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A gazdaság jellemzői a függetlenné váló Dél-Amerikában  

Argentína, Brazília, Paraguay, Uruguay1 
 
 
A függetlenedési folyamat Latin-Amerika gazdaságtörténetében az egyik leg-

több figyelemre méltatott 19. századi tényező a korszakkal foglalkozó kutatók kö-
rében.2 Jelentős részben ezt a faktort teszik felelőssé a szubkontinens gazdasági 
arculatának sajátosságaiért: az emancipáció hosszan elhúzódó hatásaiért, és azért 
az egyre növekvő szakadékért, ami az életszínvonal tekintetében mutatkozik a tér-
ség és a fejlett országok között. Az okok első sorban a következőkben keresendők: 
a függetlenségi háborúk a politikai hatalom töredezettségéhez, a társadalom mili-
tarizálódásához valamint az emberi és az anyagi erőforrások háborús felmorzsoló-
dásához vezettek. A politikai nyugtalanság korszaka ráadásul az egykori gyarmatok 
számára nem ért véget a függetlenség elnyerésének pillanatában, a határok körüli 
viták és a polgárháborúk korszaka még évtizedekig folytatódott. A Spanyolország-
gal és Portugáliával való szakítás pedig nem hozta magával azonnal a korábban 
meglévő társadalmi és gazdasági struktúrák változását, a földtulajdonviszonyok és 
a munkakörülmények nem javultak (vagy romlottak) radikálisan és tartósan a füg-
getlenné válást követően3, bár számos átalakulás mégis megindult.  

A kereskedelem szabadsága megnövekedett, az ágazathoz kötődők köre kibő-
vült, bár a befektetések mértéke nem emelkedett kiugróan. Negatív hatással volt a 
belső növekedésre a korábban összefüggő, nagyobb földrajzi egységek vámközös-
ségének de facto megszűnése, a gyarmati pénzügyi rendszer összeomlása és bizo-
nyos értelemben az idegen tőke szabad beáramlása is, míg a külkereskedelmi mo-
nopólium megszűnése és a nemzetközi tőkepiachoz való könnyebb kapcsolódás 
vált a legfontosabb pozitív következménnyé. Hiszen az ibériai központú birodalmi 
igazgatási struktúra lerombolása azonnal megszabadította a gyarmatokat az euró-
paiak által kivetett adóterhektől és a kereskedelmi monopóliumtól, ugyanakkor 
hosszú távú előnyei is voltak, mint pl. az intézményrendszer modernizálódása.  

Ezek mellett a jelenségek mellett, a függetlenségi folyamat leglátványosabb kö-
vetkezménye mégis a gazdasági visszaesés volt. Az újonnan formálódó államokban 

                                                         
1 Az itt közölt tanulmány a készülő Latin-Amerika 1791-1826 - A gyarmatoktól a független államokig című 

átfogó kötet megírása során született. A szerző munkájához támogatást kapott a TÁMOP 4.2.1/B-09/1/KMR-
2010-003 „Európai léptékkel a tudásért, ELTE” projekt „Kultúrák közötti párbeszéd” alprogramjától.   

2
 Erről tanúskodnak a kérdést országonként vizsgáló tanulmánykötetek, hogy csak néhány példát említ-

sünk: PRADOS DE LA ESCOSURA, Leandro - AMARAL, Samuel (szerk.): La independencia americana: 
consecuencias económicas, Alianza Editorial, Madrid, 1993; illetve COATSWORTH, John H. - TAYLOR, Alan M. 
(szerk.): Latin America and the World Economy Since 1800, Harvard University Press, Cambridge, 1998. 

3 PRADOS DE LA ESCOSURA, Leandro: Colonial Independence and Economic Backwardness in Latin 
America, műhelytanulmány, Madrid, 2005.  http://eprints.lse.ac.uk/22482/1/wp10.pdf   (letöltés 2011. 
07. 16) 1-2. (letöltés: 2011. 08. 19.) 
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az egy főre vetített jövedelem egészen a 19. század közepéig nem érte el a gyarmati 
idők átlagát. Rövid távon az emancipáció előnyei csak alig-alig éreztették hatásukat 
az emberek általános életminőségén, míg a veszteségek és a negatív következmé-
nyek igen nyomasztóak voltak.4 Ami azonban kétségtelenül változatlan maradt az 
általunk vizsgált országokat – Argentínát, Brazíliát, Paraguayt és Uruguayt5 – illetően, 
az a földrajzi fekvésükből adódó meghatározottság, és ez korszakunkban gazdasági 
lehetőségeiket, sőt egymáshoz való viszonyukat is erősen determinálta.  

