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Nagy valószínûséggel Nagy-Britan-
nia és az Európai Unió politikáját a
belátható jövõben a közszolgálta-
tások radikális csökkentése fogja
jellemezni.  Az  indulatos görögor-
szági tüntetések a népi tiltakozások
elõjelei lehetnek. Ezek a demonstrá-
ciók nagyon ismerõsek lehetnek
Bolíviában, ahol a 21. század korai
éveiben tartós népi felkeléssel sike-
rült megdönteni a gyûlölt neolibe-
rális rendszert, és hatalomba segí-
teni a MAS (Mozgalom a Szocializ-
musért) Evo Morales elnök vezette
haladó és radikális kormányát. 

Megtanulhatjuk Bolíviától a neoliberális

berendezkedéssel szembeni ellenállást

és egy alternatíva építését? A válasz ter-

mészetesen igen - de ez azt is jelenti,

hogy meg kell értenünk, hogy mi tör-

ténik ott.

Sok vita folyik Bolíviában a balol-

dalon arról, hogy vajon a MAS-kormány

a szocializmus felé halad-e, vagy a

2005-ben hatalomra került szociális

mozgalmak és a szakszervezetek forra-

dalmi küzdelmei utat

engednek egy válasz-

tási, parlamenti polit-

ikának és megágyaznak

a neoliberalizmusnak. A

bolíviai tapasztalatok

különösen az állammal,

mint a harc terepével

kapcsolatban vetnek fel

kérdéseket. Az állam

rendszerében való rész-

vétel, ahogyan ezt a

MAS tette, elenged-

hetetlen radikális válto-

zás eléréséhez? Vagy,

ahogyan néhányan vi-

tatkoznának ezzel, az

államapparátus eleve el-

lensége a radikális vál-

tozásnak, úgyhogy egy

ilyen stratégia kudarcra

van ítélve, és a világot

nem lehet megváltoz-

tatni anélkül, hogy meg-

ragadnánk a “hatal-

mat”?

A neoliberálisok meg-
döntése

Az 1980-as és 1990-es

évek során Bolívia a

neoliberális politika kí-

sérleti nyula volt, gaz-

dagítva az uralkodó elitet, de margi-

nalizálva és nyomorba taszítva a né-

pesség tömegeit. Azonban 2003-ban a

neoliberális kormányt megdöntötte a

népi ellenállás kitartó kampánya, és

2005-ben az Evo Morales fémjelezte

MAS nyerte meg a választásokat és

alakított kormányt, azzal az eltö-

kéltséggel, hogy politikájának fontos ré-

szét fogja képezni a természeti erõfor-

rások kitermelése fölötti bolíviai ellen-

õrzés visszaállítása, és egy olyan új al-

kotmány megalkotása, ami hatalommal

ruházza fel a népesség õslakos többsé-

gét, valamint azzal a szándékkal, hogy

véget vet a fehér/mesztic politikai elit

századok óta tartó uralmának.

E korszakot megelõzõen - és itt tiszta

párhuzamok vannak az Nagy-Britan-

niaban lévõ politikai zsákutcával - a

bolíviai politikai életet elitista pártok

uralták, amelyeknek nagyon csekély

alulról szervezõdõ bázisuk volt. A szak-

szervezetek és a társadalmi bázissal

rendelkezõ szervezetek, valamint az

õslakos és nem õslakos népesség közötti

megosztottság hátráltatta a hatékony

ellenzéki szövetség felépítését a kor-

mányzó elit ellen. 

Ezzel szemben a 2005-ös választási

gyõzelemkor egy alulról szervezõdött

mozgalom mutatkozott be, amit ország-

szerte a MAS irányított, egy új politikai

párt, amelyet az egykori cocalero (ko-

katermesztõ) mozgalmi vezetõ, Evo

Morales vezetett.
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Hatalomban a MAS
A MAS csak 2005 óta van hatalmon, de
már számos területen nagy haladást ért
el.

Alkotmányozó nemzetgyûlést hívtak
össze, ami elkészítette az új alkotmány
tervezetét, és ezt a tervezetet országos
népszavazáson keresztül ratifikálták. Az
új alkotmány, fõleg, de nem kizárólag az
õslakos többség jogainak és garanciái-
nak széles skáláját nyilvánítja ki.

A szénhidrogén (olaj és gáz) szektort
még nem államosították, de a belõle
megtermelt profitból a bolíviai államot
illetõ részesedést radikálisan megemel-
ték a korábbi 27 százalékról 65 és 77
százalék közé.

Megkezdõdött a föld újraelosztása új-
ra-elosztó szociális politikák és olyan
szociális infrastrukturális programok,
mint például a közlekedés mentén.

Ugyanakkor, a radikális latin-ameri-
kai államok tömörülése, az ALBA tagja-
ként, Bolívia elkezdte az olyan neolibe-
rális intézmények, mint a Világbank és
az IMF nemzetközi alternatíváinak épí-
tését is.

Legutóbb Bolívia adott otthont a klí-
maváltozásról szóló Cochabamba globá-
lis népi konferenciának, ami radikális
szövetséget épít a globális felmelegedés
elleni harchoz, lévén, hogy a koppen-
hágai klímakonferencia kudarcot vallott.

Nem meglepõ, hogy ezeket a politikai
lépéseket a jobboldal bírálja. De ugyan-
akkor élénk vita folyik a baloldalon is,
mivel különbözõ szereplõk ellentétesen
ítélik meg a MAS-kormány eredményeit
és korlátait. Egyrészrõl itt van a kor-
mány és támogatóinak álláspontja, amit
Álvaro García Linera, Bolívia alelnöke,

valamint marxista értelmiségi és egykori
aktivista, és más baloldali kritikusok
(nemzeközileg és Bolíviában is, a MAS-
on belül) képviselnek.

García Linera számára a MAS-nak
sikerült egy olyan népi blokkot létrehoz-
nia, ami képes fenntartani az állam
“újjáalapításához” szükséges új alkot-
mányozó konszenzust. Az õ elemzé-
sében a MAS “bekerítõ stratégiát” vetett
be a jobboldali ellenzék ellen, különösen
Bolívia gazdag keleti tartományaiban,
felhasználva a szakszervezetek tömeg-
támogatását és a széleskörû szociális
mozgalmakat valamint, amikor ez szük-
séges, az állam elnyomó gépezetét is.
Jelentõs engedményeket adtak az ellen-
zéknek annak érdekében, hogy meg-
osszák és marginalizálják azt.

A jobboldal veresége a 2008-as, az
elnök visszahívásáról szóló népszavazás-
kor vált nyilvánvalóvá, amikor Morales
54 százalékról 67 százalékra növelte a
támogatottságát, biztosítva ezzel a de-
mokratikus legitimációját az állam
újjáépítéséhez és a MAS programjának
más elemeihez. 2009 decemberében, a
szavazatok 63 százalékát megszerezve,
Morales megint döntõ többséggel gyõ-
zött az elnökválasztáson. Bolívia meg-
mutatta, hogy a kormányok lehetnek
egyszerre radikálisak és sokkal nép-
szerûbbek, mint bármelyik kormány,
amelyre az Egyesült Királyság vissza tud
emlékezni.

A MAS elsõ kormányzati akcióit
García Linera úgy határozza meg, mint a
mindenek felett álló “dekolonializációt”.
Politikai döntések többé nem az Egyesült
Államok nagykövetségének, a Nemzet-
közi Valutaalapnak vagy a Világbanknak

az elõírásai szerint születtek, és a
megnövekedett olaj- és gázbevételek
biztosítják a gazdasági szuverenitáshoz
szükséges anyagi bázist. A kormány je-
lezte azt is, hogy támogatja a campesino
(paraszt) gazdaságot, hiszen, mint
mondják, a közösségi termelési logika
képviseli a természet fenntartható hasz-
nálatát, “szemben az értéktöbblet társa-
dalmára jellemzõ pusztító folyamatok-
kal”. Kulturális szempontból a gyarma-
tosítás hosszú történelme visszafordu-
lóban van, már azáltal is, hogy egy
õslakos elnököt választottak meg, és az
azóta folyó, a kezdetektõl fogva az õs-
lakos többség érdekeit szem elõtt tartó,
többnemzetiségû állam építése által.

A MAS kritikája
A bíráló számára azonban a MAS
mérlege kiábrándító. Számukra a 2000
és 2005 közötti lázadó idõszak forra-
dalmi korszak volt, amelyben a tömegek
mozgósítása alulról és az állam válsága
fölülrõl lehetõséget teremtett az állam
és a társadalom alapvetõ átalakítására,
de a 2005 óta tartó idõszak a lehetõség
elszalasztását mutatja. Különösen azért,
érvelnek a kritikusok, mert a népi poli-
tika az utcáról a választási aréna felé
tolódott el, és a kormányzó MAS intéz-
kedései elnyomják egy szocialista for-
radalom lehetõségét. Kiderült, hogy a
MAS-kormány, mondják, mérsékelten
reformista természetû, és Morales
gyõzelmét követõen relatíve csökkenés
tapasztalható a munkásosztály és az
õslakos szervezetek önszervezõdésben
és aktivitásában.

A mérvadó dolog ebben a kérdésben
a szociális mozgalmak azon követelése,
amit a neoliberális rezsim elleni küz-
delem éveiben fogalmaztak meg egy
forradalmi alkotmányozó nemzetgyûlés
összehívására, amely átalakítaná a gaz-
daságot, az államot és a társadalmat. A
kormány baloldali kritikusai szemében a
közgyûlés, ahelyett, hogy egy olyan
szerv lett volna, amelyben a fõ szociális
mozgalmi szervezetek szervesen részt
vesznek, mind annak kialakításában,
mind pedig a végrehajtó tevékeny-
ségében, a MAS-kormány szigorú ellen-
õrzése alatt állt olyan módon, ami
kizárta a valódi forradalmi és részvételi
folyamatokat és eredményeket. Ezen
kritikusok szerint az õslakos felszaba-
dítás elvált a forradalmi szocialista át-
alakulás programjától, sõt számos je-
lentõs politika folytatta a korábbi neo-Igent Evóra! A Bolíviai Kommunista Párt felirata



liberális rendszert. Miközben a szénhid-
rogén szektor befizetett adói jelentõsen
nõttek, például, a MAS leállította a
nagyarányú államosítást. Néhány kriti-
kus hang ebbõl azt a következtetést
vonta le, hogy Morales és a kormánya
nem érdekelt a kapitalizmus kihívás elé
állításában, sokkal inkább abban, hogy a
gazdaságban egy állami irányítású kapi-
talista modellt vezessen újra be, politikai
szinten pedig pluralizálja kormányt és a
civil társadalmat.

Egy másik vitatott kérdés a MAS, a
kormány és a szociális mozgalmak for-
málódó kapcsolata. Egyesek szerint a
kormány kezdi elnyelni a MAS-t, és a
helyzet az, hogy sok vezetõt a szociális
mozgalmakból beválasztottak a kor-
mányzatba, különösen helyi szinten,
potenciálisan gyengítve ezzel a szerve-
zeteiket és alávetve õket az államnak. 

Mások, viszont rámutattak arra a
tényre, hogy miközben a legtöbb szoci-
ális mozgalmi vezetõ továbbra is támo-
gatója maradt a MAS-kormánynak, ez
nem gátolja õket abban, hogy kritikát
fogalmazzanak meg számos konkrét
kérdésben. Sok szociális mozgalmi veze-
tõ a MAS balszárnyához tartozónak tart-
ja magát, ami azt bizonyítja, hogy a
szociális mozgalmak képesek nyomást
gyakorolni a MAS-kormányra.

A MAS saját ellentmondásos reto-
rikája ugyancsak beárnyékol fontos kér-
déseket. García Linera (és maga Mora-
les) elkezdett egy bizonyos “andoki ka-
pitalizmus” kifejezést használni, amely
azt jelenti, hogy “Bolívia kapitalista
ország marad még száz évig”. 

Ugyanakkor megfigyelhetõ, hogy
amint a kormányzat kezdi biztonságban
érezni magát, ahogy a nemzetközi lég-
kör egyre kedvezõbbé válik a globális
pénzügyi válság és visszaesés követ-
keztében, és ahogy a latin-amerikai álla-
mok radikális baloldali csoportjai maga-
biztossága növekszik, a kormány egyre
inkább kezd antikapitalizmusról és
“kommunitárius szocializmusról” beszél-
ni.

Mi lenne ha?

Kétségtelenül nehéz megítélni az ilyen
kérdéseket, különösen a világ másik
felérõl, de fontos, hogy feltegyünk
néhány “mi lenne ha?” kérdést:

Mi lenne ha a kormány “menne”'
jobbra, ahelyett, hogy engedményeket
tenne a jobboldalnak? Mennyi a való-
színûsége, hogy ez súlyos belügyi konf-

liktushoz, akár még polgárháborúhoz
vagy puccshoz (ahogyan ez Allende
Chiléjében történt) vezetne, és ez ma-
gával hozná egy külsõ intervenció
és/vagy a keleti tartományok elvesz-
tésének lehetõségét, mindazzal a szén-
hidrogén készlettel és jövedelmezõ
mezõgazdasággal együtt, ami ott talál-
ható?

Mi történhetett volna, ha a MAS egy
nyíltabban szocialista programot foly-
tatott volna, a szénhidrogén-készletek
teljes államosításával vagy maximális
föld-újraelosztással? Erõsítette volna-e
ez a népi támogatottságot az országon
belül, ahogyan erre a baloldal utal, vagy
nagyobb külsõ és belsõ ellenzéki nyo-
máshoz vezetett volna, esetleg kisik-
latva a kormányt? Fontos kérdés, fi-
gyelembe véve más forradalmi rend-
szerek problémákkal terhelt tapasz-
talatait, hogy képes lett volna-e a kor-
mány hatékonyan mûködtetni az álla-
mosított iparágakat és biztosítani az
újraelosztott föld termelékenységét?

Az ilyen kérdésekre természetesen
nincs egyértelmû válasz. De, legalábbis
arra kellene ösztönözzenek minket,
hogy álljunk meg egy pillanatra mielõtt
túl élesen kritizálnánk a bolíviai MAS-
kormányt.

Az állam

Megoszlanak a nézetek a baloldali stra-
tégia fent tárgyalt kulcsfontosságú
kérdéseit illetõen, nemcsak Bolíviában,
de a világ, így az Egyesült Királyság ha-
ladó mozgalmaiban is. A kulcskérdés az
állam fenyegetõ jelenléte. Bolíviában, a
MAS ellenzékbõl került kormányzati
pozícióba, és az államhatalmat használja
törekvéseinek érdekében, miközben
igyekszik megtartani a tömegbázisát a
szociális mozgalmakban és a civil tár-
sadalomban.

Egyes baloldaliak számára, mint
amilyen John Holloway (a Crack Capi-
talism címû könyv szerzõje) is, a ka-
pitalista állam bármilyen felhasználása
radikális célra kudarcra van ítélve. A
marxisták már régóta állítják, hogy az
állam nem egy semleges eszköz, hanem
a kapitalizmus szerves része, ami kezeli
a gazdasági problémákat (olyanokat,
mint a bankválság) a tõke és az ellen-
zéki csatornák nevében olyan formában,
ami összeegyeztethetõ a kapitalista
társadalmi viszonyokkal.

Az állam radikális kritikája döntõ fon-
tosságú azért, hogy folyamatosan óva-

tosságra és szkepticizmusra intsük ma-
gunkat a kormányok követeléseit ille-
tõen. Ezt észben kell tartani, amikor a
MAS túlzóan követeli a szénhidrogén-
készlet államosítását. És mégis, mint a
kapitalizmus integráns részét, az
államot ugyanazok az ellentmondások
sújtják, mint a kapitalizmust magát. Ez
egy olyan terület lehet, amelyben a
kapitalizmus ellentmondásaival meg
lehet birkózni, de olyan is, amiben talán
az államellenes aktivisták kihívás elé
tudják állítani tõkét, ahogyan ezt Hilary
Wainwright állítja Az állam visszaköve-
telése: Tapasztalatok a népi demokrái-
ában címû könyvében. Eképp Bolíviá-
ban, a forradalmi idõszakban, a radi-
kális szociális mozgalmak képesek vol-
tak elfoglalni az állam helyi struktúráit,
amiket a neoliberális rezsim azért hozott
létre, hogy bebetonozza a pozícióját, de
õk ehelyett arra használták õket, hogy
intézményi hátteret adjanak annak a
mozgósításnak, amely megdönti a
neoliberális rendszert, és hatalomba
segíti a MAS-t.

A MAS gyõztes stratégiája tehát az
volt, hogy felhasználta a kapitalista ál-
lam képviseleti demokráciájának válasz-
tási rendszerét, és aztán megpróbálta az
államot a forradalmi folyamatok szolgá-
latába állítani. Vannak azonban olyan
vélemények, hogy az alkotmányozó
nemzetgyûlés szervezése élesen felveti
az alárendelõ állam veszélyét, és az
alulról jövõ közösségi szervezetek he-
lyettesítését - bár a bolíviai kormány vé-
delmezõi azzal érvelnek, hogy a MAS
irányítása szükséges volt annak érde-
kében, hogy az új alkotmányt sikeresen
átvigyék az ellenzék ellenállásán. Az is
igaz, hogy a MAS, amióta kormányon
van, eddig még nem intézett nyílt táma-
dást a tõke ellen (sem az ipari tõke,
ideértve a szénhidrogéneket is, sem pe-
dig a mezõgazdasági tõke ellen), csupán
növelte az állam részesedését a szén-
hidrogénekbõl befolyó profitból és el-
kobzott néhány olyan nagybirtokot,
amelyeken nem folyt termelõ tevékeny-
ség. Sõt ellenkezõleg, az új alkotmány
plurális gazdaságot irányoz elõ, külön-
bözõ gazdasági területekkel, erõsítve az
õslakos közösségi gazdaságot, támog-
atva a kooperatív gazdaságot, elõsegítve
az állami gazdaságot és garantálva a
magángazdaságot.

Az ezt a fajta kompromisszumot két-
féleképpen lehet értékelni. A baloldali
kritikusok szerint ez garantálja a ka-
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pitalista vállalatok pozícióját, és eközben

elszalasztja egy a kapitalizmusból radi-

kálisabban kifelé mutató mozgalom

lehetõségét. 

Az olyanok számára, mint amilyen

Garcia Linera, ez megteremti egy olyan

gazdaság lehetõségét, ami sokkal inkább

elõtérbe helyezi a társadalmi szükség-

leteket, a profit mindenek fölé helyezése

helyett. 

Kísérletet tesz egy a kapitalizmusból

való olyan átmenet felvázolására, ami az

õslakos gyakorlaton és a környezeti

fenntarthatóság szem elõtt tartásán, és

túl gyors átmenet csapdájának felis-

merésén alapul. 

Ez nem csak azt a kérdést veti fel,

hogy vajon Bolíviában jelenleg a köz-

vélemény antikapitalista vagy csak a

neoliberalizmus és külföldi multinacioná-

lis vállalatok jelenlétét ellenzi, de azt is,

hogy az állam vagy a népi mozgalmak

képesek-e hatékonyan létrehozni egy

szocializált gazdaságot.

Nemzetközi, nemzeti, helyi
Az egyik oka annak, hogy miért bizonyul

olyan nehéznek a radikális kormányok

számára, hogy az államot felhasználják

a tõke és a neoliberalizmus ellen az az,

hogy egyre inkább eltorzul a hatalmi

kapcsolat a globalizált kapitalizmus és a

zárt nemzetállam között. Bolívia érdekes

ebbõl a szempontból, mert itt “az állam”

a helyi, nemzeti és nemzetközi állami

intézmények és gyakorlatok komplex

metszéspontjában mûködik.

Elõször is, a helyi állam rendkívüli

jelentõséggel bír. A '90-es években a

neoliberális rezsim által létrehozott helyi

intézményeket az ellenzéki szociális

mozgalmak elfoglalták, és azokat az

ellenzék szervezeti bázisaivá változ-

tatták át. 

Ma a Mozgalom a Szocializmusért az

új alkotmány dekolonizáló aspektusát

kezdi alkalmazni azáltal, hogy enge-

délyezi az önkormányzatoknak, hogy

szavazzanak arról, hogy elfogadják-e a

helyi közigazgatás hagyományos, õsla-

kos formáit. 

Ez azt jelenti, hogy az õslakos

népesség intézményei hagyományosan

biztosítanák a helyi önigazgatást a kapi-

talista és rasszista nemzeti állam hiá-

nyában vagy azzal szemben.

Másodszor, az elmúlt néhány évben

Bolívia tagként aktív résztvevõje volt a

latin-amerikai államok ALBA-csoport-

jának (aminek Venezuela, Kuba és Ecu-

ador szintén tagja), ami egy nemzetek

fölötti kereskedelmi és gazdasági

együttmûködés. Ez az együttmûködés

az államihoz hasonló nemzetközi intéz-

ményeken keresztül valósul meg. 

Ezek az intézmények alternatívái az

olyan globális neoliberális intézmé-

nyeknek, mint amilyen a Világbank és a

Nemzetközi Valutaalap (IMF). 

Eme intézményeknek, amelyek az

antikapitalista szolidaritás, a kulturális

sokféleség és a társadalmi igazságosság

üzetenét hirdetik, bátorítást jelent a

pénzügyi válság és a recesszió, valamint

az ökológiai válság felismerése.

Tanulni Bolíviától
A 2000 óta tartó idõszakban Bolívia

sikeresen megdöntött egy neoliberális

rezsimet, és új intézmények és politikák

építésébe fogott, sõt magát az államot is

megújította, olyanná téve azt, ami

kevésbé elidegenedett a néptömegektõl,

mint amilyen a neoliberális kapitalista

állam volt. Világos, hogy ez a folyamat

még mindig fejlesztés alatt áll, de felvet

olyan fontos kérdéseket, messze Bolí-

viától is, hogy lehet-e és ha igen, akkor

hogyan lehet átszabni a kapitalista

államot egy "másik világ" részévé, amire

annyira szükség van. 

Hogy fog egy ilyen állam kinézni? Ho-

gyan fog mûködni? Az új bolíviai alkot-

mány, Latin-Amerika más radikális kez-

deményezéseivel együtt, a zapatisták al-

ternatív helyi állami struktúráitól kezdve

Chiapasban, a venezuelai közösségi ta-

nácsokig, talán segít megválaszolni az

ilyen kérdéseket.

A bolíviai tapasztalat jelzi a helyi,

nemzetei és nemzetek feletti akciók

összekapcsolásának fontosságát, de az,

hogy ezt hogyan lehet hatékonyan és

demokratikusan megvalósítani még

mindig kidolgozásra szorul. Továbbá, és

ez a legfontosabb, az állam radikális új-

jászervezése az állam és a szociális

mozgalmak közötti aktív párbeszédben

kell hogy testet öltsön. 

Bolíviában az az idõszak, amelyben a

szociális mozgalmak vezették a forra-

dalmi folyamatot átadta a helyét egy

olyannak, amelyben az vezetés átment a

Mozgalom a Szocializmusért pártba,

hogy az államapparátus révén tartsa

meg a hatalmat. Bíznunk kell eme két

idõszak váltakozásában.

Ehhez alapvetõen fontos, hogy a

baloldal és az õslakos mozgalmak foly-

tassák az aktív és stratégiai mozgó-

sítást, erre pedig biztató jelek utalnak. A

tavalyi évben Bolíviában a regionális és

helyi választásokat olyan baloldali

aktivisták megválasztása jellemezte,

akik ellenékiek a MAS-szal szemben. A

kormány számára az elmúlt hetek nagy

kihívása, különösen, de nem kizáróla-

gosan Potosí bányavárosában volt, ami

az ország legszegényebb részén ta-

lálható. 

Ott széleskörû tömegmozgalmak

kérték a kormányt, hogy tegyen többet a

szegénység és az egyenlõtlenség kezelé-

séért, és az antikapitalista és antineo-

liberális retorikáját ültesse át a gya-

korlatba. 

Kritikák érték az állami bürokráciát

is, mivel az úgy tûnik, hogy gyakran in-

kább megakadályozza, sem minthogy

segítené a kormány politikája radiká-

lisabb elemeinek megvalósítását.

Ezeket a kihívásokat, bár lehet, hogy

kényelmetlenek a kormány számára,

úgy kell tekinteni, hogy Bolivíában a ra-

dikális hullám nem ért véget, hanem

szándékában áll építkezni a már elért

eredményekbõl.

Mit jelentenek Bolívia közelmúltbeli

tapasztalatai számunkra az Egyesült

Királyságban? 

Világos, hogy mások a körül-

mények, de  - egy olyan idõszakban,

amikor úgy tûnik, hogy itt még egy

pénzügyi válság és recesszió sem ren-

gette meg alapjaiban a neoliberalizmust

- Bolívia emlékeztet minket arra, hogy

neoliberális rezsimek megdönthetõek.

Van alternatíva!

Bolívia esetében ehhez szükség volt

az elit pártpolitika elutasítására, egy

radikális szövetségre a szakszervezetek

és a szociális mozgalmak között, és az

utcákon való tartós tömegjelenlétre.

Ezek után szükség volt arra, hogy a

MAS képes legyen összetartani a széles

szövetséget, amire szükség volt a

hatalom elnyeréséhez és a mozgalom a

szocializmus felé irányítához. Lehet-

séges, hogy az elkövetkezendõ években

ez megvalósítható lesz Európában,

beleértve az Egyesült Királyságot is,

amikor is a recesszió és a drasztikus

állami kiadáscsökkentések közepette

egy forradalmi perspektíva vonzóbbá

válik majd?

Mike Geddes, a University of Warwick

címzetes professzorának írása, 

ami a Red Pepper címû 

angol újságban jelent meg



A kubai forradalom fennállásának
legnehezebb pillanatai elõtt áll. A
szigetországban általános véle-
mény, hogy társadalmunknak fontos
változásokon kell átesnie. Ezen
belül azonban vita folyik azok se-
bességérõl, hatókörérõl, tartalmáról
és karakterérõl. Fontosak a határok,
melyek kijelölik, meddig mehetnek
ezek a változások anélkül, hogy
ellenõrizhetetlenné válva a rend-
szer, amelyet 50 éve védelmezünk,
amelyért lelkünket, szívünket, éle-
tünket adtuk, eszméit és alapjait
sértenék.                                         

Általánosságban az eddig meghozott és
tervezett intézkedések válaszok a kubai
gazdaság produktivitásának és haté-
konyságának növelésének szükségessé-
gére, a nemzeti valutának és a béreknek
a felértékelésére és fontos import-
ágazatoknak, különösen az élelmiszer-
termelésnek, a kiváltására. Röviden:
egy olyan gazdaság újjáélesztése a cél,
melyet súlyosan terhel az elmara-
dottság, legfontosabb piacainak és for-
rásainak megszûnése a népirtással fel-
érõ amerikai blokád következmé-
nyeként, de a belsõ bürokratikus
akadályok és egyéb hibák is. 

Ezen lépések megtétele egy nehéz
szituációban történik, melyben folya-
matosan fenyegetik és megpróbálják
elpusztítani a forradalmat. Nyilvánvaló a
reformok azon szándéka, hogy min-
denekelõtt piaci mechanizmusoknak és
más ösztönzõknek a bérezésben is meg-
jelenõ bevezetésével növeljék a haté-
konyságot és a produktivitást, leg-
elõször is a mezõgazdaságban. 

Ezen lépéseket, melyek legitimek,
sõt szükségesek egy olyan átmeneti tár-
sadalom túléléséhez, mely elszige-
telõdött és szüntelenül fenyegetve van,
annak értékelni, amik: a körülmények
kikényszerítette visszavonulásnak, egy
szükséges és idõleges rossznak, és so-
hasem elõrelépésnek, vagy a szocia-
lizmus felépítésének alternatív útjának.
Ez az érem egyik oldala, de teljesen más
úgy tekinteni az egyenlõtlenséget, mint
valamit, ami megengedhetõ, normális,
elkerülhetetlen, sõt egészséges dolgot  a
rendszer mûködése számára. 

Világos perspektíva nélkül,
amely ezeket a lépéseket
ideiglenesnek tekinti, fennáll a
veszélye annak, hogy további
elszigeteltség esetén ezek a
gazdasági reformok egy adott
ponton saját dinamikájuk ered-
ményeképpen lassan és észre-
vétlenül kapitalista restauráció-
vá válnak, és a szociális tor-
zulásokat, amelyeket ezen lé-
pések eredményeznek, a szoci-
alista forradalom ellen használ-
hatják fel. Ha ilyen utat válasz-
tunk, elkerülhetetlen, hogy a
prokapitalista szektorok meg-
erõsödnek a kubai társada-
lomban, és súlyosan aláássák a
szociális egyenlõség és a
szolidaritás szociális értékeit. 

Egy kapitalista restauráció
Kubában minden szempontból
totális katasztrófa lenne né-
pünk számára.

Egy a szocializmusba való
átmeneti társadalom, mint
amilyen Kuba is, úgy defi-
niálható, mint egy olyan tár-
sadalom, melyben a régi és új
elemei együtt léteznek, egymással
ellentmondásos kapcsolatban állva. El
kell dõlnie, hogy a két elem melyike
gyõzi le a másikat, mely fog uralkodni. 

Azt hiszem, hogy az alapvetõ kérdés,
amit fel kell tennünk magunknak az az:
mennyiben fogja befolyásolni az aktuális
kampány az ingyenes közszolgáltatások,
a társadalmi és szociális egyenlõség és
az alapvetõ szociális vívmányok ellen a
kubai forradalmat.  Már önmagában is
ellentmondás azt feltételezni, hogy a
szocializmust építjük azzal, hogy az
egyenlõtlenséget támogatjuk, vagy azt,
mint normálist és elkerülhetetlent el-
fogadjuk. Ezt már a kapitalizmus is
egész jól csinálja. 

A liberális kapitalizmus szószékeirõl
az egyén jogairól és lehetõségeirõl
prédikálnak, de ezzel egyidejûleg kije-
lentik, hogy lehetetlen, hogy mindenki
azonos életkörülmények között éljen. 

Tehát az egyenlõtlen jövedelmek
teljesen normálisak. A szocializmusnak
átmeneti fázisában mint szükséges
rosszat, el kell fogadnia bizonyos mér-

tékû egyenlõtlenséget, ám ennek
ellenére elsõ naptól kezdve törekednie
kell arra, hogy ezt fokozatosan és
tartósan csökkentse. Az ellenkezõ
irányba ható hajlam az egyenlõtlenség
támogatására növelendõ a termelési
kedvet, csak a kapitalizmushoz vezet
bennünket. Lehetetlen egy kapitalista
alapokon mûködõ gazdaságot és ezzel
egyidejûleg egy szocialista politikai és
szociológiai modellt fenntartani.

A teljesítménybérezés és a bérek
felhasználása a motiváció növelésére
nem ahhoz vezetnek, hogy a dolgozók
"képességeik szerint" dolgozzanak, ha-
nem mint a kapitalizmusban, rabló-
gazdálkodást okoz, és azt, hogy a
dolgozó saját maga és családja anyagi
szükségletei által kényszerítve egészen
elmenjen fizikai lehetõségeinek végsõ
határáig. Ennek eredményeképpen elõ-
térbe kerülnek az individuális megol-
dások a kollektívakkal szemben, és ez
versenyre ösztönöz a dolgozók és a
vállalatok között, amely pontosan a
szocializmus szellemének ellentéte. A
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kapitalista gazdasági elemek további ka-
pitalizmust termelnek. 

