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Norberto Fuentes: Fidel Castro önéletrajza
(Budapest: Alexandra, 2011. 572 o.)

Norberto Fuentes Fidel Castro önéletrajza című könyve Fidel gyermekkori élmé-
nyeitől kezdve vezet minket hatalomra jutásáig, majd beszámol a Kuba élén 
töltött éveiről. A kötet egy önéletrajzi fikció, Castro közeli barátjának tollából.

Norberto Fuentes író és újságíró 1943-ban született Havannában. A Fidel Castro ön-
életrajza mellett olyan híres könyvek szerzője, mint a Condadói elítéltek (Condenados de 
Condado, 1968) vagy a Hemingway Kubában (Hemingway en Cuba, 1984). Fidel Castro kö-
zeli barátjaként kiváltságos ismeretei voltak a kubai titkosszolgálatról a forradalom leg-
nehezebb éveiben, részese volt számos privát találkozónak és titkos megegyezésnek. 
Senki nem ismerheti nála jobban Fidel erőteljes jellemét és a kubai forradalom politikai 
hátterét. Fuentes a legfelső párthierarchia tagja volt, azonban pozíciója megingása után 
(mivel „túl sokat tudott” és túl sokat engedett meg magának) megpróbált elszökni a 
szigetről, de börtönbe került. Csak Gabriel García Márquez és az akkori spanyol mi-
niszterelnök, Felipe Gonzales közbenjárása mentette meg a kivégzéstől. Az író 1994 óta 
Miamiban él.

A közel hatszáz oldalas könyv végén kronológia foglalja össze a fontosabb életrajzi 
pontokat. A kötet 2004-ben, spanyol kiadásban jelent meg először. Az eredetileg két-
kötetes, 13 fejezetes verziót Anna Kushner angol fordítása rövidítette le, így a mostani 
változat egykötetes és csak 7 fejezetet tartalmaz, s a fordító ezeket 2 könyvre osztotta. 
Az első könyv („Mások paradicsoma”) 3 részt, a második („Amikor a teljhatalom sem 
elég”) a következő négy fejezetet tartalmazza. A borító figyelemfelkeltő, fekete köté-
se, Fidel árnyékolt profilképével, a könyvespolcon biztosan észrevehető műre utal. 
A könyv elején egy térképet találunk Kubáról. Minden fejezetet egy történelmi jelen-
tőségű fénykép zár Castróról. Több eredeti felvételt is kapott a szerző magángyűjte-
ményekből, melyeket ugyancsak megtaláljuk a könyvben. A kötet végén kronológiai 
sorrendben találjuk meg a fontosabb eseményeket 1926-tól 2008-ig.

Fuentes jól érzékelteti a kubai vezér hangját, rögeszméit és túlméretezett egóját 
– „A forradalom győzelmét megelőző harminchárom évben csupán egyetlen igazán fontos 
dolog történt: megszülettem.” (234. o.) –, középpontban a mániáival, filozofikus szen-
vedélyével, brutalitásával és kidolgozott manipulációival. Az 572 oldalas könyv 
teljesen Fidel személyes gondolatainak a leírása, bár néhol kicsit erőltetett: nem 
lehet eldönteni, hogy Fuentes bosszúálló stílusa miatt ilyen, vagy ez maga Cast-
ro, esetleg a fordítás eredménye. Mivel Fidel sosem írt önéletrajzot, Fuentes tette 
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ezt meg helyette, s valószínű a vezér sem írhatta volna meg jobban. Ennyire őszintén 
semmiképpen sem. A szerző Castro álarcát magára öltve ír az ikonikus, pólókra nyo-
mott mintaként megjelenő, mitologikus figuráról, akinek brutalitása néhol visszataszító 
lehet az olvasó számára. Ugyanakkor az első két fejezet elolvasása után úgy érzi az 
ember, hogy már nem Fuentes, hanem Castro gondolatait követi nyomon. Az író állí-
tása szerint minden esemény történelmileg alátámasztott; rengeteg utalás található a 
nemzetközi színtér akkori állapotára is.

A regény elején megismerhetjük a kisvárost, Biránt, ahol a gyermekkorát töltötte 
Fidel, a spanyol ültetvénytulajdonos fia, aki később jogi egyetemi tanulmányait a Ha-
vannai Egyetemen kezdte meg.

