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Horváth Emőke

A Karib-térség fogalmának értelmezési kísérletei

Az utóbbi másfél évtizedben a Karib-térségből származó szerzők, elsősorban An-
tonio Gaztambide-Géigel és Norman Girvan munkái alapján egyre kevésbé te-
kinthető magától értetődőnek a Karib-térség fogalma, melyre vonatkozóan újabb 
definíciós kísérletek fogalmazódtak meg.1 A Karib-térség fogalmának megalkotásá-
ban Antonio Gaztambide az Egyesült Államok – nem tudatosan és következetesen 
megnyilvánuló – szerepét tekinti elsődlegesnek, amiben az Egyesült Államoknak 
a térség iránti növekvő érdeklődése, majd határozott terjeszkedő politikája nyil-
vánult meg, melynek a Monroe-elv korábbi meghirdetését követően az 1889-ben 
Washingtonba összehívott első Pán-amerikai Konferencia adott hangot.2 A terjesz-
kedő politika 1898-ban indult meg erőteljesen, amikor az USA és Spanyolország 
fegyveres konfliktusának lezárásaként aláírt párizsi béke (1898. dec. 10.) alapján 
az Egyesült Államok megkapta Puerto Ricót, Kuba pedig függetlenné vált, de az 
USA ellenőrzése alá került. 1903-ban Panama az Egyesült Államok támogatásával 
szakadt el Kolumbiától, így a panamai kormánytól sikerült megszereznie a csator-
naövezetet, majd 1915 és 1934 között megszállva tartotta Haitit, 1916 és 1924 között 
pedig a Dominikai Köztársaságot. A korszak hivatali apparátusainak feljegyzései 
arról tanúskodnak, hogy valóban nem létezett egy tudatosan megalkotott és alkal-
mazott fogalmi konstrukció, mert az észak-amerikai politikai adminisztráció nem 
volt konzekvens a fogalomhasználatban: még az 1950-es években is rendszeresen 
keveredett az iratokban Dél-Amerika és a Karib-térség megnevezése.3

1 Antonio Gaztambide-Géigel: „La invención del Caribe en el siglo XX. Las definiciones del Caribe 
como problema histórico y metodológico”. Revista Mexicana de Estudios del Caribe, 1996/1, 74–96.

 Norman Girvan: „Reinterpretar al Caribe”. Revista Mexicana de Estudios del Caribe, 2000/7. 6–34. 
2 Antonio Gaztambide: „La invención del Caribe a partir de 1898 (Las definiciones del Caribe, 

revisitadas)”. Jangwapana, 2007/5, 1–24. 9–10.
3 Gaztambide (2007): 10.



VI. évf. 2014/1.

24

VI. évf. 2014/1.

1. ábra. A Karib-térség térképe. forrás: © Kmusser, CC BY-SA 3.0, köszönet Karl Musser térképésznek

Értelemszerűen a Karib-tenger alkotja a nevét viselő térség centrumát, de ez a tenger 
nem mindig viselte ezt a nevet. Amerika első részletes leírása Juan López de Velasco 
kozmográfustól származik, aki az Indiákat bemutató Geografía y descripción universal de 
las Indias című, 1571 és 1574 között készült földrajzi művében tengerünket még a Golfo 
de Tierra Firme néven szerepeltette. A Tierra Firme elnevezés alatt a mai Kolumbia és 
Venezuela térségét értették, és ennek a térségnek az öbleként határozta meg a leírás 
a Karib-tengert. A következő évszázadban mint az Északi-tenger része jelenik meg a 
térképek egy részén, az angolok azonban már a XVII. században elkezdték használni 
a Karib-szigetek és a Karib-tenger kifejezéseket, míg a spanyol és francia térképek 
megmaradtak a „Mar de las Antillas”, „Mer des Antilles” megnevezés mellett, amely 
a XIX. századra fokozatosan a „Mar Caribe” megjelölésnek adta át a helyét.4

Napjainkban legalább négy megközelítést különíthetünk el a fogalom inter-
pretációját tekintve. Az egyik, egyben legrégebbi definíció az inzuláris területekre, 
vagyis a szigetek láncolatára helyezi a hangsúlyt, mely szigetfüzérek a Floridai-fél-
szigettől egészen Venezuela partvidékéig húzódnak. Ebbe a keretbe integrálódnak 
a Bahamák,5 a Bermudák,6 a Nagy-Antillák (Kuba, Jamaica, Hispaniola és Puerto Rico 

4 Gaztambide (1996): 78–80.
5 A Bahama-szigetek Floridától délkeletre, az Atlanti-óceánban füzérívszerűen elszórtan helyezked-

nek el. 690 korallsziget és 2387 korallszirt alkotja az 1300 km hosszan elhúzódó területet. Jelentő-
sebb szigetek: Abaco, Acklins, Andros, Berry Islands, Bimini, Cat Island, Crooked Island és Long 
Cay, Eleuthera, Exuma, Grand Bahama, Harbour Island, Inagua, Long Island, Mayaguana, New 
Providence, Ragged Island, Rum Cay, San Salvador, Spanish Wells.