Még az idõlegesen kipróbált piacgaz-
dasági eljárások sem feleltek meg az
elvárásoknak. A gyakorlati, vagy em-
pirikus pragmatizmus csak egy kapi-
talista kikötõbe vezethet bennünket. 

Ennek a hajónak egy iránytûként
szolgáló tervre van szüksége, egy pro-
jektre, melyet mindenekelõtt megvitat-
nak, és amelyet mindenki megszavaz. 

Ez most kétszeresen is veszélyes,
tekintettel a globális kultúrháborúra,
melyet az imperializmus folytat, mely
megpróbálja elhitetni velünk, hogy nem
lehetséges az  élet, csak a kapitaliz-
musban, mely önzetlenebb és haté-
konyabb, mint valaha, paradox módon
ezzel egyidejûleg azonban a rendszer
történetének legnagyobb válságán megy
keresztül és egy olyan léket kapott
hajóhoz hasonlít, melybe minden oldal-
ról ömlik a víz. A kapitalizmusnak
sohasem volt nagyobb befolyása Ku-
bában, mint manapság. Ez azért külö-
nösen veszélyes, mert önkéntelenül is
hozzájárulunk a kapitalizmus teoretikus
és ideológiai legitimálásához. 

A látszólagos zsákutca, melybe a
kubai szocialista projekt jutott annak a
következménye, hogy lehetetlen felépí-

teni egyetlen országban a szocializmust.
Mivel a dél-amerikai forradalom elhúzó-
dik, nem látszik más lehetõség, mint a
piaci reform alkalmazása. És valóban
igaz, ha a kubai forradalomnak sikerülne
is a munkásdemokrácia teljes potenci-
álját kiteljesítenie, akkor sem kerülheti
el a rettenetesen elmaradott gazdasági
körülményeinek a következményeit, me-
lyek az elszigetelõdéssel és a projekt azt
követõ torzulásaival együtt súlyosan
megterhelték. Ahogyan Marx mondotta:
a kapitalizmus régi ócskaságai újra fel-
színre kerülnek. 

Számunkra a szocializmus latin-ame-
rikai elterjedése élet és halál kérdése.
Ezért és más okokból is meggyõzõ-
désem, hogy Chávez elnök javaslatát az
V. Internacionálé megalapításáról ne-
künk lelkesen üdvözölnünk kellene és
egyik fõ segítõjének kellene lennünk. A
kubai forradalom számára az inter-
nacionalista politika nem egyszerûen
morális kötelesség, vagy hagyomány,
hanem létkérdés. 

Az a téves elképzelés, hogy egy adag
szocializmust és egy adag piacgazda-
ságot kombinálni tudunk és ez egy
hosszú távú megoldást jelent veszélyes
illúzió. És pontosan ilyen veszélyes az az
elképzelés, mely azt próbálja elhitetni,

hogy a gazdasági változások nem
hatnak ki a politikai struktúrákra, mintha
e kettõnek semmi köze sem lenne
egymáshoz. 

Mivel a szocializmus elsõsorban ön-
tudat kérdése, és nemcsak a hétköznapi
életé, épp olyan fontos, hogy  hogyan
termeljük a dolgokat, mint az, hogy mit
termelünk. Éppen ezért a szocializmus
felépítéséhez ugyanolyan fontos a macs-
ka színe, mint az a tény, hogy egeret fog
(itt a szerzõ utal Teng Hsziao-ping, a

Kínai Kommunista Párt egykori

vezetõjének opportunista nézetére,

miszerint “mindegy, hogy a macska

fehér vagy fekete, az a lényeg, hogy

megfogja az egeret” - szerk) . Nem
lehetséges magasabb társadalmi fokoza-
tot elérni, ha a jólét olyan termelési kö-
rülményekbõl származik, melyek elõse-
gítik az egyenlõtlenséget, a kizsákmá-
nyolást és a rivalizálást. 

A tervgazdaságban a termelékenység
növelésének egyetlen útja, ami nem a
kapitalizmus, az a munkásellenõrzés. Ez
egyben a legjobb ellenszere a korrup-
ciónak is. Ennek nem lehet semmilyen
adminisztratív, vagy bürokratikus alter-
natívája sem. Így például lehet, hogy a
köztársaság legfelsõbb számviteli elle-
nõre gyakran igen hasznos tud lenni, de
mégannyi felsõ kontroll sem fogja meg-
oldani a problémát, ha nem ér el a
gyökerekig. A történelem számtalanszor
megmutatta, milyen hatástalanok a
felülrõl irányított reformok és a bürok-
ratikus megoldások a szocializmus épí-
tése folyamán. A szocializmus azt
jelenti, hogy a hatalomnak a munkások
kezében kell lennie, és nem csak névleg
és formálisan, hanem a gyakorlatilag és
valóságosan. 

A bürokrácia nem képes ellenõrizni
önmagát. Emiatt nem szabadna fi-
gyelmen kívül hagyni elkötelezett és
tekintélyes értelmiségiek figyelmezteté-
sét, hogy a bürokrácia egyes elemei
"minden eshetõségre felkészülve" meg-
szilárdítják gazdasági pozícióikat. Tehát
egy, a kapitalizmus felé irányuló válto-
zást sejtenek, és erre az esetre felké-
szülve biztosítják saját jólétüket. 

Habár még korai lenne megmondani,
hogy ez a folyamat hová vezet, de azt
hiszem, hogy van három kulcsfontos-
ságú elem, amit figyelembe kell ven-
nünk: Azt, hogy a jelenlegi erõviszonyok
és a kubaiak politikai és kulturális
öröksége kedvezõek egy szocialista
projekt számára. Azoknak, akik ma



Kubában egy kapitalista restaurációról
álmodnak, nincs semmilyen legitimáci-
ójuk és támogatottságuk. 

A kubai népnek, és forradalmi veze-
tõjének kezdeti szilárd elhatározását a
kubai szocializmus megtartására, egyet-
len garanciaként szociális vívmányaink
megõrzésére, és arra, hogy biztosítsuk
független, önálló nemzeti létünket. 

Szándékainktól függetlenül ezek a
változások olyan erõket szabadíthatnak

fel, melyek saját dinamikájuktól hajtva
kikerülhetnek ellenõrzésünk alól. 

A nemzetközi változók, különösen a
forradalmi folyamatok fejlõdése Venezu-
elában, így vagy úgy, de döntõen fogják
befolyásolni a kubai folyamatok vég-
eredményét. Az elõttünk álló kihívás
ugyanaz, mellyel minden forradalmi fo-
lyamatnak, mely a reakcióval konfron-
tálódik szembe kell néznie, hogy egy
lövészárokban kell parlamentet beren-

deznie, amelynek o-
lyan ellenséggel kell
harcolnia, mely ü-
gyetlenségünket és
széthúzásunkat ü-
gyesen kihasználja. 

Ebben a lövész-
árokban nincs más
alternatíva, csak a
dolgozó emberek
parlamentje. 

Vannak pozitív je-
lek is. Például a
dolgozók központi
szerepének ismételt
említése a korrup-
cióval és a gazda-
ságtalansággal szem-
ben, és a számtalan
munkahelyen a terv-
rõl folytatott gazda-
sági viták. Ezek közé
tartozik a kommu-
nista párt, a kor-
mányzati és politi-
kai struktúra de-
mokrat izá lásának
Raúl Castro által
meghirdetett jelsza-
va is.

A demokráciának
nem szabad sem
ideális absztrakci-
ónak lennie, sem
polgári maszkabál-
nak, mely elkendõzi
a kapitalizmus dik-
tatúráját, hanem az
ország dolgozó több-
ségének demokrá-
ciájának kell lennie,
mely valódi hatalmat
és ellenõrzést gya-
korol alulról. Raúl
beszéde további vi-
tákat váltott ki, pl. a
CTC (Kubai Szak-
szervezeti Szövet-
ség), az FEU (Kubai

Diákszövetség), az UNEAC (Írók és
Mûvészek Szövetsége) kongresszusán,
válaszként az állami vezetés sokat
hirdetett jelszavára, hogy problémáink
megoldásához a legjobb és legegész-
ségesebb módszer a forradalmárok közti
szabad és nyílt vita. 

Ez már a forradalom történetében
nem elõször alkalmazott gyakorlat
lenne. Gondoljunk például a Kubai Kom-
munista Párt 4. kongresszusának fel-
hívására, vagy a munkásparlamentekre
a legmélyebb válság, a különleges
idõszak idején. (A Szovjetunió össze-
omlása után eltûnt az az alap, melyen a
kubai gazdaság évtizedeken át nyu-
godott. Ebben az idõszakban kiáltotta ki
a kormány az ún. "különleges idõszakot"
(período especial), és vezetett be egy
reformcsomagot, amely az addigi szo-
cialista Kubában elképzelhetetlen lett
volna, és nemcsak átalakította a kubai
gazdaságot, hanem jelentõs szociális
következményeket is maga után vont.) 

Most az eddigi tapasztalatokat kell
egy folyamatos és mûködõ rendszerré
változtatni. A kapitalizmus és a szo-
cializmus közötti alapvetõ különbségek
egyike a nép széleskörû részvétele,
melyre építeni kell. Mialatt a kapi-
talizmus abban érdekelt, hogy lehetõleg
minél több embert kizárjon a ha-
talomból, a szocializmusnak a puszta lé-
tezéséhez is arra van szüksége, hogy
kifejlessze az emberek jelenlétének és a
döntéshozatalba való bevonásának a
teljes potenciálját. A normális szocialista
államnak átfogó demokratikus tanács-
adónak kell lennie a forradalmárok
között. 

És az ebben a tekintetben a mélyre-
ható hiányosságok, melyek nálunk még
mindig fennállnak, komoly problémát
jelentenek. Szükséges, hogy a köve-
tendõ útról szóló döntés egy országos,
nyílt vita eredménye legyen minden
kulcsfontosságú problémáról, így vonva
be a népet a döntésbe. Ennek te-
kintetében kontraproduktív dolognak
tartom, hogy elõször is Raúlnak a
Camagüey-ben 2007. július 26-án
elmondott beszéde után az egész or-
szágban lezajlott viták eredményeit
titokban tartották, másodszor pedig azt,
hogy azokat az lépéseket, amelyeket ez
alapján hoztak meg, csak a forradalmi
vezetõk egy szûk köre vizsgálta és
határozta meg anélkül, hogy a nép
ebben részt vett volna. Az is a vél-
eményem, hogy a pártkongresszus
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megtartását nem szabad tovább elhúzni.

Ennek szükségessége egyre nyilván-

valóbb. 

Azon tényezõk között, melyek lehe-

tõvé tették a Szovjetunió összeomlása

utáni különleges idõszakban való ki-

tartást van három, ami különösen fon-

tos. Elõször is a legjelentõsebb volt ezek

között Fidel jelenléte, az õ óriási politikai

és morális tekintélyével, mely a leg-

fontosabb összetartó elem volt, ami

szembeszállt a kihívásokkal. 

A második, hogy az akkori generáci-

ónak sokkal szorosabb és erõsebb sze-

mélyes kapcsolata volt a forradalom kez-

deti éveivel, annak epikus és romantikus

pillanataival, az analfabétizmust felszá-

moló kampánnyal, a Disznó-öböllel és az

angolai kampánnyal. Egy olyan 80-as

években élt, melyben a fogyasztás és a

szociális igazságosság viszonylag magas

szintû volt. A harmadik pedig az volt,

hogy az ellenállás felszítására alkalma-

zott érvek fõként politikaiak voltak:

felhívás egy olyan néphez, mely tisz-

tában volt vívmányaival, tudta, mi a tét

és nem szeretett volna függetlenségét

elveszítve újból rabszolgasorba süllyed-

ni, és amelyik kész volt szembeszállni

minden kihívással és meghozni minden

áldozatot.

A mai helyzetben egy új különleges

idõszak küszöbén sajnos teljesen más

feltételek állnak fent. Fidel, legalábbis

formálisan, már nem állami és forra-

dalmi vezetõ, és magas kora, valamint

súlyos betegsége miatt, mely csaknem

az életébe került, fizikailag legyengült.

A történelmi vezetés többi tagjai is

elérik biológiai határaikat, és a forra-

dalmi vezetés újjáépítése még nem zá-

ródott le. A jelenlegi fiatal generáció

tapasztalatai kizárólag a különleges

idõszakra korlátozódnak annak mélyre-

ható gazdasági, politikai és szociális

ellentmondásaira, melyeket a mi kubai

társadalmunk okozott, és többé-kevésbé

még a mi szép és szent lányainkat: az

egészség- és oktatásügyet is megtá-

madták. Az egészség- és oktatásügy

folyamatos kiüresedése azoknak az

értékeknek, szellemnek és szocialista

életmódnak a felbomlásához vezettek,

melyeket ötven éven át gyakoroltunk. 

Ezen generáció számára az igazságos-

ságról és a forradalom támogatásáról szóló

beszédek semmit sem jelentenek, vagy

rosszabb esetben túlhaladott, régi, banális

és nevetséges frázisoknak tartják õket. 

A jelenlegi helyzetet csupán pragma-

tikus gazdasági intézkedéseket keresõ

felhívásokkal próbálják megoldani, és

nem támaszkodnak népünk politikai

tartalékainak mozgósítására. Politikai

rendszerünk az elmúlt ötven évben

szinte kizárólag Fidel vezetésén és

karizmáján alapult. A nép teljes bizalma

ítéleteiben és vezetésében sikeresen biz-

tosította az ország egységét, mely meg-

védte a forradalmat és a szocialista pro-

jektet, és lehetõvé tette az imperia-

lizmus minden támadásának visszave-

rését. De az általa hátrahagyott váku-

mot nem tudja egyetlen személy sem

betölteni. Végül csak egyetlen garancia

maradt, hogy a hatalom nem jut olyan

emberek kezébe, mint Roberto Robaina

(egykori kubai külügyminiszter, akit

2002-ben kizártak a Kommunista Párt-

ból, mert nem engedélyezett kapcso-

latokat folytatott külföldi politikusokkal

és üzletemberekkel.), Carlos Lage (a

politikai bizottság egykori tagja), Felipe

Pérez Roque (egykori külügyminiszter),

Mihail Gorbacsov, Borisz Jelcin és meg

sokan mások. Ez pedig a politikai modell

átalakítása és a munkásdemokrácia és a

népi ellenõrzés kiterjesztése. 

Nagyon fontos, hogy egy egyesült,

erõs kommunista pártunk van, nagy bel-

sõ demokráciával és olyan környezettel,

mely lehetõvé teszi a forradalmárok

közötti szabad, nyílt vitát. 

Egyike a forradalmi alternatíva foly-

tatását fenyegetõ legnagyobb veszélyek-

nek a széleskörben elterjedt depoliti-

záltság és dezideologizáltság, mely a

fiatalok jelentõs részénél tapasztalható.

A hivatalos vita ezt a folyamatot ön-

kéntelenül is erõsíti, mivel a hangsúlyt a

pragmatizmusra helyezi, és nem a

politikai mozgatórugókra. Ahogyan én

látom, a "praktikus megoldásokra" való

felhívások kombinálása az öntudatra, aka-

ratra és morálra ható absztrakt felhívá-

sokkal nagyon csekély eredményt hoztak. 

Bár fájdalmas elismerni, sok pár-

huzamot ismerhetünk fel a mai Kuba és

a 80-as évek Szovjetuniójának helyzete

között. Ez a gondolat önmagában is

vérfagyasztó, és égnek áll tõle a hajam,

mivel ez utóbbinak a végeredménye

katasztrofális volt, melyet mindenáron

meg kell akadályoznunk. A hasonló-

ságokat komplex szociális és gazdasági

összefüggésben figyelhetjük meg: a

fiatalok politikai közönye, bürokratikus

nehézkesség, korrupció és pazarlás még

azokban az intézkedésekben is, amelye-

ket a problémák megoldására találtak ki.

A legveszélyesebb kapitalista resta-

uráció abból a látszólag forradalmi

beszédbõl származhat, mely szerint

szociális vívmányaink megõrzése mellett

abba kellene hagynunk a "kemény-

fejûséget a gazdasági dolgokban",

"modernizálni kell", "alkalmazkodnunk

kell a realitásokhoz", "el kell fogadnunk

az elkerülhetetlent", "meg kell nyitnunk

magunkat a világ és a piac elõtt" annak

minden hatalmával, ellentmondásával és

következményével együtt. 

Ennek a látásmódnak a megkoroná-

zása a nacionalista csábítás lenne, az az

elképzelés, hogy mindannyian kubaiak

vagyunk, elég volt a belsõ harcokból,

képesek vagyunk egy nemzeti projekt

felépítésére, mely elõnyös mindenki

számára, elérünk egy békés komp-

romisszumot, és mindezt természetesen

a szabad piacgazdaság talaján. 

Ez az elképzelés utópisztikus és

veszélyes, mint minden más  próbál-

kozás az ellenforradalom, legyen az

külsõ, vagy belsõ, ártalmatlannak való

feltüntetésére. Ebben az esetben még

idõnk sem lenne véleményünk alapos

megváltoztatására. 

Olyan jövõképük van, mely alapve-

tõen különbözik a miénktõl, és a kettõt

lehetetlen összeegyeztetni. A forrada-

lomnak mindenkiért és mindenki javára

folytatódnia kell, de ez csak akkor lehet

sikeres, ha a hatalom a dolgozó többség

kezében marad, és ezt a hatalmat meg-

védjük azoktól, akik meg akarják dönteni.

FRANK JOSUÉ SOLAR CABRALES
1981-ben született Havannában. A
Kubai és Karibi Tanulmányok Inté-
zetének munkatársa. Professzor a

Santiago de Cuba-i Amerikai Törté-
nelem Tudományok Egyetemén.

Társszerzõje a Directorio
Revolucionario 13 de Marzo címû

könyvnek, amely a kubai forradalom
kezdeti idõszakát dolgozza fel. 

Fordította: Slakta Norbert



Rövid történelmi bevezetõ

A hõs Nicaragua 15 éven át nem sze-

repelt a világ híreiben, mióta a san-

dinista kormányzatot, mely 1979-ben

fegyveres népfelkelés útján jutott

hatalomra, 1990-ben legyõzték az

urnáknál. A Sandinista Nemzeti Felsza-

badító Front (FSLN), melyet 1963-ban

Carlos Fonseca alapított, történelmi

elõzménye az 1934-ben meggyilkolt

Sandino antiimperialista mozgalma volt.

Forradalmi mozgalommá fejlõdése egy,

a városban és a hegyekben lejátszódó

elhúzódó, és gazdag harc eredménye

volt. A gyõzedelmes forradalom az

összes sandinista irányzat egységének

és a nép széleskörû részvételének a

gyümölcse volt, kollektív vezetéssel,

fiatalok százainak részvételével, akiket a

harc kemény körülményei és meg-

kérdõjelezhetetlen erkölcsi értékek

formáltak. 

A szegénységet és elszigeteltséget,

amivel a forradalmi kormányzatnak

szembe kellett néznie nem sikerült fel-

számolni, de fontos erõfeszítéseket tett

az oktatás területén, például felszámolta

az analfabétizmust, javult az egészség-

ügyi ellátás, egy agrárreform által de-

mokratizálódtak a tulajdonviszonyok, a

hadsereget és a rendõrséget a gerilla-

parancsnokok és harcosok szervezték

meg. 

Az ún. "csendes háború", melyet a

két elnöki mandátuma alatt Ronald

Reagan amerikai elnök folytatott a san-

dinizmus ellen, a nyolcvanas évek

végére teljes gazdasági összeomlást

eredményezett. A több mint 50 ezer

halott, és a szocialista tábor össze-

omlása, több más tényezõvel együtt

aláásták a nép ellenállását. Reagannek

nem sikerült katonailag elpusztítani a

forradalmat, de megteremtette a fel-

tételeket az egyesült jobboldal válasz-

tási gyõzelméhez, amely a szavazatok

53 százalékát szerezte meg az FSLN

42százalékával szemben 1990-ben.

A konzervatív és neoliberális kor-

mányzatok, melyek ettõl kezdve Nica-

raguában kormányoztak, a kapitalizmus

és a piacgazdaság, a nemzeti nagytõke

teljes visszaállítására törekedtek, visz-

szavonva a forradalom által elért minden

társadalmi és politikai változást. Elkez-

dõdött a sandinista vezetés leplezetlen

kollaborációja. A békét a többség

számára felváltotta a temetõk békéje, és

egy új kisebbség ragadta magához az

irányítást az országban. 

A sandinizmus átváltozása danieliz-

mussá

Mint már említettük, a bukás egybeesett

a létezõ szocializmus kapitulációjával és

a forradalmi eszme az egész világon

tapasztalható helyzetét tükrözte vissza.

Ez szerepet játszott abban, hogy a

forradalmi vezetés demoralizálódott,

szétszéledt, és képtelen volt az új

feltételekhez alkalmazkodó forradalmi

ellenállási stratégia kidolgozására. A

sandinista mozgalom ingadozott a népi

harc és a felsõszintû tárgyalások, a

hatalom megosztása között. Összesítve

ez volt ezeknek az éveknek az ered-

ménye: 

- Az alapvetõ vívmányok lebontása,

fõleg a társadalmi tulajdonra vonat-

kozóan. 

- Apránként a fõ termelõeszközök

visszatértek korábbi tulajdonosaikhoz,

és nem kevés lett szétosztva egyes san-

dinista csoportok között, megteremtve

ezzel a sandinista gazdasági és vállal-

kozói csoportot. 

- A kollektív vezetés visszafejlõdött

Daniel Ortega vezéri rendszerévé, aki

teljesen ellenõrzése alá vonta a párt-

apparátus és a hasonló népi szervezetek

irányítását. Ez az ellenõrzés mind-

azoknak, akik nem értettek egyet az õ

vonalával és módszereivel, a folyamatos

kizárásával és az ellenük való represszív

eszközök alkalmazásával volt lehet-

séges. Ezenkívül 1979 óta õ volt a párt

elsõ fõtitkára, aki meghonosította azt a

gyakorlatot, hogy egyedül õ lehet az

FSLN elnökjelöltje, gyakorlatilag azon

elv alapján, hogy "a párt én vagyok". 

- Nyilvánosan és hivatalosan kijelen-

tette, hogy õ az örökös jelölt, mert

nélküle "a sandinizmus számára csak a

káosz marad". 

Daniel Ortega az Sandinista Nemzeti

Felszabadító Frontot 1998-ban a jobb-

oldal egyik legfontosabb csoportjával

kötött, hatalomváltási és az állam min-

den szervének felosztására irányuló pak-

tumba vitte bele. 

A Liberális Alkotmányozó Párt (PLC),

aminek a feje Arnoldo Alemán, köz-

ismert bukott somozisták vezetése alatt
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áll, akiknek szintén sikerült kiépíteni a
saját gazdasági érdekcsoportjukat az ál-
lami vagyon használatával és ellopá-
sával. 

Az Alemánnal kötött paktum lehetõvé
tette mindkét vezér számára azt, hogy
ma õk ellenõrizzék a teljes államha-
talmat: a legfelsõbb bíróságot, a válasz-
tási bizottságot, az államháztartási
hivatalt, a bíróságokat, a fellebbezési hi-
vatalt. Ezen intézmények mindegyike a
barátok segítésére és az ellenfelek
megbüntetésére szolgál.  

A Miguel Obando kardinális és Enri-
que Bolanos elnök (korábban, 2002 és
2007 között konzervatív államfõ, aki
megpróbálta az egyházi és polgári ha-
talmat szétválasztani) közötti nézetelté-
réseket Daniel Ortega egy új paktum
megkötésére használta ki a katolikus
egyházi vezetéssel, amely a nyolcvanas
években kíméletlenül harcolt a sandiniz-
mus ellen. Ez a szövetség azt eredmé-
nyezte, hogy a FSLN vallásos pártként
lépett fel, melyben a vallásos üzenet do-
minál: minden vezetõ pártemberét  a
katolikus hierarchia irányítja. Ez a "szent
szövetség" vezette az FSLN-t az abor-
tusz betiltására, mely már a 19. század
óta törvényes volt Nicaraguában. Errõl
Rosario Murillo, Daniel Ortega hitvese és
a párt, valamint a kormány hivatalos
szóvivõje így nyilatkozott: "Hangsú-
lyozzuk: Nem az abortuszra, igen az
életre. Igen a vallásos meggyõzõdésre,
igen a hitre, igen az istenkeresésre,
amely minden nap utunk folytatására
sarkall bennünket, az FSLN támogatja a
katolikus és más egyházak álláspontját
az abortusz minden formája ellen, mert
az merénylet a hit, az élet ellen." 

Daniel Ortega fõ kompromisszuma
Alemánnal a hatalmi intézményekben
való részvételért a valódi népi harc le-
állítása volt. Ennek eredményeképpen
1997-re a tömegek harca úgy tûnt, hogy
véget ért. A szervezetek, melyeknek ve-
zetõi képviselõk vagy a hatalmi struk-
túrák részei lettek, felhagytak az ellen-
állással és a harccal. 

Az utóbbi 16 évben a Daniel Ortega
vezette FSLN a neoliberális politika
alkalmazásában nélkülözhetetlen szö-
vetséges lett Nicaraguában. A kor-
mányok kormányozhatóságot kértek, és
cserébe személyes biztonságot garan-
táltak, intézményi befolyást, részesedést
adtak a vezérhez kötõdõ, új sandinista
kapitalista vezetõknek a frissen meg-
szerzett tulajdonból és üzletekbõl. 

Minden tervüket, az IMF követeléseit,
a telekommunikáció, az energetika, a
társadalombiztosítás privatizációját min-
denfajta ellenállás nélkül hajthatták
végre. 2005-re ennek a folyamatnak a
megkoronázásaként a parlament elnöke-
ként a danielista René Núnez Daniel
Ortega politikai döntése alapján java-
solta az Egyesült Államokkal való TLC

megszavazását, és 2006 elején az FSLN
padsoraiból jövõ szavazatok tették
lehetõvé, hogy érvénybe lépjenek az ún.
kiegészítõ törvények. 

Létezik Nicaraguában baloldal?
Habár az FSLN a nyolcvanas években
nem mondta ki hivatalosan, hogy a célja
a szocializmus építése, de forradalmi
baloldali erõként nem lehetett kétséges
az orientációja. A nemzeti függet-
lenségért és a szocializmusért való
harcot az FSLN számára Carlos Fonseca
hirdette meg. Emlékeznünk kell, hogy a
nyolcvanas évek közép- és felsõ veze-
tése vegyes csoportot alkotott, a marx-
ista, világosan meghatározott ideoló-
giájú aktivistáktól, akiknek a célja a
rendszer alapvetõ megváltoztatása volt,
olyan személyekig, akiknek a célja
kizárólag a hatalom volt, a formális
demokrácia, akik csak a politikai
rendszerben akartak változásokat, úgy-
mond, elpusztítani a diktatúrát és beve-
zetni a demokráciát.

A vezetésben Daniel Ortega sohasem
volt ideológiailag jól definiált. Talán
részben ezért is vették fel a kormányzati
vezetésbe és jelölték elnöknek az 1984-
es választásokon. Vezetése hosszú ép-
ítõmunka volt, amit az 1990-es össze-
omlás szakított meg. Az ex-elnöki po-
zíciója, és az, hogy az ellenállás kezdeti
harcának õ volt a fõ képviselõje, lehe-

tõvé tette számára, hogy a mai napig
sok elõnyt élvezzen, biztonságáról gon-
doskodjanak, a hivatalban lévõ elnök
fizetésével azonos nyugdíjat kapjon,
ideje és eszköze legyen az ország egész
területén mozogni.

Habár Ortega viselkedése ingadozó
és skizofrén volt, hallgatóságának
gyakran különbözõképpen nyilatkozva,

és egy olyan politikai gyakorlatot
folytatva, mely alapvetõen különbözött
az általa meghirdetettõl, kihasználta a
forradalmi ideálokban való hitet és a
sandinizmus történelmi presztízsét. Az
FSLN, egy baloldali párt alapvetõ értékei
nélkül (ideológia, kollektív vezetés,
elvek, politikai szervezet, politikai viták)
fõként olyan bázisra támaszkodik, mely
egyedül Daniel Ortega személyén ke-
resztül kötõdik a sandinista tradícióhoz.

Ma, mondhatjuk, vannak olyan szek-
torok, amelyek már inkább danielisták,
mint sandinisták és Ortegát majdnem az
istenítéssel határos mértékben támo-
gatják. Ez a jelenség, társulva az állá-
soktól és javaktól való függéssel, erõsíti
az alávetettséget, és megmagyarázza,
hogyan tartják fenn a pártban a status
quo-t. Az FSLN kampányai, mindig
Daniel Ortegával, mint jelölttel, las-
sanként átváltoztak ismétlõdõ, üres
szóvirágokká. Az FSLN 2006-os kampá-
nyának fõ jelszavai a "béke, szeretet,
isteni akarat" voltak. Kiszélesítették a
kapcsolatokat az egykori somozista
szervezetekkel, egészen odáig menve
ebben, hogy Ortega alelnöke lett a CIA
egyik fõ fedõszervezetének, mely a
kontrák civil vezetõit tömörítette a 80-as
években.

Eddig a kampányig a latin-amerikai
baloldali mozgalmakkal való kapcsolat
más pártok vezetõivel való hagyo-

Arnoldo Alemán, a Liberális Alkotmányozó Párt vezetõje



mányos kapcsolatokra és az olyan tra-
dicionális fórumokra korlátozódott, mint
a San Paulo-i. A szociális és antiliberális
mozgalmakkal való kapcsolatok nem
léteztek. A párt szenvedett a "la pinata"
által okozott presztízsveszteségtõl, a
vállalkozóvá vált vezetõinek meggazda-
godásától, és a vezetés, a jelöltek meg-
újulásának hiányától. De abban a latin-
amerikai helyzetben, melyben a baloldal
megerõsödött Hugo Chávez, Lula da
Silva, Michelle Bachelet, Evo Morales,
Tabaré Vasquez gyõzelmeinek nyomán,
Ortega úgy tûnt, szorosabbá teszi a ve-
nezuelai kormányzattal a kapcsolatokat.

Belpolitikai kommunikációjában kor-
látozta a magántulajdon tiszteletét, az
IMF-fel való együttmûködési hajlandó-
ságot, kiállva a CAFTA-val való együtt-
mûködés mellett és amellett, hogy
jogunk van egy új lehetõséghez, kom-
binálva mindezt a masszív venezuelai
támogatás kilátásaival. Ebben a hely-
zetben egy Ortegától balra álló alter-
natíva léte fontos lett volna. Ennek
ellenére ezt nem sikerült elérni.

