liberális-konzer- 

vativ/ konfliktus fegyveres jelleget öltött. /Olama- 

Mollejones mozgalom, P.J. Chamarro kétszáz fos ejtőer
nyős osztaga, stb./. Ezzel egyidőben ismét fegyvert 

fogtak a veterán sandinisták /Ramón Raudeles gerillái/, 

hogy ezúttal a Somozák újabb nemzedéke ellen harcolja
nak, A kubai forradalom eufóriájában ismét lendületet 

vett a fegyveres ellenállási mozgalom, 1959-1961-ig 

huszonhárom különböző fölkelést vertek le Nicaraguában/'” 
A néptömeget nagyfokú apátiája miatt meghiúsultak az 

általános sztrájk szervezésére tett kísérletek is.
1961 után már csak a legradikálisabb gerillák - főleg 

a sandinistákkal kapcsolatba került diákok - folytatták 

a harcot. Közülük néhányan - akik korábban mint marxis
ták a Nicaragua! Szocialista Pártban tevékenykedtek - 

196l-ben megalapították a Sandinista Nemzeti Felszaba- 

ditási Prontot.
A Sandinista Nemzeti Pelszabaditási Pront /FSKN/ 

magát Sandino tábornok antiimperialista hagyományait

ne-

L i
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folytató forradalmi hadseregnek vallotta. A kubai 
forradalom példáján inspirálva a somozista rendszer 

fegyveres megdöntését és osztály nélküli társadalom 

épitését tűzték ki célul. Mindezt a hegyekből kiindu
ló, a parasztokra támaszkodó és a város felé terjedő 

népi háború révén képzelték megvalósítani. A hegyek
ben kiképző táborokat szerveztek és egyetemistákból 
parasztokból álló gerilla egységeikkel rajtaütöttek a 

Nemzeti Gárda kisebb osztagain. A sandinisták össz- 

létszáma nem haladta meg a száz főt. Akciókat a pa
rasztok körében bizonyos misztika kisérte.

Jelentősebb veszteséget szenvedtek az 1963-as kö
zös nicaraguai-hondurasi CONDECA gerillavadász-akció 

alkalmával a Rio Coco és Bocay folyó völgyében. Az 

utánpótlásban jelentkező nehézségek és a fegyveres 

harchoz szükséges anyagi fedezet hiánya egy időra 

visszavetette a mozgalmat. Az 1966-ban ismét megélén
kült sandinista akcióknak a pancasani vereség vetett 

véget. Bár a gerillák központi magja megmenekült, az 

1967-es súlyos vérveszteségek válságba sodorták a 

mozgalmat.

Az ESEN 1967-ben közzétett programja szerint egy 

kizsákmányolás mentes szocialista Nicaraguáért harcol, 

ahol minden hatalom a dolgozóké, A front önmagát mar-

4
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xigta-leninista élcsapat-pártnak hirdeti, mely a ki- 

zsákmányoltak fölszahaditásáért harcol.
A pancasani vereség felszinre hozta a szervezeten 

helüli ellentéteket. A hetvenes évek elején elkülönült, 

majd kivált egy irányzat, mely elvetette a hegyekből 
és falvakból kiinduló háborút. Az önmagát Proletár 

Irányzatnak /Tendencia Proletaria/ nevező sandinista 

frakció 1975-ben önállósult. A városi gerillaharcot 

előtérbe állitó irányzat a sandinisták újabb generá
cióját képviselte. /Jaime Weebock R
Luis és Caros Carrion stb./ A latin-amerikai gerilla-

Bayardo Arcé С * 9* 9

szervezetek tapasztalataiból /uruguayi, argentin/ ta
nulva tevékenységüket elsősorban a városok marginális, 

sub-proletár elemeire alapozták, őket tartván a társa
dalom legforradalmibb elemeinek.

A tradicionális vonal hosszantartó népi háborúra 

készült /kinai mintára/, ahol a parasztság játssza a 

forradalmi szerepet. A hetvenes évek közepétől vették 

fel a Hosszú Hépi Háború elnevezést /GPP/. Vezetőik 

között régi alapitó tagokat és uj sandinista harcoso
kat egyaránt találunk, /Tornas Borge M 

ca А
Carlos Ponse-♦ 9

stb, /Henry Ruiz, Victor Tirado L 

A hetvenes évek elején megszaporodtak a sandinista 

gépeltérítések, ember- és bankrablások, stb. Az PSBH 

gerillái több, palesztinokkal közös akciót hajtottak

* 9 * 9
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végre. Tevékenységük révén azonban eredeti célúkhoz 

nem kerültek közelebb. Az élcsapat és a tömeg kapcso- 

lata nem vált elevenné, élővé, az utóbbiak csak mint 

külső szemlélők nézték a sandinisták szubjektív volun- 

tarizmusnak tűnő akcióit. Nem sikerült megtalálni a 

forradalmi objektum és szubjektum találkozásához veze
tő utat, módszereket és eszközöket.

A hetvenes évek első felének legjelentősebb sandi
nista gerilla akcióját 1974# decemberében hajtották 

végre. A fővárosban rajtaütöttek egy ünneplő társasá
gon, melyben több somozista vezető mellett részt vett 

az Egyesült Államok managuai nagykövete is. A túszok 

szabadon bocsájtása fejében Somoza kénytelen volt ki
engedni a börtönből a sandinista foglyokat, fölolvas
ni a rádióban a gerillák kiáltványát, jelentős váltság
díjat fizetni és repülőgéppel szabad elvonulást bizto
sítani számukra. A tusz-akció súlyos politikai követ
kezményekkel járt. Somoza "válaszként" kihirdette a 

rendkívüli állapotot, statáriumot és sajtócenzurát ve
zetett be. Fölfüggesztette az összes demokratikus és 

polgári szabadságjogot. Hosszú hadjárat indult a hala
dó pártok, demokratikus és baloldali személyiségek el
len. A sandinista akció hadiállapotba bombázta a so- 

mozizmust, a Nemzeti Gárda terrorállamba rántotta a 

hatalmi rendszert.

k4
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Ъ/ A középosztály egzisztenciális válsága és forradalmié
sodása

Az 1972-es nagy földrengés következtében hajlékta
lanná vált 200 ezer managuai közül sokan időlegesen az 

ország más városaiban élő rokonaiknál kerestek menedé
ket. A perifériák marginális rétegei az amúgy is kicsi 
faházikóikat, bádogviskóikat ért károkat viszonylag 

hamar helyrehozták.
Más volt a helyzet a középrétegek esetében. A föld

rengéstől leginkább sulytott társadalmi réteg a capaz 

médiás volt. A földmozgások epicentruma ugyanis a fővá
rosnak arra a részére esett, ahol a város történelmi 
magja, a kertvárosnegyed, az irodák, a kereskedelmi és 

üzletközpontok húzódtak. Ez a terület a középosztály 

aglomerációja volt. Itt laktak és dolgoztak, itt vásá
roltak és szórakoztak a kis- és középvállalkozók, a 

bérből és fizetésből élők. Jellegzetes, fehérre 

szelt, amerikai stilust utánzó kőházaik többsége össze

omlott, maguk alá tfcmetve generációk során fölhalmozott 

családi javakat és értékeket, A capaz madias nagy ré
sze egyik napról a másikra tönkrement, biztos anyagi 
hátterük hirtelen megsemmisült.