6 Bermuda megnevezés alatt az Atlanti-óceánban elterülő, 150 szigetből és 200 korallzátonyból álló 
szigetcsoportot értjük.
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1. táblázat. Nagy-Antillák (forrás: ECLAC Statistical Yearbook for Latin America and the Caribbean, 2012)

Ország  
Terület

km²
Lakosság 

száma
Nyelv Faji megosztottság Vallások

Kuba 110 860 11 291 000 spanyol
mulatt (51%), fehér 
(37%), fekete (11%), 

kínai (1%)

római katolikus (85%), 
santería

Dominikai Köztársaság 48 730 10 291 000 spanyol
mulatt (73%), fehér 

(16,9 %) fekete (11%)
római katolikus (95%)

Haiti 27 750 10 261 000
francia és 

kreol
fekete (95%), 
mulatt (5%)

római katolikus (80%), 
protestáns (16%), vudu

Jamaica 10 991   2 771 000 angol fekete (91%)
protestáns (61%), római 

katolikus (4%)

Puerto Rico  9 104   3 742 000
spanyol, 

angol
fehér (81%), 
fekete (8%)

római katolikus (85%), 
protestáns és egyéb 

(15%) 

2. táblázat. Kis-Antillák (önálló államok) (forrás: ECLAC Statistical Yearbook for Latin America and the Caribbean, 2012)

Ország  
Terület

km²
Lakosság 

száma
Nyelv Faji megosztottság Vallások

Antigua és Barbuda 443 91 000 angol
fekete (94%), mulatt 

(4%),
angol, portugál

anglikán (86%),
római katolikus (10%)

Barbados 431 275 000 angol
fekete (90%)
mulatt (6%)
fehér (4%)

protestáns (67%)
római katolikus (4%)

Dominikai Közösség 754 68 000 angol
fekete (90%)

mulatt és kreol (6%)
indián (1,5%)

római katolikus (77%)
protestáns (15%)

Grenada 344 106 000 angol
fekete (82%)
mulatt (13%)
indián (4%)

római katolikus (53%)
anglikán (14%)

protestáns (33%)

Saint Kitts és Nevis 261 54 000 angol
fekete (86%)
mulatt (11%)

anglikán (36%)
metodista (32%) római 

katolikus (11%)     

Saint Lucia 616 180 000 angol

fekete (90%)
mulatt (6%)

kelet-indiai (3%)
fehér (1%)

római katolikus (90%)
protestáns (7%)
anglikán (3%)

Saint Vincent és a 
Grenadine-szigetek

389 109 000 angol
fekete (66%), mulatt 

(19%), kelet-indiai 
(6%) karibi indián (2%)

anglikán (47%),
metodista (28%), római 

katolikus (13%) 

Trinidad és Tobago 5128 1 355 000 angol
fekete (39%), kelet-
indiai (40%), mulatt 

(18%) 

római katolikus (29%), 
anglikán (11%), hindu 

(24%), mohamedán 
(6%)
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– utóbbi az USA teljes önkormányzattal rendelkező társult állama) – lásd az 1. táblá-
zatot; és a Kis-Antillák, melyek két nagyobb egységre, a Szél felőli szigetekre (Windward 
Islands), és a Szélcsendes-szigetekre (Leeward Islands) bonthatók (a Kis-Antillákhoz 
tartozó önálló államok: Antigua és Barbuda; Barbados; Dominika; Grenada; Saint 
Kitts és Nevis; Saint Lucia; Saint Vincent és a Grenadine-szigetek; Trinidad és Toba-
go) – lásd a 2. táblázatot.

A Kis-Antillák másik részét azok a szigetek képezik, amelyek politikai függésben 
lévő területek (lásd a 3. táblázatot). Ezek közé tartozik: Aruba (NL), Anguilla (UK), 
Bonaire (NL), Brit Virgin-szigetek (UK), Curaçao (NL), Guadeloupe (F), Martini-
que (F), Montserrat (UK), Saba (NL), Saint Barthélemy (F), Saint Martin (F), Sint 
Eustatius (NL), Sint Maarten (NL), Amerikai Virgin-szigetek (USA).

A Karib-szigetek megnevezés történeti szinonimái az Antillák és a Nyugat-In-
diák. Ez a fogalmi konstrukció a közös történelmi és kulturális hagyományokra: a 
rabszolgamunkával megművelt cukorültetvények közös tapasztalatára hivatkozva 
a történészek értelmezései alapján tovább bővült, és a Karib-térséghez sorolják im-
már Belizét, valamint a Dél-Amerika északi részén elterülő Guyanát (Brit Guyana), 
Suriname-ot (korábban Holland Guyana) és Francia Guyanát.7 Ezt a tágabb, de még 
mindig a történeti értelmezés elsőbbségét preferáló meghatározást alkalmazza leg-
gyakrabban a történetírás.

A harmadik megközelítés a Karib-térség geopolitikai fogalmára fókuszál, ebbe in-
tegrálta a szigetvilágon kívül Közép-Amerika országait (Belize, Guatemala, Hon-
duras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama) is. Végül meg kell említeni a 
leginkább gazdasági és politikai indíttatásból fogant, de mára egyre inkább elterjedt 
Nagy Karib-térség (Gran Caribe, Greater Caribbean) vagy más néven Karibi-medence 
(Cuenca del Caribe, Caribbean Basin) megjelölést, amely magában foglalja a fenti 
értelmezéseken kívül Mexikónak, Kolumbiának  és Venezuelának a Karib-tenger-
rel határos partvidékeit, illetve napjainkra ezen országok teljes területét. Az utóbb 
említett országok egyre inkább ráébrednek karibi voltukra – ezt a megállapítást ki-
válóan reprezentálja például Yusmidia Solano Suárez kolumbiai kutató véleménye, 
aki a Karib-térség határát egészen Brazília északi területéig tolta ki.8 Gyakorlatilag 
az egész Karib-tengert körülölelő szigetvilágot és partvidéket, valamint a mögöttes 
szárazföldeket bevonták a régió fogalmába, egyes kutatók pedig egészen odáig men-
tek el, hogy Észak-Amerika atlanti-óceáni déli partvidékét ugyancsak – elsősorban 
a Délre jellemző ültetvényes gazdálkodás miatt – a térség fogalmába illesztették.9 