A Sandinista Megújulás Mozgalom
(MRS), mely a radikalizálódás különbözõ
fokain álló csoportokat foglal magába,
olyan erõként határozta meg önmagát,
mely leszámol az alkukkal, a kor-
rupcióval, és az intézményrendszernek a
politikai vezéreknek való alávetettsé-

gével. Ám nem jelentkezett olyan prog-
rammal, amely a neoliberális kormány-
zatok alternatívája lehetett volna, ké-
szen állva a washingtoni konszenzusnak
való alávetettséggel való leszámolásra.
Bár helyesen vádolta meg az elõzõ kor-
mányzatokat azzal, hogy az államappa-
rátust a gazdasági elit - fõleg a
fináncszektor - érdekében használták
fel, és kínált fel igazságosabb politikát

az adózásban és a
közteherviselésben,
nem tekintette fon-
tosnak önmaga bal-
oldali erõként való
megha tá r o zá sá t .
Gyakorlatilag az MRS
szövetségen belül is
számtalan ideológiai
árnyalat létezik egy-
más mellett. A hiva-
tásos apparátus nél-
küli MRS összefor-
rasztja a sandinista
harcosokat elismert
baloldali aktivisták-
kal, és az FSLN régi
csoportjait, melyek
jelentõs népi kötõ-
déssel és gyökerekkel
rendelkeznek.   Más-
részt a Sandinista
Megújulás Pártjában
olyanok vannak elõ-
térben, akik a mérsé-
kelt baloldalhoz tar-
toznak. 

Mialatt a szövetség egyes szemé-
lyiségei, mint Ernesto Cardenal és
Carlos Mejía Godoy antiimperialistának
vallják magukat, másoknak, mint pél-
dául saját elnökjelöltjüknek sincs szilárd
álláspontjuk a neoliberalizmus ellené-
ben. Valójában a szövetség egészében
jelentõs hangsúly fektet a politikai-
intézményi változásokra, sokkal inkább,
mint a modellváltásra, habár el kell
ismernünk, "ismert és bizonyított tag-
jainak morális kiválósága". A baloldalt a
választásokon Daniel Ortega képviselte,
és a választók többsége számára õ a
konfrontációt, a háborút, az önkényt, az
instabilitást, a paktumokat és a kor-
rupciót jelentette. Kétségtelen, hogy
ezzel egyidejûleg a sandinista szavazók
számára az FSLN a munkát, az iskolá-
kat, az egészségügyet és az életkörül-
mények javulását jelenti. A választá-
sokon a nicaraguai szavazók választási
vitái nem a baloldal és a jobboldal között
folytak. A jobboldal szóhasználatában az
FSLN volt a baloldal, ravaszul össze-
hasonlítva Ortegát Chávezzel és Fidel
Castróval. Eközben a történelmi sandi-
nizmus jelentõs része az MRS szövet-
ségre szavazott, visszautasítva Daniel
Ortegát és politikáját. 

Összefoglalva, Nicaraguában olyan
helyzet alakult ki, hogy a választásokon
egyetlen program sem mutatott jelentõs
szakítást a fennálló status quo-val.
Eközben a szomszédos Costa Ricában,
ahol a PAC néhány szavazattal vesztett,
a vita fõleg a privatizációról és a TLC-rõl
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2007-ben Daniel Ortega elnök hirdette meg a Hambre Cero, a Nulla Éhség
programot. A program célja a szegénység felszámolása volt, amely a
nicaraguaiak 70 százalékát érintette

A Sandinista Megújulás Mozgalom (Movimiento de
Renovación Sandinista, MRS) 1995-ben, Augusto
César Sandino születésének 100. évfordulóján vált ki
a Sandinista Nemzeti Felszabadítási Frontból. Céljuk
az eredeti sandinista eszmék, a forradalom to-
vábbvitele. Alapító vezetõje Sergio Ramirez, aki 1985
és 1990 között Nicaragua alelnöke volt, indult az
1996-os elnökválasztásokon. 
A parlamenti választásokon az MRS a szavazatok
1,33 százalékát kapta, 1 helyet szerzett a 91 tagú
nicaraguai parlamentben.

Sandinista Megújulás Mozgalom logója
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szólt, lényegében egy alternatíváról a

szabad piac diktatúrájával szemben. 

A 2006-os választási gyõzelem: ez
egy baloldali kormányzat?
Ezen a választáson az FSLN abszolút és

relatív értelemben is hanyatlott. A san-

dinisták csökkenését (10 százalék) gya-

korlatias szövetségi politikával sikerült

kiküszöbölnie, de a 37,9 százalékos

eredmény azt jelzi, hogy Ortega valódi

erõssége régi politikustársainak jóllaka-

tásában és támogatásában rejlik: a

liberálisok, akik a szavazatok több mint

50 százalékát megszerezték, megosz-

tottságuk miatt veszítettek. 

Kormányzásának elsõ napjaiban Or-

tega fontos szociális változásokat jelen-

tett be: eltörölték a tandíjat az isko-

lákban, amelyek "önkéntes adományok-

ból" tartották fenn magukat, eltörölték a

költségtérítést a közkórházakban, és

ingyenes gyógyszereket osztottak szét a

lakosság között. Ezzel egyidejûleg be-

jelentette az Hambre Cero (nulla éhe-

zés) programot, melynek során közel

kétezer dollár támogatást ítéltek meg 75

ezer parasztcsaládnak kormányzása öt

éve alatt, évente átlagosan 15 ezer

családnak. 

Hugo Chávez elnök jelenlétét is a be-

iktatáson fontos bejelentések kísérték,

mint a garantált napi tízezer hordó

üzemanyagnak a biztosítása, melynek

40 százalékát kedvezményes kamat

mellett 25 év alatt kell kifizetni, valamint

a Bandes (Venezuelai Nemzeti Fejlesz-

tési Bank) képviseletének megnyitása,

mely 10 millió dollárt ajánlott fel ala-

csony kamat mellett a mezõgazdaság

fejlesztésére. Ezenkívül megállapodás

született egy finomító felépítésére, mely

napi 150  ezer  hordós  napi teljesít-

ményével lehetõvé teszi a teljes közép-

amerikai régió ellátását. Fontos nép-

egészségügyi programokról is megálla-

podtak, hasonlóakról, mint amelyek

Kuba és Venezuela között létrejöttek.

A Venezuelával való kapcsolat nagy-

mértékben meghatározta a kormány

hivatalos retorikáját, mely lelkesedéssel

csatlakozott az ALBA-hoz, és diszkréten

támogatta a "21. századi szocializmus"

felépítésének javaslatát, de gondosan

hallgatva róla, milyen valós változásokat

akar eszközölni a nemzetgazdaságban

és a politikai rendszerben. 

Gazdaságpolitika: ugyanabból töb-
bet
2007 elején Ortega megerõsítette, hogy

nincs szándékában módosítani neolibe-

rális elõdei gazdaságpolitikájának lénye-

gét. Továbbra is ápolják a kapcsolatokat

a nemzeti és nemzetközi nagytõkével, és

a nicaraguai állam aláveti magát az IMF

feltételeinek, kérve azt, hogy "mutasson

nagyobb rugalmasságot a szociális

programokkal szemben". Ennek értel-

mében gyorsan kifizetett a nicaraguai

bankároknak a tetemes belsõ adós-

ságból 100 millió dollárt és jóváhagyta a

konzervatív elõdje által benyújtott költ-

ségvetés minden betûjét. A hónapok

múlásával sem változott meg a vitatott

fiskális politika. Fontos szektorok -

beleértve a bankokat is - óriási, meg

nem érdemelt nyereségeket söpörtek

be. A kormányzat és a nagyvállalatok

vezetõi közti közvetlen dialógus a mai

napig nagyon sikeres, és a fõ tõkés

csoportok - legyenek nicaraguaiak, vagy

közép-amerikaiak - nem elégedet-

lenkednek. A kreol - részben finánc-

oligarchia - kéz a kézben haladt Orte-

gával, legalábbis mostanáig. Nemrégen

titokban írták alá az IMF-fel való

együttmûködési memorandumot. 

Kettõs viselkedésére jellemzõ példa

az alábbi. Miközben egy munkásgyû-

lésen, amit az FSLN-közeli szakszerve-

zeti központok szerveztek, Ortega

élesen támadta a nemzetközi Unión

Fenosa-t, bejelentette, hogy megálla-

podást kötött a spanyol királlyal arról,

hogy garantálja ennek a cégnek a

stabilitását, és továbbra is monopolh-

elyzetben marad az országban energia-

szolgáltatóként. Mást tett a gyakor-

latban, és a nyilvánosság elõtt. Végül, az

elsõ naptól kezdve a kormányzat meg-

mutatta fõ vonásait, melyek a mai napig

jellemzik: hintapolitika, melyet nagyon

meghatároz a legutóbbi behatás, ra-

dikális, nagyhangú, baloldali megnyilvá-

nulások, melyek olyan konkrét gazda-

sági gyakorlattal párosulnak, mely

alapvetõen nem különbözik a jobboldali

kormányzatok gyakorlatától. Ugyanaz a

neoliberális politika, kicsit több "szociális

érzékenységgel". 

Ezenkívül megmutatta a hatalmi kon-

centráció, a szektásság, a kontroll és az

ország demokratikus intézményrend-

szere gyengítésének tendenciáját, a-

melyet az értelmiség, a diákok és a

középosztály aggódva figyel. 

"Az ólom úszik, és a parafa
elsüllyed": privatizáció venezuelai
segítségbõl, kapcsolatok az Egyesült
Államokkal és a demokráciával
Ortega kormányának fõ kihívása egy

tisztességes és átlátható adminisztráció

felépítése volt, mindezt Arnoldo Ale-

mánnal való igencsak megkérdõjelez-

hetõ kapcsolata után. Ennek ellenére az

elsõ jelek ellenkezõ irányba mutattak.

Ezekben a napokban kelt lábra a

szóbeszéd az FSLN titkárságából - mely

elnöki titkársággá vált - mely szerint a

bíróságokon polgári és büntetõügyekben

részlehajlás tapasztalható mindig, ha a

vezetõinek gazdasági és politikai elõ-

nyöket "adományoznak". 

A vád konkrétan egy volt sandinista

országgyúlési képviselõvel, Gerardo Mi-

randával kapcsolatban merült fel, aki

egy milliós zsarolás kitervelõje volt egy

turisztikai vállalattal szemben egy

Daniel Ortega elnök és felesége Rosario Murillo és Miguel Obando y Bravo
bíboros közös sajtótájékoztatója az abortusz ellen



óceánparti strand tulajdonjogi konflik-
tusában. Alejandro Bolanos Davis kon-
zervatív képviselõ, bízva képviselõi vé-
dettségében, támogatta és széles kör-
ben terjesztette a vádat. A kormányzat
válasza az volt, hogy az Alemánnal kö-
tött paktum minden befolyását felhasz-
nálva, minden törvényességet mellõzve
eltávolították Bolanos-t a parlamentbõl.
" Az ellenzékiség és a korrupció bejelen-
tése a posztodba kerülhet" - szólt az
üzenet. 

A nagyszerû venezuelai segítség
kezelése, a köztársaság költségvetése
mellett, szintén a korrupció és a kli-
entizmus forrása. Több százmillió dollár
kerül ki az állam ellenõrzése alól. Vegyes
cégeket hoznak létre magán kezelésben,
melyeknek elnökei ismert, feltétlenül hû
danielisták, akik ezeket a fontos forrá-
sokat adminisztrálják. Saját kampá-
nyuknak megfelelõen az Ortega-hû erõk
nagy mennyiségû karbamidot kaptak,
hogy szétosszák a parasztok között. A
kormány megválasztása után bejelen-
tették, hogy nagyobb mennyiséget kap-
nak, de annak szétosztása diszkrimi-
natív és korrupt volt, minden intézményi
kontrollt nélkülözve. Ahogyan a
Szövetkezeti Szövetség egyik vezetõje
nyilatkozta: "A kormányzat a karbami-
dot, mely fontos gazdasági forrás, kor-
rupt politikájához használja fel. Ez így
történt. Mivel a venezuelai karbamidra
mostanáig három költség rakódott rá:
egy, amelyet a szétosztásért felelõsök-
nek fizetnek, kettõ, amelyet a privile-
gizált vezetõknek fizetnek, három, amit
a közösségnek fizetnek. Ez nem igaz-
ságos, nem építõ, nem helyes és egy sor
torzulás okozója. Ez a korrupció magja."
A szavaknak és a tetteknek ez a kettõs-

sége jellemzi az Egyesült Államokkal
való kapcsolatot is. Ortega éveken át
úgy nyilatkozott, hogy szó sem lehet az
SAM-7-es védelmi rakéták telepítésérõl,
mivel a függetlenségrõl és a nemzet-
védelemrõl van szó. Ennek ellenére elk-
üldte kancellárját Washingtonba azzal az
ajánlattal, hogy lecserélve észak-ame-
rikaira, az orvosi felszereléseink és
gyógyszereink jó részét megsemmisítik.

Az ajánlat nyilvánosságra került és
hivatalos források szerint az üzleti tár-
gyalások folyamatban vannak. Antiim-
perialista retorikájának növekedésével
egyidejûleg elsõdlegessé és meghatáro-
zóvá váltak kapcsolatai Tajvannal, ká-
rára a Kínával való kapcsolatnak. Pon-
tosan ellenkezõleg, mint ahogy a szom-
szédos Costa Rica elnöke, a jobboldali
Oscar Arias csinálja. 

Azt mondta, hogy Nicaraguában "az
ólom úszik, és a parafa elsüllyed". Ma-
nagua utcái tele vannak Ortega plakát-
jaival és az Internacionálé elsõ sorával:
"Föl, föl, ti rabjai a földnek", ezalatt a
valóságban csak a bankoknak, a sza-
badkereskedelmi övezetek vállalatainak,
a külföldi befektetõknek, a korrupt po-
litikai osztálynak a nyereségei emel-
kednek fel, és folytatódik a neoliberális
gazdaságpolitika. 

A Központi Bank elnöke bejelentette,
hogy az erre az évre elõirányzott négy
százalékot nem fogja elérni a növe-
kedés. Elõrejelzése szerint a növekedés
"azonos lesz a Bolanos elnök alatt az
elõzõ évben elérttel". Valaki ezt úgy
kommentálta, hogy: nem meglepõ, hi-
szen alapjában véve ugyanarról a gaz-
daságpolitikáról van szó. 

A politikai demokráciára jellemzõ,
hogy a közhatalom magáncélokra való

felhasználása tovább folytatódik napról
napra. Rosario, Ortega felesége beje-
lentette a Sandinista Front és a szer-
vezési minisztérium nevében egy új
szervezet létrehozását, a Polgári Hatalmi
Tanácsét. Ennek csúcsán a first lady áll.

A párt által szervezett tanácsok a
területük legfõbb urainak nyilvánították
magukat, felváltva az alkotmány, a
lakossági részvételrõl szóló törvény és
az önkormányzati törvény alapján létre-
hozott szervezeteket. Ezen tanácsok
döntéseit figyelembe kell majd venniük
a polgármestereknek és a miniszte-
reknek is a mondottak alapján. 

Nem lenne azonban igazságos azt
mondani, hogy minden rossz, amit a
kormányzat csinál. Olyan országot ka-
pott örökül, mely a venezuelai segítség
nélkül csõdbe ment volna. A tömegek -
bár a közvélemény-kutatások szerint
minden lelkesedés nélkül - azt várják,
hogy a helyzetük megváltozik. Megvan a
változás reménye, és amíg ez a remény
él, addig lehetséges a harc. 

A Venezuela, Kuba és Irán által fel-
ajánlott együttmûködés lehetõséget ad
arra, hogy a kormányzatnak fejlõdnie
kelljen. A Kubával és Venezuelával való
kapcsolatok fejlõdése, a csereutazások,
fõleg a fiatalok körében, az öntudatnak
új szintre való fejlõdését, a meggyõ-
zõdést segítik elõ arról, hogy Nicaragu-
ában valós és mély változásra van szük-
ség. Az új forradalomnak a danielista
vezetés által ajánlott karikatúráját fel
kell váltania Carlos Fonseca sandinizmu-
sának a visszaállításának.

Írta: Monica Baltonado, egykori
sandinista parancsnok, a fõvárosi
fõparancsnokság egyik alapítója,
amely az 1979-es forradalom ide-
jén levezényelte a Managua-láza-
dást, 1982 és 1990 között vidék-
ügyi miniszter, jelenleg a Mozgalom
a Sandinizmus Megmentéséért
parlamenti képviselõje.
Fordította: Slakta Norbert
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Ortega, Chávez, Raúl Castro és Evo Morales
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A CIA-VAL MÛKÖDÖTT EGYÜTT A LYONI HÓHÉR
A nyugat-német titkosszolgálattal
mûködött együtt a II. világháború
után Klaus Barbie Gestapo-fõnök az
újonnan elõkerült dokumentumok
szerint. Barbie, a "lyoni hóhér", az
1960-as években Bolíviából segí-
tette a nyugat-német titkosszolgálat
munkáját - írta meg a Der Spiegel
német politikai hetilap. Barbie 1942
és 1944 között állt a lyoni Gestapo
élén, 1951-tõl Klaus Altmann álné-
ven élt Bolíviában. Az NSZK titkos-
szolgálatának (BND) dokumentu-
maiban Adler vagy Águila néven
bukkant fel. A szolgálat egy San
Francisco-i bankba utalt pénzt mun-
kájáért.

Klaus Barbie Bad Godesbergban, Né-
metországban született, Bonn közelé-
ben, római katolikus családban.

Anyja és apja egyaránt tanár volt.
1923-ig abba az iskolába járt ahol az
apja tanított. Ezután egy bentlakásos is-
kolába járt Trierben. 1933-ban Barbie
apja és testvére meghalt. Alkoholista
édesapja halála nagyon megrázta a
fiatal Barbie-t: felhagyott terveivel, hogy
teológiát tanuljon.

Barbie belépett a Hitlerjugendbe és
1935-ben a Sicherheitsdienst (biztonsági
szolgálat) tragja. A háború alatt Hollan-
diában és Franciaországban állomáso-
zott a Gestapo fõnökeként. Ebben az

idõben kapta a "lyoni
mészáros" címet szere-
pe miatt kb. 843 zsidó
vagy ellenálló személy
vallatásánál és depor-
tálásánál. 1947-ben az
Egyesült Államok hír-
szerzésénél dolgozott,
1951-ben Argentínába
menekült, ahol Krunos-
lav Draganoviæ uszta-
sa segítette. Argentína
után Bolíviába ment, és
az ún. kokain-csapás-
nál segédkezett, mely-
nek célja Luis García
Meza Tejada hatalomra
segítése volt 1980-ban.

1983-ban Bolívia
újonnan megválasztott
demokratikus minisz-
terelnöke Barbiet lefo-
gatta és Franciaor-
szágba kiadta háborús
bûnök miatt. 
1987-ben fejezõdött be
a per és Barbie-t életf-
ogytiglani börtönre ítél-
ték 177 ember elíté-
lése és 843 deportálása
miatt. 4 évvel késõbb
fehérvérûségben halt
meg 77 évesen.

A dokumentumok szerint, amelyek
nemrégiben láttak napvilágot az ameri-
kai hatóságok már 1947-ben felvették a
kapcsolatot Barbie-val. Az 1946 ta-
vaszán készült dokumentum már felso-
rolja a háborús bûnösök között megta-
lálható jövõbeli szövetségesként. A CIC
tanulmánya szerint Barbie "erõs anti-
kommunista irányvonalat" folytat, így
hasznos lehet az Egyesült Államok szá-
mára. Szintén az észak-amerikai ható-
ságok segítették Barbie-t, 1951-ben
hogy az úgynevezett "patkány útvona-
lon" elmenekülhessen Bolíviába. 

Barbie, ellentétben sok társával nem
bujkált álnéven Dél-Amerikában. Miután
René Barrientos Ortuno tábornok 1964-
ben katonai puccsot hajtott végre, Bar-
bie nagyon befolyásos kapcsolatot ala-
kított ki a bolíviai hadsereg magas rangú
tisztjeivel, és helyzete látványosan meg-
szilárdult. 

A Barrientos rezsim nem volt rest ki-
használni Barbie hírszerzési képességeit.

A katonai hírszerzés vezetése kérte fel
Barbie-t, hogy tartson tanórákat a
"politikai ellenzék ellen". A leckék között
olyan témákról esett szó, mint a
"kihallgatási technikák", "kínzás" és
fõleg a "gerilla-ellenes stratégiák", ame-
lyeket Barbie magas fokon mûvelt egy-
kor Franciaországban. 

Barbie eközben más dél-amerikai
jobboldali katonai diktatúrákat is ellátott
fegyverekkel. 
A német hírszerzés 1966-ban szüntette
meg kapcsolatát Barbie-val. A Spiegel
szerint azért, mert attól tartottak, hogy
a Szovjetunió és a Német Demokratikus
Köztársaság leleplezné ezt az együtt-
mûködést, a múltjával fogja zsarolni a
Gestapo egykori lyoni vezetõjét. A
német lap szerint "vannak arra utaló
jelek", hogy a hírszerzés tudta, hogy kit
szerveztek be. 

A BND végül 1967-ben szakította
meg a kapcsolatot "Altmannal", mert túl
veszélyesnek látták a közös munkát. n

Klaus Barbie Limában (a kép dátuma ismeretlen)

Klaus Barbie mint SS tiszt



A Kubai Forradalmi Rádió január
végi adásában jelentette be egy kor-
mányhivatalnok, hogy már elkezd-
ték lefektetni azt az 1600 km-es op-
tikai kábelt, amely nagysebességû
internetet fog Venezuelából Kubába
szállítani, írja az elmundo.es.

A két ország vezetése most jogosan úgy
érzi, sikerült gúnyt ûzniük az Egyesült
Államokból, és a megszorításokból. "Ezt
a vállalkozást kiemelt stratégiai fontos-
ságú projektként kezeljük. Országaink
szakemberei valósítják meg, és többé
nem függünk semmilyen állam vagy
birodalom gazdasági érdekeitõl." - nyi-
latkozta Wilfredo Morales, a Telecomu-
nicaciones Gran Caribe, kubai-venezu-
elai érdekeltségû vállalat elnöke. A
vezeték február 8-án érkezik meg, és
júniustól kezdi meg mûködését. Kuba
mellett Jamaicát is érinteni fogja.

A Venezuelától Kuba keleti partjaiig
vezetõ 1600 kilométeres kábel nyom-
vonal lefektetési költsége 70 millió dollár
(51 millió euró) volt. 

Eddig, az amerikai embargó miatt
képtelenek voltak azokat az üvegszálas
kábeleket használni, amelyek közvet-
lenül a sziget partszakaszai elõtt futnak,
így kénytelen egy sokkal lassabb, és
drágább megoldást használni. Azonban

ezzel az új megoldással, a sebesség a
háromezerszeresére nõhet. Barack
Obama 2009-ben egyébként engedé-
lyezte bizonyos amerikai vállalatoknak,
hogy elérést biztosítsanak Kubának az
északi partszakasz mentén futó üveg-
szálas kábelekbõl, illetve hasonlóan járt
el a mobilszolgáltatókkal, zöld utat adva
szolgáltatásaik kibõvítésére Kuba irány-
ába is.

Az új összeköttetés révén 3000
szeresére nõ a szakértõk szerint az in-
ternetes adatátviteli kapacitás a sziget-

ország és a világ között. Az informatikai
és távközlési miniszter szerint a kábel
"rést ütött a gazdasági blokádon",
amellyel az Egyesült Államok igyekszik
elszigetelni Kubát. Az adatforgalom ed-
dig csak lassú és drága mûholdas
összeköttetésen át "csöpögött".

Az 1630 kilométer hosszú fénykábelt
Venezuelától Kuba keleti partjáig egy
venezuelai hajó fektette le egy tenger-
alatti robot segítségével. A technológia
kínai és francia. A vezetéket késõbb
meghosszabbítják Jamaicáig. n
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SZÉLESSÁVÚ INTERNET KUBÁBAN

Az optikai kábelt szállító hajó ünnepélyes köszöntése Kubában

A Wikipédiához hasonló online en-
ciklopédiát indított Kuba azzal a cél-
lal, hogy megismertesse a világgal a
saját verzióját a történelemrõl. Az
Egyesült Államokat, úgy is, mint régi
ideológiai ellenséget, "korunk biro-
dalmaként" és "minden idõk legerõ-
sebb nemzeteként" aposztrofálja.

Az EcuRed címet viselõ oldal hivatalosan
kedden indult el, több mint 19 ezer be-
jegyzéssel. Az oldalon található bemu-

tatkozás alapján a portál azért indult,
hogy "megossza a tudást mindenkivel
Kubában és a világ többi részén". Az
oldal felhasználói, szintén a Wiki-
pédiához hasonlóan, szerkeszthetik és
frissíthetik majd a bejegyzésket, ám
csak az EcuRed adminisztrátorainak elõ-
zetes engedélyével.

Az oldal filozó-
fiája, hogy felhal-
mozza és folya-
matosan fejlessze
az ismereteket
egy demokrati-
zálódó, non-pro-
fit, objektív nézõ-
pontból.

Kuba és az Egyesült Államok, amely
a Wikipédia központja, azóta ellenségek,
amióta az 1959-es forradalmat követõen

Fidel Castro került hatalomra Kubában.
Az EcuRed bevezetésében az Egyesült
Államokról úgy ír, mint olyan nemzetrõl
amely "történelme során erõszakkal vett
el területeket és természeti erõfor-
rásokat más nemzetektõl, hogy azokat
saját gazdaságának és monopóliumának
szolgálatába állítsa".

A bolygó energiaforrásának 25 szá-
zalékát használja fel, ám annak ellenére,
hogy gazdag ország, a lakosság több
mint harmadának nem biztosítja az or-
vosi elltátást - olvasható a portál beve-
zetõjében. 

Az Egyesült Államok és Kuba 18.
század végi kapcsolatáról a portál azt
írja, az USA vezetõi úgy tekintettek az
országra, mint "egy gyönyörû gyümölcs-
re, mely ha megérik, az õ kezükben
landol". n

KUBA SAJÁT WIKIPÉDIÁT INDÍT
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DON SAMUEL RUIZ GARCÍA: AZ

EMBEREK KÖZÜL, ALULRÓL ÉS BALRÓL
Január 24-én, Don Samuel Ruiz
García 86 éves korában meghalt.
Emberek, különösen a közösségek-
beli õslakosok ezrei az ország leg-
eldugottabb sarkaiból, ahogyan a
zapatisták fogalmaztak 1994-ben,
tartották ennek az embernek a ko-
porsóját, aki San Cristóbal de las
Casas püspöke volt negyven évig,
1959 és 2000 között.

"Azt akarjuk, hogy a püspökök a szegé-

nyek oldalán legyenek!" - kiabálták a hí-

vek a városi katedrálissal szembeni té-

ren a három napos ünnepségek alatt. Az

olyan szegények oldalán álló püspökök,

mint Tatic Samuel (tzotzil maja nyelven

Samuel atya) politikailag progresszív

vallási alakok, de az igazat megvallva,

mindig is a Vatikán álláspontját követték

az olyan az olyan morális kérdésekben,

mint az abortusz és a homoszexualitás.

Don Samuelt a San Cristóbal de las

Casas-i egyházmegye nevezte ki püs-

pökké 1959-ben, és a püspöksége elsõ

öt évében az atya a római katolikus egy-

ház konzervatív és paternalista szûrõjén

keresztül látta a világot.

"Az õslakosok megváltoztattak en-

gem" - mondogatta sokszor az atya, aki

a '60-as, 70'-es évek során gyalog, lo-

von, terepjárón vagy szamárháton be-

járta az egyházmegyéje területét, ami a

Chiapas-i Felföld hegységeitõl a Lacan-

don dzsungel közösségeiig terjed. 

Az, hogy saját szemével látta a chia-

pasi õslakos emberek mindennapi való-

ságát, a kizsákmányolást, amit nagybir-

tokosoktól elszenvednek, a nyomorukat

és az éhezést, alapjaiban változtatta

meg a fiatal püspök lelkiismeretét.

A Samuel Ruiz, The Walker címû

könyvében Carlos Fazio elmeséli, hogy

Don Samuel Ruiz García hívei között

A felszabadítási teológia az egyik legérdekesebb a ke-
resztény gondolkodás utóbbi évtizedekben bekövetke-
zõ fejleményei közül. 
A felszabadítási teológia Dél-Amerikából indult ki az 1960-as

években, s az váltotta ki, hogy a kontinens szegényei mind

elkeserítõbb körülmények közé

kerültek. A nincstelenek köré-

ben munkálkodó misszioná-

riusok és papok ráébredtek,

hogy a katolikus egyház által

rájuk hagyományozott hittani

súlypontú teológia nem alkal-

mazható ebben a helyzetben, s

helyette valami mást, valami

hasznavehetõbbet követeltek. 

Egyes latin-amerikai teoló-

gusok - Juan Luis Segundo és

Gustavo Gutiérrez - a tanítás

helyett a gyakorlatra tolták át a hangsúlyt. Azt hangoztatták,

hogy a keresztény nézeteket csakis a tapasztalat útján lehet

elõrevinni, e tapasztalat pedig a szegények felszabadítása kell

hogy legyen. Szerintük a Biblia a cselekvõ Istent állítja elénk,

aki magára veszi a szegények és a szenvedõk terheit, s az õ

felszabadításukon munkálkodik. Ezt csak akkor érthetjük meg,

ha mi is beleéljük magunkat a helyzetbe, ha minden erõnkkel

az elnyomás megdöntéséért és a szenvedõk felszabadításáért

szállunk síkra. A felszabadítási teológusok ezért igyekeznek

túllépni a "hithûség" hagyomá-

nyos osztályain, s ehelyett a

"helyes gyakorlatot" helyezik

elõtérbe. A dél-amerikai felsza-

badítási teológusok szinte kivé-

tel nélkül római katolikusok vol-

tak, s az 1980-as években ki-

vívták a Vatikán bírálatát, ami-

ért fogékonynak mutatkoztak a

marxizmus eszméi iránt. A fel-

szabadítási teológia ebben, s

nem az eljövendõ világban

keresi a társadalmi igazságos-

ság és változás útjait. Ebben a tekintetben a felszabadítási

teológia magán hordozza a Jürgen Moltmann képviselte új

eszkatológia nyomait. A 20. század bibliakutatásának fej-

leményei szintén hatást gyakoroltak a felszabadítási

Egy harcos teológiai irányzat - a felszabadítási teológia

Aki ma arra kész, hogy az elnyomottakkal
vállvetve küzdjön egy jobb világért, az a

történelem arénájában dicsõíti Istent és szenteli
meg az Õ nevét. Aki szolidáris a kizsákmányolt,
jogaitól megfosztott osztályokkal, kiveszi részét

a társadalmi fejlõdésért vívott harcból, és
gyûlölködés nélkül segít abban, hogy a

testvériség szelíd kötelékei szövõdjenek bele a
társadalom szövetébe, az is azok közé tartozik,

akik megszentelik Isten nevét.

Leonardo Boff brazil hittudós, Alternatív Nobel-
díjas



amikor Don Sam többnapos, lóháton

megtett út után megérkezett San Pablo

Chalchihuitán környékére, ott egy két-

ségbeesett közösséget talált: az összes

gyermek meghalt kanyaróban és him-

lõben. A szülõk négyszer mentek be a

városba, hogy orvosi segítséget kérje-

nek, ami soha nem érkezett meg.

"Don Samuel elmondta nekünk, hogy

nagyon megérintette az, amikor látta,

hogy a parasztok a földesurat a saját

hátukon vitték. Ide a mexikói forrada-

lom gyõzelme nem érkezett meg" -

hallottam személyesen az 1989-ben

maga Ruiz által alapított Fray Bartolome

de las Casas-i Emberi Jogi Központ egyik

tagjától.