Az argentin vidék fő terméke már a gyarmati korszakban a marhahús és a bőr, 
valamint a gyapjú volt, amelynek legnagyobb piaca Európa volt. A bőr- és szőrme-
feldolgozás technológiai fejlődése könnyen exportálhatóvá tette ezeket a termé-
keket is, a sózott hús mellett. A 18. század közepétől Buenos Aires geostratégiai 
helyzete is felértékelődött, mivel ekkortól rutinszerűen jártak már hajók a Csen-
des- és az Atlanti-óceánon Perut és Európát összekötve, a Horn-fokot illetve a Ma-
gellán-szorost érintve. Ezek a tényezők adták a terület legfőbb értékét Spanyolor-
szág számára. Mikor III. Károly (1759-1788), illetve az Indiák ügyeivel megbízott 
minisztere, José de Galvez (1720-1787) hozzáfogott a sok sebből vérző birodalom 
ügyeinek rendezéséhez, egyik célja éppen az volt, hogy a La Plata vidék értékeit 
jobban kiaknázza. Mindez illeszkedett általános reformprogramjába, ami a korrup-
ció felszámolására, a gyarmati gazdaságból származó kincstári jövedelmek növelé-
sére, a védelem megerősítésére és az indiánok helyzetének rendezésére szolgált. A 
tengerentúli területek pénz- és gazdasági ügyeinek szigorúbb ellenőrzése mellett, 
III. Károly liberalizációs intézkedéseivel is növelni próbálta a jövedelmezőséget. 
1765-től előbb csak a Karibi-térségben, majd 1774-től amerikai birtokának többi 
részén is lehetővé tette a belső kereskedelmet, és Lima monopolhelyzetét meg-
szűntetve más városok is engedélyt kaptak az anyaországgal való közvetlen keres-
kedésre. A kikötőket a külföldiek előtt 1795-től nyitották meg korlátlanul. 

A Río de la Plata-i alkirályságot – nagyjából a mai Argentína, Uruguay, Paraguay 
és Bolívia területe, valamint Dél-Brazília és Chile egyes részei – 1776-ban választot-
ták le Peruról. Ezzel az intézkedéssel III. Károly elsődleges célja az volt, hogy a gaz-
dasági fellendülésének korát élő, időközben a Pampák és a Gran Chaco irányába is 
folyamatosan terjeszkedő, dél-atlanti tartományt szorosabb ellenőrzés alá vonja. 
Annál is inkább, mert idegen hatalmak – Brazília közelsége folytán a portugálok, és 
az utrechti békében rabszolga szállítási koncessziót szerzett angolok – is erősen 
érdeklődni kezdtek a terület iránt.6     

Az argentin gazdaság termékszerkezete a függetlenné válást követően sem válto-
zott meg lényegesen. A meglévő, első sorban textilipari termékek előállításával fog-

                                                         
4 PRADOS DE LA ESCOSURA: 2-3. Részletesen ld. BULMER-THOMAS, Victor – COATSWORTH, John H. 

- CORTÉS CONDE, Roberto (szerk.): The Cambridge Economic History of Latin America, 1. kötet: The 
Colonial Era and the Short Nineteenth Century, Cambridge University Press, New York, 2006. 

5 Ezek az államok gyarmatként a Spanyol Birodalom Río de la Plata-i alkirályságához (Virreino del 
Río de la Plata) valamint Portugália, Brazília és Algarve Egyesült Királyságához (Reino Unido de Portugal, 
Brasil e Algarves) tartoztak a függetlenségüket közvetlenül megelőző időkben. 

6 Vö. SZILÁGYI Ágnes Judit: A spanyol gyarmatbirodalom, IN: POÓR János (szerk.): A kora újkor tör-
ténete, Osiris Kiadó, Budapest, 2009. 396-400. 
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lalkozó üzemek (köztük néhány illegálisan létesített angol manufaktúra) nagy része 
Buenos Aires tartományban koncentrálódott, ami egyben továbbra is a kereskede-
lem központja volt, kedvező atlanti fekvése folytán megőrizve világkereskedelmi 
kapcsolatait. A tartomány centruma, nemzetközi kikötője változatlanul Buenos Aires. 
Társadalmában nem csak a helyi, hanem a külföldi kereskedők, bankárok, brókerek, 
szállítási vállalkozók is nagy befolyással rendelkeztek. A legális üzletek mellett jelen-
tős mértékű a feketekereskedelem és a csempészet.