7 Lásd: Bonham C. Richardson: The Caribbean in the Wider World, 1492–1992. A Regional Geography, 
New York, 1992, 6.

8 Lecciones sobre El Gran Caribe, Bogotá, Académia Diplomática de San Carlos, 2009, 80.
9 Florida térségbe integrálásához lásd: Ransford W. Palmer: U.S.–Caribbean Relations. Their Impact on 

Peoples and Cultures, Westport, 1998, 9. Észak-Amerika atlanti partvidékére ugyancsak kiterjeszti a 
Nagy Karib-térség fogalmát R. J. McNeill: Mosquito Empires. Ecology and War in the Greater Caribbean, 
1620–1914, Cambridge, 2010, 2. A Nagy Karib-térség fogalmát használja az UNESCO sorozatában 
Federico Mayor, a kötet bevezetőjében: General History of the Caribbean. Vol. VI. Methodology and 
Historiography. London–Oxford, UNESCO, 1999, VII. 
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3. táblázat. Kis-Antillák: nem önálló államok (forrás: ECLAC Statistical Yearbook for Latin America and the Caribbean, 2012)

Ország  
Terület

km²
Lakosság 

száma
Nyelv

Faji 
megosztottság

Vallások

1. Holland területek 1153 315 000

Aruba 193 109 000
holland / 

papiamento
mulatt, fekete, fehér

római katolikus 
(82%), protestáns 

(8%), hindu, moha-
medán, zsidó

Holland Antillák 960 206 000
holland / 

papiamento
mulatt, fekete, fehér

római katolikus 
(72%), adventista 

(4,9%), protestáns 
(3,5%)

2.Brit területek 1049 144 000                                           

Anguilla 102 16 000 angol mulatt, fehér
anglikán (40%), 
metodista (33%)

Montserrat 102 6000 angol fekete, fehér
anglikán, metodis-
ta, római katolikus 
(nincs pontos adat)

Brit Virgin-szigetek 153 24 000 angol
fekete (83%), fehér, 

indiai, ázsiai

protestáns (86%), ró-
mai katolikus (10%), 
nem vallásos (2%), 

egyéb (2%)

Kajmán-szigetek 262                                                                                                                           58 000 angol
mulatt (40%), fehér 
(20%), fekete (20%)

anglikán, baptista 
(nincs pontos adat)         

Turks és Caicos-szigetek 430 40 000 angol fekete
baptista (40%), meto-
dista (16%), anglikán 

(16%)

3. Francia megyék 93 880 948 000

Francia Guyana 91 000 141 000 francia
fekete és mulatt 

(66%), fehér (12%), 
indiai és kínai (12%)

római katolikus 
(nincs pontos adat)

Guadeloupe 1780  447 000 francia
fekete és mulatt 

(90%), fehér (5%), 
egyéb (5%)

római katolikus 
(95%), egyéb (5%) 

Martinique 1100 360 000 francia
fekete és mulatt 

(66%), 

római katolikus 
(85%), protestáns 

(10,5%), mohamedán 
(0,5%), hindu (0,5%)

4. USA területei 9456 3 850 000

Amerikai Virgin-szigetek 352 108 000
angol 

(spanyol, 
kreol)

fekete (80%), fehér 
(15%), egyéb (5%)

baptista (42%), római 
katolikus (34%), 
anglikán (17%), 

egyéb (7%) 

Puerto Rico (USA társult 
állama)

9104 3 742 000
spanyol, 

angol
fehér ( 82%), fekete 

(8%)

római katolikus 
(85%), protestáns és 

egyéb (15%)
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A Nagy Karib-térség értelmezése nyomán tehát a Karib-tenger egyfajta „mare 
nostrum” alakjában jelenik meg. Az amerikai Mediterraneum gondolata azonban nem 
új keletű, kidolgozása visszanyúlik egészen a második világháború idejéig, 1942-ig, 
amikor Spykman, a Yale Egyetem nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó professzora 
az America’s Strategy in World Politics című, nagy ívű és hatású könyvében kifejtette, 
illetve földrajzilag behatárolta a fogalmat.10 A földrajzi tényező szerepének hangsú-
lyozása és beemelése az észak-amerikai geopolitikai elemzésbe Spykman nevéhez 
kapcsolható: két hosszabb tanulmányban is foglalkozott a kérdéssel a külpolitika vi-
szonylatában.11 Konstrukciója szerint az amerikai Mediterraneum kifejezésbe beletar-
tozik Mexikó, Közép-Amerika, Kolumbia, Venezuela nagy része és a szigetek sora. 
A Földközi-tenger medencéjéhez hasonlóan az amerikai Mediterraneum térségét is 
két részre, a nyugati és a keleti Mediterraneumra osztotta, az előbbihez a Mexikói-
öblöt, míg az utóbbihoz a Karib-tengert sorolta, és Észak-Amerika déli partvidékét 
szintén az amerikai Mediterraneum fogalmába integrálta, melyet egyben a partvi-
dék legfontosabb területének tekintett. A térség gazdasági jelentőségét csak az USA 
szempontjából betöltött szerepén keresztül ítélte meg, ezért mint annak legfonto-
sabb trópusi nyersanyagot biztosító zónáját nevezte meg. Mindenekelőtt azonban 
kiemelendőnek tartotta az amerikai Mediterraneum stratégiai jelentőségét: 1. mert 
összeköttetést biztosít Észak- és Dél-Amerika között, 2. illetve a csendes-óceáni és az 
atlanti-óceáni területek között. Az 1914-ben befejezett Panama-csatorna pedig hatal-
mas lehetőségeket nyitott meg azzal, hogy jelentősen lerövidítette a csendes-óceáni 
és az atlanti kikötők, valamint Európa és a 
csendes-óceáni, továbbá Ázsia és az atlan-
ti területek közötti távolságot. Spykman 
megállapítása szerint az amerikai Mediter-
ra neum ban azért is tudott olyan elemi 
erővel kibontakozni az Egyesült Államok 
szupremáciája, mert a térségében fekvő 
szigetek kis mérete és a közép-amerikai 
földrajzi viszonyok következtében kiala-
kult kisebb politikai egységek képtelenek 
lettek volna ellensúlyozni azt.12