Az efféle tapasztalatok változtatták

meg Don Samuelt és lökték õt a Ka-

tolikus Egyház Felszabadítási Teológia

néven ismert áramlata felé. 1962-ben

Don Ruiz részt vett a Második Vatikáni

Tanácsülésen és, hat évvel késõbb, a

CELAM (Latin-Amerikai Püspöki Konfe-

rencia) medellíni konferenciáján. Itt

kristályosodott ki a latin-amerikai püs-

pöki tudatosság, a "kontinens felszaba-

dító útja", ahogyan Samuel maga fo-

galmazott. A püspök Jézus szavain és

életén keresztül szociális és forradalmi

üzenetet közvetített az õslakos közös-

ségek felé, a Bibliában keresve igazolást

a híveinek ahhoz, hogy legyenek tuda-

tosak társadalmi valóságukkal kapcso-

latban és szervezõdjenek.

Késõbb, a '80-as években, amikor a

hívei, végre egyszer tudatosan, úgy

döntöttek, hogy megalapítják az EZLN-t

Don Samuel elhatárolta magát a fegy-

veres harctól: noha a közép-amerikai

gerillamozgalmak tapasztalatainak fé-

nyében, a San Cristóbal-i egyházmegye

nem vetette el azt az elképzelést, hogy

Chiapasban a radikális változást fegy-

veres felkelés által érjék el, de egy

veszélyes "a halál felé vezetõ útnak"

tekintették.

Antonio Gutiérrez, az acteali Las

Abejas (A Méhek) Civil Társadalom tag-

ja, a San Cristóbal-i katedrálisban hang-

súlyozta Don Samuel a chiapasi közös-

ségek körében végzett munkájának a
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teológiára is: "Isten világosan és egyértelmûen a szegények

oldalán áll." (Miguel Bonino)

Minden keresztény teológiának és missziónak "alulné-

zetbõl", a szegények szenvedésével és nyomorával kell kez-

dõdnie. 2. A teológia nem kívülálló és nem is lehet az a tár -

sadalmi eseményekben vagy politikai cselekvésekben. "A teo-

lógiának abba kell hagynia a világ értelmezését, és el kell kez-

denie megváltoztatni azt." (Bonino) Míg a klasszikus nyugati

teológia a cselekvést az elmélet eredményének tekintette,

addig a felszabadítási teológia felcseréli a sorrendet: a cse-

lekedet az elsõ és azt követi a kritikai reflexió.

A felszabadítási teológusok és e teológia hívei számára a

marxizmus a "társadalmi elemzés eszköze" (Gutiérrez), mely

által tapasztalatot szerezhetnek Latin-Amerika jelenlegi tár-

sadalmi helyzetével kapcsolatban, és amelynek segítségével a

szegények szörnyû helyzete orvosolható. Másodszor, a

marxizmus és a szocializmus politikai programot kínál, mely

által a jelenlegi igazságtalan társadalmi rendszer lebontható,

és egy igazságosabb társadalom építhetõ fel. A gyakorlatban

a felszabadítási teológia erõsen bírálja a kapitalizmust, és

támogatja a szocializmust. Latin-Amerika, de más földrészek

baloldali keresztényeire (keresztényszocialisták és keresztény

kommunisták) is nagy hatással van a felszabadítási teológia.E

teológia hívei a Bibliát mint a felszabadítás elbeszélését ol-

vassák. Különös

hangsúlyt fektet-

nek Izraelnek az

egyiptomi szolga-

ságból történt ki-

szabadulására, a

próféták elnyo-

mást ostorozó sza-

vaira és Jézus sze-

gényeknek és kita-

szítottaknak szóló

evangéliumhirde-

tésére. A Szentírás

mondanova ló ját

alkalmazzák a la-

tin-amerikai hely-

zetre. A felszaba-

dítási teológia i-

gyekezett azonos-

sá tenni az üdvös-

séget a felszaba-

dítással, és az üd-

vözítés társadalmi,

politikai és gazda-

Juan Luis Segundo teológus könyve a 
felszabadítási teológiáról

Falfestmény Jézus születésérõl egy közösségi központban Nicaraguában
(baloldalt a háttérben Che Guevara is látható)
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fontosságát, politikai tudatosságot felté-
telezve benne: "Azt tetted, amit tenned
kellett. Samuel atya, mi mindannyian a
fiaid és lányaid maradunk. Folytatjuk az
utat, folytatjuk a harcot a jogainkért, a
békéért és az igazságért. Világos, hogy
ha nem tanítottál volna minket, ha nem
éltél volna velünk, nem tudnánk, hogy
hogyan védjük meg magunkat. Ha nem
jöttél volna Chiapasba, mi még mindig
rabszolgaként, vakon és a rossz kor-
mánynak kiszolgáltatva élnénk".

Ha Don Samuel munkáját a zapatista
felkelés kiváltójának tekintjük, mint
ahogyan ezt sokan teszik, az kétségtele-
nül túlzás, de tagadhatatlan, hogy nehe-
zen történt volna ez meg az õ a Lacan-
don dzsungelen keresztül vezetõ útja
nélkül.

A Társadalmi Kommunikáció Nemzeti
Központja szerint, amikor Manuel Cama-
cho Solís, Carlos Salinas elnök megbízá-
sából, kérdõre vonta Don Samuelt, hogy
õ volt-e a felelõs a zapatista lázadásért,
õ így válaszolt: "Én fényt hoztam, a hit
fényét az egyházmegye õslakos lakóinak
és ezt elmagyarázom képileg is: ha eb-
ben a szobában nem volna fény, akkor
felbuknánk egymásban és nekimennénk
egymásnak a sötétben botorkálva. De ha
valaki világítana nekünk (és elõvett egy
fáklyát, amit magával hozott) látnánk az
akadályokat és alternatív utakat, úgy-
hogy nem döntenénk fel egymást. Amit
én tettem az az volt, hogy világosságot
adtam a hit fényével. Az útnak, amin
járnak, immáron új fénye van, nincs kö-
ze hozzám, de ezt az én követõim vá-
lasztották a saját jelenlegi és korábbi ta-
pasztalataik alapján. Biztos vagyok ben-
ne, hogy a lázadás elõtt próbálkoztak a

problémáik békés megoldásával. De
senki nem hallotta õket vagy nem figyelt
rájuk. Ha harmincévnyi munka után, a-
mely arra irányult, hogy tudatosságot a-
lakítson ki bennük, a követõim nem ta-
lálnák annak az útját, hogy meggyógyít-
sák az õsidõk óta sértett méltóságukat,
én lennék a legfrusztráltabb püspök a
lelkipásztori területemen."

A fény, amit Samuel atya elhozott
Chiapas õslakos közösségeihez sokak
érdekeit sértette, olyanokét, akik ma
mély sajnálatukat fejezik ki a halálával
kapcsolatban. "Csodáltam Samuel Ruizt
- nyilatkozott Felipe Calderón államelnök
-, amiért egy nagyszerû mexikói volt,
elkötelezett az ország legszegényebbjei,
az õslakosok iránt. Egy olyan ember, aki
az utolsó pillanatig hû volt az eszméihez,
a hitéhez, az értékrendjéhez. Hiányozni
fog az országnak." Chiapas állam kor-
mányzója, Juan Sabines Guerrero, aki
miközben támogatja az olyan félkatonai
csoportokat, mint amilyen az Ejercito de
Dios (Isten Hadserege), ami San Cristó-
bal de las Casas utcáin Samuel Ruiz és a
Frayba tagjainak letartóztatását köve-
telve vonult végig, a volt püspök kopor-
sója mellett lépdelt egészen annak sírjáig.

"A helyi és az országos politikai élet
nagynevû alakjainak bizarr névsora Don
Samuel koporsójánál nem azt mutatja,
hogy tisztelték õt, hanem azt, hogy
megkönnyebbülve meg akartak bizonyo-
sodni róla, hogy meghalt." Ez az EZLN
parancsnokságának közleményében áll,
amit Ruiz halála után adtak ki. "Már
jóval az 1994-es felkelés elõtt óta - foly-
tatja a közlemény - a San Cristóbal-i
egyházmegye zaklatásoktól, támadások-
tól és becsületsértésektõl szenvedett,

amik a Szövetségi Hadsereg és az egy-
mást követõ helyi kormányok részérõl
érték. […] Chiapas állam kormányzói
zaklatták azokat, beleértve a San Cristó-
bal-i egyházmegyét is, akik ellenezték a
gyilkosságaikat és az állam irányítását."

A Parancsnokság nem téved: Don
Samuel üldöztetése jóval 1994. január
1-je elõtt kezdõdött és olykor nyílt
halálos fenyegetésekben öltött testet.
Sokan dolgoztak azon, hogy megszaba-
duljanak a liberális püspöktõl, és ebben
segítségükre voltak a kommunikációs
eszközök, amelyekkel intenzív rágalma-
zó médiakampány szerveztek: "Marcos
bábja" és "vörös püspök", ezek voltak
Ruiz becenevei. Mindenesetre a fõ el-
lenlábasai a Katolikus Egyházon belül
voltak: a '90-es években, Samuel Ruiz
Garcíának éles bírálattal kellett
szembenéznie, amik a munkáját érték és
a Mexikói Püspökség és Girolamo Pri-
gione Pozzi pápai hírvivõ újra és újra
megpróbálták eltávolítani õt Chiapasból.

2004 januárjában, Samuel Ruiz írt
egy lelkipásztori levelet, amiben ezt
mondta: "A kérdés, amit Isten feltesz
majd nekünk a létezésünk végén az ez
lesz: Melyik oldalon álltunk? Kit védel-
meztünk? Kit választottunk? Ezek olyan
kérdések, amelyek elõl senki nem
menekülhet el az élete végén".

Az oldal, amelyiken Don Samuel állt
az az volt, amelyiken az emberek voltak,
lent és baloldalt. Úgy, mint Juan
Landázuri Peruban, Jesús Silva Enríquez
Chilében és Óscar Arnulfo Romero El
Salvadorban.  "Amikor meghalok, a né-
pemben fogok feltámadni" - mondta
egyszer Don Romero.

Emma Volonté írása

sági vonatkozásait emelte ki. Az irányzat különös hangsúlyt
fektet a "strukturális bûn" fogalmára, megjegyezve, hogy nem
az egyén, hanem a társadalom romlott meg és igényel meg-
váltást. A szegények szenvedését nem a szenvedésbe való
passzív beletörõdésként mutatja be, hanem mint részvételt
abban a harcban, amit Isten a világban meglévõ szenvedés
ellen vív - ebben a harcban Isten közvetlenül szembesül a
szenvedéssel. A világban meglévõ rossz és szenvedés erede-
tének magyarázatára a felszabadítási teológia felhasználja
Karl Barth elméletét, melynek fõ tétele, hogy Isten kegyelme
legyõzi az evilági rosszat és szenvedést. Az Isten kegyel-
mének végsõ gyõzelmébe vetett hit lehetõvé teszi a hívõk
számára, hogy megtartsák erkölcsüket és reménységüket egy
olyan világgal szemben, melyben látszólag a rossz uralkodik.

A felszabadítási teológia eszmevilága egyébként korántsem
csak Latin-Amerikában lelhetõ fel, ma már világszerte
elterjedt, illetve kölcsönhatásba került a világ más pontjain

kialakult szegénység-központú teológiákkal. Észak-amerikai,
sõt, indiai, német vagy magyar papok között is akadnak, akik
úgy tanítják: Jézus a fennálló rend radikális megváltoz-
tatására, az elnyomottak, a nyomorban élõk, a gyengék, a
legkisebbek felé fordulásra buzdít. Így vélik például a magyar
Bokor katolikus bázisközösségi mozgalom tagjai, a "bu-
lányisták", illetve szimpatizánsaik, köztük a katolikus egy-
házból eretnekség miatt 1996-ban kiközösített egykori
plébános, Gromon András is. 

Az õ nemrég megjelent fordításában így hangzik Lukács
evangéliumában Jézusnak a szegénység teológiájával kap-
csolatban talán leggyakrabban idézett mondata: "Az Úr fel-
kent engem, hogy megvigyem az örömüzenetet a nyo-
morgóknak; elküldött engem, hogy meggyógyítsam a megtört
szívûeket, kihirdessem a szabadulást a raboknak, s az el-
vakítottaknak szemük felnyílását, szabadon bocsássam a
meggyötörteket". n



A Forradalom 
a történelmi pillanat értelme; az, hogy

megváltoztatunk mindent, amit meg kell

változtatni; teljes egyenlõség és szabadság;

az, hogy mindenki emberi lényként bánjon

velünk, és hogy emberi lényként bánjunk

mindenkivel; az, hogy felszabadítjuk

magunkat saját erõfeszítéseink révén; az,

hogy a társadalmi és nemzeti közegen belül

és kívül vállaljuk a leghatalmasabb uralkodó

erõk kihívását; az, hogy védelmezünk min-

den olyan értéket, amelyben hiszünk, legyen

bár áruk bármilyen áldozatvállalás; szerény-

ség, érdeknélküliség, önzetlenség, szolida-

ritás, hõsiesség; merész, értelmes, realista

küzdelem; az, hogy sohasem hazudunk és

nem szegünk meg semmilyen etikai alap-

elvet; mélységes meggyõzõdés, hogy nem

létezik a világon olyan erõ, amely képes

volna elnyomni az igazság és az eszmék

erejét. A Forradalom egység, függetlenség,

küzdelem igaz álmaink megvalósításáért

Kubában és az egész világon, mert ez a mi

hazafiságunk, szocializmusunk és

internacionalizmusunk alapja. 

Fidel Castro Ruz fõparancsnok
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52 ÉVES A KUBAI FORRADALOM

Fidel Castro és harcostársai bevonulása Havannába 1959-ben
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HAITI - EGY ÉVVEL A TRAGÉDIA UTÁN
Egy évvel vagyunk a pusztító erejû
földrengés után és három hónappal
a botrányba fulladt választások után
Haiti még mindig gazdasági és po-
litikai káoszban él. Egy évvel a föld-
rengés után a haiti állampolgárok
jelentõs része még mindig gyengén
kiépített infrastruktúrájú menekült-
táborokban él, naponta kerülnek elõ
újabb halottak a romok alól, és a
hivatalos adatok alapján körülbelül
1,5 millióan veszítették el minden
tulajdonukat. Október végén a föld-
rengésbõl még fel sem épült karibi
országnak újabb kihívással kellett
szembenéznie. Az ország északi ré-
szén kitört a kolerajárvány, amely
fõleg a menekülttáborok sokszázez-
res lakóit fenyegeti. 

A  november végén tartott választások
elsõ fordulóját követõen választási
csalásokat gyanító szavazók áramlottak
az utcákra az eredmények újraszám-
lálását követelve, ugyanis az elõzetes
eredmények alapján a befutóként szá-
mon tartott Mirlande Manigat csak a
második helyen végzett, a kormánypárti
Jude Celestin nyert, a harmadik pedig a
popénekes, Michel Martelly lett.

A Választási Tanács a kedélyek csití-
tása érdekében eleget tett a tüntetõk
követeléseinek és újraszámlálta a szava-
zatokat. Igazuk lett a csalást gyanítók-

nak, az új állás alapján Manigat a
szavazatok 31,7%-át, Celestin pedig
22,48%-át gyûjtötte be. Az új
eredmény szerint tehát õk mérhetik
össze erejüket a következõ forduló-
ban, ami a haiti választási törvények
alapján már csak az elsõ két helyen
végzett jelölt párbaja lesz.

Ilyen bizonytalan környezetben
nem merte René Préval, a jelenlegi
elnök kiírni a választások következõ
fordulóját. A haiti szokások szerint
nem kell hivatalos bejelentés ahhoz,
hogy lemondják a választások má-
sodik körét, elegendõ az, hogy az ál-
lamfõ nem hirdeti meg az idõpontot.

Ahhoz, hogy megérthessük ezt a
szituációt és a sziget lakóinak szörnyû
helyzetének okát meg kell ismernünk
Haiti történetét. 

Haiti története
Kuba után a második legnagyobb sziget
a Karib-tengeren. Területe körülbelül 28
ezer négyzetkilométer, lakóinak száma
2009-ben körülbelül 10 millió volt. Az
ország Hispaniola szigetének nyugati
részén fekszik. A sziget keleti részét a
Dominikai Köztársaság foglalja el.
Miközben a Dominikai Köztársaság terü-
letének nagy részét erdõk borítják, ad-
dig Haitiban már alig vannak fák.

Kolumbusz hajói 1492. december 5-
én vetettek horgonyt az ott élõ taino
indiánok által Kiskeyának nevezett szi-
get partjainál. A "Kiskeya" szó taino
nyelven "Az élet bölcsõjét" jelenti. Az in-
diánok barátságosan fogadták a spanyo-
lokat. Vezetõjük, a kacika, vendégsze-
retetük jeléül egy aranyból készített
fejdísszel ajándékozta meg Kolumbuszt.
Kolumbusz félreértette a gesztust, azt
hitte, hogy a kacika az országát aján-
lotta fel neki. A spanyol korona nevében
birtokba vette a szigetet és Hispa-
niolának nevezte el.

A spanyolok az aranybányákban
dolgoztatták az indiánokat. Aki nem volt
hajlandó a bányákban dolgozni, azt ki-
végezték. A tainók, királynõjük, Ana-
caona vezetésével fellázadtak az európai
hódítók ellen. Primitív fegyvereik ha-
tástalannak bizonyultak a spanyolok
vértjei, puskái és ágyúi ellen. Anacaona
királynõt elfogták, megkínozták és ki-
végezték. Hetekig tartó mészárlás kö-
vetkezett. Az elfogott lázadók ezreit a-

kasztották fel, fejezték le, égették el
máglyákon, tépették szét kutyákkal. A
terror késõbb is folytatódott. 

Az õslakosokat a kereszténység
felvételére kötelezték. Aki nem volt haj-
landó elhagyni õsei hitét, azt a Szent
Inkvizíció papjainak utasítására kivé-
gezték.

A spanyolok 70 év alatt az összes
indiánt kiirtották. Akivel nem a hódítók
puskái, kardjai, ágyúi, máglyái, akasz-
tófái, vérebei végeztek, az az európaiak
által behurcolt betegségek következ-
tében halt meg. Az utolsó tainók magas
sziklákról a tengerbe ugorva vetettek
véget életüknek.

A munkaerõ pótlására a spanyolok,
késõbb a sziget nyugati felét elfoglaló
franciák Afrikából importáltak rabszol-
gákat. Az afrikaiakat szörnyû körülmé-
nyek között, összeláncolva, hajófenékbe
zárva hurcolták a szigetre. A hetekig,
gyakran hónapokig tartó utazás során
nagyrészük életét vesztette. 

A gyarmatosítók állatoknak tekin-
tették rabszolgáikat. A legkisebb bûnért
megkorbácsolták, vagy meggyilkolták
õket. Õseik vallásának gyakorlását meg-
tiltották. Erõszakkal a kereszténység
felvételére kényszerítették õket. Hogy
rabtartóik éberségét kijátsszák, a rab-
szolgák a keresztény szentek neveit ad-
ták õsi isteneiknek. 

Átvették és a maguk képére fordí-
tották a keresztény vallási énekeket és a
katolikus szertartásokat. Így alakult ki a
vodoun, közismert nevén a vudu hitrend-
szer (lásd cikkünket az 28-29. oldalon).

A 18. század végén, a francia for-
radalom és az európai felvilágosodás

HAITI

Fõvárosa: Port-au-Prince
Hivatalos nyelv: francia, haiti
kreol
Függetlenség kikiáltása  Fran-
ciaországtól : 1804. január 1.
Lakosság: 9 035 536 fõ (2009)
Ezzel 88-ik a világ rangsorá-
ban
Népsûrûség: 307 fõ/km2
GDP: 4 473 millió dollár (135)
PPP: 14 767 millió dollár
Egy fõre jutó GDP: 528 dollár
(153) (Magyarországon az egy
fõre jutó GDP: 15 542 USD és
ezzel a 46-ak vagyunk
rangsorban)
PPP: 1 835 dollár
Terület: 27 750 km2
Rangsorban: 142
Víz: 0,7 %
A mezõgazdaság fõ terménye
és a legfontosabb exportcikk a
kávé.



eszméinek hatására, Toussaint l'Ouver-
ture (róla lásd arckép rovatunk írását),
majd Jean Jacques Dessalines vezeté-
sével rabszolgalázadás tört ki a szige-
ten. A francia kormány elõször beje-
lentette a rabszolgaság intézményének
megszüntetését és elismerte a volt
rabszolgák államának függetlenségét,
majd néhány évvel késõbb Napóleon a
szigetre küldte hadseregét, hogy
visszafoglalják azt. A lázadók sikeresen
ellenálltak és kiverték a szigetrõl a
franciákat. A francia hadsereg több mint
50 ezer katonát vesztett a lázadókkal
folytatott küzdelemben.

A gyõztes felkelõk 1804. január 1-
jén kikiáltották és Haitinak nevezték el
független államukat. Az övék volt a
világtörténelem egyetlen gyõztes rab-
szolgafelkelése. Haiti, az Egyesült Álla-
mok után a második független ország
lett az Újvilágban. "Haiti" a spanyolok
által kiirtott taino indiánok nyelvén
"Hegyvidéket" jelent.

A Vatikán 60 évre kiátkozta Haiti
lakosait, felhatalmazva bárkit, hogy
büntetlenül megölje õket. Franciaor-
szág, a többi gyarmatosító hatalommal
összefogva évtizedekig tartó tengeri
blokád alá vetette a szigetet, és óriási
összegû kárpótlást követelt az egykori
telepesek elfoglalt birtokaiért. Hogy a
blokádot feloldják, Haiti kormánya több
mint száz éven át fizette az egykori
rabszolgáktól követelt francia kárpót-
lást. Az aránytalanul magas összeg utol-
só részletét az 1940-es években utalták
át a francia kormánynak. Mivel a kár-
térítés Haiti szerény bevételeinek nagy
részét felemésztette, az ország nem
tudott gazdaságilag talpra állni.

A következõ évtizedekben a sziget-
országot 1934 és 1956 között meg-
szállva tartó Egyesült Államok kormánya
véres diktatúrákat támogatott Haitin és
a szomszédos Dominikai Köztársaság-
ban. 1957 és 1986 között Haitin a
Duvalier család uralkodott. A családfõ,
François Duvalier, "Papa Doc" a népi
hiedelmeket és félelmeket kihasználva a
vudu vallás halál-démona, Baron Sa-
medi imázsát vette fel. Külsejében,
fekete öltönyeivel, fekete kalapjával is
igyekezett a rettegett Baron Samedihez
hasonlítani. Magánhadserege, a Tonton
Macoutes, a Kísértet Papák könyörte-
lenül végeztek a diktátor valós, vagy
vélt ellensége tízezreivel. Az állam va-
gyonát a diktátor a sajátjának tekin-
tette.

"Papa Doc" 1971-ben bekövetkezett
halála után fia, a
playboy Jean-Cla-
ude Duvalier vette
át a korlátlan ha-
talmat Haiti népe
felett. 1986-ban fel-
kelés tört ki a dik-
tatúra ellen a sziget-
országban. "Baby
Doc" az államkincs-
tárral együtt az ame-
rikai hadsereg re-
pülõgépén mene-
kült Franciaország-
ba, ahol egészen az
elmúlt hetekig élt.

1990-ben Hai-
tiben megválasz-
tottak egy olyan el-

nököt, Jean-Bertrand Aristid-et, aki
szemben állt a hadsereggel és az
"amerikai tervvel". A reakció, amit ez az
ellenállás kiváltott, a harmadik oka
annak, hogy ma Haiti továbbra is sze-
gény ország - sõt, szegényebb, mint 20
évvel ezelõtt.

1990 óta a haiti uralkodó osztály
különbözõ eszközöket keresett, hogy
rákényszerítse a társadalmat a neo-
liberális "fejlõdési" modell elfogadására
és hogy valamilyen katonai támogatást
szerezzen a status quo "stabilitásának"
biztosításához.

Kezdetben úgy tûnt, hogy a társa-
dalom lázadása sikeres lehet: a moz-
galom a nyolcvanas években óriási
ütemben növekedett. Inspirációs forrása
többek között a felszabadítási teológia
és a latin-amerikai antiimperialista ha-
gyomány volt. Aristide és a körülötte
lévõ emberek nem csak a társadalmi
igazságosság érvényesítésére töreked-
tek, hanem nyíltan beszéltek az osztály-
és vagyoni különbségekrõl is. Szintén
nyíltan érveltek a hadsereggel és a
Macoute-legényekkel szembeni társa-
dalmi önvédelem szükségesség mellett -
ami pánikot váltott ki az ország elit-
csoportjainak körében. Amikor Aristide-
et elõször megválasztották (a szava-
zatok 67%-ával) a hadsereg a szokásos
módon tette helyre a társadalom felõl
érkezõ fenyegetést: erõszakos puccsot
hajtottak végre. Miután a hadsereg
visszanyerte az ország fölötti kontrollját
a tisztogatások és leszámolások során
több ezer embert gyilkoltak meg 1991
és 1994 között.
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Duvalier magánhadserege, a Tonton Macoutes

Rajz a haiti forradalomról
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Aristide-et számûzetésbe kényszerí-

tették egészen addig, amíg a könyör-

telen erõszakhullám hatására nem volt

hajlandó elfogadni épp azokat a neo-

liberális programpontokat, amelyekkel

választási kampánya során korábban

szembeszállt.

Aristide hosszú ideig ellenállt, míg

végül úgy döntött, hogy nincsen más

valós alternatíva, mint elfogadni a

felkínált ajánlatot. Amikor az amerikaiak

úgy látták, hogy Aristide már nem jelent

többé fenyegetést, Clinton elnök

csapatokat küldött 1994 szeptembe-

rében, hogy egy "humanitárius" bevetés

keretében "helyreállítsák a demokráciát"

Haitiben. Ami valójában történt, az az

volt, hogy az amerikai csapatok 6 évig

ott maradtak Haitiben és megpróbáltak

az országból egy kezes amerikai pro-

tektorátust csinálni. Aristide azonban

mégis el tudott érni két fontos dolgot.

Ahogy visszatért Haitire, arra használta

föl az amerikai hadsereg jelenlétét, hogy

föloszlassa Haiti saját hadseregét, ezzel

eliminálva az uralkodó osztály hagyomá-

nyos védõbástyáját. 

Ezzel párhuzamosan Aristide segítet-

te egy fegyelmezettebb politikai szerve-

zet létrehozását, amely képes megsze-

rezni és megtartani a politikai hatalmat.

Ez a szervezet késõbb Fanmi Lavalas

néven vált ismertté. Ez az új mozgalom

az elõzõ katonai puccs által elfojtott népi

ellenállás maradékaiból jött létre.

2000-ben aztán Aristide megnyerte

az elnökválasztást, a Fanmi Lavalas

pedig a parlamenti választásokat, még-

hozzá óriási többséggel - a parlamenti

helyek 90%-át megszerezve. Ekkor

tehát hatalomra került egy valóban

népszerû és népbarát vezetõ, hadsereg

többé már nem volt és úgy tûnt most

végre fönnáll a valódi társadalmi

változás lehetõsége.

A Bush-kormány mindent megtett

Aristide hatalmának meggyengítése

érdekében. Washington erõfeszítéseit

2004-ben siker koronázta: egy újabb

CIA szervezte puccs során eltávolították

a demokratikus úton megválasztott el-

nököt a pozíciójából. Ismét megjelentek

az amerikai katonák a szigeten, akiket

nem sokkal késõbb "ENSZ-békefenn-

tartók", és mindenféle csaló úgynevezett

"segélyszervezetek" képviselõi követtek. 

A demokratikusan megválasztott

kormányt egy amerikai bábbal, Gérard

Latortue-vel váltották föl. Az ENSZ fõ

feladata a nép "pacifikálása" volt - azaz,

hogy elfogadtassák a társadalommal a

puccsot. 

Ez egyfajta alacsony intenzitású

háborút jelentett Aristide támogatói

ellen, ami különösen a szegénynegye-

deket érintette. Az Aristide melletti népi

mozgalmat fokozatosan kriminalizálták.

Támogatóit lényegében mint bûnözõket

és bûnbandák résztvevõit állítják be,

olyan embereknek, akik fenyegetik a

tulajdon szentségét, a jog uralmát és a

rendet - azaz a politikai dimenzió tel-

jesen kimarad a képbõl.

Haiti egyébként a neoliberális gazda-

ságpolitika igazi kísérleti laboratóriuma

is. Az eredmény: a nemzeti össztermék

rohamos csökkenése, a középosztály el-

tûnése, a hazai ipar teljes felszámolása,

a parasztság nyomorba süllyedése,

égbekiáltó társadalmi különbségek, az

oktatás és az egészségügy elképesztõ

szétzüllése, súlyos környezeti és erkölcsi

válság. 

Haiti népének nyomora lehetõvé

tette, hogy emberek tömegeit bele-

kényszerítsék alulfizetett állásokba, ahol

kosárlabdákat varrhattak, vagy más,

hasonló árukat állítottak elõ. De az

USAID-nek (United States Agency for

International Development) megvoltak a

maga tervei a vidék számára is. 

Nemcsak Haiti városait szánták

exportõr-telepeknek, hanem a vidéket

is, ahol a mezõgazdasági rendszert ex-

port-orientált, világpiacra való termelés-

re akarták átállítani. Ennek érdekében

az USAID városi iparmágnásokkal és a

vidék nagybirtokosaival közösen neki-

látott, hogy exportra termelõ mezõgaz-

dasági feldolgozó üzemeket hozzanak

létre, miközben tovább folytatta azt a

gyakorlatot, hogy a (masszívan szub-

vencionált) amerikai mezõgazdasági

fölösleggel árasztotta el Haitit. 

Ez az amerikai "segély", együtt a

vidéki társadalomban végbemenõ struk-

turális változásokkal, nem meglepõ

módon arra kényszerítette a csõdbe

ment parasztokat, hogy a városokba

vándoroljanak, különösen Port-au-

Prince-be, ahol az új feldolgozóipari

munkahelyek elvileg már készen álltak.

Azonban általában rá kellett jönniük,

hogy közel sincs elég feldolgozóipari

állás mindenkinek. 

A város egyre inkább túlzsúfolttá

vált. A "slum"-ok, nyomornegyedek nö-

vekedni kezdtek. A városba menekült

parasztoknak lakniuk kellett valahol, így

gyorsan és olcsón "összerakható" háza

épültek, gyakran "egymás hegyén-há-

tán". 

Egy idõ után azonban az amerikai

szakértõk és a haiti elitcsoportok úgy

döntöttek, talán mégsem mûködik Haiti-

ben olyan jól ez a fejlõdési modell és

ezért a legtöbb programmal fölhagytak. 

Az amerikai-vezetésû fejlõdési mo-

dell következményei azonban megma-

radtak és továbbéltek. n

Jean-Bertrand Aristide, Haiti egykori elnöke



Bejárta a világsajtót, hogy Haiti
egykori diktátora január közepén
váratlanul visszatért a karibi or-
szágba. Duvalier-t két nappal Haiti-
ra való visszatérése után rövid idõre
õrizetbe vették, és korrupcióval és
hûtlen kezeléssel vádolták meg. 

Késõbb újabb személyek jelentkeztek a
hatóságoknál, köztük Michéle Montas
újságírónõ, Ban Ki Mun ENSZ-fõtitkár
korábbi szóvivõje, aki emberiesség elle-
ni bûncselekményekkel gyanúsítja az
egykori államfõt. Ugyan szabadlábon
védekezhet, de nem hagyhatja el Haitit
Jean-Claude Duvalier. 