7
 Különösen a rabszolgákkal való 

visszaélés, ami nem tűnt el egy csapásra a függetlenségi folyamattal, de még az em-
berkereskedelem definitív betiltásával (1812) sem. Az afrikaiakat Buenos Airesben 
tették partra és osztották el, innen indultak a belső területek, főleg észak felé, Chile 
irányába. A rabszolgarakományokkal együtt gyakran illegálisan behozott angol ipar-
cikkek is érkeztek az argentin kikötőkbe. Ugyanakkor Buenos Aires, lévén a környező 
vidék termékeinek exportközpontja (főleg a nyers bőré, melyből egyre többet állítot-
tak elő a világpiaci kereslet megélénkülésével, vagy bizonyos kiegészítő termékeké, 
mint pl. a faggyúlabdáé) egyes cikkek illegális kivitelét is bonyolította. Potosíból pl. 
ezüst rudak jutottak el a Río de la Plata torkolathoz, ahonnan a monopóliumokat és 
koncessziókat kijátszva kerültek külföldre.8 Bár az argentin gazdasági életben jelen-
tős szerepet játszottak a külföldiek, létszámuk korszakunkban még nem volt kiugróan 
nagy. (A bevándorlás mutatói majd csak az 1830-as évektől jeleznek hirtelen növe-
kedést.) 1810-ben a 46 ezres város lakói közül 1.000-en voltak a külföldi születésűek 
(2,2%), míg 1822-ben az 55 460 lakosból 3.749-en (6,8%), fele részben britek, akik 
jelentős lobbyerőt képviseltek, és saját érdekükben folyamatosan nyomást gyakorol-
tak a Buenos Aires-i kormányzatra.9  

A függetlenné váló argentin területen a regionálisan eltérő gazdasági érdekek mar-
káns törésvonalakat rajzoltak ki az egyes társadalmi csoportok között. A távolsági ke-
reskedelem tetemes részét a Buenos Aires-i gazdag kereskedők tartották kézben, akik 
politikai eszközökkel is igyekeztek pozíciójukat konzerválni, a központi hatalom meg-
erősítésével. Az atlanti part más vidékein működő üzletemberek ugyanakkor szintén 
részesedni kívántak a kereskedelmi jogokból és lehetőségekből. Számukra a nagyobb 
önállóság, a föderális elv erősödése lett volna kívánatos. Ugyancsak a föderális beren-
dezkedés hívei voltak az ország belső területének urai. Egyrészt a legnagyobb latifundi-
umok itt koncentrálódtak, a nagybirtokosok jelentős helyi politikai hatalommal rendel-
keztek (mint például Facundo Quiroga (1788-1835) La Rioja tartományban) és ennek 
védelmében léptek fel, ugyanakkor gyenge ipari kezdeményezéseiket is féltették a Bu-
enos Aires-i nyomástól, ezért protekcionista intézkedéseket sürgettek.10  

A partvidéktől (litoral) távolabb eső, belső területeken (interior) lévő birtokok el-
sősorban marhahúst termeltek, egyszerű módszerekkel, kis ráfordítással. A haszon 

                                                         
7
 Ennek jelentőségét emeli ki SKIDMORE, Thomas E. – SMITH, Peter H.: Modern Latin America, 3. 

kiadás, Oxford University Press, New York – Oxford, 1992. (1984) 68.  
8 DUTRÉNIT, Silvia: Uruguay, una historia breve, Instituto Mora, San Juan Mixcoac, 1994. 23-24. 
9
 REBER, Vera Blinn: British Mercantile Houses in Buenos Aires, 1810-1880, Harvard University 

Press, 1979. 40-41. 
10 Vö. WITTMAN Tibor: Latin-Amerika története, 2. kiadás, Gondolat, Budapest, 1978. 

(1971) 218. 
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növelését lényegében a konkurencia hiánya tette lehetővé. Azonban az 1810-es 
évekre visszaesés jellemezte az ágazatot, leginkább a függetlenségi háború illetve a 
szeparatisták és a központi hatalom között dúló csatározások következtében.11 

