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LATIN-AMERIKA TÖRTÉNETÉBŐL 

A latin-amerikai összeállítást a 
szegedi József Attila Tudományegye-
tem Középkori Egyetemes Történeti 
és Latin-Amerika Története Tanszé-
kének és a Szegedi Akadémiai Bizott-
ság keretében működő Latin-Ameri-
ka története Munkacsoportnak a tag-
jai állították össze. 

BEVEZETÉS 

Összeállításunk szerény célokat tűzött ki! Csupán néhány kérdésről 
szeretné tájékoztatni a magyar történész közvéleményt, illetve bibliográfiai 
jellegű cikkeivel segítséget kíván nyújtani e tájékozódáshoz. 

Frank Salomon tanulmányával arra szeretnénk felhívni a figyelmet, 
hogy a történeti kutatás a spanyolok előtti Peru történetéről teljesen új ké-
pet rajzolt az elmúlt évtizedben. Az új kategória, mely gondolataink átren-
dezését követeli meg, a 70-es évek elején „felfedezett" vertikális önellátás 
rendszere. Ez az Andok-térség eltérő klimatikus zónái adta lehetőségek és 
feltételek körülményei között alakult ki, még az Inka Birodalom előtti idő-
szakban. A Birodalom előtti Peru a kisállamok (spanyol nevén sefíorio) kü-
lönböző, távoli zónákba kiküldött — s csak a saját nagy közönséggel kapcso-
latot tartó - koloniáinak, kis közösségeinek „szigettengereként" létezett, s 
e feltételek szabták meg az inka hódítás lehetőségeit, sajátosságait, menetét. 

A mexikói Huitrón memoár-részlete a mexikói munkásmozgalom for-
radalom alatti történetének legfontosabb vonatkozásaira utal. Arra, hogy 
az anarchisták befolyása alatt álló munkások számára mennyire idegen volt 
a parasztság földéhsége és Zapata által képviselt törekvései. Az itt közölt 
szöveg második része pedig a máig sok vitát kiváltó kérdést, a „vörös" zász-
lóaljak megalakítására kötött paktumot mutatja be. E részlethez tudni kell, 
hogy a mexikói kormány e munkászászlóaljakat a paraszthadseregek leveré-
sére használta fel. 

J A . Tabares del Reallal készített interjú a XX. századi kubai forradal-
mi mozgalmak történetének új interpretációját adja, mely elsősorban a 60-as 
évek nemzetközileg széles körben elterjedt szélsőbalos teóriáit bírálja. 

Ramiro Guerra y Sanchez kubai történetíró portréjának megrajzolása 
elsősorban nem évfordulós meggondolásokból történt. Ramiro Guerra 
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egyike e század legjelentősebb, legnagyobb hatású latin-amerikai történé-
szeinek. 

A többi írás az olvasó tájékoztatására szolgál, amennyiben részlete-
sebb ismereteket kíván szerezni Latin-Amerika történetéről. 

Anderle Ádám 