Az ujjáépités első tevékeny hónapjai, a nagy appa
rátussal dolgozó épitési vállalkozások lázas munkája

me

tró
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egy ideig a középosztály számára belátható közelségbe 

hozta helyzetének javulását. Ám a nagy útépítkezések, 
a bankok és állami középületek rekonstrukciói nem ol
dották meg a középosztály lakás és állás problémáit,
A földrengészónában megtiltották az újjáépítést. A vá
ros más központi fekvésű - a középosztály rendi igé
nyeinek, megszokott életvitelének és státuszának meg
felelő - területein a nagy épitési vállalkozók által 
fölvásárolt telkek árai rendkívül magasak voltak. A 

kényszerből potom áron értékesített telek árának gyak
ran 8-10-szeresét is elkérték a város sik, "közép-ne
gyedében" fekvő területért. Az egzisztenciális válság
ba került középosztály türelmetlenségét jelzi politi
kai aktivizálódása,

1974-ben megszaporodtak a tiltakozó naggyülések.
A feszültség csak fokozódott, amikor az ellenzéki saj
tó, a la Prensa nyilvánosságra hozta a nemzetközi se
gélyek elsikkasztásáról szóló dokumentumokat.

A konzervatív párt vezette széles Somoza-ellenes 

ideológiai és politikai front /UDEL/ legfőbb bázisát 

a középosztály adta. A választási eredmények meghami
sítása révén ismét köztársasági elnökké választott 

a, Somoza uralmát csak az állam erőszak-apparátusának 

/Nemzeti Gárda/ előtérbe állításával tudta megtartani.
1
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Látni kell tehát, hogy a rendkívüli állapot bevezetése 

a hatalom saját védelmi akciója volt. Ezt a védelmi ak
ciót nem a hatalomra ekkor még kevésbé veszélyes san
dinisták idézték elő, hanem lényegében a hatalomból ki
szorult nagyburzsoázia szerveződésére és a középréte
gek mozgolódására adott sajátos, megelőző célzatú vá
laszreakció volt.

с/ A totális diktatúra kiépítésének kísérlete és bukása
Az ország egyetlen katonai ereje a Nemzeti Gárda 

volt*3 Az Egyesült Államok tengerészgyalogosai és ka

tonai-technikai kiképző tisztjei segítségével alakí
tották 1927-ben. Hivatalos rendeltetése a nemzeti ha
tárok védelme, a honvédelem lett volna. Az országnak 

azonban nem volt külső ellensége - az USA kivételével - 

nem lévén egyik országgal szemben sem területi igénye 

vagy konfliktusa. A Nemzeti Gárda már alapításától 
kezdve belső karhatalmi rendőri feladatokat látott el. 

Negyvenkét éves fönnállása alatt /1979-ig/ végig, 

mint Latin-Amerika legnagyobb családi testőrsége a 

Somoza család irányítása alatt állott. Első főparancs
noka A. Somoza Garcia volt /1934-1956/. Halála után 

fia A, Somoza Debayle ragadta kezébe a marshallbotot. 

1977-ben a hatalom - látszólagos - megosztása céljá
ból átadta a főparancsnoki tisztséget fiának A.Somoza
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Portocarreronak, A Somozák és rokonságuk tartották 

kézben a Nemzeti Gárda legmagasabb posztjait,
1970-ben négy tábornokot, negyvennyolc kapitányt 

tartottak számon, 1975-ben már kilenc tábornoki és 

hetvenkettő kapitányi rangú tisztje volt a Gárdának.
A mintegy ötezer katonát az USA Panama-Csatorna öve
zetében képezték ki. Az állam militarizálását jelzi 
a hadikiadások növekedése is. 1965-től 1974-ig 9 mil
lió dollárt költöttek fegyverkezésre, 1975-től már 

évente 3,5 milliót. 1970-ben 5Ю ezer dollárt fordí
tottak titkos szolgálatra, 1975-ben már ennek majdnem 

kétszeresét, 945 ezret.
Az ország légierejének erősödését mutatja, hogy 

tisztjeinek száma 100 fölé emelkedett. Emellett létez
tek olyan félkatonai szervezetek, mint a Nyugalmazott 
Katonatisztek Szövetsége, vagy a Somozista Munkások és 

Parasztok Szövetsége, melyek behálózták az egész or
szágot és a titkos szolgálat besúgó szervezeteként erő
sítették a diktatúrát.

Az alkotmány szerint rendkívüli hatalom esetén a 

Nemzeti Gárda parancsnoka "igénybevehet és rendelkez
het bármely személyi tulajdonnal az egész ország terü

letén". A somozista rendszer elérte logikai mechaniz
musának kiteljesülésével önnön fejlődésének végső ha
tárait.
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'A zsoldos hadsereg személyi állománya a rendkívüli 
állapot megszüntetése után /1977 szeptember/ föl
duzzadt és 1979-re már elérte a 10 ezer főt. Sorai
ban képviselve voltak a nemzetközi zsoldosmozgalom 

Kubát, Dominicat, Vietnamot és Angolát megjárt "ki
próbált" harcosai. Arzenáljukban amerikai és spanyol 
fegyverek mellett találunk chilei, argentin, uruguayi 
és izraeli kézifegyverekkel, lőszerekkel, bombákkal 

és páncélozott szállitójármüvekkel. Speciális geril
lavadász osztagait Floridában képezték ki,

Managuában székelt a Közép-Amerikai Védelmi Szer
vezet /CONDECA/, melyrő korábban már szóltunk, A hon- 

durasi-nicaraguai hegyi gerillavadászok több összehan
golt hadműveletet hajtottak végre. Ezek közül kiemel
kedik az 1962-63-as Rio Coco és Bocay melletti ütkö
zet, Speciális nicaraguai zsoldosegységek 1967-ben a 

Pancasan-hegységben súlyos csapást mértek a sandinis
ta gerillákra, de megsemmisíteni nem tudták őket.
A hetvenes évek közepén ismét megélénkült gerillaak
ciókat csak 1975-76-ban, összehangolt szárazföldi és
légihadmüvelettel sikerült a Nemzeti Gárdának vissza-

тлszorítania.

