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„Szerencsétlen ország, melynek nincsenek hősei. Szerencsétlen az az 

ország, melynek hősökre van szüksége.”

Bertolt Brecht: Galilei élete
(Ford. Ungvári Tamás, Európa, 1958)

„Ahhoz, hogy egy vezető kiemelkedjék, egyedül az kell, hogy szükség 

legyen vezetőre.”

Fidel Castro, 1985
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UTÓSZÓ

Beárnyékolt függetlenség

Amikor a hivatalos kubai lap egy nappal Raúl Castro hetvenötödik szü-

letésnapja előtt a standokra került, már egyértelmű volt, hogy kezdetét 

vette a hatalomátadás folyamata. A Granma 2006. június 2-án hosszú 

cikkben dicsőítette a hadügyminisztert, és sokatmondó volt már a fő-

cím is: „Raúl közelében”.1 Számomra és azon kollégáim számára, akik 

a Miami Egyetem Kubai és Kubai–amerikai Tanulmányok Intézeténél 

dolgoztak – kutatói főmunkatárs voltam akkor –, azonnal egyértelmű 

volt a változás.

Idézték Fidel Castrót is, aki megerősítette, hogy öccse követi őt a hata-

lomban. „Mindenki tudja, mennyire gyűlöljük itt a nepotizmust, én azon-

ban őszintén gondolom, hogy Raúlnak megvannak a szükséges képességei, 

és át tudja venni a helyem, ha esetleg meghalok ebben a csatában.”

A cikk megjelenése után a sajtó napi rendszerességgel hízelgett Raúl 

Castrónak. Olyan hírek terjengtek, hogy létrehozta a saját PR-csapatát, 

és ezeket a híreket alá is támasztotta az a sajtóhadjárat, amilyenre koráb-

ban nem volt példa. Rövid életrajzok és színes riportok dicsőítették hő-

siességét, vezetői adottságait, emberi tulajdonságait. A neki tulajdonított 

hőstettek nyilvánosságra hozatalával azt akarták az emberek tudomására 

hozni, hogy Raúl Castro egyedül is teljes mértékben képes a hatalom-

gyakorlásra.

Világossá tették azt is, hogy változásokra lehet számítani. Raúl a prob-

lémák megoldásánál kerüli az „egyoldalú lépéseket”, mindig bátorítja a 

„kollektív megközelítést”, fejtegette a cikk. Kormányzati módszere legin-

kább csapatmunka lesz. Raúl azt akarta, hogy az olvasók tudják: Kubát 

úgy fogja vezetni, ahogyan a hadsereget is vezeti – kikéri és meghallgatja 

mások tanácsait, bizalmat gyakorol, és nagyobb súlyt helyez azokra a hi-

vatalos intézményekre, amelyekre bátyja jóformán ügyet sem vetett.
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Kuba Fidel Castro után288

Mindez azt jelezte, hogy Raúl Castro, a bátyjától eltérően, nem akarja 

betölteni az ország valamennyi vezető tisztségét a pártban és a kormány-

ban. Mások előtt is megnyílik a felemelkedés útja, akár még az elnöki 

posztig is. Természetesen, Raúl határozott politizálásra készült, csakhogy 

a színfalak mögötti erőpozícióból, a háttérből.

Még ennél is meglepőbb volt, hogy összehasonlították a két testvér 

személyiségét és stílusát. Ez erősen Raúl malmára hajtotta a vizet, hiszen 

„szerénysége és egyszerűsége” állt szemben a bátyja grandiozitásával és 

nárcizmusával. Rámutattak az öcs „mélységesen emberi jellemére”, család 

iránti odaadására, „apai és nagyapai kötelezettségei komolyanvételére”. 

Azok számára, akik tudnak a sorok közt olvasni, nyilvánvaló volt, hogy 

a sokáig elnyomott Raúl kihasználta a rég várt alkalmat, és elhatárolta 

magát a bátyjától. Kettejüket ritkán látták együtt nyilvánosan, és az a hír 

járta, hogy családjaik se nagyon tartják már egymással a kapcsolatot.