10 Nicholas John Spykman: America’s Strategy in World Politics, Washington, 1942, újabb kiadása Francis 
P. Sempa bevezetőjével New Brunswick, 2008. 46–49. Spykman művét geostratégiai szempontból 
elemzi: Fischer Ferenc: „A világ hídja – a világegyetem szíve” Az amerikai Mediterraneum és a Pana-
ma-csatorna geostratégiai jelentősége az Amerikai Egyesült Államok II. világháború alatti geopoliti-
kai irodalmában. modernkor.tti.btk.pte.hu/files/tiny_mce/Letoltes/Fischer%20Ferenc/Fischer3.rtf 
(letöltés: 2014. jan. 18., az utolsó megtekintés: 2014.06.11.). 

11 Nicholas John Spykman: America’s Strategy in World Politics, New Brunswick, 2008. Francis P. Sempa 
bevezetője, XII.

12 Spykman, i. m. 46–49, 280–282. 

2. ábra. Az amerikai Mediterráneum
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Spykman koncepciójára történő részbeni rímelést láthatunk viszont egy má-
sik, a Karib-térség értelmezése szempontjából meghatározó elméletben, amely 
Charles Wagley antropológus nevéhez köthető. Míg Spykman a nemzetközi kap-
csolatok és a geopolitikai szempontok alapján alakította ki saját értelmezését, addig 
Wagley antropológiai, kultúrtörténeti megközelítésből tette ugyanezt. 1960-ban 
megjelent, szintén nagy visszhangot kiváltó tanulmányában Amerikát három kul-
turális régióra bontotta: Euro-Amerikára (Euro-America), Indo-Amerikára (Indo-
America) és az Ültetvények Amerikájára (Plantation-America). Az első megnevezés 
alatt Észak-Amerika északi részét, valamint Dél-Amerika déli területeit (Argentína, 
Chile, Uruguay) értette, Euro-Amerika magába foglalja az európai telepesek által 
benépesített települések mérsékelt éghajlatú területeit. Ezek jellemzői közé sorolta 
az ásványkincsek és fémek hiányát, a farmergazdaságok kialakulását és a nagyszá-
mú európai bevándorlót, akik az őslakosság földtől történő megfosztása után tele-
pedtek meg itt. Indo-Amerika fogalmába a Mexikótól Chiléig húzódó, a cordillerák 
vidékén élő, az őslakosság leszármazottait integráló területet sorolta, ahol a mesztic 
lakosságnak kiemelkedő szerep jutott, és a helyi társadalom vezető rétege is elsőd-
legesen a mestizo / latino rétegből került ki. Az Ültetvények Amerikájához Észak-
Amerika déli részét, a Karib-tenger szigeteit, a brazil partvidéket, a Guyanákat és 
Közép-Amerika karibi partvidékét sorolta.13 A fentiek alapján könnyen rekonstru-
álható, hogy az észak-amerikai kutatók egy részénél Spykman és Wagley eltérő in-
díttatásból, de a földrajzi keretek tekintetében hasonló végkövetkeztetésre jutott 
víziója kerül felszínre a Nagy Karib-térség fogalmának mai meghatározásánál.

A szakirodalom a Karib-térség közös jellemzőit a gyarmatosítás, a cukorültet-
vények és a fekete rabszolgamunka hármasában ragadja meg. Vitathatatlan, hogy 
a rabszolgaság eltörléséig, melynek két szélső időpontja – Haitiban a legkorábbi 
(1794) és Kubában a legkésőbbi (1886) – a régióhoz kötődik (Brazíliában pedig 
egészen 1888-ig fennmaradt), az Afrikából behurcolt munkaerő határozta meg az 
ültetvényes gazdálkodás működését, ami a legintenzívebb formában a cukornádül-
tetvények kialakítását és elterjedését jelentette a térségben.14 A spanyolok a felfede-
zéseket követően a XV. századtól a XVII. század közepéig uralták a Karib-térséget, 
amely leginkább stratégiai elhelyezkedése miatt került figyelmük előterébe. A korai 
időkben egyrészt a spanyol terjeszkedés hátországaként, másrészt a gyarmatosítás 
kiépülése során a Mexikóból és a Dél-Amerikából árukat, elsősorban nemesfémet 
szállító hajók átrakó- és pihenőhelyeként funkcionált, majd később a cukor-, és 
dohánykereskedelemben töltött be kiemelkedő szerepet. Bár a spanyolok hozták 
magukkal a cukornádat – Kolumbusz második útja során került át Amerikába –, 
ők vezették be az ültetvényes gazdálkodást és kezdtek el afrikai rabszolgákat dol-

13 Charles Wagley: “Plantation-America: A Culture Sphere”. In Vera Rubin (ed.): Social and Cultural 
Pluralism in the Caribbean, New York, Annals of the New York Academy of Sciences, 1960, 3–13.