1974-től 1977-ig terjedő 33 hónapos rendkívüli ál
lapot idején a somozizmus kísérletet tett egy, totális
\
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parancsuralmi állam kiépítésére, A kisérlet azonban nem 

volt és nem lehetett elég "következetes”.
1975-t61 megépültek az ország északi és keleti te

rületein az első koncentrációs táborok /campo de con- 

centración/ Sigula, Macuelizo, Ococona, Waslaba és 

Rio Blanco körzetében. A koncentrációs táborokba tele
pitett antizomozista parasztokat, értelmiségieket és 

elfogott gerillákat, amerikati, vietnami és brazil 
tisztek kinozták. Többezer embert elhurcoltak és el
tűntnek nyilvánítottak. A Nemzeti Gárda tagjai bárkit, 

bárhol, bármiért elhurcolhattak és meghatározatlan ide
ig fogva tarthatták. A Nemzeti Gárdán belül speciális
repressziós alakulatokat /ВЕСАТ/ és besúgó szervezete

it«?.
két /AMROCS/ képeztek ki,

A rendkívüli állapot kihirdetésétől kezdve a "Rend
kívüli Háborús Tanácsok" polgári személyek fölött mond
tak megföllebbezhetetlen Ítéletet. A katonai diktatúra 

az állami élet minden területén legalizálta az erősza
kot. A hatalom megkezdte az uralmi struktúra militali- 

zálását. Ezt a növekvő katonai kiadások mellett a ka
tonai bürokrácia megnövekedett szerepe is jelezte, A 

Nemzeti Gárda magas rangú tisztjei egyben közigazgatási 
funkciókat is elláttak, A hatalom nagyfokú koncentráció
ja a hadsereg minden külső kontrolitól független autonóm

4?
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mozgása felé mutatott. A nemzet védelmére rendeltetett 

Nemzeti Gárda egy családi oligarhia repressziv, rombo
ló és nemzetpusztitó fegyveres eszközévé alakult át.

A külső hatalomtól függő Nicaraguának azonban poli
tikai hatalmi sikon sem lehetett öntörvényű fejlődése,
1976- 77-től olyan jelentős nemzetközi változások zaj
lottak le, melyektől Nicaragua még rövid távon sem füg
getleníthette magát. Az Egyesült Államok uj elnöke
1977- ben az emberi jogok nevében föllépő demokrata pár
ti Jimmy Carter lett. Az "emberi jogok politikája" 

azonban változást követelt az Egyesült Államoknak a 

közép-amerika diktatúrákhoz való viszonyában is. A car
ter! politika azt az utat akarta bejárni Nicaraguában
is, amit a Eranco utáni Spanyolországban, Az amerikai 
kormány a katonai segélyek megvonásával kényszeritette 

Somozát a rendkívüli állapot megszüntetésére és az el
lenzéki UDEL-lel való tárgyalásokra.

d/ Állam és hatalom

A hatalom az államon keresztül próbálta monopolizál
ni a gazdaságot és társadalmat úgy, hogy az állami terri
tóriumot igyekezett kiterjeszteni a polgári-társadalom 

rovására. Olyan "nem állami viselkedésmódokat" próbált 

fölvállalni az állam nevében /vállalkozói magatartás, 

intézményi mechanizmusok, piaci részvétel, stb,/, 

melyek révén a hatalom saját pozícióit erősíthette.
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A kisérlet azonban az alulfejlett, függő helyzetű nica- 

raguai társadalomban megbukott. Időközben ugyanis lét
rejött és kiteljesedett egy széles társadalmi rétege
ket átfogó kollektiv akarat, mely megkérdőjelezte az 

államot irányitő hatalomnak, mint központosított,
centralizált akaratnak, mint szabályozó-irányitó és 

mint vezető szervnek létjogosultságát. A kollektiv 

akarat belső feszítőerejére külső erő reagált legérzé
kenyebben, Az Egyesült Államok carteri kormánya poli
tikai nyomással kényszeritette Somozát a diktatórikus 

hatalom oldására, a rendkívüli állapot megszüntetését?
Mivel azonban Somozát és apparátusát a legszéle

sebb társadalmi közvélemény sem tudta lemondatni a ha
talomról, az ellenzék egy eddig részéről még soha sem 

alkalmazott eszközhöz, a sztrájkhoz nyúlt. Az elegen
dő történelmi tapasztalattal és koherens osztálytudat
tal nem rendelkező nagyburzsoázia országos sztrájk
felhívással fordult a dolgozókhoz. A több hónapig tar
tó sztrájk - melyben állami alkalmazottak is részt 

vettek - nem vezetett eredményre. Hiába billentette 

ki egyensúlyából a komplex államhatalmat, hiában zi
lálta szét olyan területeken, mint a közigazgatás 

vagy az oktatás. A sztrájk, mint gazdasági-politikai 
fegyver kevésnek bizonyult a katonai erőre alapozott
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uralmi hegemónia visszaszorításához, Fegyveres hatal
mat csak fegyveres erővel lehetett megdönteni. Katonai 
sikon pedig egyetlen erő rendelkezett megfelelő tapasz
talatokkal, ez az erő a gerillamozgalom volt.

1978-han a sandinista gerillák különböző irányza
tainak egyesülésével megteremtődött a fegyveres fölke
lés egységes és ütőképes vezetőereje, A hatékony 

tömegmunka révén /mely a lakosság önvédelmi bizottsá
gainak megszervezésétől a fegyveres ellenállásig ter
jedt/, létrejött a fölkelés tömegbázisa. A forradalmi 
objektum /a nép/, és a forradalmi szubjektum /az él
csapat/ egyesülésével 1979« májusában megkezdődött 
a forradalmi háború. A júliusi győzelemmel nemcsak 

Somozát és a somozizmus egész rendszerét döntötték meg, 
de a harcban aktiv részt vállaltak az alávetett ki
zsákmányolt osztályok is. Ezzel olyan erő került föl- 

szinre, mely eddig nem volt képes kifejezni saját ér
dekeit.