Azt gyanítottam, hogy a fi vérek már egy ideje elhidegültek egymástól, 

és a köztük lévő konfl iktusok ismét felszínre törtek, miként 1959 áprilisá-

ban, amikor hangosan ordítoztak egymással a houstoni Shamrock Hilton 

szállodában. Fidel Castro nem volt hajlandó a gazdaságot öccse javasla-

tainak megfelelően liberalizálni. Sőt leváltotta annak egyik megbízható 

szövetségesét, egy befolyásos minisztert, aki ráadásul a házassága révén 

még rokonságban is volt Raúllal. A fi vérek alighanem összekülönböztek 

egy sor másik főhivatalnok érdemeinek megítélésekor is. Azon kezdtem 

gondolkodni, nem szerepcsere történt-e? Lehetséges, hogy a végén Fidel 

Castro lett kettejük közül a hajlíthatatlanabb, az ideológiailag megátal-

kodottabb?

Mindentől függetlenül: az, ami a médiában folyt, nem volt különö-

sebben bonyolult. Raúl Castro beharangozta hatalomátvételét a kubaiak-

nak. Amennyiben a hatalom még teljes mértékben a bátyja kezében lett 

volna, ezekből a cikkekből – ilyen formában – aligha jelenik meg egy is. 

A commandante egészségi állapota akkorra már arra is okot adott, 

hogy a haláláról spekuláljanak. Pletykák röppentek fel arról, hogy máris 

halott, vagy teljesen cselekvőképtelen, és ezek csak akkor csitultak, ami-

kor a kubai vezető hosszú kihagyás után újra színre lépett. Előadásmód-

ja azonban messze nem volt a régi, fi zikai állapota pedig szembeötlően 
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Utószó 289

hanyatlott. Fidel Castro egy összeesett, törékeny, csont és bőr vénember 

benyomását keltette. Járás helyett csak botorkált, a munkatársai pedig ott 

voltak az oldalán, készen arra, hogy bármikor a hóna alá nyúljanak.

Több olyan esés, mint a szerencsétlen 2004. évi, nem következett be, 

ám az kétségtelennek tűnt, hogy Castro soha nem épült fel teljesen abból 

a balesetből. A hetvenes éveit taposta, és már nem nagyon merészkedett 

messzire orvosaitól, ez viszont Havannához kötötte. Életében azonban 

még egyszer, újra fellobbanhatott a régi szenvedély lángja. E lánggal 

együtt rövid időre feléledt a legyőzhetetlen, karizmatikus Fidel Castro 

emléke is.

Az utolsó erődemonstrációra 2006 júliusának közepén került sor. Az 

argentínai Córdobába utazott, ahol több más latin-amerikai ország veze-

tőivel tárgyalt, ugyanakkor meglátogatta azt a házat is, ahol Che Guevara 

a gyermekkorát töltötte. Az argentinok valóságos eksztázisban fogadták, 

csakúgy, ahogyan két legújabb dél-amerikai tanítványa, Hugo Chávez 

venezuelai és Eva Morales bolíviai populista elnök is. Az argentin tél 

hidege azonban nem tett jót neki, igen sokat köhögött.

Nagyon szerette volna, ha sikerül életerőt, magabiztosságot sugá-

roznia, ezt azonban már önmagában is cáfolta a biztonságiak és egyéb 

személyzet őt körülvevő és – voltaképp – állva tartó hadserege. A helyi 

tévében látni lehetett, hogy segédei a karját megragadva, gyakorlatilag 

felviszik a lépcsőn. Amikor egy Miamiból érkezett kubai-amerikai ripor-

ter kapta mikrofonvégre, elveszítette az önuralmát, és miközben a mun-

katársai elvezették, még mindig mondta a magáét. Fidel Castro korábban 

gyakran játszotta el nyilvánosan, hogy dühbe gurul, olyasmire azonban 

nem emlékszem, hogy valaha is ennyire őszintén – és ennyire fölösle ge-

sen – elragadtatta volna magát.