A hetvenes-nyolcvanas években az
apja, Francois "Papa Doc" Duvalier és az
õ nevétõl volt hangos a sajtó, ismertek
voltak szörnyû tetteik. Tehát kik is õk?

François "Papa Doc" Duvalier 1907.
április 17-én született Haiti fõvárosában,
Port-au-Prince-ben.

Apja, Duval Duvalier békebíróként,
anyja, Urita Abraham pedig egy pékség-
ben dolgozott.

Bár abban az idõszakban a gyerme-
kek 90 százaléka nem részesült semmi-
féle oktatásban, Duvalier tanulhatott. A
Lycée Pétion intézetben tanult, majd egy
Action Nationale címû napilapnak írt
"Abcerrahman" álnéven.

A rövid újságírói kitérõ után beirat-
kozott a Haiti Orvosi Egyetemre, ekkori-
ban ragadt rá beceneve: "Papa Doc".

1939. december 27-én feleségül vet-
te Simone Ovide Fain ápolónõt, akivel -
bár házasságuk nem volt idilli - négy
gyermekük született: Marie Denise,
Simone, Nicole és végül Jean-Claude (a
késõbbi "Baby Doc" Duvalier).

1934 és 1946 között "Papa Doc"
számtalan kórházban dolgozott, miköz-
ben amerikai pénzbõl kutatásokat vég-
zett a trópusi betegségek gyógyítása
érdekében. Hamarosan hírnevet szerzett
magának, mint olyan emberséges orvos,
aki a szegényekrõl sem feledkezett meg.

Ennek köszönhette, hogy 1946 és
1950 között megválasztották a Nemzeti
Közegészségügyi Szolgálat fõigazgató-
jának, majd kinevezték közegészségügyi
és munkaügyi miniszternek. Ez idõ tájt
lett tagja az írókból álló Le Groupe des
Griots nevû csoportnak, amely a fekete

nacionalizmust és a vudu vallást tartotta
a haiti kultúra fõ forrásának.

A diktátor 
1957. szeptember 22-én Haiti népe

megválasztotta az ország elnökévé.
Kezdetben Duvalier ígéretet tett arra,
hogy véget vet a felsõbb osztálybeliek
uralmának. Elsõdleges célja a vudu
kultúra teljes körben való elterjesztése
volt, maga "Papa Doc" vudu varázsló-
ként is tevékenykedett, és a félelem és
erõszak korát hozta el Haiti számára. Mi-
után 1958 júniusában katonai puccsot
kíséreltek meg ellene, drasztikusan le-
csökkentette a hadsereg létszámát, és
bezáratta a katonai akadémiát.

Ezt követõen megszervezte saját
magánhadseregét, a "palotaõrséget",
majd létrehozta a 9-15 ezer tagot szám-
láló vidéki milíciákat, melyek "nemzet-
biztonsági önkéntesek"-nek nevezték
magukat, ám a nép egyszerûen csak
Tonton Macout-oknak hívta õket.

Hírhedtségük az általuk elkövetett
embertelen gyilkosságokkal volt magya-
rázható, valamint azzal, hogy számos
tagjuk aktív vudu vallásgyakorló is volt,
így azt tartották róluk, hogy a sötét erõk
támogatását is élvezik. Mivel nem kap-
tak fizetést, önmagukról kellett gondos-
kodniuk, melyet aztán megvesztegetés,
gyilkosság, zsarolás útján oldottak meg.

Miután megválasztották, Duvalier kí-
méletlenül megkopasztotta az ország-
ban mûködõ vállalatok nagy részét, a
vele szembehelyezkedõket pedig a
hírhedt Dimanche-ba gúnynevén Fort
Mort-ba ("a halál erõdítménye") záratta.

1959. május 24-én Duvalier szív-
rohamot kapott és kómába esett, fel-
gyógyulása után, 1960. július 14-én 18
hónapra letartóztatta a betegsége idején
õt helyettesítõ Clément Barbot-ot, aki -
miután kiszabadult - 1963. április 16-án
megpróbálta elrabolni Duvalier gyerme-
keit, így kényszerítve az elnököt a
lemondásra, ám terve nem járt sikerrel.

Ezek után újra merényletet szer-
vezett - ezúttal Duvalier ellen -, de
1963. július 14-én Duvalier emberei
meggyilkolták.

Annak idején nem csak Barbot pró-
bált meg véget vetni "Papa Doc"
uralmának. A történelem egyik legbi-

zarrabb elnökbuktatási kísérletének ke-
retében három haiti férfi, két floridai
seriff és három másik amerikai is meg
akarta ölni, azonban mind a nyolcukat
lelõtték. Az 1961-es elnökválasztás után
- melyet természetesen " Papa Doc "
nyert a szavazatok 100 százalékával - az
Egyesült Államok beszüntette az ország
segélyezését, melynek következtében
1964-re Haiti egy fõre jutó nemzeti
jövedelme történelmi mélypontra esett.

Ennek ellenére Duvalier 1964 ápril-
isában módosította az ország alkotmá-
nyát, és magát örökös elnökké tette.

Az uralmának megdöntésére, illetve
megölésére tett kísérletek 1967-re egy-
re sûrûbbé váltak, de nem jártak
sikerrel.

1971. április 22-én, több hónapnyi
betegeskedés után, végzetes szívroham
következtében halt meg, két nappal
késõbbi temetése hat órán át tartott 101
ágyúlövés kíséretében.

Elnöki székét fia, Jean-Claude "Baby
Doc" Duvalier vette át, aki legalább
annyi kárt okozott, mint apja. 1971-ben
Duvalier 19 évesen a világ legfiatalabb
államfõjeként lépett apja, Francois Du-
valier örökébe, és hozzá hasonlóan ke-
gyetlen, diktatórikus módszerekkel kor-
mányozta az országot. Terrorista ma-
gánrendõrsége minden ellenzéki meg-
mozdulást elfojtott, ártatlan emberek
tízezreit kínozta és gyilkolta meg,
miközben az ország népe mérhetetlen
szegénységben élt. A nyolcvanas évek
közepén, Haitin népfelkelés robbant ki,
amely során a hadsereg 1986. február
7-én elûzte Haitiról a Duvalier családot,
akik Franciaországban telepedtek le. n
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VÉRES DIKTÁTOROK HAITI FÖLDJÉN

François "Papa Doc" Duvalier
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TOUSSAINT LOUVERTURE, A FEKETE NAPÓLEON
François-Dominique Toussaint Lou-
verture 1743. május 20-án szüle-
tett. Toussaint felszabadított rab-
szolga, a haiti forradalom legkiemel-
kedõbb vezetõje, majd ennek
nyomán Saint-Domingue kormány-
zója, ami akkoriban Haiti elnevezése
volt.

Származása, fiatalkora 
Keveset tudunk Toussaint - akkor még
Toussaint Bréda, annak az ültetvénynek
a neve után, ahol született - életének
korai, politikai és katonai szerep-
vállalását megelõzõ szakaszáról. 

A hagyomány szerint nagyapja,
Gaou-Guinou afrikai, dahomeyi szüle-
tésû volt, állítólag arada királyi családból
származott. Miután Saint-Domingue-re,
a francia gyarmatra hurcolták, apját,
Hippolyte Gaou-t Bréda grófjának jó-
szágigazgatója vette meg mint
rabszolgát azon a birtokon, ahol azután
Toussaint született. 

Gazdája, Baillon de Libertat vi-
szonylag humánusan bánt vele. Bátorí-
totta, hogy írni-olvasni tanuljon, kocsi-
sává fogadta, munkavezetõvé tette.
Toussaint kis termete és csúnyasága
dacára hírnevet szerzett mint kiváló
lovas és mint a füvek gyógyító hatását
tudó ember. Egy Suzanne Simon-Bap-
tiste nevû szabad asszonyt vett fele-
ségül, akitõl két gyermeke született:
Isaac és Placide.

Toussaint-t 1776-ban szabadították
fel, 33 éves korában. A
gyarmati archívumok sze-
rint ezután egy 15 hek-
táros kávéültetvényt vett
bérbe az ahhoz tartozó
tizenhárom rabszolgával
együtt.

Spanyolok szövetsége-
se
A francia forradalomnak, a
szabadság - egyenlõség -
testvériség jelszavának
komoly visszhangja volt a
gyarmaton. A gazdag, ki-
váltságos fehérek függet-
lenséget akartak, a fehér
kisemberek, utánuk pedig a mulattok és
a szabad feketék is egyenlõséget kö-
veteltek.

1791 augusztusában az északi síkság

rabszolgái fellázadtak a Bois-
Canman-i szertartást követõen,
ahol egy vudu ceremónia során
fekete disznót áldoztak és a
vérébõl ittak, hogy sérthetet-
lenekké váljanak. Toussaint Ge-
orges Biassou-nak, a rabszol-
gák parancsnokának szárny-
segédje lett. A felkelõk a sziget
spanyol fennhatóság alatti ré-
szére menekültek, és a spa-
nyolokkal szövetkeztek, hogy
megdöntsék a rabszolgaság-
párti franciák uralmát. Tous-
saint-t spanyol katonák avatták
be a háború mûvészetébe. Egy
háromezer fõs csapat élén
néhány hónapon belül több
gyõzelmet is aratott. Ekkortól
kezdték Louverture-nek nevez-
ni (l'ouverture = “nyílás”, “nyi-
tány”, “kezdeményezés”, utal-
hat harctéri merész húzásaira,
de egy golyó által okozott fog-
híjára is). A spanyol királyi se-
reg generálisa lett.

1793. augusztus 29-én tette
közzé proklamációját, melyben
a feketék vezéreként mutatkozott be.

Gyorsan növekvõ népszerûsége
nyugtalanította elöljáróit, Jean-François-t
(a forradalom egy másik rabszolga
származású vezérét) és Biassou-t, akik
összeesküvést szõttek ellene, sikerte-
lenül. 

A spanyolok csekély érdeklõdése,

melyet ügye iránt tanúsítottak meg-
gyõzte Toussaint-t arról, hogy õk
valójában nem kívánják a rabszolgaság
eltörlését.

A Köztársaság generálisa 
A Francia Köztársaság megbízottai,
Léger-Félicité Sonthonax és Etienne
Polverel éppen azért érkeztek 1792-ben
Saint-Domingue-re, hogy a színesbõrûek
jogait garantálják. A szigetet ekkor
csaknem teljes egészében a brit hadi-
tengerészet és spanyol csapatok szállták

meg, hozzájuk csatla-
kozott sok királypárti
fehér ember is. 1793.
augusztus 29-én, Tou-
ssaint proklamációjá-
nak napján Sont-
honax egy dekrétum-
ban felszabadította a
rabszolgákat, hogy a
forradalmi francia e-
rõkhöz csatlakozhassa-
nak. 1794. február 4-
én (a forradalom idõ-
számítása szerint II.
pluviõse 16-án) az
Alkotmányozó Gyûlés
ratifikálta ezt a határo-

zatot, és eltörölte a rabszolgaságot a
Francia Köztársaság összes területén.

A megbízottak Étienne Lavaux gene-
rális közvetítésével megkísérelték meg-

Toussaint Louverture

Testvéreim és barátaim!
Toussaint Louverture vagyok, lehet, hogy
már eljutott hozzátok a hírnevem. Arra

vállalkoztam, hogy fajtám nevében elégtételt
vegyek. Azt akarom, hogy szabadság és

egyenlõség uralkodjon Saint-Domingue-en.
Azon vagyok, hogy ezeket megteremtsem.
Testvéreim, egyesüljetek, és harcoljatok

velem ugyanezért az ügyért. Együtt tépjük ki
gyökerestül a rabszolgaság fáját!

Legalázatosabb és legengedelmesebb
szolgátok, Toussaint Louverture.



gyõzni a spanyolokkal tartó Toussaint-t
arról, hogy az õ oldalukra álljon, a Fran-
cia Köztársaság zászlaja alatt harcoljon
tovább. Ez a hátraarc 1794. május 5-én
meg is történt, a Toussaint parancs-
noksága alatt lévõ hadsereg - mely
fekete és mulatt katonákból állt, de
néhány fehér is volt közöttük - két hét
alatt szembefordult volt spanyol szövet-
ségeseivel, és egy évi harc után a sziget
keleti partjáig szorította õket. A Konvent
1795-ben elõléptetéssel ismerte el
Toussaint teljesítményét, majd miután
egy lázadás során Lavaux-t kimentette a
mulattok kezei közül, az hálából kine-
vezte õt Saint-Domingue gyarmat álta-
lános helytartójává (Lieutenant Général
de la colonie de Saint-Domingue).

A teljhatalom felé
Tehetsége, intelligenciája nem csak a
csatatereken mutatkozott meg. Bár-
merre járt, a rabszolgák egyenjogúságát
terjesztette, erõsítette meg. Gondot
fordított a harcok miatt elhagyott
ültetvények újraindítására is. Vissza-
hívta az ültetvényeseket, még azokat is,
akik a Köztársaság ellen harcoltak, e
téren a francia hatóságokkal is szembe-
szegülve.

A britek elleni harc nehezebbnek bi-
zonyult, mint a spanyolok legyõzése.
Toussaint képtelen volt õket kiûzni a
sziget északi és nyugati részeirõl. Délen
André Rigaud mulatt generális tartotta
sakkban a briteket, de legyõzni õ se
tudta õket.

Sonthonax polgári megbízottként va-
ló visszatérése a szigetre 1796 máju-
sában árnyékot vetett Toussaint hatalmi
törekvéseire. Úgy próbált megszaba-
dulni tõle és Lavaux-tól, hogy direktó-
riumi küldötteknek jelöltette õket, hogy
visszaküldhesse mindkettõjüket Párizs-
ba. Ez 1797 során sikerült is neki. Hogy
az anyaország esetleges gyanakvását
elaltassa, két fiát tanulni szintén
Párizsba küldte.

A megbízottakkal együtt hadianyag
is érkezett, ennek révén egy 51.000
(ebbõl 3000 fehér) fõs hadsereget
tudott felfegyverezni. Újult erõvel foly-
tatta a britek elleni harcot, de döntõ
gyõzelmet nem tudott aratni, ennek el-
lenére a britek egyezkedni kényszerül-
tek vele. A tárgyalásoktól távol tartotta
Julien Raimond-t, az utolsó polgári
megbízottat, és az 1798-ban érkezett
Hédouville tábornokot is. 1798 augusz-
tusában a britek feladták Saint-

Domingue-et. Hédouville-tõl végül úgy
szabadult meg, hogy figyelmeztette az
északi területek feketéit, hogy a tá-
bornok le akarja õket fegyverezni. 1798
októberében emiatt lázadás tört ki,
amely arra késztette Hédouville-t, hogy
sietve elmeneküljön a szigetrõl sok
fehérrel együtt. Már csak egyetlen
riválisa maradt, Rigaud, a mulattok
vezére. Toussaint-nek sikerült 1799-ben
ellenségeskedést kiprovokálni, majd
Jean-Jacques Dessalines és Henri
Christophe segítségével egy évi harc
után egy vérfürdõ árán legyõznie.

Hogy a romokban heverõ gazdaságot
újra mûködésbe hozza, 1800. október
12-én bevezette a feketék számára a
kényszermunkát az ültetvényeken. Ez
elégedetlenséget váltott ki, északon lá-
zadás tört ki, amely fehérek lemészár-
lásával is együtt járt. Néhány nap alatt
Toussaint szétszórta a lázadókat, agyon-
lövette 13 vezetõjét, köztük saját uno-
kaöccsét, Monse generálist is. Hogy a
fehéreket ügyének megnyerje, vissza-
hívta a harcok elõl elmenekülteket, és
hivatalos vallássá tette a katolicizmust,
hogy a feketék hagyományos vudu-
vallását visszaszorítsa.

1801 januárjában meghódította a
sziget spanyol fennhatóság alatti részét,
május 9-én pedig autonomista alkot-
mányt proklamált, amely õt élethosz-
sziglan teljhatalommal ruházta fel.

A bukás 
Bonaparte Napóleon, akinek hatalma
Franciaországban egyre növekvõben
volt, arra törekedett, hogy helyreállítsa
a gyarmati ültetvényesek uralmát, hogy
újra felvirágoztassa a cukornád terme-
lését. Sógora, Leclerc generális vezetése
alatt 54 hajón 25.000 fõs expedíciós
sereget küldött Saint-Domingue-re1801
decemberében, hogy ezzel rászorítsa
Toussaint-t az ültetvényes gazdálkodás
újraindítására, ezzel a rabszolgaság
félhivatalos visszaállítására.

A hajóhad 1802. január 29-én érke-
zett a szigetre, de Toussaint-nek esze
ágában se volt abszolút hatalmáról
önként lemondani. Rugalmasan vissza-
vonult a francia sereg elõl, amely csak
felégetett városokat talált a nyomában.
Leclerc Párizsból magával hozta Tous-
saint gyermekeit, akiket békülésképpen
visszaküldött apjukhoz. Miután Leclerc
legyõzte elõbb Dessalines, majd Chris-
tophe csapatait, 1802. május 2-án Tous-
saint felajánlotta, hogy megadja magát

azzal a feltétellel, hogy személyes sza-
badságát megtarthatja, csapatait pedig
a francia seregbe integrálják.

A franciák kezdetben megengedték,
hogy egy ültetvényre vonuljon vissza,
június 7-én mégis csellel elfogták, hogy
családjával együtt Franciaországba hur-
colják. 

Fort de Joux erõdjébe zárták, itt is
halt meg 1803. április 7-én.

A franciáknak végül nem sikerült a
rabszolgaságot visszaállítani Saint-Do-
mingue-en. A Toussaint által megszer-
vezett katonai erõ (és a fehérek között
pusztító sárgaláz) segítségével 1803-
ban a Vertinres-i csatában a feketék
gyõzedelmeskedtek, új vezérük, Jean-
Jacques Dessalines 1804. január 1-jén
kikiáltotta az ország függetlenségét, és
indián nevérõl azt Haitinak nevezte el.

A francia kormány 1983. március 25-
én adta át a Haiti kormánynak azt az
urnát, amely Toussaint Louverture ham-
vait tartalmazza. n
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Dal a szabadságról

Azért születtem e földre tán, 
hogy bilincset hordjak kezemen?
Nyomorba éljek, tûrjek bután, 
egy kis boldogság se legyen?

Ó, meddig kell vágyakoznom még, 
álmodni rólad, örök szabadság, 
így láncra verve, összekötözve, 
életem mindentõl megfosztják?
Harsogj fülembe, ó, Szabadság, 
a nyomor szolgáinak szólj: Elég!
Fékezd meg a zsarnok hatalmát, 
örök szolgaságtól ments meg engem, 

a gyõzelemhez hozd a boldog Békét,
s add, hogy emelkedjem az égre fel, 
mint a galamb, mely nékünk
az elveszett Afrikáról énekel.

George Moses Horton rabszolga költõ
verse (fordította Oszvald Árpád)

Fort de Joux erõdje
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A VUDU VALLÁS
Kevés olyan vallás van, amely any-
nyira kiismerhetetlen még ma is,
mint a vudu. Nincs írott bibliája, a
beavatottak, a vudu papok és pap-
nõk évszázadok óta õrzik titkaikat.
Haitin olyan titkok vannak - mondja
egy bártulajdonos -, amit még ma-
gunknak sem mondunk el: A vudu
haiti "jelenség", a haiti nép fõ ide-
ológiai kifejezõereje.

Csak itt vált ilyen kifejlett, erõteljes
nemzeti vallássá (a lakosság 80%-a ka-
tolikus, de 100%-a vudu hívõ), pedig
hasonló afrikai eredetû kultusszal más-
hol is találkozhatunk a kontinensen:
ilyen asantería (Kuba, Dominikai Köztár-
saság), a pocomania (Jamaica), a shan-
go (Trinidad); Brazíliában: a canclomblé
(Bahia), a batukve vagy a pará (Porto
Alegre), a macumba (Rio de Janeiro), a
xango (Pernambuco).

A vudu a régi Dahomey-i Király-
ságból (Dahomey egykori királyság Nyu-
gat-Afrikában, a mai Benin területén. A
17. században alapították és a 19.
század végéig állt fenn, amikor francia
csapatok foglalták el, s Franciaország
gyarmataihoz, Francia Nyugat-Afrikához
csatolták) ered, a rabszolgákkal együtt
került Amerikába, ahol más afrikai ere-
detû elemmel keveredett, de a keresz-
tény hatás is erõteljes benne. E vallási
szinkretizmus révén alakult ki a ma
vudunak nevezett kultusz.

Maga az elnevezés a fon nyelv-
családból ered: vodun. Jelentése: isten,
lélek, szent tárgy. Haitin a vallás neve,
melyet számos módon írnak: vodu,
vaudoux, vaudou, vodou, voodoo.

Port-au-Prince utcáit járva az értõ
szemek rögtön felismerik a házak falára
rajzolt, festett, tûzött különleges jeleket,
feliratokat, rajzokat, neveket, alakza-
tokat, melyeknek a vudu vallásban
jelentésük van. De ezek a legkülönfélébb
helyeken és a legváratlanabb pillana-
tokban is feltûnhetnek. Buszon, nyakban
lógva, a lakás bejárata elõtt, fára a-
kasztva, stb. 

Egy-egy meghatározott tárgy is lehet
jel anélkül, hogy egyszerû tárgyi mi-
voltában bármit is elárulna jel voltából,
pl. ha megáldották, vagy hatalommal ru-
házták fel. 

Hogy mit jelentenek? Csak a beava-
tottak tudják.

Történelmi háttér
A 18. században a fran-
cia gyarmatokon az
afro-amerika kultuszok
és a türelmetlen exklu-
zivista kereszténység
között az összeütkö-
zések egyre gyakrab-
ban és egyre durvább
formában jelennek
meg: az áruként kezelt
rabszolgákat kénysze-
rítették, hogy a szigetre
érkezés utáni 8 napon
belül vegyék fel a ke-
reszténységet. Megtil-
tották a nem keresz-
tény kultusz gyakor-
lását. Az erõszakkal elért áttérés pusz-
tán névleges volt, s azzal járt, hogy a
kereszténység leple alatt még inkább
megõrizték magukkal hozott afrikai
hiedelmeiket, hagyományaikat, szokása-
ikat, legfõképp a vudu vallást. Ez annak
is köszönhetõ, hogy a többi afroamerikai
kultuszhoz képest a vudu lényegesen
rugalmasabb volt, jobban alkalmazko-
dott a változásokhoz. A vudu - mint az
afrikai törzsi vallások egyesítésének és
átdolgozásának terméke, amely szoro-
san kapcsolódik az eredeti többisten-
hithez -, vált nemzeti kultusszá. Megta-
láljuk benne a szigetre került különbözõ
heterogén csoportok sajátos vallási
megnyilvánulásainak legkülönfélébb for-
máit. E vallás aktív és harcos szerepet
töltött be a haiti feketék felszabadító
harcában. A 18. század közepén egyre
több rabszolga szökött meg a kegyetlen
kínzások és a túlfeszített munka elõl a
hegyekbe, megközelíthetetlen búvó-
helyekre. Õk voltak a "marronok", akik
szabadon gyakorolhatták saját val-
lásukat. Így a vudu egyre nyíltabban a
felszabadítás vallása lett.

A század közepén egy Makandal ne-
vû, nemes származású afrikai rabszolga,
sámán és próféta jelent meg Haitin, aki
az iszlám hitben nevelkedett. A fehérek
méreggel való elpusztítását prédikálta,
amiért Limbében letartóztatták és a fõté-
ren elevenen elégették. A néphagyomány
hamar magáévá tette és neve bekerült a
vudu rítusok könyörgéseinek szövegébe.

A feketék egyfajta prófétának, vagy
messiásnak tekintették Makandalt. Az õ
nevében esküdtek bosszúra, igazságra

és szabadságra. A vudu az ideológiai
kohézió megteremtõje volt: egyszerre
volt rabszolgaság és francia ellenes (s a
20. században az amerikai megszállás
elleni ellenállás legfõbb ereje). A vudu a
remény és a lázadás tartaléka, s egyben
az elnyomottak válasza is volt. A vallás
mellett a rabszolgák - napjainkra már
elismert önálló nyelve, a créole (kreol) is
segítette a haiti nemzet összeforrását. 

Az "Antillák gyöngyén" igen bonyolult
társadalmi szerkezet alakult ki 1790-re:
31.000 fehér, 28.000 "szabad" fekete és
465. 000 rabszolga részvételével.

A mulattoknak a francia gyarma-
tokon - így Haitin is - csak minimális
jogaik voltak, amit 1771-tõl tovább
csorbítottak azzal, hogy megtagadták
tõlük a francia állampolgárságot annak
ellenére, hogy nagyobb birtokait voltak,
mint a "nagy fehéreknek", a gyarmati
oligarchia tagjainak, akik fõként
kereskedõk és földbirtokosok voltak. A
"kis fehérek", a kis- és közép-birto-
kosok, kiskereskedõk gúnyt ûztek a
"nagy fehérekbõl", mert õk a királytól
minden kiváltságot megkaptak, amit
viszont tõlük megtagadott. Ugyanakkor
megvetették a gazdag színeseket is, a-
hogy õket a "nagy fehérek". Ez a politika
Haitin volt a legveszélyesebb, ahol a mu-
lattok birtokolták a gyarmat gazdaságá-
nak egyharmadát, a rabszolgák egyne-
gyedét.

A francia birtokokon használták a
legfejlettebb technikát, így a rabszol-
gatartás, a legelmaradottabb társadalmi
berendezkedés a legfejlettebb kapita-
lista termelési móddal párosult, ez pedig 

Vudu szertartás



a gyarmatok közül a legszigorúbb rab-
szolgatartást is jelentette. A francia
forradalom hatására 1790-ben össze-
tûzések robbantak ki a "nagy fehérek"
és a "kis fehérek" között. Az elõbbiek
Franciaországgal való szövetséget és
nem gyarmati státuszt, az utóbbiak a
fennhatóság fenntartását kívánták. A
mulattok a fehérek ellen lázadtak fel
(1790), majd 1791-ben egy Boukman
nevû rabszolga és vudu pap kirob-
bantotta az Újvilág elsõ és egyetlen si-
keres rabszolgafelkelését, a haiti forra-
dalmat.

Augusztus 14-e éjjelén egy öreg rab-
szolganõ, miután megrajzolta a kab-
balisztikus jeleket, az áldozati kést egy
vaddisznó torkába rejtette és ezt mor-
molta: Törjük össze a fehérek istenének
képét, mely a mi könnyeinket szomjaz-
za, hallgassunk a magunkból feltörõ
szabadság hívására." A közös hit
egyesítette Haiti népét. Kezdetben a
mulattok azzal a reménnyel szövetkez-
tek a fehérekkel, hogy gyõzelmük ese-
tén õk is részt vehetnek a választá-
sokon. Ezt azonban a "nagy fehérek"
megakadályozták, s felbomlott a rövid
életû szövetség. A forradalom vezér-
egyénisége Toussaint L'Ouverture lett,
akit a Leclerc vezette napóleoni csa-
patok 1802-ben foglyul ejtettek és
Európába szállítottak, ahol börtönben
halt meg. 

A rabszolgaság visszaállítására szö-
vetkezett európaiakkal - angolokkal és
spanyolokkal - szemben az Egyesült
Államok fegyverrel támogatta a feketék
forradalmát, melyet Jean-Jacques
Dessalines és Alexandre Pétion vezetett
gyõzelemre. Gonaives városában, aki
1804-ben, Haiti néven az ország füg-
getlenségét, a világ elsõ fekete köz-
társaságát, Latin-Amerika elsõ független
államát.

Fõként a francia és az angol birto-
kokon a fehérek és a feketék teljesen
elkülönültek, így az afrikai szokások
jelentõsebb mértékben csak a rabszolga
felszabadítás után keveredtek az euró-
paiakkal. Ez a keveredés Amerika nagy
részén megtörtént, csak Haitin nem,
mert ekkor már nem volt fehér ember a
szigeten. Ez jótékonyan hatott a vudu
fejlõdésre. Haiti függetlensége a vudu
kultusz terméke is, s a vudu Haiti egy-
ségének legfõbb tényezõje. Körülötte
alakultak ki a szabadságukért és füg-
getlenségükért hõsiesen harcoló rab-
szolgák kulturális, politikai és vallási

erõi. A vudu, amely az afrikai beavatási
kultuszokból származik, kapcsolatba
került a kereszténységgel, a független-
ségi harc idején pedig forradalmi funk-
cióval is kibõvült, s ezáltal jelentõs át-
alakuláson ment át.

1804-ben a katolikus egyház elhagy-
ta az országot, s csak 1860-ban tért
vissza, - az ültetvényes gazdálkodás fel-
bomlott és visszatértek az afrikai feu-
dális gazdálkodáshoz; a gyõztes vezérek
nagy földbirtokokhoz jutottak, így a
vudu számos helyi változata alakult ki
sajátos rítus, szimbólum, zene létre-
jöttével.

1847-ben Faustin Soulonque lett
Haiti elnöke, aki két évvel késõbb, I.
Faustin néven császárrá kiáltotta ki
magát és a vudut állami vallássá tette.

1915 júliusában amerikai tengerész-
gyalogosok szálltak partra Port-au-
Prince kikötõjében. Francois Duvalier (a
késõbbi diktátor, Papa Doc) az ország
megszállása idején, a nacionalista moz-
galom egyik vezetõjeként, még pozitív
szerepet játszott. A 30-as években csat-
lakozott a Groupe des Griots elnevezésû
írói körhöz, mely a fekete naciona-
lizmust és a vuduizmust tekintette a
haiti kultúra éltetõ forrásának. 1956-ban
került hatalomra, s mint vudu fõpap, az
egyházat maga mellé állítva egy szûk
réteget tett egyeduralkodóvá. Vudu
szimbólumokat és rítusokat alkalmazott,
hogy megfélemlítse a haitiakat. A nép
meg volt gyõzõdve, hogy a vudu tartotta
õt hatalmon. Diktatúrájának egyik fõ
támasza a 30 ezer fõs magánhadserege,
a Tonton Macout volt, amely az õsi vudu
mondák rémének nevébõl származik, aki
csúf öregember képében jön áldoza-
taiért. 15 éves rémuralma alatt 26 ezer
ember tûnt el nyomtalanul. 1964 no-
vemberében kijelentette "én öltem meg
Kennedyt". 

Az amerikai elnök néhány hónappal
korábban - éppen a haiti diktátor ter-
rorja miatt - függesztette fel az ország-
nak nyújtott évi 12 millió dolláros segély
folyósítását, s ezért “Papa Doc” bosszút
esküdött. 1963 májusában a vudu
kultusz "legiszonyúbb átkával" sújtotta
az Egyesült Államok elnökét. 

Amikor Kennedyt lelõtték, kijelentet-
te: "az Onanga átok 3, 6 vagy 9 hónap
alatt éri utol a megátkozottat." A dik-
tatúra elleni harc egyik módja az Egye-
sült Államokból sugárzott rádiómûsor
volt. A rádiómûsort vudu pap vezette, s
azt bizonygatták Haiti népének, hogy a

menekültek vudu hatalma erõsebb, mint
“Pap Doc”-é. 