Megteremtődött a lehetősége egy mély strukturális 

változásnak. Nicaragua jövőjét, szerves és autonóm fej
lődését csak a szükséges strukturális változások biz
tosíthatják.
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UTÓSZÓ

Nicaragua gazdasági-társadalmi szerkezete az elmúlt há
rom évtized alatt többet változott, mint a legutóbbi száz 

évben együttvéve. A tőke és a tőkeviszony behatolt a gaz
dasági élet mélyebb szféráiba, áthatotta a gazdasági struk
túrát, a korábbi társadalmi szerkezet bomlasztása, át
alakítása és újabb viszonnyok kitermelése révén álta
lánossá tette a kapitalista termelési viszonyokat. A 

folyamat azonban nem vált teljessé. A tőkeviszony nem 

járta át kellő mélységben és szélességben az egész gaz
dasági struktúrát, nem rombolta szét radikálisan a ma
ga egészében a korábbi társadalmi kultúra viszonyrend- 

szerét és értékeit.
A meggyorsult gazdasági fejlődés dickotómiája a 

külső tőke hatására eredeti tőkefelhalmozási folyamat, 

mely éppen a külső tőke hatására rekedt meg és tette 

függő helyzetűvé az ország gazdasági életét. A fajla
gos tőkehiány miatt a földjüktől megfosztott nincste
leneket a fejletlen iparszerü gazdálkodás 

képes fölszivni, a városok a társadalmi feszültségek 

gócaivá váltak. A társadalom nem volt képes uj koherens 

értékek és rendszerideológiák kitermelésére. Nicaragua 

nem elsősorban az uj megtermelésével, hanem a régi meg- 

'emésztetlenségével küszködött.

nem volt
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A társadalom strukturális válsága az utóbbi harminc
éves fejlődés alatt mindvégig a mélyben feszült. A fel- 

szinin a hatalmi struktúra válsága jelentkezett, mely 

- nem kis részben külső erők hatására - a hegemónia 

válságává mélyült és uj hatalmi struktúra kiépülésé
hez vezetett.

Az uj hatalom jövőjét az dönti el, mennyire képes 

szembenézni a gazdasági-társédalmi struktúra történel
mi fejlődésével, a valóság kihívására mennyiben tud 

adekvát választ adni, vagyis mennyire képes az ország 

szerves fejlődését biztosítani.
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JEGYZETEK

JEGYZETEK A BEVEZETÉSHEZ

1. Ez volt a XI. Latin-Amerikai Szociológiai Kongresszus 

fő témája is.
A kongresszus anyagát a "Debates sobra la teó
ria de la dependencia у la sociológia latinoa- 

mericana" cimü összefoglaló gyűjteményes kötet
ben tették közzé. /ЕШСА, Costa Rica 1979.
768 p./.
A hetvenes évek latin-amerikai szociológiájá
nak különböző irányzatait fogja össze Jósé Me
dina E.: Sociológia Latino Americana /Considera- 

ciones sociolgóica, sobre el desarollo economi- 

co en America Latina/ EDUCA San Jósé 1976.
Az "alulfejlettség" problémáját,koncepcionális 

kérdéseket tárgyal Miguel de Costilla Urtina: 

Para estudiar el subdesarollo /Brevisino a coso 

al imperialismo у aus ofensas/ EDUCA San Jósé 

1980.

2. Nicaraguáról statisztikai adatokat elsősorban a külön
böző bankok és egyes nemzetközi szervezetek 

tesznek közzé. Rendszeres állami statisztikai 
kimutatások és elemzések csak a hatvanas évek-1
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tol jelentek meg. Valószinüleg a forrásanyag 

viszonylagos szűkössége is szerepet játszott 

abban, hogy Nicaragua utóbbi 20-30 éves gaz
dasági-társadalmi fejlődéséről még nem ké
szült átfogó tudományos igényű munka. Az 

1979-ben lezajlott hatalmi változások azon
ban ezt egyre sürgetőbb szükséggé teszik.

3. Erre hivja föl a figyelmünket Piritin Sorokin is.
Szociogeográfiai rendszerét Cesar Escobar 

Morales idézi: Sociológia /Ed. M.S.A. Managua 

1978. 144. p./ 21.

4. Erancisco Pérez Estrada: Breve história de la tenen- 

cia de la tierra en Nicaragua /Revista 

Conservadora num. 51. Managua, 1964./.

5. A folyamatot tényszerűen Írja le Jaime Weelock Roman: 

Nicaragua: Imperialismo у dictadura /Ed. 
Ciencias Sociales La Havana 1980,/ 29-48,

6, Principales inducadores economicos /Banco Central, 

Managua 1972./
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JEGYZETEK AZ í. FEJEZETHEZ

1. Edelberto Torres Rivas: Interpretáción del Desarrollo 

Social Centrvamericano /Ed. EDUCA Costa Ri

ca 1977./ 294.

2, Jaime Wheelock Román: Nicaragua: Imperialismo у dic- 

tadura /Ed. Ciencias Sociales, La Habana 

1980. 213. p. / 125.

3. Estructura Agraria, Dinámica de Población у Desarrollo 

Capitalista en Centroamérica /EDUCA San Jósé

1978. 335 p./ 224.

4. Jaime WReelock R. i.m. 127. Egy másik forrás szerint 

a gyapot vetésterülete 1950-től 1955-ig 

15 ezer hektárról 86 ezer hektárra emelke
dett /Ricardo Morales Aviles: La domináción 

imperialista en Nicaragua, Managua 1980, 10/

5. Jaime Wheelock im. 127.

6. im, 206,

7. Estructura Agraria, Dinámica de Poblacion
továbbiakban közli a mezőgazdasági termelést 

területi bontásban 228-236.

228. A* * *

8. Edelberto Torres Rives i.m. 276,
i



194 -

9. El desarrollo eeonómico de Nicaragua /СЕРАЬ 1966./ 89. 
Az idézett mü kiemeli, hogy az 1950-1962-ig 

terjedő periódusban a belső fogyasztásra terme
lő kis- és törpegazdaságok a folyósitott bank
kölcsönökből mindössze 5 %-ban részesedtek.

10, Ricardo Morales Aviles i.m, 10-11.

11. Edelberto Torres Rivas i.m. 191.

12, Edelberto Torres R. számításai i.m. 198.

13. Losada Áldana mexicoi és Luis Eilender Diaz hondurasi 
szociológus vitáját közli Miguel de Castilla 

Urbina Para estudiar es subdesarrollo /Brevisimo
acoso al Imperialismo у sus ofensas, EDUCA 

San Jósé 1980. 180 p./

14. A leirás Ricardo Morales Avilés: Charla al movimiento 

cristiano /Prosa Politica у Poemas, Managua 

1981, 129-139/ és Jaime Weelock R, i.m./142- 

176/ alapján készült.