14 A témát folyamatában tekinti át Julio de Riverend Brusone: „Afroamerika”. In Scholz László 
(szerk.): Ariel és Kalibán. A latin-amerikai esszé klasszikusai, Budapest, 1984, 427–442. Fontos mű e témá-
ról: Herbert S. Klein: The Atlantic Slave Trade, Cambridge, 2010.
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goztatni, mégsem ők tudhatták magukénak a legnagyobb hasznot mindebből.15 Az 
őslakosság nagy részének kipusztulását követően a Karib-térségben a spanyolok az 
Afrikából szállított munkaerővel pótolták a kieső indián munkásokat, és korán, va-
lószínűleg már 1500 előtt hoztak ide rabszolgákat.16 Azért esett a választás az afrika-
iakra, mert a nyugat-afrikai partvidék portugál megnyitásával legolcsóbban a fekete 
rabszolgákhoz lehetett hozzájutni. Kezdetben a Spanyol Korona igyekezett kézben 
tartani a kereskedelmet azzal, hogy szigorúan meghatározta a behozható rabszol-
gák számát, „beszerzésük” és alkalmazásuk helyét. Ezt a rendszert azonban a XVI. 
század végén már nagyobb volumenű kereskedelem váltotta fel, de még ebben az 
időszakban is a kincstár szabta meg, hová szállíthatnak rabszolgákat a spanyolok-
kal szerződéses viszonyban álló kereskedők (asiento-rendszer). A kijelölt terület az 
Antillák és Új-Spanyolország vidékét ölelte fel, a partraszállás pedig csak Cartagena 
és Veracruz kikötőiben volt engedélyezett. Az elmondottakból értelemszerűen kö-
vetkezik, hogy a dél-amerikai gyarmatokra nem engedélyezték a fekete rabszolgák 
szállítását, ez a tilalom azonban nem állta megjelenésük útját a szubkontinensen, 
és leginkább a csempészet virágzását vonta maga után. A térségben zajló rabszolga-
kereskedelem első szakaszában a XVII. század közepéig a portugáloké volt a vezető 
szerep, amit a század második felétől a hollandok vettek át, akik az 1830-as évektől 
kezdve vettek részt egyre nagyobb arányban a kereskedelemben. A franciák szintén 
a XVII. század közepétől tanúsítottak érdeklődést a rabszolga-kereskedelem iránt, 
alapvetően az uralmuk alatt lévő karibi területeken.17

A karibi lakosságra vonatkozó demográfiai adatok meglehetősen bizonytalanok 
az 1700 és az 1900 közötti évekre vonatkozóan. Annyi elmondható, hogy 1700-ra a 
Karib-térség lakosságának hozzávetőlegesen háromötöde afrikai származású volt, 
akik csekély kivételtől eltekintve rabszolgaként érkeztek ide, és ebben a státusban 
is maradtak az emancipáció koráig. Megállapítható, hogy az egyes európai gyar-
matokon nem azonos arányban létezett afrikai származású munkaerő.18 Az 1720-as 
évekig a spanyol–portugál gyarmatokra kevesebb mint a fele érkezett az afrikaiak-
nak, míg az észak-európaiak (angolok, hollandok, dánok, svédek) által birtokolt 
területekre, úgy becsülik, hogy 58%-uk.19 A franciák az 1660-as évek végén vetették 
meg lábukat Santo Domingo (más néven Hispaniola) szigetén, elhagyatott nyugati 
részét Saint Domingue néven vették uralmuk alá. A sziget a XVIII. század közepé-
re a legnagyobb cukor előállító gyarmat lett Amerikában, az 1780-as évekre pedig 
az itteni cukorültetvényeseket tekintették a világ legsikeresebb cukortermelőinek.  
A Saint Domingue-en 1723-ban meghonosított kávé termesztésében ugyancsak vi-

15 Sidney W. Mintz: „Enduring Subtances, Trying Theories: The Caribbean Region as Oikoumene”. The 
Journal of the Royal Anthropological Institute, II, 1996/2, 289–311.

16 Richardson: i. m. 26.
17 Ehhez lásd: Franklin W. Knight (ed.): General History of the Caribbean. Vol. III. The slave societies of 

the Caribbean. UNESCO, 1997, 1–45. (továbbiakban GHC)
18 GHC, III, 45–46.
19 Klein: i. m. 22–23.
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lágelső lett a sziget. Mindezek a sikerek elképzelhetetlenek lettek volna a rabszol-
gamunka nélkül, és ezt az a tény is nyomatékosítja, hogy ekkor Saint Domingue-en 
élt a Nyugat-Indiákon dolgozó legnagyobb létszámú fekete rabszolga közösség, 
hozzávetőlegesen 460 000 fő, amely a XVIII. század elején 1 millióra becsült karibi 
afrikaiak csaknem felét jelentette.20