Kimerülten és nagy fájdalmak között tért haza Kubába, próbált lépést 

tartani a programokkal, és próbált továbbra is megfelelni az engesztelhe-

tetlen forradalmár szerepének. Nem egészen három hét választotta ekkor 

el a nyolcvanadik születésnapjától, és a dél-amerikai út kivette az összes 

energiáját. Nyilvánvalóan tudnia kellett, hogy azonnali gyógy kezelésre 

van szüksége, ehelyett orvosai javallatának dacára a szigetország kele-

ti csücskébe, a történelmi kisvárosba, Bayamóba utazott. Ragaszkodott 
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ahhoz, hogy ő elnököljön az ottani július 26-i állami ünnepségeken, a 

forradalmi karrier kezdetétül szolgáló gerillatámadás ötvenharmadik év-

fordulóján.

Bayamóban minden további nélkül helyettesíthette volna őt az öccse, 

vagy akár egy harmadrangú funkcionárius. De Fidel Castro alighanem 

tudta, annyira súlyos az egészségi állapota, hogy talán utoljára vehet részt 

kedvenc forradalmi ünnepségén. 1959 óta – néhány kivételes alkalom-

tól eltekintve – mindig beszédet mondott ezen a napon, általában magas 

emelvényről, a tűző napon összegyűlt engedelmes kubai tömeg előtt.

Ő maga szemelte ki Bayamót az ünnepségek színhelyéül, mert a vá-

ros közel volt a Sierra Madréhoz, ahol gerillaéveit töltötte. Az alázatos 

guajirók társaságában kívánt lenni a keleti végeken, még egyszer – talán 

utoljára – látni akarta ezt a vidéket, ahol mozgalmas ifj úsága telt, és ahol 

őt magát is guajirónak tartották. Egy öregember szentimentális útja volt 

ez, egy olyan emberé, aki nyilvánosan soha nem ismerte be, hogy neki is 

volt saját élete. Nem érdekelte, mennyire rozoga az egészsége, a bayamói 

ünnepség számára kötelező rituálé volt.

Az 1512-ben alapított város bővelkedett forradalmi emlékekben. Itt 

került sor, még 1860-ban, a spanyol uralom elleni egyik első felkelésre. 

A város egyik szülötte volt a kubai függetlenségi harcok kirobbantója: ő 

szabadította fel a rabszolgáit és szólaltatta meg a felkelés szimbolikus kez-

detén a Bayamo melletti birtokán a Demajagua harangot. Fidel Castro 

ezt a harangot lopta el és hurcolta diadalmasan Havannába. És 1953-ban 

a bayamói múltra tekintettel választotta ki magának a santiagói Moncada 

mellett a bayamói laktanyát is célpontnak. Ez a két támadás indította 

útjára Castro forradalmi odüsszeiáját.

Ötvenhárom esztendő telt el, kora reggel volt megint, amikor Fidel 

Castro lassan a Bayamo belvárosában összegyűlt hallgatóság elé lépett. 

Sok ezer szélben repkedő papírzászló üdvözölte. Még csak reggel hét óra 

volt. Sokan nagy utat tettek meg, hogy itt lehessenek: buszokra zsúfolva 

szállították őket a kommunista párt vezetői egész éjjel.

A kubai média állítása szerint százezren voltak jelen a tágas Plaza de 

Patrián (Szülőföld téren), más megfi gyelők szerint ez a szám jóval ala-

csonyabb volt. Szolidaritásból tiszteletét tette a Politikai Bizottság több 
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tagja és több polgári vezető is, Raúl azonban nem volt jelen. Eljátszották a 

nemzeti himnuszt, és az előszónokok minden lehetőt megtettek negyven 

perc alatt, hogy bemelegítsék a tömeget.

A nap épp sütni kezdett, amikor Fidel Castro megkezdte beszédét. 

A korábbi éveket az jellemezte, hogy a nap akkor sütött ki a téren, amikor 

a beszédét befejezte. Ám ő is, az orvosai is tudták, jobb a tűző napsütést 

elkerülni, így az előre elkészített beszédet olvasta fel arról, micsoda ered-

mények születtek az egészségügyben, az oktatásban és a gazdaságban, és 

gyötrelmes statisztikákat adott elő. Semmi emlékezetes nem hangzott el 

tőle, sem olyasmi, amiből az elmeállapotára következtetni lehetett volna. 