15. A Somozákról készült legjelentősebb összefoglaló mun

kák a következők:
William Krehm: Democracies у tirenias en el 

Caribe /Ed. Popular, La Habana i960,/
Pedro Joaquin Chamorro Estirpe sangrienta:
Los Somoza /Ed, Diogenes, Mexico 1980, 183 p./ 

Lopez-Nunez-Chamorro-Serres: La caida del 
somocismo у la
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lucha sandinista en Nicaragua /EDUCA, Costa 

Rica 1979. 386 p./
La Pamilia Somoza, CELADEC, Lima 1978, N. 5. 
18-20./
Roger Medieta: El ultimo marine, la caida de 

Somoza /Managua 1979. 314 p./

16, Edelberto Torres Rivas i.m. 296.

17. A gyapot hitelfölvételének nagyságát csak akkor tudjuk 

reálisan érzékelni, ha összevetjük a másik há
rom legfontosabb mezőgazdasági termény hitel
fölhasználásával. Jaime Weelock i.m. 204. alap
ján /ezer cordobában/

1956.1952.

129.000
5.200

43.000
5.000

22.000
4.400

26.000
2.300

gyapot
rizs
kávé
kukorica

18. Lásd a dolgozatunk végén mellékelt három táblázatot. 

Közli Jaime Weelock i. m. 199. 200. 201.

19, Edelberto Torres Rivas i.m.180.

20, Edelberto Torres Rivas számitásai i.m. 225.

21. Cesar Escobar Morales: Sociologia /Managua 1978./
Edelberto Torres65-66 »»
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Rivas i.m, 206-207 és Jaime Weelock i.m.

45-48,

22. Jaime Weelock i.m. 48, adatait fölhaszláva rendsze
reztük.

23. Pablo Antonio Cuadra: El nicaragüense /ЕШСА,
San Jósé 1978, 282 p./ A könyv szemléletes 

leirását adja a nicaraguaiak kulturális, men
tális jellemzőinek.

24« Eszmeáramlatok Latin-Amerikában /Gondolat Bp, 1981./ 

Idézi Kerekes György a könyvhöz Írott elősza

vában 24.

25. Robert К. Merton: Társadalomelmélet és társadalmi
struktúra /Gondolat Bp, 1980./ 341. illetve a 

"Társadalmi struktúra és anémia" fejezet /338-

391./

26, Jaime Incer: Geográfia basica de Nicaragua /Recalde

Bogotá 1977. 133 p./S.A » >

27. Revista Conservadora raúmero 82 p. 49. idézi Jaime 

Weelock i.m. 160.

28, Az adatok hivatalosan közzétett becslések. Almanaque 

Mundiai 1981, /Ed. America S.A, 1981./ 212,
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JEGYZETEK A II. FEJEZETHEZ

1. Idézi Avar János: Nixon a Fehér Házban 

/Kossuth Bp. 1969./ 81.

2. Errol bővebben: Susanne Jonas Bodenheimer: El Mercom .n 

у la ayuda nertamericana /La ii őrsién extrangé
ra en Centroamerica, EDUCA Costa Rica 1981. 
23-166/ és Alfonso Bauer Pais: El proceso de 

integráción economics centroameriсапа у el 
papéi de capital nortamericano /и.ott.167-201/
A külföldi tőkebefektetések Latin-Amerikában 

I960 és 1968 között megháromszorozódtak. Egyes 

adatok szerint az észak-amerikai tőkebefekte
tések összértéke elérte az 5 billió /!/ dol
lárt /J. Griinevald-M.Wionczec: Latin America 

economio integration and Iá 

Washington Brookongs Irat, 1972. 42. Idézi:
Jaime Weelock R. i.m. 127. oldal 45 számú jegy
zete./
A magyar szakirodalomban Kerekes György: Kubá
tól Chiléig /Kossuth 1974. 501 p./ cimü össze
foglaló tanulmánykötete foglalkozik e témával 
/133-146, 15З-159 adatokat közöl, 202, 225,

319, 373/.

S. policy ,

1



- 198 -

I

3. Susanne Jonas Bodenkeimer: El Mercomán у la ayuda 

nortamericana i.m. 39.

4. Susanne Jonas Bodenkeimer /i.m. 14-15-16/ táblázatai 
alapján.

5. Lásd a függelékben mellékelt ábrákat /forrás:Jaime 

Weelock i.m. 199, 200, 201/.

6. Nem fogadhatjuk el azt a magyar szakirodalomba beke
rült állitást, hogy "A térség jóformán semmi
féle természeti kinccsel nem rendelkezik".
/Rácz Péter: Válságban a Közép-Amerikai Integ
ráció, Heti Világgazdaság 1981. jan, 10. 16./.
A tények és adatok ellene szólnak /Jaime Incer: 

Geográfia básica de Nicaragua i.m. 78-84. 
Almanaque Mundial 1981. i.m. 216./ Az viszont 

tény, hogy az ásványkincsek kitermelése messze 

elmarad a lehetőségektől.

és

7. Jaime Incer i.m. 82-83.

8. Estructura Agaria, Dinamica de Población у Desanollo 

Capitalista en Centroamérica i.m. 237.

9. u.o, 240.

10. Edelberto Torres R, i.m. 276.



199

i

11, A folyamat leirását lásd. H. Wheelock i.m. 131-134.

12, La ayuda militar de E.E.U.U. a Nicaragua /Revista 

Sandinista Lima-Peru 1979. No.2.5./

13. Estructura Agracia /i.m. 238-244/ táblázatai alapján.

14. Jaime Wheelock i.m. 206.

15. u.o. 207.

16. Esir ;tura Agraria, 228.

17. u.o.

18. u.o, 239.

19. u.o.

20, u.o. 242.

21. u.o. 243.

22. u.o. 245.

23. Az Észa-Közép Régióra és az Atlanti partvidékre vonat
kozó gazdasági, demográfiai és migrációs ada
tok az Est* .túra Agreria /i.m. 247-254/ kimu
tatásai alapján készültek.