A haitiak 75%-a gyakorolja a vudut.
A katolikus papok és a protestáns
misszionáriusok tõkét kovácsoltak a
Duvalier-család elleni gyûlöletbõl. A
katolikusok a vudut "az ördög vallásá-
nak", az evangélikusok a vudu követõit
"a sátán gyermekeinek" nevezték. A
vudu papok ellen hajsza indult, s 1500-
at le is mészároltak közülük, templo-
maikat elpusztították. Jéremiben a helyi
katolikus plébános elégette a vudu do-
bokat, edényeket és egyéb rituális tár-
gyakat. 13 vudu pap csak úgy menekül-
hetett meg, hogy megtagadták vallá-
sukat és kinyilvánították keresztény
hitüket. 

A haiti egyház ugyan cáfolta, hogy
vudu ellenes felkelésre buzdított volna,
de a tények igazolják aktív részvé-
telüket. Az öldöklés az egész országra
kiterjedt. Az igazság viszont az, hogy a
zsarnoki rezsimet legalább annyi ka-
tolikus, mint vudu pap támogatta. A vu-
du és a Duvalier rezsim közötti egyen-
lõség hirdetése csak ürügy volt a
mészárlásra.

A vudu, mint vallás, ellentmondásos
szerepet töltött be Haitin. Egyrészt
tükrözi a szinte elképzelhetetlen elmara-
dottságot, tudatlanságot, a haiti vidék
reménytelenségét, de ugyanakkor a
tömegek elégedetlenségének kifejezé-
sére is szolgál. Nehéz elképzelni, miként
lehet ilyen nyomort, ilyen sorsot
nyugodtan elviselni. A válasz a vudu.

Még két érdekes tény: az országban
kb. 600 orvos van és 50 ezer vudu pap,
illetve 1997-ben január 11-ét Nemzeti
Vudu Nappá nyilvánították.n
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A NUEVA CANCIÓN ÖRÖKSÉGE

INTERJÚ PATRICIO MANNS-SZAL
Több mint három évtizeddel ezelõtt,
1973 szeptemberében, a világ szem-
tanúja volt a Chilében elszabadult
borzalmaknak Augusto Pinochet
jobboldali diktatúrájának katonai
puccsa után. A chilei puccs elõtt
azonban volt egy mozgalom, amely
a zene szerepét magasabb szintre
emelte. A Nueva Canción (Új Dal)
volt ez a forradalmi mozgalom Chilé-
ben és más latin-amerikai államok-
ban, aminek az ereje abban állt,
hogy hû volt az emberekhez és a
szociális változásokhoz és politikai
üzenetet közvetített.

Mivel a Nueva Canción kitartott a zene
által közvetített szociális üzenet - az
igazságtalanság, az elnyomás és a dik-
tatúrák elleni harc - mellett, a mozgalom
számos mûvésze szenvedett az országuk
jobboldali rezsimjének üldözésétõl. Vic-
tor Jarát, például, megkínozták és brutá-
lisan meggyilkolták a Chile Stadionban.

A Pinochet-rezsim nagyon is tuda-
tában volt a Nueva Canción határozott
üzenetének, úgyhogy törekedett arra,
hogy betiltsa ezt a zenei mûfajt, a ha-
gyományos hangszerekkel elõadott fo-
rradalmi dalokkal együtt. Más jelentõs
énekeseket és csoportokat, olyanokat,
mint például Inti Illimani, Quilapayun és
Patricio Manns, számûzték.

Ma a Nueva Canciónnak kevesebb
alkotója van. Patricio Manns, chilei költõ,
író, énekes és dalszerzõ egyike azon
keveseknek, aki a munkájával örökséget
hagy a történelemre. Az aktuális divatok
és a jelenlegi politika ellenére, Manns a
Nueva Canción egyetemességének elkö-
telezettje maradt, és megtartotta a
forradalmi hangját, felismerve annak
szükségességét, és számos munkáján
keresztül a mozgalmat segíti.

Patricio Manns dalát, a De Pascua
Lama-t választották ki, hogy képviselje
Chilét a 2011-es Vina del Mar-i
Fesztiválon. A Pascua Lama, az Andok-
ban, az Atacamától délre található bá-
nyászati projekt azóta viták tárgya, hogy
a Barrick Gold engedélyt kapott arany-
bányászatra a térségben, ami a chilei és
az argentin határ mellett helyezkedik el.
A számos tiltakozás és petíció ellenére

mind a chilei, mind pedig az argentin
kormány jóváhagyta a projektet, ami
sok család megélhetését fenyegeti.

A honlapján a Barrick Gold azt állítja,
hogy a Pascua Lama projekt engedé-
lyezése több mint 400 feltételhez volt
kötve, amelyek arra törekszenek, hogy
biztosítsák a gleccserek és a környezet
védelmét. Úgy beszélnek a projektrõl,
mint az egyetlen dologról, ami a tér-
ségben munkahelyek ezreit teremti a
chileiek számára a bányászati tevé-
kenység tervezett 25 éve során. A
Barrick Gold azt állította, hogy nem lesz
aranybányászat részben a gleccserek
alatt, miután a környezetvédõk tiltakoz-
tak az ellen a tervezet ellen, hogy eltá-
volítsák a jeget a gleccserekrõl a
Guanaco gleccserre, ami a chilei-argen-
tin határon fekszik.

Azonban sok chilei kétségeit fejezte
ki ezen kijelentésekkel kapcsolatban. A
Toro 1, a Toro 2 és az Esperanza glecs-
cserek, amelyek Pascua Lamában talál-
hatók, a térség földmûvesei számára az
életet adó víz forrásai, mert ez a terület
szenved a csapadék hiányától és így

kénytelenek a gleccserek vízkészletére
támaszkodni. A Fenntartható Chile chilei
környezetvédelmi csoport szerint a Toro
1 és a Toro 2 gleccserek már szenvedtek
károkat az aranykitermelés következ-
tében.

Van egy gazdag oázis is a Huasco-
völgyben, ami a gleccserekbõl származó
vizet gyarapítja az öntözéshez. Ez
megélhetést biztosít a térségben lakó
70.000 fõ közösségnek. A földmûvesek
attól félnek, hogy az öntözéshez hasz-
nált vizüket megfertõzi a bányákból
származó cián.

A bányászat sokak szerint nem
egyeztethetõ össze a mezõgazdasággal,
félnek az ökoszisztéma pusztulásától a
térségben, a közösség kitelepítésétõl, és
attól, hogy a rájuk szálló por miatt a
gleccserek gyorsabban kezdenek olvad-
ni. A gleccserek fehér árnyalatai vissza-
tükrözik a napfényt és a folyamat talán
visszafordítható. A por elnyeli a hõt, és
ezzel a gleccserek gyorsabb olvadását
idézi elõ és így elfolyhatnak a víz-
készletek.

Egy jelentés szerint az Estrecho folyó

Patricio Manns



körzetét arra használják, hogy ott tá-
rolják a salakanyagot, ott tartsák a rob-
banóanyagokat és a bányászati fel-
szereléseket. Viszont az Estrecho folyó a
tiszta vízforrás egyetlen megmaradt
forrása a térségben.

A De Pascua Lama az emberek ag-
godalmát fejezi ki a bányászati pro-
jekttel kapcsolatban, ahogyan néhány
évtizeddel ezelõtt a Nueva Canción szol-
gált arra, hogy egyesítse az embereket a
jobboldali diktatúra ellen. A Nueva
Canción szükségessége egyre növek-
szik. Ahogy Patricio Manns állítja a vele
készült interjúban, szükség van arra is,
hogy az emberek felismerjék, hogy a
körülmények szükségessé teszik a dal
újjáélesztését ma - a mûvészeknek pe-
dig újra meg kell ragadniuk a lehe-
tõséget.

Ramona Wadi: Hogyan változtak az
emlékek a számûzetés ideje alatt?
Hogyan jellemezné ezeket az éve-
ket?

Patricio Manns: Közismert tény, hogy
az emlékek csalnak - furcsa folyamat,
hogy a visszaemlékezések hogyan vál-
toztatják meg azt. Nekem volt alkalmam
megtapasztalni az emlékek csalóka
voltát a harminc évig tartó számûzeté-
sem alatt, és akkor, amikor végül vissza-
tértem Chilébe. Valamilyen oknál fogva,
utcák, terek, arcok, hegyek, folyók és
tengerek úgy tûntek számomra, hogy
nem voltak részei, vagy csak nagyon
más módon az "emlékeimnek". 

Megjegyeztem ezeket a módosulá-
sokat egy memoárban. "A saját környe-
zet biztonságától távol, egy számûzött
nézõpontjából, elválasztva az isme-
rõs megszokott emberek közti lét
luxusától, soha nem vagy bizton-
ságban, soha nem vagy biztos sem-
miben, soha. Minden nap mélyebbre
süllyedsz ebbe a túlvilági transzba,
ahol alig kezded felismerni, hogy
kezdesz végtelenül, mélyen, vissza-
vonhatatlanul korrumpálódni. A
képzeletünk korrumpál minket."

R.W.: Van valamilyen különbség
azok között a dalok között,
amiket a számûzetés elõtt, alatt
és utána írt?

P.M.: Úgy gondolok erre, hogy
majdnem egyenértékûek az életem-
mel. Az elsõ dalaim gagyogó kérdé-

sek, kis zenei darabok, amikben mon-
dani szeretnék valamit, nem találva a
megfelelõ szavakat. De ahogy fejlõdsz
az életed során, az értelmed, bizonyos
dolgokkal kapcsolatos megítélésed vál-
tozik. Ha sikerül elsajátítani a mester-
séget, és annak hatalmát, akkor ugyan-
azok a dalok, vagy azok témái, sokkal
elmélkedõbbé váltak, sokkal figyelme-
sebbeké, a kifejezésmódjuk pedig mé-
lyebbé. Ez a mélység nem létezett a
számûzetési tapasztalataim elõtt. És ez
alapvetõ dolog a munkáim elemzésekor.
A számûzetésem alatt láttam a világot,
láttam az embereket, megtanultam más
nyelveket, és kapcsolatba kerültem
másfajta zenékkel. Más emberként
tértem vissza Chilébe.

R.W.: Ma mi a jelentõsége a Nueva
Canciónnak Latin-Amerikában, ahol
a szocialista mozgalmak erõre kap-
tak?

P.M.: A Nueva Canción eredeti szellemi-
sége elveszett; az utódgeneráció pedig
még nem jelent meg. A kulturális po-
litikák pedig nem segítik elõ a megjele-
nését. Úgy érzem magam a munkám-
ban, mint egy árva, aki megõrzi ennek a
mozgalomnak az elveit és eszméit, de
továbbra is hangsúlyozom a Nueva
Canción jelentõségét - és ez teszi a
munkámat szükségessé.

R.W.: Vannak változások a Nueva
Canción üzenetében?

P.M.: Hiszem, hogy Latin-Amerikában a
dal továbbfejlõdik. Noha nekem úgy
tûnik, hogy idõnként ez megáll. A múlt

lendülete és kreativitása ma már nem
létezik, és Nueva Canción sok képvi-
selõje meghalt, olyan emberek, akikre
ma óriási szükség lenne az újjá-
élesztéséhez. 

Ráadásul, itt vannak a tények: éne-
kelni egy diadalmas mozgalomnak nem
ugyanaz, mint énekelni egy legyõzött
mozgalomnak. A diadalmas mozgalmak
gyanakvást és bizalmatlanságot éreznek
az alkotóval szemben.

R.W.: Egyetemes a Nueva Canción?
Mit mondana arról, hogy érvényes-e
az üzenete nyugaton, ahol úgy
tûnik, hogy a kapitalizmus diktál?

P.M.: A (különbözõ országokbeli) Nueva
Canciónok egyetemesek. Egy évben sok
embert fogadok a világ minden tájáról,
Hong Kongtól New Yorkig, akik a Nueva
Canciónról kérdeznek. A mozgalom még
mindig politikai és kulturális hivatkozási
pont, legalábbis nyugaton.

R.W.: Hogyan tárja fel a Nueva Can-
ción a társadalmat? A politikán ke-
resztül a társadalmat, vagy fordít-
va?

P.M.: A Nueva Canción rendkívüli
hatalmat adott a népdalnak, eloszlatva a
nosztalgikus emlékek maradékait és a
patriarchális árnyakat, és büszkeséggel,
kitartással és ellenállással helyettesí-
tette õket - ezekkel az anyagokkal dol-
gozunk. Például, most Chilében meglen-
nének a feltételei a Nueva Canción
újjáélesztésének, ha azok, akik ezt meg
tudnák tenni, felismernék ezt és meg-
értenék a lehetõség jelentõségét. n
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AHOL A ZENE MINDENKIÉ
Február 2-án és 3-án is két koncer-
tet vezényelt Budapesten a világhírû
venezuelai karmester Gustavo Du-
damel. Los Angeles-i Filharmoniku-
sokat vezényelve az elsõ budapesti
koncertjén John Adams és Bernstein
egy-egy mûvét, valamint Beethoven
VII. szimfóniáját, a második napon
Gustav Mahler: IX. szimfóniáját
hallhatták az érdeklõdõk. Nemcsak
a hallgatóság, hanem az egyébként
elég kritikus zenei magazinok is az
események hatása alá kerültek. De
ki is a venezuelai Dudamel? 

A 21. század legnagyobb karmester re-
ménységeként tekint rá a szakma, meg-
döbbentõen fiatalon került rendkívül
rangos pozíciókba, elképesztõ zenei
tehetség, aki valósággal megbabonázza
a közönséget, illetve a pálcáját követõ
zenekarokat. 

A harmincadik születésnapját 2011
januárjában ünneplõ Gustavo Dudamel
pályafutása alighanem példa nélküli.
1981-ben született Venezuela egyik vi-
déki nagyvárosában, Barquisimetóban.
Tízéves korától hegedül, néhány évvel
késõbb már zeneszerzést is tanul, 1996-
tól, vagyis tizenöt éves korától pedig
rendszeresen vezényel. Még nem nagy-
korú, amikor kinevezik az ország leg-
jelentõsebb ifjúsági zenekarának élére, s
máig õ az Orquesta Sinfónica Simón
Bolívar mûvészeti vezetõje. 2004-ben
megnyeri a nemzetközi Gustav Mahler

karmesterversenyt, s ekkor figyel fel rá
a szakma. 

A felkérések megdöbbentõ tempóban
érkeznek a versenygyõzelem után. Du-
damel már 2005-ben vezényli az Izraeli
és a Los Angeles-i Filharmonikusokat,
beugrásával pedig megmenti a Göte-
borgi Szimfonikus Zenekar londoni kon-
certjét, amelyre állítólag öt nap alatt ta-
nulja meg Sibelius 5. szimfóniáját. Az
együttes a koncert után felkéri vezetõ
karmesternek, s a következõ évben
2012-ig szóló szerzõdést ír alá velük. 

2006-ban a milánói Scalában debütál
a Don Giovannival, a következõ évben
már a Bécsi Filharmonikusok is a tró-
feák sorát gazdagítja, 

Hogy e nem mindennapi karrier mi-
vel magyarázható? Akik hallották Duda-
melt vezényelni, netalán találkoztak vele
személyesen, minden rosszindulatú fel-
tételezést elvetnek. "A legelképesztõbb
adottságokkal rendelkezõ karmester,
akivel valaha összehozott a sors" -
mondta róla Sir Simon Rattle. A siker
egyik kulcsa nyilván a képességekkel
magyarázható, a családi háttérrel. Du-
damel édesanyja énektanár, édesapja
harsonamûvész, gyerekkorától zene ve-
szi körül; a környezet és a tehetség
azonban senkit nem tesz harmincéves
korára klasszikus zenei világsztárrá. A
tehetségnek rendszerre van szüksége a
kibontakozáshoz, és ezt a rendszert a
venezuelai klasszikus zenei képzés nyúj-
totta számára.

"Nincs fontosabb ma a zene világá-
ban annál, ami Venezuelában történik -
nyilatkozta Sir Simon Rattle. - Ha bárki
megkérdez, hogy hol történnek igazán
fontos dolgok a klasszikus zene jövõjét
illetõen, a válaszom egyértelmû: OTT." 

A rendszer két dologra épül: a nyu-
gat-európai klasszikus zenére, ponto-
sabban annak zenekari mûfajaira, vala-
mint a felvilágosodás társadalmi eszméi-
re. A meghatározó azonban alighanem
az, hogy az El Sistema e két dolgot
összekapcsolja egymással. A rendszer
szellemi atyja, az országában majdnem
szentként tisztelt Jose Antonio Abreu
közgazdaságtant és zenét tanult, és
1975-ben hozta létre az országos zenei
hálózatot. Miként az 1800 körüli évtize-
dek zeneesztétái és teoretikusai, Abreu
is az ideális társadalom leképzõdéseként
tekint a szimfonikus zenekarra, amely-
ben az individualizmust felülírja a kö-
zösségi lét, ahol mindenkinek megvan a
meghatározott, jól körülhatárolható sze-
repe és feladata, s amelyben a disszo-
nancia feloldást nyer, a diszharmónia
összhanggá válik. Beethoven IX.
szimfóniája a mûfaj korabeli fogalmában
rejlõ társadalmi metaforát teszi ex-
plicitté a "testvér lészen minden ember"
elvét hirdetõ schilleri Örömóda beeme-
lésével. Abreu ezt az ideált tette min-
dennapos gyakorlattá.

A klasszikus zene Abreu számára
nem pusztán társadalmi metafora: el-
méletének életképességét a legkegyet-

A Kodály-módszer

Kodály Zoltán (Kecskemét, 1882. december 16. - Budapest, 1967. március 6.) háromsz oros Kossuth-díjas magyar zeneszerzõ,
zenetudós, zeneoktató, népzenekutató, az MTA tagja.
"Énekelni mindenki tudhat"- mondta Kodály, azonban a zenei írás-olvasás elsajátításához feltétlenül meg kell ismerkednünk a
mindenki számára hozzáférhetõ hangszerrel, az emberi hanggal. Zenei nevelésünk alapja a karéneklés. 1929-ben "Gyer-
mekkarok" címû tanulmányában leírja, hogyan lehetne az iskolai énektanítást érdekesebbé, értékesebbé tenni. Minden zene-
pedagógiával foglakozó foglalkozó írásában kiemeli az iskolai énektanítás színvonalának emelését. 
Ezek: 
l a zenének központi szerepe legyen a nevelésben 
l a zenei analfabétizmus akadályozza a zenei mûveltség fejlõdését és a hangversenyek látogatottságát 
l a zeneoktatást meg kell javítani a tanítóképzõkben 
l már gyermekkorban el kell kezdeni a gyermekeket a zenére nevelni és csak legjobb zenei anyagot szabad nekik adni 
l a napi éneklés ugyanolyan fontos, mint a napi torna 
l a gyerek zenei anyanyelve a magyar népzene legyen 
l az emberi hanggal, az énekléssel jussunk el a zenei tehetségekhez 
l nagyon fontos a karéneklés, ehhez külföldi remekmûveket kell felhasználni, és a magyar nyelvû kórusirodalmat a magyar
zeneszerzõk teremtsék meg a népzene felhasználásával 
l a zene tanítása állami feladat, ezért a kormánynak pénzt kell rá fordítani. 
A Kodály-módszer ma már világhírû. A világ számos országában tanulnak ezzel a módszerrel a gyerekek. n



lenebb realitás támasztja alá. Venezu-

elában jelenleg több mint háromszáz-

ezer gyerek (!) tanul európai klasszikus

zenét napi rendszerességgel. A hu-

szonhétmilliós országban százhuszonöt

ifjúsági zenekar mûködik, amelyek közül

harminc szimfonikus együttes. A prog-

ramban résztvevõ gyerekek túlnyomó

többsége a legszegényebb társadalmi

rétegekbõl kerül ki. "Számomra az a

legfontosabb, hogy a zenét elvigyem a

szegények közé - vallja egy interjúban

Abreu. - Azt szeretném, hogy a szegény

gyermek is játsszon Mozartot. Miért is

ne? Miért csak egyetlen réteg kiváltsága

lehet Mozart vagy Beethoven? Ezeknek a

fiataloknak a nagy része sebezhetõ: va-

lamennyi társadalmi osztályból kitaszí-

tották õket. A zenekari programban való

részvétel lehetõvé teszi számukra, hogy

terveket szõjenek, célokat tûzzenek ki,

ugyanakkor a zenélés segítséget is nyújt

a szebb életért

folytatott min-

dennapi küzdel-

mükben."

Mintha a "legyen

a zene minden-

kié" kodályi esz-

méje valósulna

meg Venezuelá-

ban olyan mód-

szerekkel, ame-

lyekrõl Kodály és

tanítványi köre a-

ligha álmodott. A

hangsúly nem az

éneklésen, ha-

nem a hangszer-

játékon van - bár a rendszernek termé-

szetesen a kórusok is részét képezik,

már csak a IX. szimfónia miatt is -, ám

szemben az európai gyakorlattal, a

hangszerjátékot nem magánórákon

sajátítják el a gyerekek, hanem - han-

gozzék bármily különösen is elitista

beidegzõdéseink számára - csoportos

foglalkozásokon. A tanítás elvei némileg

a japán Suzuki-módszerre emlékez-

tetnek, ez utóbbit azonban a helyi vi-

szonyokhoz adaptálják. A hangsúly a

közösségi munkán, az együttmûködésen

van: nem szólistákat nevelnek, hanem

zenekari muzsikusokat. Nem az egót,

hanem az együttmûködési készséget, a

társadalmi érzékenységet erõsítik, ami

nem jelenti, hogy a rendszer ne dob-

hatna ki nagyszerû muzsikus egyéni-

ségeket is. Dudamel mellett ilyen pél-

dául Edicson Ruiz, aki kilencévesen még

áruházak rakodójaként dolgozott, hogy

családjának megélhetési gondjain némi-

leg enyhítsen, tizenhét éves korában

azonban már a Berlini Filharmonikusok

tagjaként, a zenekar történetének leg-

fiatalabb nagybõgõseként mûködik.

A rendszer független a politikától.

Pontosabban ideológiailag független

tõle, gazdaságilag természetesen nem is

lehetne az. A bolivári forradalom feltétel

nélkül támogatja ezt a kezdeményezést,

az El Sistemát. Hugo Chávez kormánya

jelenleg évi 29 millió dollárt (több mint 6

milliárd forintot!) fordít a rendszer fenn-

tartására. A pénz azonban megtérül.

Amikor 2007-ben a venezuelai Inter-

American Development Bank 150 millió

dollárt ajánlott fel hét regionális zenei

központ megépítésére, a bank számos

szakembere ellenezte a döntést, mond-

ván, hogy a klasszikus zene az elitnek,

vagyis a magasabb társadalmi rétegek-

nek szól elsõsorban. A bank azonban ko-

moly szociológiai kutatásokat végez-

tetett az elmúlt évtizedekben zenét ta-

nult venezuelaiak körében, s az derült

ki, hogy akik részt vettek az El Siste-

mában, azok sokkal nagyobb arányban

járták ki az iskoláikat, és sokkal kisebb

mértékben érintette õket a fiatalkorú

bûnözés, mint azokat, akik zenétlenül

élték le a gyerekkorukat. A bank kal-

kulációi szerint az iskolából való kima-

radás csökkenése, valamint a bûnözés

visszaszorulása összességében azt je-

lenti, hogy minden olyan dollár, amelyet

az El Sistema támogatására fordítanak,

az ország számára 1,68 amerikai dollárt

ér. A venezuelai kormány jelenleg azon

dolgozik, hogy a közoktatás részévé
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Gustavo Dudamel

"Gyertek holnap a parkolóba, és hozzátok magatokkal a
hangszereiteket, és majd meglátjátok, hogy törté-
nelmet írtok vele ... !"

Ezekkel a szavakkal invitált 1975-ben

José Abreu tizenegy fiatal zenészt Ve-

nezuelában egy próbára egy földalatti

parkolóba. A második próbára 25-en

jöttek, a harmadikra már 45-en, a

negyedik alkalommal pedig 75-en,

mert az a hír terjedt, hogy ott valami új és csodálatos dolog

van készülõdõben. Ezeknek a találkozóknak nemcsak az volt a

célja, hogy egy szimfonikus zenekart alapítsanak, hanem

hogy a zene által gyerekeket és fiatalokat képezzenek és lel-

kileg-szociálisan támogassanak - egy olyan országban, ahol

akkoriban a lakosság 70 százaléka a szegénységi küszöb alatt

élt.

José Antonio Abreu 1939-ben született egy hatgyermekes,

zenei tehetséggel megáldott család elsõ gyermekeként. Cara-

casban tanult a zenei fõiskolán és ezzel egyidõben közgaz-

daságtant és jogot hallgatott az ottani egyetemen. Késõbb

egyetemi professzorként oktatta ezeket a tárgyakat, karmes-

terként lépett fel, koncerteket adott

zongoristaként, csemballistaként és

orgonistaként. A 35. életévétõl azon-

ban csak a zenének szentelte magát,

azaz 1975-ben megalapította a

Fundación del Estado para el Sistema

de Orquestra Juvenil e Infantil de Venezuela-t (Fesnojiv), a

gyermek- és ifjúsági zenekarok egy olyan rendszerét, amely

kihatásában ma a legmerészebb kezdeti elképzeléseket is

felülmúlja, és világviszonylatban egyedülálló. Jelenleg mint-

egy negyedmillió gyermeket támogat Venezuelában, akik a

legnagyobb lelkesedéssel és magától értetõdõséggel ország-

szerte a legkülönbözõbb hangszereken játszanak, akik rész-

ben a legszegényebb nyomornegyedekbõl származnak, és e

A venezuelai utcagyerekek útja a koncerttermekbe

"...most egy új korszak kezdetén
állunk, amikor a mûvészetet a
többség hozza létre a többség
számára." José Antonio Abreu
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tegye e zenei nevelési programot, amely
ekként a tervek szerint 2015-re fél millió
gyermeket fog elérni az országban.

A zene pozitív társadalmi hatását
számos nyugat-európai ország éppen a
venezuelai példa nyomán kezdi felismer-
ni. 2009-ben indult Skócia legszegé-
nyebb régióiban a Sistema Scotland el-

nevezésû kezdeményezés, amelynek so-
rán leszakadó térségek gyermekein pró-
bálnak zenei képzéssel segíteni. A Göte-
borgi Szimfonikusok vezetõjeként, a he-
lyi kultúrpolitikával teljes egyetértésben
Dudamel a svéd zenei oktatást is a
venezuelai mintájára próbálja újragon-
dolni és gondoltatni. A Los Angeles-i Fil-

harmonikusok pedig ugyancsak Dudamel
kezdeményezésére nagyszabású ifjúsági
zenekari projekt elindításába fogtak.

2010. június 6-án Gustavo Dudamel
húszezer fõs közönség elõtt vezényelte a
Göteborgi Szimfonikusokat Svédország-
ban. A koncertet követõen a következõ
szavakkal fordult az elragadtatott hall-
gatósághoz: "A zene az életem. Ahogy
másik háromszázezer venezuelai szá-
mára is. Országunkban a nagyszerû José
Antonio Abreu létrehozta az El Sistemát,
amely lehetõvé tette számunkra, hogy a
zene ne csak a mûvészi élet megte-
remtésérõl szóljon, hanem a társadalmi
élet mûködtetésérõl is. Az életünk fo-
lyamatosan megújul a zenének köszön-
hetõen. Soha nem unatkozunk, mert a
zene újabb és újabb dolgokra ösztönöz
bennünket. Hiszünk a zenében, ami a
hangjegyek mögött van."

Sokan vizionálják az európai klasszi-
kus zenei kultúra halálát. Dudamel és az
El Sistema a bizonyíték rá, hogy nem
kell félnie azoknak, akik magukat e
kultúra utóvédharcosainak tartják. Hogy
a venezuelai minta vajon segít-e a
klasszikus zene problémáin, nem
tudhatjuk. Ahogy azt sem, vajon meny-
nyiben változik meg e kultúra az újfajta
megõrzési kísérleteknek köszönhetõen. 

De ne higgyük azt, hogy az általunk
ismert és játszott Beethoven ugyanaz,
mint aki kétszáz évvel ezelõtt volt! És a
dudameli hitvallás talán legvonzóbb
vonása nem is a klasszikus zene meg-
õrzésére irányul. Számára a zene eszköz
csupán. A boldogság elérésének esz-
köze. n

A Sistema de Orquestra Juvenil de Infantil de Venezuela idei emblémája

"Sistema" nélkül, ahogy általában nevezik, talán csavar-
gókká, kábítószerfüggõkké vagy prostituáltakká váltak volna.

Abreu meg van gyõzõdve arról, hogy a mûvészet az egész
emberiség öröksége és kiváltsága. "Csak úgy lehet leküz deni
az anyagi szegénységet, ha szellemi gazdagságot közvetí-
tünk!" Lépésrõl lépésre és a legteljesebb meggyõzõdéssel
elérte, hogy ma Venezuelában tulajdonképpen bármely fiatal
számára nyitva, messzemenõkig nyitva áll az út a zenéhez és
más mûvészetekhez! Egyrészrõl egy magas színvonalú kép-
zésben való részvételre, másrészrõl reményük lehet kórusban
vagy zenekarban való örömteli, lelkes zenélésre, közösen más
gyerekekkel és fiatalokkal. 

A zenének jelentõs erénye a sporttal szemben, hogy a gye-
rekekben mélyreható változást tud elõidézni! José Antonio Abreu
fontosnak tartja az egészséges élethez a testmozgást, mind-
addig, amíg ez nem kerül túlsúlyba. De csak a zene hatol az
ember lelkének mélyére! Közvetlenül a lélekre hat, és olyanná
alakítja az embert, aki a zene szépségén keresztül fokozatosan
az élet szépségét is megtanulja felismerni. Venezuelában még a
börtönbe került fiatalokat is zenére tanítják.

Minden emberben szunnyad egy zenélésre képes poten-
ciál! Alapvetõen mindannyian képesek vagyunk a zene mû-
vészetét elsajátítani, egészen magas szintig. De ehhez meg-
felelõ módszerekre van szükség. Venezuelában elenyészõen
kevesen hagyják abba a zenetanulást. És még azok is, akik
már nem zenélnek aktívan, megmaradnak képzett zeneked-
velõnek, és a társadalom etikai szintjét alapvetõen meghatá-
rozzák, mivel ez nagymértékben függ a mûvészeti neveléstõl,
amelyben valaki kora gyermekkorától kezdve részesül.

A Sistema de Orquestra Juvenil e Infantil de Venezuela
1993-ban elnyerte az UNESCO Nemzetközi Zene díját. Abreut
1998-ban az UNESCO a Béke Követévé nevezte ki, 2001-ben
pedig egyike volt az Alternatív Nobel-díjasoknak. A zenei ne-
velés terén szerzett rendkívüli érdemeiért 2005-ben Német
Szövetségi Érdemrend kitüntetést kapott, 2009-ben Frankfurt
város Zene díját  Sistema Németországban is látható, hallható
nyomokat hagyott a képzési politikában. Abreu folyamatosan
azon dolgozik, hogy tökéletesítse a rendszert, és egy olyan
világról álmodik, amelyben az összes ország államférfiai ezt a
koncepciót teszik cselekvésük meghatározó elemévé. n
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A RUMBA - AZ ÉRZÉKI CSÁBÍTÁS MESTERE
A szenvedély és a csábítás tánca,
amely minden férfit levesz a lábáról.

Maga a rumba szó jelentése ünnep, tánc
vagy felkiáltás. A rumba több kubai
páros tánc összefoglaló neve. Zenéjét az
afro-kubai ritmusok jellemzik. Ennek a
zenének két ága van, az egyik habanera,
a másik pedig modern rumba, ezek
szoros kapcsolatban vannak egymással.