Szemben a korábbi július 26-i fellépéseivel, most nyoma sem volt semmi-

féle dicsőséges forradalmi lobogásnak. Néhányszor köhögőrohamok kap-

ták el, egy alkalommal pedig zavarba jött, ugyanis a tömeg nem lengette 

oly lelkesen-energikusan a papírzászlócskákat, ahogyan az elvárható lett 

volna.

„Jó tornagyakorlat – közölte velük –, úgyhogy lengessék csak őket 

tovább.” Alighanem lélekemelő számára látni a mesterséges lelkesedést.

Fidel Castro majdnem két és fél órán keresztül beszélt. Ez a beszéd

– valamint egy másik, amit néhány órával később mondott el Holguín-

ban – egy hat évtizeden át rendkívüli teljesítményt nyújtó szónok hanyat-

lásának szomorú példája volt. A bayamói tömeg belefáradt a locsogásba, 

és morózussá vált. A hallottak közt semmi lelkesítő nem volt, egy szó 

nem akadt, amibe kapaszkodhattak volna, ami valami reményt adott vol-

na a jövőre nézve. A hallgatóság végigszenvedte az egészet. A szónokkal 

együtt.

Fidel Castro másnap, július 27-én titkos életmentő műtéten esett 

át Havannában.2 További négy napnak kellett eltelnie, míg végre július 

31-én, este hat után kiderültek a történtek. Felolvastak egy állítólag Fidel 

Castrótól származó „proklamációt”, amely azonban magán viselte az 

öccse keze nyomát is.

Fidel Castro „átmeneti jelleggel” az öccsére ruházta át a kormány, a 

Kommunista Párt és a hadsereg vezetését. „Akut bélproblémák” miatt 

kellett megműteni, hogy elhárítsák a „hosszan tartó vérzést”. Ezenkívül 

semmilyen tájékoztatás nem volt elérhető, miután – mint elhangzott – 
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Fidel Castro egészségügyi állapota mindig is „államtitok” volt. Olyan hí-

resztelések szivárogtak azonban ki, hogy gyomor- vagy vastagbélrákban 

szenved, és a rák már annyira áttételes, hogy a felépülésére nincs semmi 

remény.

Fidel Castro szeptember közepén már nem tudott megjelenni az el 

nem kötelezett országok ötnapos konferenciáján, noha arra – miként arra 

a bizonyos nevezetes, 1979. évi összejövetelre – ismét a kubai fővárosban 

került sor, és több mint száz országból érkeztek vezetők. Olyan esemény 

volt ez, amelynek megtartásáért Fidel Castro nagyon sokat dolgozott, és 

nem kétséges, hogy ha jártányi ereje lett volna, mindenképp megjelenik, 

még ha csak egy pillanatra is, hogy fogadja a csodálat és hódolat megnyil-

vánulásait. 

Ám annyira gyenge volt, hogy nem tehette meg a kórházat a konferen-

ciateremtől elválasztó távolságot. Az öccse helyettesítette, és Fidel Castro 

csak a betegágyán, rövid időre fogadhatta Hugo Chávezt és más, szívéhez 

közel álló külföldi vezetőket. E sorok írásakor – 2006 novemberében – 

úgy tűnik, nem sok esély van arra, hogy Fidel Castro valaha ismét átvegye 

a szigetország vezetését.

Amikor a műtétjéről szóló hírek elterjedtek, hatalmas ünneplés kez-

dődött a miami Kis Havanna negyedben. Rengetegen örömittasan üdvö-

zölték a hírt, mert azt hitték, a rezsim összeomlása küszöbön áll. A Flo-

ridai-szoros túlpartján, Kubában azonban a csend és a nyugalom maradt 

az úr városon és vidéken egyaránt. A Castro fi vérek közti hatalomátadás 

folyamata, amelyet voltaképp 1959 januárja óta egyengettek, ellenségeik 

megdöbbenésére és felháborodására zökkenőmentesen folytatódott.