24. Az elosztási sémák Polányi-féle rendszerét lásd.
Perge Zsuzsa: Társadalmi reprodukció és társa
dalompolitika /1-11. kötet Kéziratban 1980,/
5. fejezetét /Az elosztás tipusai, vezérlő el
vei, mögöttes értékei 267-322/.

i
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Az M.Sahlins-féle cserefogalom /Stone Age 

Economies Tavistsek Publ./ "kifejtését és alkal
mazását lásd: Sik Endre: Munkacsere Tiszaigaron 

/Szociológia 1981. 1. 49-72, különösen 53-55./,

25. Jaime Wheelock i.m, 204. alapján.

26, A BCIE összetételére, szerkezetére, működési mechaniz
musára vonatkozó részletes leirást lásd:
Susanna Jonas В, i.m. 45-63.

27. Jaime Wheelock i.m, 206.

28, Ez az árnyalt megállapitás - a magyar szakirodalom -
Kerekes Györgytől származik /Kerekes György: Mit 

kell tudni Nicaraguáról? Kossuth Bp. 1975. 82./

29. Edelherto Torres i, m. 259, 278,

30. u.o. 308 alapján

31. Jaime Incer i.m. 93-130 alapján készült táblázatunkat 

lásd a függelékben.

32, im. alapján készült

33. Reinaldo Antonio Téfel: El infiemo de los pobres
/Diagnostico sociológico de los barrios margina
les de Managua. Ed.D.C, Managua 1978. 202 p./

45-47.

\
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34. Reinaldo Antonie Téfel i, m, 48,

35. Reinaldo Antonio Tétel idézett munkájában közli az 

empirikus kutatások eredményeit.

36, Az első szektorba tartozók mezőgazdasági termeléssel 
/földművelés/, halászattal és vadászattal fog
lalkoznak. A második szektorban a kézművesek 

a kisiparosok tartoznak, a gyáriparban és az 

építőiparban dolgozók tartoznak, A harmadik 

szektor tartalmazza a szolgáltató és kereskedel
mi hálózatban dolgozókat, az alkalmazottakat, 

a bérből és fizetésből élő ügyintézők, háztartá
si alkalmazottak, specialisták és egyéb nehezen 

meghatározható foglalkozási körben dolgozókat.
A foglalkozások ilyettén /I. II. III./ szekto
rok szerinti csoportositása az általam használt 
szakirodalomban általános.

37. López-Nune:r-Chamorro-Serres i.m. 79-84, 350.

351. valamint J. Wheelock i.m, 156-162.38. u, о • 9

39, Somoza saját bankja megalakításáig tőkéjét észak-ameri
kai, svájci bankokban és részben a Banco Nicara- 

güenseben tartotta, Yalószinüleg ez okozta azo
kat a tárgyi tévedéseket, melyek a szovjet szak- 

irodalomból átkerültek a magyar szakirodalomba 

is. Eszerint Somoza-tőke a hetvenes évek végén 

szoros kapcsolatban állt a Chase Manhattan Bank

kal, a Morgan Trust Companyval, a Tirst National

\
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fájjon**.
of BostonnalTSomoza elsősorban - mint erről 

már szóltunk - a ''déli", Sunbelt csoporttal ke
reste a kapcsolatot, és az említett észak-keleti 
multinacionális bankok főleg az ellenzéki kon
zervatív burzsoáziával tartottak fönn szorosabb 

pénzügyi és politikai kapcsolatot, /N.C,Leonov: 
Nicaragua 1979. julius = Latinszkaja Amerika 

1979. 6, szám, valamint a magyar szakirodalom
ban Király János: A regionális erőviszonyok 

változásai Közép-Amerikában, a Karib-tenger tér
ségében, és az Egyesült Államok stratégiája. = 

Külpolitika 1980. 1. 7. sz. jegyzet/.

40. Jaime Wheelock i.m. 173-174.

41. lásd a"Bryan - Chamorro Paktumot" História universal 
у de Centroamerica /Col. La Salle, León-Nicara- 

gua 1966./ 167.

42. Ebben szerepet játszott a munkásság alacsony szervezett
ségi foka is. Egyes források szerint a latin
amerikai kontinensen Nicaraguában volt a legala
csonyabb a szakszervezeti tagok aránya: Adolfo 

Gilly: La nueva Nicaragua /Ed. Nueva Imagen.
Mexico 1980./ 56, hivatkozik René Herrera Zuniga 

tanulmányára /Nexos No. 23./.
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43. Origenes Historicos del Partido Comunista de Nicaragua

/Kéziratban 1977, 84 p./ 43-47,

44, A fejlődéselméletek magyar nyelven olvasható gyűjte
ményét lásd: Kritikai elméletek és elmélet
kritikák /Pejlódéstanulmányok szöveggyűjtemény 

kötet ELTE AJK Tud. Szoc, Tsz. kiadványa Bp. 
1980. 499 p/, továbbá Ágh Attila: Társadalmi 
struktura-kutatás a harmadik világban /Szocioló
gia 1981. 2. szám 159-181/,

45. A hivatalos adatok valószínűleg - politikai okokból - 

túloznak /Reinaldo Antonie Téfel: El infierno 

de los pobres 197./.

46. i.m. 147-149.

62.47. Situacion tel sistema 0 0 0

\

;í%
>
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JEGYZETEK A III. FEJEZETHEZ

1. Situacion del sistema educativo despues de 45 anos
de dictatura militar somocista у perspectives 

que plantea la revolucion sandinista /Ministerio
de Educacion, kézirat gyanánt Managua 1979«
196 p./ 5* OEDEC= Adatokat és Fölméréseket Vég-

2 ООО-benző Hivatal. Az ENSZ becslése szerint 

Nicaragua lakóinak száma 5 15® 000 lesz. /u.o./
2. u. o. 9.
5- Datos basicos sobre Nicaragua /Secretaria Nációnál, Ma

nagua 1980./ 7*
4. Indicadores Económicos, Banco Central de Nicaragua,

Managua 1978. junius
5. Situacion del sistema educativo
6. Reinaldo Antonio Téfel: i. m. 5*
7. u.o.
8. ®udnar Myrdal: Korunk kihivása a világszegénység

/Gondolat Bp. 1974./
9- A Banco Nicaraguense adatai /közli a "La Prensa" maná- 

guai napilap 1976. szept. 19. 2.o. /
10. Boletin Económico del Banco Central de Nicaragua 1978.
11. Situacion del sistema . . . 14.

15• • •

12. u. 0.
15. Apuntes de história de Nicaragua /Seleccion de textos,

/
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tomo II. Managua 1980. 434 p./ 236.

14. Apuntes de história 236-253, J. Wheelock: i. m.

148-176 és Lopez-Nuiiez- Chamorro-Serres: 

i. m. 78-85.