Mindent összevetve az afrikai eredetű rabszolgák eltérő arányának magyará-
zatát három dologban látom. Egyrészt abban, hogy az angolok, a franciák és az 
észak-európaiak (hollandok, dánok, svédek) által birtokolt területeken a nagyüze-
mi keretek között működő cukorültetvényeknek csaknem kizárólagos szerepe volt, 
ezzel szemben a spanyol szigetek esetében a dohánytermesztés legalább akkora 
jelentőségre tett szert, mint a cukor. A dohány termesztése azonban, ahogy ezt 
Fernando Ortiz kubai etnográfus remek esszéjében kimutatta, tökéletes ellentéte a 
cukorénak.21 A cukrot nagybirtokokon, üzemi keretek között, nagy létszámú feke-
te munkaerő alkalmazásával, majd egyre inkább gőzgépek bevonásával állították 
elő.22 A dohányt azonban kisbirtokokon, parasztok, kisbérlők termesztették, akik 
elsősorban a fehér, szabad jogállású munkaerőt képviselték. A dohány termesztése 
és feldolgozása során teljes mértékben hiányzott a gépesítés, a kiváló minőségű, 
világhírű Havanna-szivarok minden egyes fázisának készítése napjainkig is kézzel 
történik. Az említett módszer következtében a termelők létszáma jelentősen kisebb 
volt, mint a cukornádültetvényeken dolgozó rabszolgáké. A cukor és a dohány ter-
mesztése közötti számottevő eltérések kihatottak az egyes rasszok létszámának 
alakulására is. A másik ok abban keresendő, hogy a spanyol szigeteken a gépesítés 
később indult meg a cukorüzemek esetében, ebből kifolyólag a XVI-XVIII. század-
ban még nincsenek olyan hatalmas nagybirtokok, mint a XIX. század 20-as éveitől 
kezdve, így a korai időkben nincs szükség olyan nagy létszámú munkáskézre, mint 
a későbbi periódusban, vagyis a nagy létszámban érkező fekete munkaerő a spanyol 
szigetek esetében már a rabszolga-felszabadítás körüli, illetve utáni időkre tehető. 
Harmadik elemként az angol gyarmatokon tapasztalható sajátos gyakorlatot emlí-
teném. Ezeken a szigeteken a cukorültetvények tulajdonosai nem éltek a térségben, 
hanem Nagy-Britanniában maradtak, a gyarmatokon intézők képviselték őket, akik 
a legtöbb esetben egyedülálló férfiak voltak, így a fehérek jelenléte nagymértékben 
visszaszorult a Nyugat-Indiákon. Jól jellemzi az említett gyakorlatot Jamaica esete, 
ahol 1750-ben 142 000 fő élt, a lakosságot 90%-ban rabszolgák alkották, a fehérek 
aránya pedig mindössze 9%-ot tett ki.23 A spanyol Antillákon merőben más volt a 
20 Klein: i. m. 33–34.
21 Fernando Ortiz: „A dohány és a cukor kubai ellenpontja”. In: Havannai karnevál. Írások a kubai kultú-

ráról. Budapest, 1982, 72–89.  
22 B. W. Hingman: Plantation Jamaica 1750–1850. Capital and Control in a Colonial Economy. Jamaica–Bar-

bados–Trinidad és Tobago, 2005, 2008. 2. Hingman kimutatta, hogy a térségben Jamaica volt az élen-
járó a cukortermelésben, de nagyon szoros versenyben állt a francia kézen lévő St. Domingue-gal, 
melynek viszont fejlettebb volt az öntözőrendszere. 1790-ben Jamaica 0,18 tonna, St. Domingue 0,17 
tonna cukrot állított elő egy főre vetítve.

23 Hingman: i. m. 2.
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helyzet. A spanyol közigazgatás, az ipar és a kereskedelem, valamint az ültetvényes 
gazdálkodás európai származású résztvevői megtelepedtek itt, hazájuknak érezve 
ezt a vidéket családjukkal együtt éltek a térségben, továbbá folyamatos – bár időről-
időre változó mértékű – európai emigráció is irányult a spanyol szigetekre. Kuba 
esetében például 1900 után – az ország felett kibontakozó USA protektorátus ered-
ményeként a cukorgyártásba beáramló észak-amerikai tőke hatására – nagyobb be-
vándorlási hullám indult meg Spanyolországból.24 1700 és 1870 között a térségbe 
érkezett feketék és fehérek száma a következők szerint alakult:

A behozott rabszolgák száma 1700–1870 között (becsült adatok). Forrás: GHC, 60.

spanyol Karib-térség    942 000

brit Karib-térség 1 556 000

francia Karib-térség 1 110 000

holland Karib-térség    377 000

dán Karib-térség      57 000

Etnikai megoszlás 1830-ban. Forrás: GHC, 50–53.

Terület Fehér Fekete Színes szabad

spanyol szigetek 532 935 359 458 278 684

angol szigetek 54 772 684 996 102 980

francia szigetek 21 643 202 940 27 858

E táblázatok alátámasztják az eddig mondottakat, vagyis azt, hogy százhetven év 
alatt nem ugyanakkora arányban voltak jelen a Karib-térségben a fehér gyarma-
tosítók képviselői és az Afrikából idehurcolt rabszolgák a spanyolok uralta, illetve 
az angolok és franciák birtokolta szigeteken, és ez az egyszerű demográfiai-etnikai 
tény a későbbiekben az egyes szigetek identitásának kérdése szempontjából szá-
mottevő eltéréseket von majd maga után.

A behurcolt afrikai népesség kultúrájának átalakulása, a későbbi akkulturációs, 
illetve a Fernando Ortiz által bevezetett fogalommal élve, transzkulturációs fo-
lyamat,25 a vallások, a vallási szinkretizmusok, valamint az egyes fajok elfogadott-
ságának szempontjából sem tekinthető egységesnek a térség, jelentős eltérések 
mutathatók ki az egyes európai gyarmatosító nagyhatalmak között. A fentiek il-
lusztrálására csupán két példát szeretnék említeni. A spanyol és a francia Antillákon 
egyaránt elvárás volt – az 1685-ben hatályba lépett „Code noir” kötelezte is a fran-

24 Colin Clarke: Religion and Ethnicity as Differentiating Factors in the Social Structure of the Caribbean. 
Working Paper. Göttingen, Max Planck Institute for the Study of Religious and Ethnic Diversity, 
2013, 7.