Raúl Castro azonban semmilyen kockázatot nem vállalt. Az a négy 

nap, amíg titokban tartották Castro műtétjét, elegendő volt arra, hogy 

a hadseregbe behívják a tartalékosokat és a biztonsági erőket felkészítsék 

az esetleges nyugtalanságra. Raúl sorsa két legmegbízhatóbb helyettese

– Alvaro Lopez Miera vezérkari főnök és Abelardo Colome Ibarra bel-

ügyminiszter – kezében volt, szükség esetén nekik kellett gondoskodniuk 

a rendfenntartásról. 

Különös fi gyelmet fordítottak bizonyos városokra és Havanna egyes 

negyedeire. Az ismert másként gondolkodókat szoros megfi gyelés alatt 
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tartották, sokakat letartóztattak és megfélemlítettek. A Riporterek Ha-

tárok Nélkül párizsi emberjogi szervezet 2006 szeptemberében felpana-

szolta, hogy egy prominens független újságírót folyamatosan zaklatnak, 

és a családját sem kímélik. Üldözőbe vették a pacifi sta emberjogi aktivis-

tákat is. A hatósági közbelépés elejét vette annak, hogy az 1993-ashoz és 

az 1994-eshez hasonló zavargások robbanjanak ki. A kubaiak általában 

nyugtalanok voltak, de semmi olyasmiről nem érkezett jelentés, hogy 

bárki kísérletet tett volna a hatalomátadás megzavarására.

Kiderült, hogy – legalábbis ami a vezető köröket illeti – senki nem 

kérdőjelezi meg Raúl Castro örökösödési jogait, és nem tart igényt a 

hatalomra. Fidel Castro proklamációja, amelyben ideiglenesen átadta a 

hatalmat öccsének, csak megerősítette a nyilvánvalót. Egyértelműen ren-

delkezett a kommunista alkotmány is arról, hogy minek és hogyan kell 

végbemennie. A legmagasabb párt- és állami szervek számos alkalommal 

adták áldásukat az öröklésre. Még azok a kubaiak is beismerték Raúl ha-

talomra jutásának elkerülhetetlenségét, akik rettegték és gyűlölték őt. 

A polgári hivatalviselőket semmi nem ösztönözte arra, hogy szembe-

szálljanak vele. Sokkal jobbnak tűnt, ha semmi olyat nem tesznek, ami 

instabilitást okozhatna; inkább felsorakoztak mögötte, hogy önmaguk 

számára minél jobb helyet biztosítsanak az új rezsimben. A legtöbben 

komolyan hitték, hogy kitűnőek a kilátásaik, és Raúl Castro őszinte volt, 

amikor arról beszélt, hogy másokkal is meg kívánja osztani a hatalmat. 

A Fidel Castro által aláírt július 31-i proklamáció hat jól ismert vezetőt 

nevezett meg, akik Raúl Castróval együttműködve töltik be a legfonto-

sabb pozíciókat. Valószínűtlennek látszott, hogy ilyen erősítés mellett 

bárki is összeesküvést szőne ellene. A legfontosabb azonban mégis az volt, 

hogy az emberek tudták: amíg a hadsereg és a biztonsági szervek veze-

tő beosztásaiban lévő tábornokok kiállnak mellette, addig Raúl Castro 

sebezhetetlen.

Ő irányította a harmadik legnagyobb hatalommal bíró szerv, a Kom-

munista Párt apparátusát is. A hatalomátadási folyamat kezdetén, 2006 

májusában gondoskodott arról, hogy a párt titkársága újra működni 

kezdjen. A titkárság volt annak idején, Raúl Castro vezetése alatt, negyed-

századon át a párt legfőbb tanácskozó testülete, amíg 1991-ben Fidel 
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Castro fel nem oszlatta. Alighanem arra a következtetésre jutott, hogy a 

hatalmas vízfejre semmi szükség, de öccse, a szervezés nagymestere tudta, 

hogy neki újra szüksége lesz a titkárságra, amely ma a Politikai Bizottság 

két tagja, Raúl Castro hűséges emberei, José Ramón Machado Ventura és 

Esteban Lazo vezetése alatt működik.