15. Nem bizonyult helytállónak a kor társ Wheelocknak az

a megállapitása, hogy " nincsenek alapvető 

ellentétek a burzsoázia egyes gazdasági 
csoportjai között." /Wheelock i.m. 176/

16. Banco Central de Nicaragua, Indicadores Económicos 

1978.junius.
17# Situacion del sisterna 

18. Almanague Mundial 1981.215.
19* Sitnácion del sisterna 

20. im. 51»

58.• • •

48-49.• • •

21. Almanague Mundial 215.

22. u.o.

23. u.o.

24. Situacion del sistema 47, 49, 61*
25. Datos basicos sobre Nicaragua 13. /1977-es adat/
26. Althusser; Ideologie et appareils ideologues d’

Etat /1970/ ismerteti Lengyel László; Az állam 

válsága / Világosság 1981.febr.88-94./
27. Almanague Mundial 1981.215.
28. Datos básicos 38.• • •
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- íI 29* La Uni-vervidal у la Revolucion / UNAN 1980.158 p./ 

30. La represion cultural / Fernando Cardenal: Nicara
gua bajo la agresion yangui. Praga UIE 

1976./ 18-19.
31. Almanague 215.

32. Sz.P. Mamotov: Az egyház és a hivők a sandinista
forradalomban /Nemzetközi Szemle 1982. 

január 62-67*/
33. Max Weber: A bürokratikus malom / Kulturális Minisz

térium Vezetőképző Intézete, jegyzetanyag 42.p, 
a forditás eredetije Wirtschaft und Gesellschad 

Kiepenhauer, Köln-Berlin 1964.11.kötet 703** 

748. Sociologie der Herschaft c. fejezete
34. Origenes historicos del Partido Comunista de Nicaragua

56.
35* Reimaldo Antonio Tefel im. 164.
36. Richard Miilett: Guardianes de la dinastia / EDUCA, 

Costa Rica 1979-544 p./ 299- 

37- Apuntes de história i.m. 204-232, Gabriel Garcia
Marguez- Gregorio Selser - Daniel Waksman:
La batalla de Nicaragua / Brugnera Ed.,Mexico 

1979» 443./, Hunberto Ortega Saadvedra: Sobre 

la insurreccion /3d. Ciencias Sociales, La 

Habana 1981. 104.p./ és Carlos Vig: Nicaragua, 

reforma 0 revolucion? /válogatott dokumen-
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I tumok, Bogotá-Colombia l-II. kötet 1980./

38. Richard Millet: Guardianes de la dinastia és Fer
nando Cardenal: Nicaragua bajo la agresion 

yanqui alapján.
39. J. Antonio Robleto Siles: Yo deserté de la Guardia

Nációnál de Nicaragua /EDUCA Costa Rica 1979* 

116-154./
40. Fernando Cardenal i. m. 16-18.
41. Edelberto Torres Rivas: cho Claves para comprender

la crisis politica en Centroamérica / = Pole
mica Internacional 1981. septiembre octubre
6-18./

\
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FÜGGELÉK

1. Idegenszavak
2. Táblázatok
3» Térképek

*



- 209 -

IDEGEK SZAVAK ÉS KIFEJEZÉSEK MAGYARÁZATA

Rétegbely zet

= spekuláló, beszerző 

= megbízott, bizományos 

= letelpitett paraszt /föld
del rendelkező/

= parancsnok /latifundiumon/
= intéző, bizonyos számú dolgo

zót; irányit
= földjéből kisemmizett paraszt

bajista
encomendero
asentado

mandsdor
capataz

despojado
trabajadores estacio-

= idénymunkások 

= terménybegyűjtő 

= terménybe^, Ujtő központ 
= biztosítási hivatal, komiszári- 

átus vezetője

na les
el acopiados 

centros de acopio 

comisario

comisionista, corredor

mercantil = ügynök

plantador feapitalista = kapitalista ültetvényes

= földet jogtalanul bitorló 

= birtokos, /haszon/bérlő 

= foldesur, gizda

usurpador
arrendante, possesor

* -dueno
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= állandóan alkalmazott;fuerze trabajadora adicta

/beosztott/ munkaerő 

= bátyus paraszt 
= részvényes 

= cukornád-kereskedő 

= ültetvényes 

= napszámos
= alkalmazott szolgák, bére

sek

= telepes , főldbérlő 

= cseléd /lány/
= előmunkás

eampesido atado
aecionista

/Vcanero

plantador

jornalera

mozos colonos

colonos
mozo-a
arreador

= kávétermelő birtokoscafetalero

= kávétermelő birtokcafetalera
= munkaadópatron

departamento = közigazgatási egység,
meg^e

= középosztálycapaz médiás

Q?ula,idon- és munkaviszony

= házbérrenta

= önellátóautoeonsumo
= leányvállalatfilial

i-
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= földbérleti rendszer - amikorabsentismo
a tulajdonos tulajdonán kivül 

él, városban keresi a nagyobb 

kényelmet, a személyes jelen
lét, komperencia hiánya 

= tulajdonjog 

= kisajátítás 

= kötelezettség 

= földhaszonbér, földbérlet 

= per /a nemzeti föld birtoklá
sáért 

= bérlet

titulus de propriedad
accesorio
debito
arrendamiento
litigio

abono
= fióküzletsucursal
= birtokuktól megfosztott pa-campesinos arrojados

rasztok
= kreol, hazai, belföldi 
= társtulajdonos 

= védnökség, elővásárlási jog 

= haszonélvezet, földbérlet 

ж társulat, feles bérlet, ta
nyai bérlet

criollo
condueno
auspicio
usufructo
aparceria

Munkafolyamat

= gyapot kicsipegetése /fog

lalkozás/

desmotacion /desmotado/
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fibrar = gyapot rostozása 

despulpar /despulpador/ = hustalanitás, a kávé pulpájá-
nak eltávolítása /foglalkozás/ 

= pénzbeli bérezésremuneracion salarial
remuneracion salarial

= teljesitmény szerinti bérezés 

= nem bérezett munka

por rendimi ént о 

no remunerado trabajo 

cuadro laboral = munkacsoport
= absentizmo alkalmával megbí

zott irányitó

mandador

Föld- és ingatlantípusok

tierra regada = öntözött föld
= hozzáírt föld /eltulajdonított/tierra adscrita

tierra baldia /monte 

baldio/ 

monte virgen 

tierra de aluvion

ss ugar 

= szüzföld

ss aluvium fold /folyómeder lera
kodása/

ss hágó, hegyszoros, patakos föld 

/baromhajtásra alkalmas ut/
= mélyedés, földművelésre alkal

mas hágó, hegyszoros 

=s kövér legelő

/V
Canada

hondonada

pastizal
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= bekerített legelő 