25 Fernando Ortiz: „A „transzkulturáció” társadalmi jelensége és kubai jelentősége”. In Scholz László 
(szerk.): Ariel és Kalibán. A latin-amerikai esszé klasszikusai, Budapest, 1984, 289–296.
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cia ültetvényeseket –, hogy „rabszolgákat megkereszteltessék és a római katolikus 
vallás szellemében „oktassák” őket”.26 Ez a kötelezettség a portugálok és a spanyo-
lok esetében a XV. század óta fennállt, hiszen a pápaság ezzel a feltétellel hagyta 
jóvá a területi foglalásokat. Az angol uralom alatt álló területeken azonban nem 
volt kötelező jellegű a rabszolgák megtérítése, hitbéli oktatásuk pedig különösen 
nem.27 A Nyugat-Indiákon nem kívánták meg a rabszolgák templomba járását sem, 
az egyik korabeli feljegyzés szerzője így emlékszik vissza: „...rövid grenadai tartóz-
kodásom alatt is láttam, hogy egy rabszolga huszonnégy korbácsütést kapott, mert 
vasárnap templomban látták, ahelyett, hogy dolgozni ment volna.”28 Kétségtelen 
tény, hogy a spanyol és a francia Antillákon is rendkívül felületesnek bizonyult a 
krisztianizáció, valódi hitoktatásról, a kereszténység lényegének megismertetéséről 
több okból sem lehetett szó. Egy megbízható lingua franca sem lett volna képes áthi-
dalni a fennálló intellektuális különbözőséget. A keresztény hitvilág, a fehérek által 
használt fogalmi konstrukció az Afrikából érkezett csoportok számára egészen más 
típusú gondolkodást és fogalmi keretet jelentett, sokkal inkább csak a kifejezések 
zuhataga, semmint a mondatok tartalmi összefüggése volt érzékelhető számukra. 
A paphiány következtében a vallásoktatás minősége is komoly kívánnivalót hagyott 
maga után, hiszen gyakran nem egyháziak, hanem a tanító, rosszabb esetben a val-
lásban jártasabbnak vélt hívők, vagy egyszerűen az ültetvényeken „kéznél” lévő 
fehérek igyekeztek bevezetni a feketéket a kereszténységbe. A rabszolgatartók sem 
ambicionálták a valódi megtérést, nem kívántak „jó” és hithű keresztényeket farag-
ni az afrikaiakból, ugyanis ennek elsődleges eszköze az oktatásban, az írni-olvasni 
tanításban lett volna keresendő, többek között azért, hogy tanulmányozhassák a 
Bibliát. Megelégedtek a külsődleges megtéréssel, a tömeges kereszteléssel és a fel-
színes hitoktatással annak jegyében, hogy a feketék erkölcsiségének vélt hiányát 
a megkereszteléssel és a keresztény értékek átadásával pótolják.29 Abban őszintén 
hittek a rabszolgatartók, hogy a behurcolt afrikaiak számára is lehetséges a megvál-
tás. Az egyes gyarmatosítók a vallás tekintetében sem jártak el azonosan, az egyes 
felekezetek magatartása között számottevő különbségek figyelhetők meg. A protes-
tánsok Bibliához fűződő szoros kapcsolatában látom annak magyarázatát, hogy az 
oktatás az északiak által birtokolt szigeteken nagyobb hangsúlyt kapott, mint a spa-
nyol vagy francia, azaz katolikus területeken. A dán szigeteken volt jelen a legtöbb 
misszionárius, itt segítették leginkább a rabszolgákat – különösen az anabaptisták 
és a lutheránusok – a tanulásban, az egész Karib-térségben egyedül a dánoknál mű- 

26 Idézi: Urs Bitterli: „Vadak” és „civilizáltak”. Az európai-tengerentúli érintkezés szellem- és kultúrtörténete, 
Budapest, 1982, 201.

27 Jellemző a Jamaicán cukornádültetvénnyel rendelkező Helyars család példája. Más angol családok-
hoz hasonlóan, ők sem Jamaicán, hanem csak Angliában kereszteltették meg a háziszolgáknak haza-
küldött rabszolgáikat. Susan Dwyer Amussen: Caribbean Exchanges. Slavery and the Transformation of 
the English Society, 1640–1700, Chapel Hill, 2007, 5.

28 Bitterli: i. m. 201–202.
29  GHC, IV, 482–513.
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ködtek iskolák a feketék számára, ahol a vallásoktatás mellett olvasni is tanították 
őket.30 Az oktatás azonban csak igen korlátozott létszámra vonatkozott, elsősorban 
a 9–12 év közötti gyerekekre, és ugyancsak korlátozott idő állt rendelkezésre az is-
meretek elsajátítására, esténként a munka után, valamint vasárnap délelőttönként. 
Mivel a dán Nyugat-Indiákon kevés rabszolga élt, a teljes karibi-térséget figyelembe 
véve, kivételesnek számított, ha egy rabszolga tudott olvasni, az írásismeret pedig 
ennél is ritkább volt. Összességében elmondható, hogy a karibi fekete népesség 
Afrikából áthozott hitvilága tulajdonképpen háborítatlanul fennmaradhatott, csak 
névleg kellett elbújnia a keresztény szentek és rítusok mögé. Ez utóbbi gyakorlatot 
tükrözi a nyolc nap (ocho día) megünneplése a fekete közösségekben: ekkor a halotti 
szertartások keretében Nanzira vonatkozó történeket meséltek, és saját vallási ve-
zetőjük irányítása alatt imádkozták a rózsafüzért.31 A kilenced (novena) megtartása 
szintén népszerűnek számított, az imádságban eltöltött kilenc napos várakozást a 
katolikus hagyomány Máriának és az apostoloknak a Szentlélek eljövetelére vára-
kozó jámborsági gyakorlatára vezeti vissza. A rabszolgák elképzelése szerint a ha-
lottak a kilencedik napot követően a Földanya méhéből születnek újjá.32 A felsorolt 
példák is jól jelzik, hogy a rabszolgaság idején milyen sajátos vallási szinkretizmus 
formálódott ki, amely a mai napig életben maradt a térségben, sőt egyes kutatók 
szerint a politika egyre inkább használja ezek rejtett szimbólumait.33