A zenét mindegy hogy játsszák, a
derékmozgások mindenképpen izgatóak.
Vagy lassan játszották, mint késõbb az
Európában népszerû rumba-bolerót,
vagy gyorsabb tempóban, mint a rumba-
guarachat-t és a "Kubai Rumbát". 

A zenéhez szervesen hozzátartozik a
kórus, amit mindenki énekel. Az elõ-
énekesnek nagyon kell tudnia impro-
vizálni, a kórus irányítója mellett még õ
a helyi hírügynökség és animátor is.

A rumba kialakulhat bárhol, bár-
mikor, egy folyosón, az udvarban, az ut-
cán, és persze vannak nagy, meghir-
detett, ünnepekhez, fiestákhoz kapcso-
lódó rumbák, és emellett turistáknak
szánt bemutatók. A rumba ma is élõ
szórakozási forma az kubai emberek
életében. De ugyanakkor nyitott, bárki
részt vehet benne.

Szûkebb értelemben háromféle tán-
cot, illetve a hozzá kapcsolódó zenét is
jelenti szó. Ez a három tánc illetve zene
a yambú, a guaguancó és a columbia. Az
elsõ kettõ zeneileg elég hasonló, de a
guaguancó élénkebb, mint a yambú; a
columbia ritmusa más, és sokkal
strukturáltabb, sokrétûbb, és sokkal
nehezebb táncolni is.

Mai formájukban ezek a táncok és
zenék a 19-20. század fordulóján alakul-
tak ki Kuba két nagy északi parti kikötõ-
városában, Havannában és Matanzas-
ban, elsõsorban a dahomey-i eredetû
arará afro-kubai közösségekben. Utána
viszont gyorsan elterjedtek más közös-
ségekben és egész Kubában, és jelen-
tõsen hozzájárultak a ma is ismert
populáris zenei stílusok (son montuno,
mambo, timba) kialakításához. Egy-egy
közismert rumba zenét játszhatnak akár
yambú, guaguancó, vagy son montuno
formában is. 

A rumba nevû szalon- illetve ver-
senytánc csak a nevét kölcsönözte a
rumbától, ez a bolero egy változatának
internacionalizálásával keletkezett. 

Ugyancsak rumbának hívnak egy
afrikai zenei stílust, ami kubai populáris
stílusok (son montuno, mambo, cha cha
chá) afrikai változata. 

A tánc New Yorkon keresztül került át
Európába 1930-ban. A "The peanut
wendor" volt az elsõ rumbasláger, mely
a világot is meghódította. Az elsõ
koreográfiát az angolok dolgozták ki,
melyet a franciák és a németek is
átvettek. A rumba az 1931 és 1933
közötti idõszakban nem érvényesült iga-
zán, mivel a legtöbben nem tudták, hogy
hogyan kell táncolni. Leginkább foxtrott-
lépéseket táncoltak és hozzá csípõ-
mozgást. Új lendületet 1945 után kapott
a franciáknak köszönhetõen. Velük
párhuzamosan az angolok is foglalkoztak
a rumbával. A két "rumbaháborúban"
(1956-58 és 1961-63) a rumba-technika
szabványosításáról vitatkoztak. A "Cu-
ban style" - amit az Angliában élõ francia
Pierre a mambóból fejlesztett ki -
vetélkedett a "Square Rumba"-val, a
lassú rumba-boleróval, amelyet Francia-
országban Lucien David alkotott meg. A
"rumbaháború" azzal fejezõdött be,
hogy egy nemzetközi bizottság eldön-
tötte, hogy a rumbát két különbözõ
alaplépésre lehet felépíteni. Végül a
"Cuban style" terjedt el, mivel csaknem
minden versenypáros ezt a szisztémát
használta. Ma a tánciskolák is erre a
szisztémára építenek.

A táncot az erotikus játék, az izzó
szerelmi versengés jellemzi. Sok figu-
rában a nõies csábítómûvészet is meg-
mutatkozik. A nemek párbeszédében a
nõ ingadozik az odaadás és az elutasítás

között, a férfi a vonzódás és a függet-
lenség között. Ennek fontos kifejezõ-
eszközei a csípõ- és medencemozgások.

A 19. századi leírásokban szenvedé-
lyes, csábító táncként említik, melyben a
nõ arra törekszik, hogy a férfit kihívó
csípõmozgásával elcsábítsa. A csípõmoz-
gások a rumba tipikus elemei. Ezek a
nyújtott lábra való súlyáthelyezés ered-
ményeképpen jönnek létre. Fontos, hogy
nem szabad tudatosan "mû csípõlen-
dítést" végezni, mert az kevésbé elegáns. 

A természetes csípõmozgások soha-
sem tûnnek túlzottnak. Az esztétikus,
szép tánc érdekében különbözõ jazz-
elemeket is átvettek a rumbába.

A rumba egyes zenei számai nagyon
hosszúak, tulajdonképpen egybefolynak,
úgy vált az egyik a másikba. A táncos
részeket egy kör közepén általában egy-
szerre egy vagy néhány táncos vagy
táncos pár táncolja, akiket idõvel felvál-
tanak más táncosok. Az alábbiakban a
három rumba táncról lesz szó. Általában
ebben a sorrendben is követik egymást a
táncok, de egy hosszú rumbában akár-
hányszor újraindulhat a sor.

A yambú
Ez a rumba leglassabb, és legköny-
nyebben tanulható zenéje és tánca,
valószínûleg a legrégibb is. Tréfás neve
"rumba de los viejos", az "öregek
rumbája". Mivel clave alapja, a clave de
rumba, ugyanolyan, mint a gyorsabb
guaguancónak, Kubán kívül gyakran erre
a zenére tanítják az utóbbit. A yambút
táncolhatja egy nõ egyedül is, de ál-
talában egy nõ és egy férfi táncolja. 
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A nõ megpróbálja elcsábítani a férfit, aki
hajlana is elcsábulni, de már öreg, nem
bírja a tempót, megbicsaklik, elesik, tá-
maszkodnia kell a nõre. Ezt ugyan
tényleg nem szokták a fiatalok, leg-
alábbis a fiatal férfiak táncolni, de akkor
is eltáncolják az öregséget, ha fizikailag
teljesen fittek, sõt, ahhoz, hogy jól
eltáncolják, elég fittnek is kell lenni.
Viszont valóban táncolják idõs emberek,
kedvesen kifigurázva saját öregségüket.

Minél csábítóbb a nõ, és minél vic-
cesebben erõlködik a férfi, annál jobb-
nak tartják a táncot. A yambúban nincs
oltás, vacunao (ld. a guaguancónál),
ahhoz már "öreg" a férfi. Hozzá kell
tenni, hogy a yambú is jelentõsen be-
gyorsul a végére, és szépen táncolni
nagyon is nehéz.

A guagauncó
Ezt szigorúan párok táncolják, ahol a nõ
csábítja a férfit, de védekezik is a férfi
"oltás"-ai, "vacunao"-i ellen. Az elején
az elõénekes szöveg nélküli dallamokat,
la-la-la-lákat énekel, amiket a kórus
ismétel. 

Ebben a részben pár vagy párok csak
kerülgetik egymást, nincs vacunao. 

Utána jön egy szövegrész, ismert,
élénk kórussal, és azután már lehet
oltani. A nõ csábítással meghívja az
oltást, és ha nem elég élénk a partnere,
akár csípõre tett kézzel meg is állhat,
hogy mi lesz már? Oltani bármilyen
hirtelen mozdulattal lehet, akár nagyon
akrobatikussal is. 

A védekezés is sokféle, és noha kö-
telezõ védekezni, a
nõ még azt is el-
játszhatja, hogy
nem sikerült neki. 

Az oltás mel-
lett számtalan más
táncos gesztus, ki-
fejezés van még a
guaguancóban. A
férfi kifejezheti azt,
hogy megvédi a
nõt, lakhelyet biz-
tosít neki, a nõ azt,
hogy nem csak csá-
bító, hanem hûsé-
ges is, stb. A gesz-
tusok egy része a
férfi kendõjéhez, a
panuelo-hoz kötõ-
dik. Ha a férfi el-
dobja a kendõjét, a
nõ több mindent
tehet vele, otthagy-
hatja, kimossa,
majd otthagyja,
vagy akár el is te-
heti. 

Ez utóbbi, ha-
gyományos közös-
ségben legalábbis,
sikeres lánykérést

jelent. Úgyhogy a kendõvel érdemes
vigyázni!

A columbia
Ez a legnehezebb tánc a rumbában.
Hagyományosan csak férfiak táncolják,
mégpedig egyszerre csak egy. Ma már
nõk is táncolják. 

A tánc kezdetéhez, amikor váltják
egymást a táncosok, hozzátartozik a
harc gesztusa is. Utána a táncos és a
zenekar egymásnak játszik. 

A táncos eltáncolja, mit az énekes
énekel, utalást egy istenre, vagy ese-
ményre, illetve van olyan rész is a
táncban, amikor az egyik dobnak illetve
dobosnak táncol. A táncos testtartása
magas, nem hajol vagy guggol le, mint a
másik két stílusban. A tánc nehéz kell,
hogy legyen, egyéni és virtuóz. A jó
táncosnak, amellett, hogy reagál az
énekre és a dobolásra, saját témái
vannak, pl. eltáncolja, hogy sánta, vagy
hogy kötéltáncos, stb. Amikor a táncos
fáradni kezd, vagy a közönség unal-
masnak tartja a produkcióját, akkor en-
gedik, hogy egy másik táncos jöhessen
be, és az elõzõnek le kell mennie. Ez
általában nem megy konfliktus nélkül,
nem babra megy a játék. 

A columbiának vannak kifejezetten
veszélyes változatai, amikor késekkel,
vagy üvegek között bekötött szemmel
táncol a táncos. És még egy turistáknak
szánt produkcióban is azok a kések
valódi kések, nem színházi kellékek.

A rumbát 1964-ben sikerült a
versenyek alapanyagaként elismertetni.
Azóta a latin táncversenyek nélkülöz-
hetetlen programja. n

A yambú tánc
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VISSZATÉRHETNEK MÁRCIUSBAN

MACHU PICCHU KÖVEI PERUBA
Március végén juttatja vissza a perui
kormány várakozásai szerint a dél-
amerikai országba az amerikai Yale
Egyetem a Machu Picchu inka fel-
legvár területérõl elhurcolt régé-
szeti kincseket, amelyeket a limai
kormánypalotában állítanak majd ki.

Juan Ossio perui kulturális miniszter
arról tájékoztatta a sajtót, hogy az
amerikai egyetem márciusban mintegy
350 leletet szolgáltat vissza Perunak.
Ezzel hosszú ideje tartó küzdelem vé-
gére kerülhet pont.

A darabok az 1912 és 1916 közötti,
Hiram Bingham vezette expedíciók ke-
retében hagyták el az inka fellegvárat.
Perui álláspont szerint 1912-ben William
Howard Taft akkori amerikai elnök kol-
légája, Augusto B. Leguía engedélyét
kérte, hogy Bingham Cuzco térségében -
ahol a Machu Picchu fekszik - folytasson
ásatásokat: Peru jóhiszemûen bele-
egyezését adta, azzal a feltétellel, hogy
amit a régészek találnak, az perui bir-
tokban marad.

A Yale épületeiben
õrzött gyûjtemény
46.332 darabból áll, a
kincsek között kerá-
miák, kövek, csontok
és fémtárgyak talál-
hatók. Soknak inkább
érzelmi, semmint ar-
cheológiai értéke van. 

A jelenleg a Yale-en
található tárgyak Lima
után Cuzcóba utaznak,
hogy aztán a Casa Con-
cha nevû épületben áll-
ítsák ki õket. A leletek
végsõ állomása a Ta-
huantinsuyo Nagymú-
zeum lesz, amely a
centenáriumi ünnepsé-
gekre készülhet el -
tudatta a miniszter.

Machu Picchu (ke-
csua nyelven: Machu
Pikchu, "Öreg csúcs")
az egykori Inka Biro-
dalom romvárosa Peru-

ban, a világ
talán legiz-
g a l m a s a b b
és legfestõibb fekvésû régé-
szeti lelõhelye. Egy lépésre az
égtõl, az Andok hegyláncai
között csaknem megközelít-
hetetlen hegynyergen bújik
meg a kis erõdített város,
amelyet 1450 körül Pa-
csakutek Yupanki inka király
(1438-1471) parancsára épí-
tettek. A város fél évszázadig
virágzott, majd kb. 400 évig
"pihent", míg 1911-ben újra
felfedezték.

A város klasszikus inka
stílusban épült: a tökéletesre
csiszolt, hibátlanul illeszkedõ
vörös gránittömbökbõl rakott
robusztus falak kötõanyag
nélkül, száraz falazással épül-
tek. A tudósok mai álláspontja
szerint Machu Picchu nem volt
igazi város, inkább az inka
társadalom uralkodó osztályai
számára épített templomok-
ból, palotákból és obszer-

vatóriumokból álló komplexum, ahol a
Nap különleges tiszteltének nyomai is
megtalálhatók. A város legszentebb
pontjai az Intihuatana - "az a hely ahová
kipányvázták a Napot"-, a Naptemplom
és a Háromablakos templom.

Machu Picchut és természetes
környezetét 1981-ben "perui történelmi
szentély" címmel ruházták fel, mint
különlegesen fontos kulturális értéket
õrzõ szent területet. 1983-ban az
UNESCO az Emberiség Kulturális és
Természeti Örökségévé nyilvánította.
2007-ben a Világ Új Hét Csodájának
egyike lett.

Peruban július 7-én ünneplik a Machu
Picchu "megtalálásának" századik évfor-
dulóját. 

Az inkák fellegvárának ünneplésére
nemzetközi csillagokat is megpróbálnak
Peruba csábítani, a szervezõbizottság a
hírek szerint szívesen látná az ír U2
együttest, vagy legalább annak fron-
temberét, Bonót a páratlan és fan-
tasztikus helyszínen.n

Machu Picchu

Machu Picchu elhelyezkedése Peruban
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A COPA AMÉRICA TÖRTÉNETE
Az idén Argentínában sorra kerülõ
Copa América kapcsán belekezdünk
egy cikksorozatba, amelynek célja,
hogy kicsit közelebb hozzuk az ol-
vasóinkhoz a világ legrégebbi konti-
nensviadalát, amely a második leg-
több nézõt vonzó kategóriában, az
Európa-bajnokság után. Az elsõ
részben a torna történetével is-
merkedünk meg.

A kezdetek
A futball erre a kontinensre, mint sok

másikra is, az angoloknak köszönhetõen

került be. Az elsõ feljegyzett mérkõzésre

1867-ben, Argentínában került sor, Ang-

liából érkezett vasútépítõk között. Az

elsõ klub és nemzeti labdarúgó szövet-

ség megalakulására is a pampák or-

szágához köthetõ. A Gimnasia y Esgrima

de La Plata 1887-ben, június 3-án ala-

kult meg, és a mai napig az argentin

elsõ osztályban szerepel. 

Tulajdonképpen akár vita tárgyát is

képezhetné az, hogy valóban a Gimna-

sia-e az elsõ foci csapat a kontinensen,

hiszen a perui Lima Cricket and Football

Club jóval elõbb, 1859-ben jött létre,

azonban õk „csak” 1893-tól futballoz-

nak, így nyugodt szívvel fogadhatjuk el

az argentinok elsõségét ebben a kér-

désben. 

Nem csak az elsõ futball klub, de az

elsõ labdarúgó szövetség is itt jött létre,

1893-ban alakult meg az Asociación del

Fútbol Argentino, röviden az AFA elõd-

szervezete, az Argentine Association

Footóball League, mai formájában 1934

óta mûködik. Egyébiránt a legelsõ Euró-

pán kivüli labdarúgó szövetségrõl van

szó, amely idõsebb például a magyarnál

is. A kontinens másik mai futball nagy-

hatalmának, Brazíliának szövetségét

1914-ben alapították meg.

Az elsõ tornák és a CONMEBOL létre-
jötte
Az elsõ megmérettetésre Dél-Amerika

országai között 1910-ben került sor,

Argentína rendezésében, az 1810-es,

májusi forradalom 100. évfordulójának

alkalmából. A tornán a házigazdák mel-

lett Chile és Uruguay válogatottja vett

részt, és végül hazai gyõzelemmel zárult

a megmérettetés. 

A szövetség és a Copa Amércia meg-

születésére ezt követõen még 6 évet

kellett várni. 1916-ban, Argentína füg-

getlenségének elnyerése alkalmából ke-

rült sor az elsõ Campeonato Sudameri-

cano de Selecciones, vagy ismertebb

nevén, a Copa América küzdelmeire. A

végsõ gyõzelmet Uruguay szerezte meg,

megelõzve a házigazdákat és Chile válo-

gatottját.  

A küzdelemsorozat idején született

egy „melléktermék” is, amelynek égisze

alatt kerül sor azóta a bajnokságokra, ez

pedig a Confederación Sudamericana de

Fútbol, vagyis a Dél-amerikai Labdar-

úgó Szövetség.

Ennek létre jöttében elévülhetetlen

érdemeket szerzett az uruguayi Héctor

Rivadavia Gómez. Neki köszönhetõ,

hogy a kontinensbajnokságon résztvevõ

négy ország labdarúgó szövetsége 1916.

július 9-én, az argentin függetlenség

100. évfordulóján létrehozta a CONME-

BOL-t. 

Ezzel Gómez régi álma valósult meg,

ráadásul õ lett a szövetség elsõ elnöke,

ezt a posztot 1916-tól 1936-ig töltötte

be.

1917-ben Uruguay rendezte a tornát,

és be is söpörte a végsõgyõzelmet.

1918-ban Rio de Janeiro lett volna a há-

zigazda, azonban egy influenzajárvány

miatt tolódott a idõpont, egészen a kö-

vetkezõ évig. 

Ekkor lett elõször Brazília elõször a

kontinens bajnoka. 1920-ban, Chilében

fordul elõ elõször, hogy vendégsiker

születik egy Copa Américán, Uruguay

szerezte meg a végsõ gyõzelmet.

A torna bõvülése
1921-ben Paraguay is csatlakozik a

CONMEBOL-hoz, azonban ekkor megint

csak négy csapat vett részt a bajnok-

ságon, ugyanis Chile kénytelen volt visz-

szalépni a csapat körül kialakult problé-

mák miatt. A tornát végül Argentína

nyerte meg, amelyben nagy szerepe volt

Julio Libonattinak, aki késõbbiekben

azzal szerzett magának hírnevet, hogy

1925-ben õ lett az elsõ regisztrált fut-

ballista, akit Európába igazoltak, korábbi

klubjától a Newell’s Old Boystól az olasz

Torinóhoz kerül. 

Az elkövetkezõ években a fõszerepet

Uruguay játszotta, amely ekkoriban a

legjobb csapattal rendelkezett a világon.

Talán azt se lenne merészség kijelenteni,

hogy abban az esetben, ha részt vett

volna a „Los Charrúas” (ez az uruguayi

csapat beceneve) az 1934-es és 1938-as

világbajnokságon, akkor ma õk lennének

négyszeres világbajnokok, és nem az

ezeken diadalmaskodó olaszok. 1926-

ban Bolívia, 1927-ben Peru csapatai is

csatlakoztak a küzdelmekhez, fõszerep

azonban egyiküknek sem jutott. Ekkori-

ban a világ legjelentõsebb futball ese-

ményének számított a dél-amerikai

bajnokság. 

1930-ban, Uruguay rendezésében

sor került az elsõ labdarúgó világbajnok-

ságra, amelynek döntõjében két dél-

amerikai csapat, a házigazdák és Argen-

tína találkozott, amelyet az uruk nyertek

meg, 4-2-re. A döntõ és az utána kiala-

kult helyzet azonban egy idõre be-

A 2011-es argentín Copa América logója



fagyasztotta a kontinentális vetélkedést.

Az argentinok nem ismerték el a hazaiak

gyõzelmét, sõt bundával vádolták meg

õket. Ezt követõen egészen 1935-ig nem

rendeztek kontinensviadalt. 

Végül gyõzött a józanész, és a soro-

zat folytatódott 1935-ben, Peru házigaz-

daságával. 

Csonka viadalra került sor, ugyanis

Brazília, Bolívia és Paraguay visszalé-

pett, így mindössze négy ország vett

részt az „extra” tornán, amelyet végül

Uruguay nyert meg. Az extraság azt

jelenti, hogy ugyanúgy a CONMEBOL

rendezte a versenyt, de a gyõztest nem

jutalmazták trófeával. 

Négy évvel késõbb a peruiak ünne-

pelhették elsõ kontinensbajnoki címü-

ket. Ekkor elõször debütált Ecuador csa-

pata is. 

1941-ben Chile volt a házigazdája

szintén egy „extra” tornának, amelyet

Santiago de Chile alapításának 40. év-

fordulója alkalmából rendeztek. Az ese-

ményt nagy elõkészületek elõzték meg,

amely során a nemzeti stadiont har-

mincezerrõl hetvenezer nézõ befogadá-

sára alkalmassá tették. Azonban végül

nem teljesedett be az ünnep, ugyanis

végül Argentína diadalmaskodott és még

Uruguay is megelõzte a házigazdát. 

A visszaesés kora
1945-tõl kezdetét vette a bajnokság tör-

ténetének egy kevésbé dicsõ periódusa.

Ekkoriban sok tornát nem hivatalosan

rendeztek meg (késõbbiekben ezeket a

CONMEBOL hivatalosnak minõsítette),

több, fõleg kis ország nem küldte el csa-

patát az eseményekre, vagy egyszerûen

nem a legjobb összeállításában játszott,

de olyan is elõfordult, hogy Brazília

egyik államának válogatottját küldte el a

nemzeti csapat helyett.

1963-ban Bolívia házigazdaként

megszerezte elsõ és ez idáig egyetlen

bajnoki címét, majd a soron következõ

tornán, 1967-ben elsõ meccsén veresé-

get szenvedett Venezuelától, amely

ezzel a mérkõzéssel debütált a Copa

América küzdelmeiben. 

Hosszas hanyatlás és 8 év meg nem

rendezés után után, 1975-ben, megvál-

tozott a helyzet, immáron Copa Amércia

néven (a CONMEBOL ettõl függetlenül
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Néhány érdekesség az elsõ VB-rõl

Az elsõ világbajnokság egyik érde-
kes színfoltja volt a belga játék-
vezetõ, Langenus. Nem csak a bot-
rányos döntõt vezette, de a cso-
portmérkõzések során az Argen-
tína - Egyesült Államok meccset is.
Az eredmény 6-1 lett a gauchók
(az argentin válogatott beceneve)
javára, azonban mégse ez volt a
legérdekesebb ebben a találkozó-
ban. A bíró finoman szólva is elfo-
gult volt, és sorra az észak-ame-
rikai csapat ellen fújt. Ezt az USA
csapatának gyúrója nehezen vi-
selte, és a sokadik megkérdõjelez-
hetõ ítélet után orvosi táskáját ló-
bálva rohant be a pályára. A tör-
ténetben azonban a legmegdöb-
bentõbb az volt, hogy nem sokkal
mielõtt elérte volna a bírót, elcsú-
szott, és elaludt! Nem elírás, tény-
leg elaludt, ugyanis a táskájából
kiboruló gyógyszerek és kötszerek
között volt egy ampulla kloroform,
amelybe õ sikeresen beletenye-
relt, így szinte azonnal elaludt.

Langenus egy másik mérkõzés-
nek is fõszereplõje volt, a döntõ-
nek. A világ két, kétségkívül ak-
kori legjobb csapata feszült egy-
másnak, az argentin és az urug-
uayi. A mérkõzés elõtt is már fel-
fokozott hangulat volt, a jegyek
tizenöt, húszszoros áron cseréltek
gazdákat, húszezer szurkoló érke-
zett Argentínából. A bíró csak egy
órával a mérkõzés elõtt vállalta el
annak vezetését, tekintve nem é-
rezte magát túlzottan biztonság-
ban. A meccsen gyõzött Uruguay,
azonban ezt a vesztes argentinok
nem ismerték el és hosszú évekig
nem került sor mérkõzésre a két
ország között. nA 2011-es Copa América induló csapatai és emblémái

A bajnoki kupa
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a korábbi tornákra is alkalmazza ezt az
elnevezést) indult újra a sorozat. 

Azonban ezúttal nem egy torna
keretében, hanem a Bajnokok Ligájához
hasonló rendszerben, vagyis a térség 10
válogatottját csoportokba osztották (két
darab hármas és egy négyes csoportba)
majd azok egymással oda-visszavágós
rendszerben játszottak, amely végén a
négy legjobb csapat egyenes kieséses
rendszerben küzdöttek meg a bajnoki
címért.

A megújult Copa América
1986-ban a CONMEBOL úgy döntött,
hogy megváltoztatja a kiírás módját. 

Újra egy országot bíztak meg a torna
lebonyolításával, amelyet 1987-tõl két-
évente rendeztek meg. Ezóta a házi-
gazdaság rotációban jár körbe a CON-
MEBOL tagországai között.

1987-ben toronymagas esélyese volt

a tornának a házigazda Argentína. Egy
évvel korábban Maradonáék megnyer-
ték a világbajnokságot, azonban a Copa
Américán csalódást keltve, mindössze a
negyedik helyen végeztek, miután az

e l õ d ö n t õ b e n
v e r e s é g e t
szenvedtek a
uruguayiakkal
szemben, akik
megvédték ‘85-
ben szerzett
bajnoki címû-
ket. 1989-ben
Brazília végzett
az elsõ helyen,
ami 1970-es vi-
lágbajnoki a-
ranyuk óta az
elsõ nemzetkö-
zi sikerük elér-
ve. 1991-ben
Argentína gyõ-
zött, amelyben
nagy szerepe
volt Gabriel O-
mar Batistutá-
nak, aki azóta
sikeres lovaspó-
ló játékossá lett.
1993-as tor-

nától annyiban
változott meg a
kiírás, hogy im-
máron Dél-A-
merikán kívül-
rõl is érkeztek
csapatok. Az
elsõ ilyen tor-
nára Mexikó és
az Egyesült Ál-
lamok csapa-
tát hívták meg.

Ez nem zavarta meg az argentinokat, és
megvédték bajnoki címüket. Azóta már
részt vett nem az amerikai kontinensrõl
való csapat is a tornán (1999-ben Ja-
pán). A legutóbbi Copa Américát Vene-
zuela rendezte, amelyen Brazília gyõzött.

Összegzés helyett néhány érdekes
statisztika
Nyilván sok, a helyi futballban annyira
nem járatos olvasó gondolná azt, hogy a
Copa Américák történetének legered-
ményesebb csapata természetszerûleg
az ötszörös világbajnok, a legutóbbi két
kontinensviadalt megnyerõ brazil vá-
logatott. Pedig ez nem így van, ugyanis
eddig tizennégy végsõ sikert tudhat
magáénak az argentin és az uruguayi
válogatott, miközben a brazilok "csak"
nyolcat. Paraguay és Peru kettõ-kettõ,
Bolívia és Kolumbia egy-egy bajnoki
címet szerzett eddig.

A legtöbb második helyet az argen-
tinok szerezték meg, tizenkétszer. Ebben
a kategóriában az ezüst a braziloknak
jutott, tizenegy alkalommal maradtak el
egy hellyel az elsõtõl. A chileiek mond-
hatják el magukról azt, hogy õk szerez-
ték meg a legtöbb második helyet úgy,
hogy közben aranyérmet még nem sze-
reztek, négy ezüstöt tarthatnak vitrin-
jükben. Ecuador és Venezuela az a két, a
CONMEBOL-hoz tartozó ország, amely
eddig még nem állhatott dobogóra e-
gyetlen Copa América végén sem, viszont
Mexikó két ezüst és négy bronzérmével a
legsikeresebb földrészen kívüli csapat.

Reméljük, hogy ezzel a cikkel is si-
került közelebb hoznunk olvasóink szá-
mára ezt a rendkívül érdekes és szín-
vonalas labdarúgó tornát, amelynek há-
zigazdája idén júliusában Argentína lesz.

Bakó András

A legtöbb meccsnek helyt adó Estadio Unico de La Plata stadion, amelyet
erre az eseményre építettek a közelmúltban

Az elmúlt bajnokságok kabalaállatai



Boszorkányok léteznek, sõt, haté-
kony portékáikhoz bárki hozzájut-
hat. Legalábbis a bolíviai La Pazban.

A Dél-Amerika szívében fekvõ, bolíviai
La Paz nem csupán a világ legma-
gasabban, 3400 méterrel a tengerszint
fölött fekvõ városa, de annak ellenére,
hogy teljes nevének egy része Mi-
asszonyunkat jelent, a bolygó egyik
misztikumban leggazdagabb helye, hisz
kultúrájának mind a mai napig elen-
gedhetetlen részét képezik a varázslatok
és az õsi rituálék. Ezt bizonyítja leg-
különlegesebb látnivalója, a híres-
hírhedt boszorkánypiac is.

Az Alonzo Mendoza által 1548-ban
meghódított, a Choqueyapu-folyó ka-
nyonjában fekvõ várost több mint egy
millióan lakják, többnyire õslakosok -
egykori településük, Chuquiago terüle-
tére épült fel a város -, az itt élõk 55
százaléka indián, így La Paz büszkél-
kedhet a legnagyobb arányban õslako-
sok által lakott bolíviai város címével is.

Bár az aymara indiánokkal a gyarma-
tosítás idején megismertették a katoli-
cizmust is, szokásaik és életmódjuk lát-
ványos megtestesülése annak, máig mi-
lyen erõsen kötõdnek õsi hagyományaikhoz.

Számos legendát õriznek világunk
eredetérõl, a szél, a hegyek, a folyók és
az univerzum keletkezésérõl, hisznek a
természeti erõk hatalmában, a hegyek-
ben élõ szellemekben, nem utolsósorban
pedig legerõsebb isteneikben, Intiben, a
napistenben, illetve Pachamamában, a
nagyhatalmú, gondoskodó földanyában.

A rituáléikhoz és õsi ceremóniáikhoz
használt kokalevelek pedig éppúgy hoz-
zátartoznak identitásukhoz, mint a szí-
nes öltözékek, nem utolsósorban pedig a
gyógyítók és a boszorkányok.

A furcsa portékáktól hemzsegõ, a
gyógynövények, füstölõk illatától és a
zsibongásról messzirõl felismerhetõ La
Paz-i boszorkánypiac - spanyolul El
Mercado de las Brujas - jóval több egy-
szerû turistacsalogató látványosságnál.

Bár valóban sokan látogatnak el ide -
számos utazó csak ezért keresi fel a vá-
rost -, az itt mûködõ boltok és standok
autentikus voltához kétség sem fér, az
itt dolgozó lányok és asszonyok generá-
ciók óta kötõdnek a varázslatokhoz, fel-
menõik révén sajátítva el az õsi prak-
tikákat.

A La Paz belvárosában, a Calle Li-
nares utcában - és mellékutcáiban -
szétterülõ piac színes és gyönyörû
árukban épp olyan gazdag, mint ijesztõ
holmikban, hagyományos öltözékeket és

népmûvészeti alkotásokat éppúgy találni
itt, mint szárított állatfejeket és test-
részeket vagy épp állati zsírból öntött
gyertyákat, melyeket a gonosz, a rossz
sötét lelkek elûzésére használnak, ki-
zárólag temetõkben.