= természetes legelő 

к szüzlegelő 

= ültetvény 

= megművelt terület 

ss telek

potrero

pastös naturales
pasturaje
plantacion
plantio
predio

finca = ingatlan-tulajdon, földbirtok
bienes raiees = ingatlan 

= viskórancho

Mértékegységek

= 45,36 deka £ fél kiló 

ss 1 USA dollár /1977-ig/, ada

tainkat 1958-as cordobában 

/1.7/ közöltük 

=4#iektár

1 libra
7 cordoba

f

/manzanas
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Nicaragua népességének területi megoszlása
/1972/

Váro
sok

Megyék 20 
ezren fe
lüli váro
sainak né
pessége

Megye ossz 
létszámaMegye

74 156 

71 579 

93 890 

504 126 

71 494 

167-519 

154 726

20.67611. Rivas
1 44 521 

45.809 

468.770

2. Granada
13. Masayo

4. Managua 

5- Jinotepe 

6. Léén

2
1 44 055
1 75 912

91 3357 Chinűndega 3
Csendeз-Cceán:. 
régié összesen: 10 1 137 490791 078

79 400 

92 567 

173 758 

69 355 

54 020 

69 059 

65 719

1. Esteli 34 977 

70 632
1
12. Jinote~n

3. Matagaipa
4. Boaco 

5- Madras
6. Chontales

3 118.004
19 5671

/1/ /14/
/17/
/15/

/1/
7- Nueva Segovia /1/
Észak-Közép
régié összesen 6+/3/ 603■870289 260

1. Rio San Jutjin /1/

2. Zelaya
21 159

149 Ш
9 000

2 102 - 000
Atlanti partvi
dék összesen: 2+/1/ 170 175111 000

ÖSSZESEIT: 18+/4/ 1 911 ezer1.191 ezer

Forrás: Jaime Incer: Geográfia basica de Nicaragua 
/Recalde S A Bogotá 1977./ 93-130. alapján
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AZ ÖT LEGFONTOSABB EXPORTTERMÉK
/ezer dollárban/

1956, 1963.1926.Termény 1970, 1972.1950,1945. N>
H0)

64.664 L05.667 :.78. 622Ossz, export 13.686 249 71913.029 34.200

32 96223,1693- 668kávé 32.08717.53817.3318.100
6.026876 15-207 

62,868
9.831714 429cukor

23-567 39.781 34-2471.843gyapot 8
26. 579 

3-835
38.250 

3 100
5.201
7.094

hús
686 7 3148.0807.117arany

PorrasT Princtpales indicadores económicos /Banco Centra]., Managua 1972 / 
alpján

I Jaime Wheelock Román: Nicaragua: Imperialismo у Dictadura 
/La Habana, 1980, 207,/

Idézi

• v
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i~ZfíNlC-
jä-Kto'k С«и»Ч> ВАКС» ntCA*AOÜENSE (ПАМ»)

: "l^v 
Atifän

Г-гягко у Alfredo Socma Gatrmo 
J. I»пгсio CoEiüei 
Eduard» Mcntealsgra Calk'»»
J°^ Ai vara (Guerrero Mantalvin) 
EcSSi Lac&yo Terin, Stsc.°
Carlo» Reycs Mcaiealegre 
Armand» Reya
Xavkr у P. J. Chamorro Cardinal» 
Al/саю Lcvo Cordero
Attocuo Calle ja* Drehe.

• Taabiin de EAKAjifatc*

fHuIHhiuilHCtiU £x*hkи Í
Fiaión: atjodonero» /--------Chase Manhattan Bank

------- Morgan Guaranty Trust
'--------Multibank and TrustOccidents con 

industrial« de Managua

j Santo Nicarsgücme I

/■t.HAcetmio 
(Alraacena de 

Htp^to)
Financier* 

de 1* 
Vivienda

CompaSi» de 
Seguro*

“La Protectora"Nlcaragüeme» 
de Desarroilo)

»11
Corpsracida
Nicaragüero» 
da Inversions* I 
сою валами у

Depende de 
capitales USA 
Morgan 
Ibnk Ы Cali/. 
Continental III. 
j. Henry Schrocder 

Chase
American Еяргея

Agenda*
baaearias Г1НАМЛА(CKl)

' EU :•
matrix 
en La 

capital у AAQUtTECEA
\ Concreto Pretemado, S. A 

Servicio» Técnico* (»oma.

COtíTECXA
—construccióa—

лSue ureales en las dudádéi 
mi* importante» I runebiliar ia 

Corners iái
Rcparto»

San. Jóiéc*Super Centra 
Cosnercial Nejapa

Inversions*
ideológka* Linda vbtaSocial

(АЛЛ.)
mdactrule*

ÜtiIcrr.crciaJI
Diario Le Preosa

Centro
Compaüla Ccrvecera de Nie. 
Enbctdladora Njxkrul скал 

(PepsiCola)
Desarrollo Industrial Nie. (ым) 

(Ron Supremo)
Booth de Nicaragua 
Central de AJgodoaerm 
EXTASA
expasa QuSmrca
Cia. Lie tea “La Completa’*
TAZsmx
cemima (Karina)
AoaoiA (accite) 
мсАМла
Destaotadora “La Virgen" 
Fomento de Inversion« 
Rentable» (таia)
Industrial Nsctcoale* Agricola* 
Ingen» Uoaterrosa

1Colon»*

! ‘•“CoU™

Ciudad Jardin 
Lota* Verde

Centro Cornercial 
Linda vi*u

■т.Е\тсх}гтяо
(мг)ri'ssa

PublkidJ
у Prcraccicoucaierro

Centro Cornercial 
San FranciscoUnivenidad

Ccrttroanaricana
Colonial 

Lo. Robks
Parque Industrial

Pveparto
Montefresco

ICompkjo Médko 
Hospitalario Reparto 

San Lub 
(chimaxdeoa) mSan Martin Ь.

induttri* Or Arnica 
Material« Prcnsado* 
Cerfumca Industrial

Ciudad Xolotlindc Co«* Rica 
(con ВЛКАИЕ*) :

RubeniaVchlculos у Maquinark* («жал) 
Supérrnercado» Ш* x Meno» 
кггпотоа Katívo Chendcab

Desarroilo Comercial (decö*a) 
Proyecto* Industrials* Nie.Inversion« Industrial« de Nie. (1.1.) ГMercadeo Industrial
MOIKCX

i
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