Véleményem szerint összességében elmondható, hogy a Karib-térség fogalmá-
nak értelmezése az egyes európai hatalmak különböző történeti periódusokban ér-
vényesülő, régión belüli terjeszkedésével, illetve hegemóniájával összhangban mu-
tat szabályos változásokat. A spanyol és francia gyarmatosítók számára megszerzett 
területek az Antillák, míg az angol érdekszférába vont szigetvilág, a korábbi spanyol 
elnevezés részben szó szerinti átvétele alapján, a Nyugat-Indiák megnevezést kapta. 
Bár a „Nyugat-Indiák” kifejezés csaknem az „Antillák” szinonimájaként értelmezhe-
tő, és mindkettő a szigetek láncára utal, ugyanakkor földrajzilag mégsem azonos te-
rületre vonatkoznak, mivel az előbbi a Nagy-Antillákat, az utóbbi pedig a Kis-Anti-
llák füzérét érti a fogalom alatt. A Nyugat-Indiák elnevezés bizonytalanabb értelmet 
hordoz, és használata néha ellentmondásokhoz vezet. Sokat vitatott kérdés például 
a Bahamák és a holland szigetek mibenléte, Guyanát és Belizét pedig – dél-amerikai, 
illetve közép-amerikai szárazföldi elhelyezkedésükkel mit sem törődve – bevonták 
Nyugat-India területi fogalmába, annak ellenére, hogy Nyugat-India az egész Karib-
térség számára az angol nyelvű szigetvilágot szimbolizálja. Az említett két ország 
„befogadása” teljesen egyértelművé teszi, hogy a gyarmati hagyományok, a nyelv és 

30 Lásd: Neville A. T. Hall: Slave Society in the Danish West Indies: St. Thomas, St. John & St. Croix, Mona, 
Cave Hill & St. Augustine, 1992, 1994, különösen a 192–195. oldalig terjedő rész.

31 Nanzi az Antillákon használatos névalakja a nyugat-afrikai Anansinak, akit pók vagy ember alakjá-
ban, vagy ezek kombinációjaként ábrázolnak. Ghánából, az ashanti néptől eredeztetik legendáit.

32 Armando Lampe: Christianity in the Caribbean: Essays on Church History, Barbados, 2001, 139–140. 
33 Ivor L. Miller: „Religious Symbolism in Cuban Political Performance”. The Drama Review, XLIV, 

2000/2. 30–55.
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a kultúra az, amit összekötő vagy elválasztó elemként helyeznek előtérbe a karibi 
országok lakói.34 Hiszen Belize is az angol és skót kalózok földje volt a XVII. század-
tól kezdve, és a mai napig az egyetlen olyan állam a térségben, ahol az angol a hiva-
talos nyelv. Guyanát ugyan a hollandok gyarmatosították, de a XIX. században az 
angolokhoz került, így a mai napig szintén az angol a hivatalos nyelv az országban.

A fentiek alapján a történeti hagyományra alapozva számomra a Karib-térség 
fogalmát szigorúan a Kis- és a Nagy-Antillák szigetfüzérei alkotják, de sajátos belső 
határt lehet elkülöníteni a régión belül, amely alapvetően a spanyol nyelvű és az 
anglofón területek között húzódik. 1958 óta, a valaha brit uralom alatt álló Nyugat-
Indiák részéről jelentkező politikai és gazdasági integrációs törekvések erőfeszítései 
nyomán egyfajta imaginárius Karib-térséget próbáltak felmutatni. Kezdetben a volt 
angol gyarmatok éppen a spanyol nyelvű szigetek számbeli fölényével szemben (te-
rület és lakosság) igyekezeték megerősíteni magukat az integráció révén. A spanyol 
nyelvű területek esetében azonban nem volt szükség erre a mesterségesen szított 
közösségtudatra, mert mindig is – José Martí szavaival élve – a „mi Amerikánk”, 
azaz Latin-Amerika részének tekintették magukat, és ez az Amerika közös nyelvi-
kulturális hagyományaik miatt sohasem tagadta meg őket. Mára azonban megvál-
tozott a helyzet, a globalizációra adott válaszként az integrációnak egy másik foka 
jelentkezett, amely arra késztette az anglofón térséget, hogy a spanyol szigetekhez 
közeledjen. Kuba mindmáig érzéketlen maradt saját karibisága iránt, de újabban 
gazdasági érdekektől vezéreltetve elkezdte lassan felfedezni önnön karibi jegyeit.

Abstract
Defining the Caribbean 

In the past fifteen years researchers have reinterpreted the notion of the Caribbean, and this 
paper focuses on the analyses of the transformation. The oldest concept related to the topic 
concentrated on the chain of islands from Florida to Venezuela. The historical synonyms of the 
Caribbean islands were Antilles and West Indies. The common features of the region, the sugar 
plantations cultivated by forced labour of the slaves, were extended to Belize, Guiana (British 
Guiana) and Suriname (Dutch Guiana), although their territory belonged to the Mainland 
of Central America and South America.
The third interpretation concentrates on the geopolitical approach and includes, besides the 
historical definition the countries, the mainland of Central America (Guatemala, Honduras, 
El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama). The political and economical urge of the last 
century transformed the concept, which has embraced a wider definition, Cuenca del Caribe 
or the Caribbean Basin, the most common use today relating to the chain of the islands, the 
countries of mainland Central America, Guiana, Suriname, Mexico, Columbia and Vene-
zuela. Finally, the author attempts to create her own interpretation.

34 Ehhez lásd Richardson: i. m. 6.