Az első könyvben, amely az 1926. augusztus 13-tól 1959. január 1-jéig (Castro születé-
sétől Fulgencio Batista diktátor elmeneküléséig) terjedő időszakot öleli fel, arról olvas-
hatunk, hogyan lett Castro egy fegyveres banda tagja az egyetemen, hogyan vezetett 
sikeres támadást a Moncada laktanya ellen 1953-ban, ahol letartóztatták és bíróság elé 
állították. Fuentes ír Castrónak a szabadulása utáni mexikói útjáról, majd az 1956-os 
gerillaháború elindításáról. Már ekkor egy profi politikusi életút bontakozik ki az olva-
só előtt. A második könyv 1959. január 1-jétől mutatja be az eseményeket, egészen 2001. 
augusztus 13-ig. Részletesen kitér a köztársaság államapparátusának szétverésére, a 
forradalmi erők hatalomra kerülésére, a szovjet kapcsolatokra, az Egyesült Államokkal 
való konfliktusokra.

Fidel Castro a társadalmi igazságtétel híve volt már Fulgencio Batista megdöntése 
(1958) előtt is (egyes elemzők szerint eredendően nacionalista gondolkodású, nem tuda-
tosan lett kommunista).1 A kubai cukornádtermelés amerikai cégek tulajdonában volt, 
melyektől Fidel szeretett volna megszabadulni – ez volt az egyik oka a kiemelkedően 
nagy támogatottságának. A gazdaság államosítása után került szembe az USA-val. 
A hatvanas évek fő célkitűzése a szuverenitás erősítése volt, és már ekkor megindult 
a Moszkva felé fordulás. Ez mindkét fél számára előnyös volt, mivel Kuba támaszpon-
tot jelentett az amerikai kontinensen, Castro pedig fegyvereket és földgázt is kapott a 
Szovjetuniótól. „A kommunizmus tette lehetővé számomra, hogy bevigyem az országot a törté-
nelem fősodrába. Vagy pontosabban: lehetővé tette, hogy Kuba szerepet kapjon az egyre éleződő 
hidegháborúban.” (357. o.)

A Castro-rezsim eltért a többi latin-amerikai országban lévőtől, azokban ugyanis a 
vezetők puccsal jutottak hatalomra a populista kormánnyal szemben (Argentína: Juan 
Domingo Perón, 1944; Brazília: Getúlio Vargas, 1930).2 Castro forradalma sui generis volt, 
hozzá foghatóra még soha nem volt példa a történelemben. A Fuentes által jól érzékelte-
tett machiavellista filozófiája – a cél szentesíti az eszközt – ellenére megvolt a saját belső 
logikája a katonai és hírszerzési stratégiák kidolgozásában. A Disznó-öbölben aratta az 
első győzelmet Amerika felett: ekkor már világos volt az USA számára, hogy nem lesz 
könnyű megszabadulni Fideltől. Eközben a kubai–szovjet kapcsolat egyre szorosabbá 
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vált. A rakétaválság hatására John F. Kennedy és Nyikita Hruscsov ellentéte erőteljesen 
felszínre került. (Végül Hruscsov leszereltette a rakétákat, de a béke fenntartása csak 
egy hajszálon múlt.) Castro Hruscsovnak írt (és egy nem teljesen beszámítható embert 
tükröző) leveleiből kiderült, hogy ő megelőző rakétatámadást akart indítani Amerika 
ellen, de Moszkva nyíltan nem volt hajlandó támogatni egyetlen gerillamozgalmat sem.

A kötetben a legrészletesebben a disznó-öböli támadásról, a rakétaválságról és per-
sze kedvenc témájáról, „saját magáról” olvashatunk a legtöbbet (néhol szinte zavaróan 
részletes információkkal megtűzdelve), melyből kitűnik a vezér minden lépésének po-
litikai motiváltsága. Fuentes jól érzékelteti Castro paranoiáit, valamint a minden riváli-
sával szemben érzett ellenszenvét. Így jellemzi Che Guevarát:

… azt hiszem, megfelelően és hatékonyan használtuk fel a forradalom javára. Sze-
rencsétlen ördög volt. És ennek a mindenki által Cheként ismert szerencsétlen ör-
dögnek – akit valójában Ernesto Guevara de la Sernának hívtak – az életrajza 
köszönő viszonyban sincs azzal a karakterrel, akit a kubai forradalom után kreáltak 
belőle. Tudom, nem könnyű ezt megemészteni, de közel negyven éven át olyasva-
lakit bálványoztak, aki csak a propagandában létezett. (225. o.)