Raúl Castro éles politikai ösztönnel kezdte meg a hatalom megosz-

tásával kapcsolatos ígéreteinek beváltását is. Vele együtt más vezetők 

is kiemelkedtek a mindent elnyelő fi deli árnyékból, fontos beszédeket 

mondtak, képviselték Kubát külföldön és részt vettek a munkatársi esz-

mecseréken. Nagy meglepetésre az új arcok közt volt Raúl Castro ősellen-

sége, Ramiro Valdes is: az egykori belügyminiszter a fontos információs 

és kommunikációs tárcát kapta meg. A gesztus azt jelezte, hogy még a régi 

ellenfeleket is szívesen látják, ha együtt akarnak működni, a lakosság felé 

pedig azt közvetítette a valdesi szerepvállalás, hogy ne nagyon számítson 

senki politikai rendszerváltásra. Valdes Raúl Castrónál is keményvonala-

sabbnak számított.

Miközben egyre nagyobb politikai súlyt kaptak egyes illetékesek, 

máris megkezdődött a találgatás: ki lesz az, aki alkalomadtán majd Raúl 

Castrót követi a trónon? Ugyanis sem alkotmányosan, sem informálisan 

nem létezett „harmadik ember”. Castróék soha nem engedték, hogy bárki 

olyan helyzetbe juthasson, ahonnét rájuk nézve veszélyt jelenthet. Most 

azonban az utódlás kérdésére is Raúlnak kellett megoldást találnia. Mi-

után ő sem fi atal már, és az egészségével sincs minden teljesen rendben, 

szinte azonnal átmeneti vezetőnek kezdték tekinteni, aki aligha kormá-

nyoz majd sokáig. Elkerülhetetlenné vált, hogy megkezdődjön a „harma-

dik ember” azonosításának és legitimálásának folyamata.

Noha ezt Raúl Castro határozottan soha nem jelentette ki, valószí-

nűnek tűnik, hogy az elnöki tisztséget egy kiemelkedő polgári személyre 

ruházza majd át. Valószínű továbbá, hogy másnak adja a hadügyminisz-

teri tárcát is. Miután elég régóta vonzódik a Teng Hsziao-ping nevéhez 

fűződő kínai politikai és gazdasági modellhez, ezeket a hivatalokat min-

den bizonnyal megbízható fi ataloknak tartogatja, akiktől a forradalom 

konzerválását és reformját egyaránt elvárja. Raúl ezután a háttérből fog 

irányítani, és a bátyja címeiből a várakozások szerint csak kettőt tart meg: 
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ő marad a főparancsnok és a Kommunista Párt első titkára. Ezek a válto-

zások népszerűek lesznek Kubában, és nagyban hozzájárulnak majd az új 

kormány nemzetközi legitimációjához is. De ki lehet a kiszemelt elnök, és 

ki jöhet szóba mint Kuba Raúl Castro utáni vezetője?

Carlos Lage alelnök, a Politikai Bizottság tagja rendelkezik a legjobb 

esélyekkel. A hat ember közül, akiket Fidel Castro július 31-i proklamá-

ciója név szerint említ, egyedül ő kapott kettős megbízatást: az ő hatáskö-

rébe került a teljes kubai energiaprogram, és ő lett egy háromtagú pénzügyi 

igazgatási bizottság rangidős tagja is. Lage tapasztalt gazdasági tervező, és 

sok éven át jól együttműködött mind a két Castróval. Önmagát mindig 

féken tartotta, és ha a keményvonalasokkal volt dolga, igyekezett refor-

mista hajlamait is palástolni. Pragmatizmusával és barátságos modorával 

egyaránt kivívta a külföldi diplomaták és az üzletemberek rokonszenvét. 

Újabban kubai diplomáciai küldöttségek élén járt külföldön. Mivel vi-

szonylag fi atal (az ötvenes évei közepén jár), intelligens és politikailag is 

képzett, előléptetése esetén független és stabil végrehajtó válhat belőle.