Megdöbbentõ rituálék
Az amulettek, ékszerek, bájitalok, szá-
rított békák, kígyók és teknõsök, va-
lamint afrodiziákumok mellett - utóbbiak
számítanak a legnagyobb mennyiségben
eladott terméknek a külföldiek körében -
a piac elengedhetetlen kuriózumai a sö-
tét kalapjukról felismerhetõ, kokát
rágcsáló boszorkánydoktorok, a yatirik,
a jövendõmondók és az asztrológusok,
akik akár helyben is elvégzik a szebb
jövõt hozó aymara rituálékat.

Ezek egyik, a nyugati utazók szá-
mára legmegdöbbentõbb típusa a lá-
maáldozat, melynek során megégetett
lámaembriót ajánlanak fel Pachamama
istennõnek az egészség, a boldogság és
a gyarapodás reményében.
Õ a felelõs továbbá az üzleti szeren-
cséért, illetve a munkások oltalmáért is.
Úgy tartják, ez az áldozat a ház népét is
megvédi, nem véletlen, hogy a helyi
aymarák 99 százaléka tett épülõ háza
alapjaira az elõbbi rituális eszközbõl
szárított verziót. n

II. ÉVFOLYAM I-II. SZÁM
2010. JANUÁR-FEBRUÁR 41BOLÍVIA

A VILÁGHÍRÛ BOSZORKÁNYPIAC

BÉKASZÍV, BÁJITAL ÉS SZÁRÍTOTT DISZNÓHERE

A boszorkánypiac egyik üzlete

Hagyományos népmûvészeti ruhák
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SIKERESEN LEZAJLOTT A LATIN-AMERIKA

TÁRSASÁG IDEI ELSÕ RENDEZVÉNYE
2011. január 29-én, szombaton a
Kossuth Klubban a Latin-Amerika
Társaság a kubai forradalom gyõzel-
mének 52. évfordulója alkalmából
bemutatta a kubai filmmûvészet
legkiemelkedõbb alkotását, a Tomás
Gutiérrez Alea rendezte Emlékek az
elmaradottságról-t. 

A Latin-Amerika Társaság munkájának
köszönhetõen a spanyol nyelvû filmet
magyar felirattal láthatta az érdeklõdõ
közönség, ami a Kossuth Klub emeleti
nagytermét szinte teljesen megtöltötte.

A rendezvényt a Latin-Amerika Tár-
saság, amely elõdszervezetei hagyomá-
nyát követve nagyon jó kapcsolatokat
ápol a Kubai Köztársaság magyarországi
nagykövetségével, és mostani rendez-
vényt is a nagykövetséggel közösen
szervezte. 

A filmet megelõzõen Soraya Álvarez
Nunez, a Kubai Köztársaság nagykövete
köszöntötte a megjelenteket. Röviden
beszélt a bemutatandó filmrõl. 

Elmondta, hogy ez a film a kubai
filmmûvészet csúcsteljesítménye, ami
érzékletesen mutatja be a kubai for-
radalom elõtti állapotokat és a forra-
dalom gyõzelmét követõ elsõ évek vál-
tozó korát, egy, az új világban a helyét
nem találó kubai értelmiségi szemszö-
gébõl. A rendezõ Tomás Gutiérrez Alea

filmkészítési koncepciója az volt, hogy õ
nem propagandafilmeket, hanem gon-
dolkozásra sarkalló, mozgósító mozit
akart csinálni és csinált is egészen 1996-
ban bekövetkezett haláláig. 

A film bemutatása elõtt Kupi László,
a rendezvény házigazdája néhány hát-
térinformációt osztott meg a közön-
séggel a film keletkezésével kapcsolat-
ban. Elmondta, hogy a film a rögtön a
forradalom gyõzelmének évében ala-
pított Instituto Cubano del Arte y la
Industria Cinematográphicosnak (ICAIC)

volt produkciója, ami egészen a '80-as
évek végéig sikeres és termékeny
filmgyár volt közel ezer dolgozóval és
évente mintegy féltucat filmmel. Ez na-
gyon komoly teljesítmény volt tekintve
azt, hogy a kubai filmipar éves költ-
ségvetése körülbelül harmada volt egy
átlagos hollywoodi filmének. 

Ezután egy igazán különleges meg-
lepetésvendéggel ismerkedhettek meg a
rendezvény résztvevõi. A hazánkban élõ
Csaba Lászlóné (leánykori nevén Bertha
Pérez Morales) fiatal kubai lányként
részt vett ennek a filmnek a ké-
szítésében, sõt késõbbi magyar férjét is
ekkor ismerte meg. Elmondta, hogy cseh
tolmácsként segédkezett a film cseh-
szlovák maszkmestere mellett, aki azért
érkezett a szigetországba, hogy átadja a
tudását a kubai lányoknak. 

Egy jelenet erejéig szerepelt is a
filmben (lásd balra lévõ képen a középsõ

fekete hajú lányt), akkor, amikor egy tu-
ristacsoportot vezetnek körbe Heming-
way egykori házában, õ tolmácsol a tu-
ristáknak. A személyes visszaemlékezé-
sei közvetlen emberi közelségbe hozták
ezt a régi filmet ma, 2011-ben, Pesten. 

A film megtekintése után a nagykö-
vetség a hagyományoknak megfelelõen
vendégül látott mindenkit egy-egy igazi
kubai koktélra. Ezt kortyolgatva min-
denkinek volt lehetõsége kicserélni a
filmrõl alkotott véleményét.n

Soraya Álvarez Nunez, a Kubai Köztársaság nagykövete köszönti a vendégeket



43 II. ÉVFOLYAM I-II. SZÁM
2011. JANUÁR-FEBRUÁR EGYIPTOM

MUBARAK, A ZSARNOK MEGBUKOTT!
Mubarak, a zsarnok megbukott! Ez
egy hatalmas gyõzelem, nem csak
az egyiptomi embereknek, hanem az
egész világ dolgozóinak! A 18 napos
folyamatos forradalmi mobilizáció,
300 halott és több ezer sérült után,
Hoszni Mubarak 30 éves zsar-
nokság örökre eltûnt!

Ez a tömegmozgalom csodálatos e-

redménye, amely hõsiesen szembeszállt

a rendõrség fegyvereivel és gumibot-

jaival, amely bátran ellenállt a reakció

minden támadásával szemben. 

Eme a két hetes forradalmi harc be-

tetõzése inspirációt adhat mind-

annyiunk számára. 

Mubarak lemondásakor a tüntetõk

úgy gondolták, hogy végleg gyõztek. De

a következõ 24 óra eseményei meg-

gyõzhették õket, hogy a tárgyalások és a

kompromisszumok nem vezetnek seho-

vá. Ez magyarázza azt, hogy még a mai

napig is sok-sok ember tiltakozik az el-

len, hogy a felkelés eredményei ellenére

a gyûlölt és megvetett egyeduralkodó

valaha is visszatérhessen. 

Minden hajnalban már több ezer em-

ber volt a Tahrir, a Felszabadulás téren,

készen állva, hogy döntõ csapást mérjen

a rezsimre. Az események, mint lát-

hattuk villámsebességgel zajlottak. A

mozgalom folyamatosan radikalizálódott

és a tüntetõk felbátorodtak napról nap-

ra. Ahmad Salah, egy egyiptomi akti-

vista elmondta, hogy "ez egy növekvõ és

nem csökkenõ mozgalom". Céljuk, hogy

a politikai foglyok, akik a börtönben

vannak kiszabaduljanak. A tüntetések

kezdete óta is tûntek el emberek, akik

részvettek a demonstrációkon. Emberi

jogi csoportok is azt állítják, hogy az

egyiptomi hadsereg is részt vett illegális

letartóztatásokban és megkínozta a

tüntetõket. 

Manõverek a csúcson
Ahhoz, hogy megértsük az egyiptomi

változásokat fontos megérteni, hogy mi

is történt a hatalom csúcsain. Mubarak,

a fõvezér február 10-én találkozott a

hadsereg legfelsõ vezetésével, majd

kijelentette az állami televízióban, hogy

"támogatja a nép jogos követeléseit."

Valóságban azonban nem a hadsereg

hozta meg az igazi döntést, hanem az

utca és a gyárak. Miután a tiszti kar egy

héten keresztül ült ölbe tett kézzel, már

látható volt, hogy ezt a megmozdulást

egyszerûen nem fogják leverni. A

munkásosztály és a forradalmi nép volt,

aki döntött.

A katonai tanács állandóan ülésezett,

hogy "megvizsgálják, milyen intézkedé-

seket és megoldásokat lehet tenni a

nemzet védelmére". Az AFP hírügynök-

ség idézett egy katonai forrást, amely

azt mondta, hogy "várjuk azt a

pillanatot, amikor újra szolgálni tudjuk a

népet". Az emberek ujjongtak, amikor

kiderült, hogy Mubarak lemondott és a

hadsereg és a nép egységes lesz.

Mubarak, a kis meglepetés

Hoszni Mubarak azt a kis meglepetést

készítette elõ, hogy nem mond le, annak

ellenére, hogy a katonai vezetõk és

Washington ezt kívánta. Leon Panetta

CIA-igazgató korábban úgy beszélt,

mintha Mubarak kész volna elfogadni,

hogy távozni kell. Az Atlanti-óceán má-

sik partján, Barack Obama elõvette re-

mek színészi retorikáját, és semmitmon-

dóan beszélt a "történelmi pillanatról",

ami a "szemünk elõtt játszódik". 

De az öreg Mubarak becsapta õket.

Sokan kérdezték, hogy vajon mi lehet a

motivációja? Nyilvánvalóan fokozni kí-

vánta a feszültséget, mielõtt gyorsan le-

lép. Az amerikaiak meg voltak rémülve,

hogy nem ment elég gyorsan az átme-

net, a helyzet kezd már ellenõrizhetet-

lenné válni. Ahelyett csupán, hogy

néhány arc változna a legfelsõ szinten, a

tömegek közvetlen beavatkozása söpör

el mindent; az egész rendszer meg-

bukik, és ezzel eltûnik az amerikaiak

befolyása Egyiptomban. 

A probléma az volt, hogy mások is

meghallották az egyiptomi hangokat. A

Öröm a Tahrir téren

EGYIPTOM MELLÉKLET



szaúdi monarchia még korruptabb, még

rothadtabb és még reakciósabb, mint a

Mubarak-rendszer, meg is voltak ré-

mülve, hogy ha eltûnik a barátjuk

Kairóból, õk lehetnek a következõk. Már

nagy pénzösszegeket kínáltak azzal a

feltétellel, hogy Mubaraknak maradnia

kell. Az izraeliek egyaránt rettegtek,

hogy elveszítik hûséges egyiptomi szö-

vetségesüket, azt az embert, aki lehe-

tõvé tette számunkra, hogy ördögi meg-

tévesztési tervüket, az úgynevezett

Béke-tervet beadják a világnak. Aggód-

va könyörögtek mindenkinek, hogy

hagyjon fel az egyiptomi elnök bírá-

latával. 

De sokan voltak befolyásos emberek

is, akik tömték Mubarak fejét. Azt

mondták Mubaraknak, hogy õ nagyon

jó, jobb volt mint bárki más, õ a lehetõ

legjobb Egyiptomnak. Mint az abszolút

uralkodó õ tartja fent a törvényeket, a

pártokat, a parlamentet. Saját magát

tartotta a nemzet megtestesülésének és

a legfõbb bírónak, aki a nép akaratát

teljesíti. Mindig, amikor beszélt, õ volt a

megtestesült nyugalom. Most viszont az

arca kifejezéstelen volt, mint egy fáraó

temetési maszkja. Az embernek jogosan

az volt az érzése, hogy teljesen elvesz-

tette a kapcsolatot a valósággal. 

Egyiptom népe azonban másként re-

agált Mubarak beszédjére. A tömegek,

akik összegyûltek Tahrir téren, türelmet-

lenül várták a híreket és hitetlenkedve

hallgatták, ahogy megismétlõdnek a régi

közhelyek. Mubarak kijelentette, hogy

rokonszenvezik az egyiptomi ifjúsággal,

megbánta a múltban elkövetett hibákat,

sírt a mártírok vére miatt, megígérte,

hogy megbünteti a halálukért felelõ-

söket (ezen a ponton a nemzet Atyja

még el sem pirult), és ígéretet tett egy

új és jobb életre. De ebbe sokan nem

nyugodtak bele. 

Sokk, azután düh - forró düh fogta el

a tömegeket, és a düh még intezívebb

lett, mert a nagy reményeket aljas

pletykák törték széjjel. 

A sztrájkmozgalom kulcsszerepe
Mubarak távozásában a forradalmi

mozgalom mellett kulcsszerepe volt a

munkásosztálynak. Legyenek az aláb-

biak a válaszok erre a kérdésre "okos"

hölgyeim és uraim, akik azzal érveltek,

hogy a munkások nem vettek részt a

forradalomban, sõt, hogy a munkásosz-

tály nem is létezik. Az elmúlt hetekben

az egész ország dolozói és a szakszer-

vezetek is csatlakoztak a tiltakozá-

sokhoz. Az országos sztrájkok adtak új

lendületet a tömegmozgalmaknak Kai-

róban és más városokban. 

Szerte Egyiptomban több mint 20

ágazat lépett sztrájkba. A vasút, a tex-

tilipar, az orvosok, az ápolók, a kórhá-

zak, mind az állami, mind a magán-

tulajdonban lévõ gyárak. Bizonyos ré-

giókban a sztrájkolók számát több tíz-

ezerre tették. Február elején sztrájkba

léptek a Szuezi-csatorna munkásai. 

Gízában több száz fiatal nõ és férfi

tiltakozott a gízai kormányzóság irodája

elõtt lakásigénylésükkel kapcsolatban. 

Az Asyut Egyetem alkalmazottai til-

takoztak a megfelelõ felügyeleti, érdek-

képviseleti szerv hiánya és az alacsony

bérek miatt. Követelték, hogy õket is

ugyanazok a jogok illessék meg, mint az

állami alkalmazottakat. Az Assiut Petrol

200 dolgozója lépett sztrájkba, közölték,

hogy addig nem veszik fel a munkát,

amíg nem biztosítják nekik a megfelelõ

szerzõdéseket. Ugyanakkor több ezer

olajmunkás is sztrájkolt, tüntetett,

tiltakozott országszerte, jobb munkakö-

rülményeket, magasabb béreket és kol-

lektív szerzõdéseket követelve. A dél-

egyiptomi Asszuánban a Fejlesztési és

Mezõgazdasági Hitelbank 300 alkal-

mazottja tüntetett a korrupció ellen. 

Az egyiptomi Telecom, az ország

egyik legnagyobb távközlési cégének

dolgozói szerte az országban széleskörû

tiltkozásokat szerveztek. 

Fontos az orvosok és az ápolók moz-

galmának  a bemutatása is. Az Ain

Shams kórház ezer alkalmazottja kö-

vetelte az igényesebb munkakörül-

ményeket, a magasabb béreket és a

megfelelõ szerzõdéseket, valamin a

kórházi személyzet egészségügyi bizto-

sítását. A tiltakozók követelték a szak-

szervezeti vezetõk lemondását, Ashraf

Zaki szakszervezeti vezetõ ellen pedig
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Tüntetés Kairóban
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ügyészségi vizsgálatot korrupció és hi-
vatallal való visszaélés miatt. 

Az egyik nap ezer orvostanhallgató
és már praktizáló orvos, fehér köpeny-
ben és ügyvédek, akik fekete talárt vi-
seltek végigvonultak Dél-Kairón, üdvö-
zölve a demokráciapárti tüntetõket,
majd elvonultak a Tahrir térre. A moz-
galomhoz csatlakoztak a mûvészek, a
tömegközlekedési dolgozók, köztük a
buszvezetõk, akik sztrájkba is léptek. És
ez a mozgalom folyamatosan növekszik.

A sztrájkok nagy része gazdasági jel-
legû. Hát persze! A munkásosztály köz-
vetlen igényekkel lép fel. Azaz úgy látják
a forradalmi mozgalmat, amely egy
eszköz, a formális demokrácia az elsõ lé-
pés a jobb bérekért, a jobb munka-
körülményekért, tehát egy jobb életért.
Õk a saját osztályuk igényeiért harcol-
nak. És ez a harc nem fog megszûnni
csak azért mert nem Hoszni Mubarak ül
az elnöki palotában. 

De ezek politikai sztájkok is. Mubarak
ment, de a munkások már azt követelik,
hogy az igazságtalan rendszert is el kell
temetni. A munkások felvetették a gyá-
rakban és a szakszervezetekben a de-
mokrácia kérdését. A hivatalos, kor-
mányzati szakszervezeti szövetség,
amely az egyetlen törvényes szakszer-
vezet volt és Mubarakot támogatta el-
tûnt. A sztrájkolók követelik a régi
vezetés eltávolítását. Január 30-án egy
új szakszervezeti szövetség, az Egyip-
tomi Szakszervezetek Szövetsége
(FETU), jött létre.

A munkások elõkészítik a terepet
2004-tõl 2008-ig Egyiptomban 1,7 millió
munkavállaló vett részt több mint 1900
sztrájkban és egyéb tiltakozó megmoz-
dulásban. 

De az elmúlt idõszakban már 3000
sztrájkot számoltak össze, beleértve
valamennyi ágazatot, mind a kor-
mányzati, mind a magánszférában. Sok
közülük sikeres volt, elérték a bérek
emelkedését. De ez a növekedés nem
volt elég, hogy a munkások megtartsák

a már egyébként is alacsony életszín-
vonalukat.  

A hadsereg
Az események is azt mutatták, hogy a
vezérkar már nem érdekelt Mubarak
megtartásában, hanem magát a rend-
szert kívánják megvédeni, amelyre a
hatalmuk és a kiváltságaik épülnek.
Mubarak 82 éves, az biztos volt, hogy
szeptemberben végleg elhagyja az
irodáját. 

Viszont az is látszik, hogy magában a
hadseregben is a bomlás jelei mutat-
koznak. Az Al Jazeera beszámolt arról,
hogy a hadsereg egyik õrnagya eldobta
a fegyvereit és csatlakozott a tün-
tetõkhöz a katonáival együtt. Bejelen-
tette, hogy nincs egyedül, hanem egy 15
fõbõl álló tiszti csoporttal együtt
csatlakozik a forradalomhoz. Tehát úgy
látszik, hogy ez nem volt egy elszigetelt
eset. Ilyen körülmények között nem lett
volna lehetséges bevetni a hadsereget a
forradalmi nép ellen. 

Ezek a jelek és a hatalmas sztrájk-
hullám, megmagyarázza, hogy végül a

hadsereg miért döntött úgy, hogy ejti
Mubarakot. 

Ugyan a hadsereg átvette a korm-
ányzást Egyiptomban, de nem tudja
befolyásolni az utcán és a gyárakban
történteket. Több millió egyiptomi özön-
lött az utcára. A hadsereg nem tudott
gyorsan cselekedni és elveszítette az
ellenõrzést a helyzet felett. Továbbra is
kevés lehetõségük lesz a tábornok-
oknak. Az idáig is látszott, hogy ha vé-
res összecsapás alakul ki, akkor sza-
kadás következhet be a hadseregben is.
Mubarak távozása viszont gátakat nyi-
tott meg, a társadalom követelni fogja,
hogy kívánságait elégítsék ki. De ezt
hogyan fogja tudni teljesíteni egy
katonai rezsim?

Forradalom a gyõzelemig
Mubarak megdöntése csak ez elsõ lépés.
A forradalom most új fázisba lép. A harc
a demokráciáért csak az elsõ feladat
volt. A második feladat harcot indítani a
gazdagok diktatúrája ellen; Mubarak és
az egész uralkodó klikk ingatlanvagyo-
nának kisajátításáért, az imperialisták

Mubarak távozását követelve
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ingatlanai kisajátításáért, akik Muba-

rakék mögött álltak és három hosszú

évtizeden keresztül, és hatalomban

tartották õket. 

Washington lélegzet visszafojtva fi-

gyeli az események kibontakozását. Le-

on Panetta, a CIA vezetõje azt mondta,

hogy "nagy a valószínûsége, hogy Muba-

rak távozása után, az események ren-

dezett átmenetére". Amit az amerikaiak

"rendezett átmenetnek" hívnak, az az

átmenet CIA-s irányítása. De ez nem fog

megtörténni. 

A helyzet túl messzire ment, ezt a tö-

megek harcolták ki és ezt figyelembe

véve ezt a gyõzelmet nehéz lesz ellop-

ni. Mubarak görcsösen ragaszkodott a

hatalomhoz a keserû végig, ami rad-

ikalizálta a helyzetet. Ez pedig az

"irányított átmenetet" végzetesen alá-

ásta. Az amerikaiak kétségbeesett ma-

nõverezését mutatja, hogy Mubarak

helyére a hadsereg Omar Szulejmán tit-

kosszolgálati fõnököt rakta. 

Az emberek nem bíznak jobban

Szulejmánban, mint Mubarakban. Emlé-

kezzünk arra, hogy Szulejmán mondta

az amerikai ABC televíziós csatornának,

hogy az egyiptomiak "még nem állnak

készen a demokráciára". Arra is figyel-

meztetett, hogy ha a tüntetõk nem

kezdenek párbeszédet Mubarakkal, ak-

kor a hadsereg rákényszerül a puccsra.

Hogyan lehet egy ilyen embert megbízni

a demokrácia vezetésével? 

A rendszer végül megrepedt a forra-

dalom kalapácsainak ütése alatt. Le-

mondott a kulturális miniszter "egész-

ségügyi okokból", a kormányzó Nemzeti

Demokrata Párt elnöke is távozott. A

patkányok már sietve próbálják elhagyni

a süllyedõ hajót. 

Alternatíva hiányában a hadsereg

vette át az ország kormányzását. De a

látszat ellenére õk is tehetetlenek. A

tankok és a fegyverek nagyon jók, de

nem adnak munkát a munkanélküli-

eknek, élelmet az éhezõknek, házat a

hajléktalanoknak, de nem csökkentik a

magas élelmiszerárakat sem. A had-

sereg, látva a lehetõségeit, szeretné a

hatalmat minél elõbb átadni egy polgári

kormánynak. Ez szükségessé teszi a

választásokat szeptemberben, vagy

talán még hamarabb. Nincs hiány

államfõjelöltekben. 

De a legégetõbb probléma Egyiptom-

ban a gazdaság. Az egyiptomi társada-

lom szenved az egyre emelkedõ áraktól

és a munkanélküliségtõl. Hét millió

munkanélküli van, ami 10 százaléka a

munkaképes lakosságnak. A fiatalok 76

százalékának nincs munkája. A bérek

alacsonyak. A kormányzati dolgozók leg-

többje (mintegy öt millió ember) 70 dol-

lárt (kb. 14.00 forintot) keres havonta.

A magánszektorban a bérek átlaga 110

USA dollár. Komoly probléma a lakhatás

is, rengeteg ember él temetõkben. Négy

millió ember nélkülözi az egészségügyi

ellátáshoz való jogot. 

Hatalmas a harag az egyenlõtlenség

és a korrupció miatt. Független újság-

írók kiemelik, hogy a régi rendszer leg-

fõbb jellemzõje a mindent átható kor-

rupció volt. Milliárd dollárok hiányoznak

az egyiptomi büdzsébõl. A Guardian

becslése szerint a Mubarak család

vagyona 12 milliárd dollár. Ez váltotta ki

az egyiptomi emberek dühét és undorát,

egy olyan országban,

ahol az emberek 40

százaléka él a sze-

génységi küszöb alatt.

Most az egyiptomi

munkás azt fogja mon-

dani: "Akarom a joga-

imat, hol vannak a jo-

gaim?" De nem a pol-

gári kormány fogja a

munkások jogait meg-

adni, a problémát csak

maga az egyiptomi nép

tudja megoldani. 

A munkásosztály

most a forradalom iga-

zi motorja. Egészen a

közelmúltig a követe-

lések politikai követe-

lések voltak a demok-

ratikus jogokért. De a munkások képe-

sek arra, hogy ennek a forradalomnak

szociális jelleget adjanak. Néhány hete

öt fegyvergyár munkásai léptek sztrájk-

ba. Kimentek a Tahrir térre, csatlakoztak

a tüntetõkhöz és kihelyeztek egy transz-

parenst, amelyre azt írták: "thawra

hatta'l Nasr", vagyis: "Forradalom, a

gyõzelemig".

Az egyiptomi forradalom már elkez-

dõdött, de még nem fejezõdött be. An-

nak érdekében, hogy megoldják az

egyiptomi társadalom problémáit, meg

kell döntetni a kapitalizmust, kisajátítani

a tõkések és imperialisták javait és el-

végezni a társadalom szocialista átala-

kulását. Ez lehetséges és szükséges. Ezt

a leckét elõbb vagy utóbb minden ország

munkásainak és fiataljainak meg kell

tanulni!

Egyiptom népe is örül, és mi is örü-

lünk velük. Minden lehetséges most.

Legyen a mi szlogenünk is a következõ:

forradalom, a gyõzelemig!

Éljen az egyiptomi forradalom!
Éljen a szocializmus!
Világ proletárjai, egyesüljetek!

Írta: Alan Woods
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MI A TEENDÕ?
FORRADALOM ÉS REÁLPOLITIKA - A BALOLDALI

PÁRTOK ÉS MOZGALMAK A TUNÉZIAI
FORRADALOMBAN

A forradalom megadja nekünk a le-
hetõséget, hogy újra álmodjunk.
Ezekkel a szavakkal írja le a tunéziai
író és egykori számûzött Taoufik
Ben Brik azt, ami összeköti a forra-
dalom résztvevõit Tunéziában. Hogy
a forradalom véget ér, hogy el-
kezdõdik egy átmenet vagy, hogy
egy forradalom még korántsem tel-
jes, az természetes. A hogyan to-
vább-ról vitáznak a baloldali cso-
portok, amelyek még korántsem
egységesek.

Tunéziában az elmúlt hetekben 24 pártot

jegyeztek be, sok közöttük teljesen új,

gyakorlatilag ismeretlen. Ha megkérdezi

valaki az embereket, hogy melyik bal-

oldali pártot ismerik, akkor leggyak-

rabban a PCOT-t, a Kommunista Mun-

káspártot említik meg. A párt vezetõje

Hamma Hammadi hosszú évek töltött

börtönben és bujkált, és ezért a széles

politika spektrumon - függetlenül egy

ember politikai elkötelezettségétõl - a

pártot elismerik, mint a szabadság és a

demokrácia képviselõjét. A

PCOT nem sieti el a hivatalos

regisztrációt, elmondásuk sze-

rint ez csak egy formalitás, van

ezen kívül is elég feladatuk. A

közelgõ választásokon a PCOT

jól fog szereleplni, még ha a

sikere nem is lesz átütõ. 

A szociális kérdések
Az iszlamista Ennahda mellett,

vannak liberális és polgári, kon-

zervatív pártok, de nem ját-

szanak lényeges szerepet a po-

litikai életben.

A forradalmat elsõsorban

szociális kérdések váltották ki,

ezért aki a társadalmi igaz-

ságosságot helyezi politikájának közép-

pontjába, annak van nagyobb esélye. 

Ebben egyet értenek a baloldali

szervezetek, beleértve az Ennahda-t is.

A fõ prioritás a munkanélküliség elleni

küzdelem, a regionális fejlesztés, a

privatizációk megállítása, különöskép-

pen a közszolgáltatások területén és leg-

fõképpen a megélhetési költségek csök-

kentése terén. 

Szintén napirenden van, hogy egy-

ségesen elutasítják az elnöki rendszert,

és újjá kívánják éleszteni a normális

parlamenti struktúrát. 

Viszont elég éles véleménykülönbség

van a baloldalon az átmeneti kor-

mánnyal való együttmûködésrõl. Vajon

kockázatot jelent-e ha a baloldali pártok

és szervezetek belépnek a kormányba,

együttmûködnek vele és így csökken a

népszerûségük? Ezt az álláspontot kép-

Hamma Hammadi, a Tunéziai Kommunista Munkáspárt vezetõje
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viseli a kommunista párt is. És ezt az ér-
velést nem lehet teljesen elutasítani. 

Nyilvánvaló, hogy Ben Ali, az elûzött
elnök hívei és az azóta betiltott egykori
kormánypárt az ország destabilizálására
fog törekedni. De mivel a kommunista
párt felépítését nem kell a nulláról
kezdeni, mivel illegalitásban eddig is
megvoltak a szervezetei, bizonyos fokú
szakértelem, szervezési készség van a
pártban, amelyet kár veszni hagyni.

Az egykori disszidens, Ben Brik úgy
látja, hogy igent mondani a kormányzati
együttmûködésre, árulás a forradalom-
mal szemben. Így tehát az általa veze-
tett Demokratikus Haladó Párt (PDP)
csak a konstruktív együttmûködést tud-
ja elképzelni, mivel nem hajlandó "fele-
lõsséget vállalni" a régi rendszer túl-
élésében. 

Azonban a mostani pártoknak azo-
kon a helyeken, ahol a jelenlétük még
elég marginális muszáj szerepet vál-
lalniuk, mivel csak az egykori diktátor
apparátusa mûködik.

A PDP az egyik legnépszerûbb bal-
közép párt, az elsõ tunéziai nõi párt-
elnök, Maya Jribi biztos indul az elnök-
választáson, nem kis eséllyel. 

A Kalóz Párt vezetõje, viszont elvál-

lalta, hogy államtitkár legyen az ifjúsági
és sportminisztériumban. A Kalóz Párt
nyugat-európai mintákra alakult meg, az
internet és a média szabadságát kép-
viseli. Mivel Tunéziában is a közösségi
oldalakon folyt a forradalmi részvétel
erõsítése, a párt nem ismeretlen, de
igazi aktív tagságot - legalábbis mos-
tanáig - nem tudott szerezni. 

A következetes ellenzéki
Másik utat választott ugyanakkor a Mun-

ka és Szabadság Párt (FDTL). A párt
vezetõje, Ben Mustapha Jaafar, a híres
orvos január végén azt nyilatkozta, hogy
hajlandó átvenni az Egészségügyi Mi-
nisztérium vezetését, de amikor látta és
rájött, hogy az egykori állampárt, az
RCD tisztviselõi maradtak meg a kulcs-
fontosságú pozíciókban, azonnal lemon-
dott. 

Az biztos, hogy egyre súlyosbodik a
szakértõk hiánya, ami végzetessé is válhat
a forradalom számára. Ugyan lehet az
egykori rezsim másodvonalából megfelelõ
szakembereket találni, de ezek lojalitása
finoman szólva is kétséges. 

A lakosság élénken figyeli, hogy mi is
folyik a politikában. Egyelõre jól fogad-
ták, hogy az átmeneti kormány ratifi-
kálta az úgynevezett "kínzás ellenes"
egyezményt, javult a sajtószabadság
helyzete és pozitív elmozdulás tapasz-
talható a szociális ellátások területén. 

A valódi politikai erõt még mindig a
nép képviseli, Ben Ali és emberei - sze-
rencsére - elvesztették a hatalmukat.
Ezzel együtt megszûnt a nép körében a
félelem. Az átmeneti kormány nagyon
jól tudja, hogy árgus szemekkel figyelik
az emberek a tevékenységüket és min-
den olyan tettet, ami a forradalom eláru-
lásának minõsül, tömeges tiltakozások
követhetik. n
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