Fidel eltávolította a lehetséges kihívóit: Camilo Cienfuegost (aki egy ismeretlen 
eredetű légi katasztrófában halt meg) és a Castro számára egyre irritálóbbá vált Che 
Guevarát. Az 1960-as évektől egyre növekvő szovjet befolyás hatására komoly feszült-
ség alakult ki „Che” és Fidel között, majd az eleinte szovjetbarát Guevara 1965-ös be-
szédében nyíltan bírálta a szovjeteket. Fidel végül úgy döntött, kivonja Guevarát a for-
galomból: a mai napig nem tisztázott, hogy a gerillavezér önszántából vagy kényszer 
hatására ment-e Kongóba, ahol a belga elnyomás ellen harcolt. Fuentes/Castro így ír 
erről: „Június 9-én úgy döntöttem, elküldöm Chét Kubából… az elsődleges és igazi célom az 
volt, hogy elszigeteljem az argentint Raúltól [Fidel testvére], széttörjem azt a szövetséget, amely 
már annyi problémát okozott számomra.” (396. o.) Castro a végső döfést egykori bajtársába 
az 1965-ös Kommunista Pártkongresszuson intézte, ahol felolvasta Che búcsúlevelét, 
mellyel örök száműzetésre ítélte. Che Bolíviában gyilkosság áldozata lett 1967-ben.

1970 és 1990 között a fidelizmus egyre inkább hasonlított a szovjet mintához: a 
valódi forradalom egypártrendszerbe fordult át, ahol az egy sajtó és egy tv nem adott 
lehetőséget a szabad véleménynyilvánításra. Mindezek ellenére az egészségügy, az 
oktatás és az átlagos életszínvonal jobb volt, mint a többi latin-amerikai országban.

1989 után Kubában a „különös korszak” ideje kezdődött meg. A szovjet segélyek 
csökkentek, ami súlyos gazdasági nehézségeket rótt az országra. Kuba kénytelen volt 
újra saját erőből boldogulni, ami szigorú megszorításokat, majd tömeges elvándorlást 
(leginkább Floridába) vont maga után. 1993-tól az amerikai dollár hivatalos fizető-
eszközzé vált a szigeten, mivel a meggazdagodott kubai menekültek azt küldtek ott-
honmaradt rokonaiknak. Fidel mindezek ellenére sem akart változtatni a szocialista 
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berendezkedésen, de immáron két osztály alkotta ekkor Kuba társadalmát: az egyik az 
amerikai dollárt használta, a másik a kubai pesót. 2004-ben végül kivonták a dollárt a 
forgalomból. Az Amerikába menekült kubaiak felsőbb rétege a CIA-val karöltve kívánt 
szabotázsakciókat végrehajtani a kubai rezsim ellen; válaszul Fidel végig ébren tartotta 
a háború szellemét.

A mai kubaiak eltérő módon értékelik a történelmüket: egyrészt tisztelik a forradal-
mat, mert harcolt az amerikai elnyomás ellen, másrészt viszont sokan nem értenek vele 
egyet. A Batista-diktatúrára kevesen emlékeznek már, a népesség nagy része minden-
ből kiábrándult. A szovjetek helyett az új szövetséges a Hugo Chavez vezette Venezuela 
lett, amely az odaköltözött kubai orvosokért és tanárokért cserébe olcsó olajat biztosított 
Kubának. A törvényesen hatalomra jutott Chavez (aki Fidel nagy tisztelője) Amerika-
ellenes gondolkodásmódjával könnyen megtalálta a közös hangot Castróval.

Fidel 2008. februárban (előzetes tervei szerint) hivatalosan is visszavonult, helyette 
öccse, Raúl Castro vette kezébe az irányítást. A hatalom megtartása érdekében valószí-
nűleg mielőbbi gazdasági nyitásra lenne szükség, leginkább a mezőgazdaság területén. 
Elengedhetetlen lesz az új vezetőréteggel való alku, a liberalizáció, majd a demokrácia 
kialakítása. Mindenesetre, az elnyomó és hatalmi elvű politizálás folytatása végzetes 
következményeket vonhatna maga után. Fontos kérdés továbbá az USA következő lé-
pése: vajon haragtartó lesz-e a nagyhatalom? Kuba jövőjét egyelőre még homály fedi.

A könyv – igaz, néhol csapongó és szinte követhetetlenül részletes – minden „hibája” 
ellenére érdekes lehet mind a kubaiak, mind a Kuba iránt érdeklődők számára. A mű-
vet olvasva fogalmazódott meg bennem a kérdés: Ki is igazából Fidel Castro? Joghall-
gatóból lett forradalmár vagy forradalmárból lett diktátor?

Buday Barbara Katalin
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