Vele szemben sokkal kevésbé esélyes az elnökségre Esteban Lazo po-

litikai bizottsági tag és elnökhelyettes, aki provinciális funkcionáriusnak 

indult, legújabban azonban emelkedőben van a csillaga. Fidel Castro 

proklamációja értelmében ő lett az egyik felelőse a hazai és nemzetközi 

oktatási programoknak. Raúl Castro 2006 szeptemberében őt szemelte 

ki arra, hogy Kuba képviseletében beszédet mondjon a New York-i ENSZ 

Közgyűlésen, majd – Fidel Castro kétszeri útját követve – a Harlemet is 

meglátogassa. Ma Kubában, ahol ma már a lakosságnak jóval több mint 

a fele fekete vagy színesbőrű, ő a legmagasabbra jutott afrikai származású 

vezető.

Ulises Rosales del Toro háromcsillagos tábornok, volt vezérkari főnök 

Raúl Castro legmegbízhatóbb és leghozzáértőbb embere. Gazdasági re-

formernek, a modernizáció pragmatista hívének tartják. Az elnökséget il-

letően ő lehet a sötét ló, de sokkal valószínűbb, hogy Raúl Castro helyébe 

lépve hadügyminiszter lesz. S ebben a minőségében de facto „harmadik 

emberré” válhat, ami a nyers erőt illeti. Vezetése alatt a hadsereg nagyon 

valószínűen egységes és hatékony marad, és del Toro arra is képes lehet, 

hogy nyugdíjazza a régóta bebetonozott tábornokokat.
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„A felkelés alatt és az első években a szakállnak volt bizonyos bibliai jellege, és Castro ravaszul báto-

rította is ezt a fajta értelmezést. Harminckét esztendős, Krisztus-szerű fi gura volt, amikor győzedel-

mesen lejött a Sierrából, és nem sokkal később a vallásos és babonás kubaiak, elsősorban a szegény 

falusiak, a második eljövetelről suttogtak. A kommentátorok még ahhoz is vették a bátorságot, 

hogy párhuzamot vonjanak Castro emberei és az apostolok között. Mert miután a Granma partot 

ért, az a hír járta, hogy csak Fidel Castro és tizenkét követője maradt élve.” (Fotó: Benkő Imre)
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 „1959 óta legalább fél tucat amerikai kormány szeretett volna dűlőre jutni Castróval, s a ’70-es 

években Ford és Carter elnökök komoly diplomáciai erőfeszítéseket is tettek a megbékélésért 

... 1975-ben ... – szoros együttműködésben a külügyminisztérium legfőbb tisztségviselőivel – 

megpróbáltunk diplomáciai áttörést elérni Havannában.” 

Kuba, 1975. július 29. Fidel Castro miniszterelnök és fi vére Raúl Castro Ruz, a Forradalmi Fegy-
veres Erők minisztere (MTI).
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[Fidel Castro] „a leglátványosabban 1977-ben húzta alá: Raúl Castro képességeinél fogva meg-

érdemli, hogy az örökébe lépjen. »Mindazok, akik az igaz ügyért haltak meg a világ bármelyik 

sarkában, a testvéreim. Raúl kétszeresen is a testvérem: testvérem ebben a harcban és testvérem az 

eszmében. Raúl nem azért vihet fontos szerepet ebben a forradalomban, mert vértestvérem, hanem 

mert egy az eszménk és mert önfeláldozásával, bátorságával és képességeivel kiérdemelte ezt.«” 

Budapest, 1977. november 11. Czinege Lajos fogadja Raúl Castrót, Biszku Béla és Borbándi Já-
nos társaságában (MTI – Fotó: Friedmann Endre).

[Raúl Castro] „a ’70-es és a ’80-as években fokozatosan felnőtt a feladathoz, személyesen és 

politikailag egyaránt. Eközben egyáltalán nem volt meglepő, hogy időnként szembekerült a 

bátyjával, olyasféleképp, mint 1959 áprilisában, emlékezetes houstoni összezördülésük alkal-

mával. A viszony 1986 végén ugyancsak elmérgesedett, miután Raúl győzelmet aratott Ramiro 

Valdes felett. A prominens raúlisták példa nélküli befolyást szereztek a rezsim legmagasabb 

hivatalaiban, főleg a Kommunista Pártban annak harmadik kongresszusa után.” 

Havanna, 1986. december 27. Raúl Castro a magasba emeli bátyja kezét, a kubai Nemzetgyűlés 
ülésszakán elmondott beszédét követően (MTI/PL).
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