A 19. század folyamán, egészen az egységet teremtő argentin peso (Peso 
Moneda Nacional - m$n) 1881-es bevezetéséig, valódi monetáris anarchia jelle-
mezte az argentin pénzforgalmat. Több – esetenként a provinciák által kibocsátott 
- ezüst és arany érme volt forgalomban Real, Sol vagy Escudo elnevezéssel, amel-
lett, hogy a XIII. évi alkotmányozó gyűlés Potosí elfoglalása után (1813) arról dön-
tött, hogy ott saját pénzt veret, arany Solt és ezüst Realt, 1815-ben pedig ugyan-
ezekkel az elnevezésekkel új ezüstérmék bevezetésére került sor. Az első argentin 
bankjegy, a Peso Moneda Corriente ($m/c), amit papír pesónak is neveztek, nem 
volt ugyan konvertibilis valuta, de 1826. január 9-i kibocsátásától kezdve az 1881. 
november 4-i pénzreformig forgalomban volt Argentínában.12  

A brazil gazdaság lendületét mindig egy-egy kiemelt jelentőségű árucikk adta (a 
brazilfa, a cukor, az arany és kávé).13 Azonban ezek mellett mindig voltak kiegészítő 
termékek is, elsősorban gyapot, állatbőrök és dohány. De Santos városáról feljegyez-
ték, hogy 1798-ban , a világpiacon legkeresettebb cukor mellett termeltek itt kávét és 
rizst, készítettek cukornád pálinkát, szárított bőröket, gumit, manióka lisztet, fűrész-
árut, bálnazsírt és szárított halat.14 Az Amazonas vidékéről a tengeri kikötőkbe fűsze-
rek, dió, kakaó és vadállat prémek érkeztek. Az Egyenlítőtől északra korszakunkban fel-
lendült a dohánytermesztés. A portugál királyi udvar érkezése (1808) előtt azonban az 
ipari tevékenységek közül kizárólag a hajóépítést, a textil- és a vasipar bizonyos, a had-
sereg és a bányászat igényeit kiszolgáló ágazatait engedélyezték. Az újabb történeti ku-
tatások egyre több figyelmet fordítanak e kiegészítő termékeknek a belső forgalmára, a 
gazdaság sokrétűségére és a regionális sajátosságok hangsúlyozására. Arra a tényre, 
hogy a hatalmas területű Brazíliáról gazdasági vonatkozásban sem lehet homogén 
egészként beszélni, és igen nehéz általános törvényszerűségeket felállítani a magterü-
let és a peremvidékek vonatkozásában. Valamint arra a körülményre, hogy a 18. század 
közepétől a gyarmat és az anyaország gazdaságának korábbi viszonya átalakult, s ez 
egyre inkább Brazília túlsúlyát mutatta.15   

A napóleoni seregek elől menekülő portugál udvar Rio de Janeiróba érkezése a 
brazíliai arany- és gyémántbányászat legtermelékenyebb virágkorának végére, 
egyben a gyarmati gazdaság hanyatló korszakára esett. A 19. század elejét kettős 

                                                         
11 LYNCH, John: The Spanish-American Revolutions, 1808-1826, W.W. Norton & Company, New 

York, 1973. 81. Az állattenyésztésről részletesen ld. NEWLAND, Carlos - POULSON, Barry: Purely Animal: 
Pastoral Production and Early Argentine Economic Growth 1825-1865, IN: Explorations in Economic 
History  vol. 35, issue 3, 1998. július, 325-45. 

12 Vö. http://www.billetesargentinos.com.ar/ (letöltés: 2012. 01. 05.) 
13

 HORVÁTH Gyula: Ültetvény és politika – Tanulmányok Brazília történetéből, Szeged, 1996. 
19. 21-22.   

14 MOURA, Denise A. Soares de: Comércio na costa do Brasil no temerário ano de 1817, IN: 
Histórica - Revista Eletrônica do Arquivo Público do Estado de São Paulo, N

o
 41. 2010. április, 11. 

www.historica.arquivoestado.sp.gov.br (letöltés: 2011. 07. 05.)  
15 OLIVEIRA MARQUES, António Henrique de: History of Portugal, Columbia University Press, New 

York, 1976. 

http://www.billetesargentinos.com.ar/
http://www.historica.arquivoestado.sp.gov.br/
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krízis jellemezte: már hosszabb ideje tartott és a ciklusváltásban is kifejeződött az 
északi cukornádtermelés visszaesése, ugyanakkor az újabban felfutó bányaműve-
lés is válságba került. Az amerikai gyarmatára települő uralkodó sürgős intézkedé-
seket látott fontosnak, és ezek nyomán aztán javultak is az exportgazdaság muta-
tói. A brazil kivitel összértéke - 1801-1803-ban még 3,4 millió font körül volt - 
1821-22-re 4,2 millió fontra nőtt, s ez portugál valutában számolva 19 937 contot 
(1 conto = 1000 mil-réis = 1 000 000 Real) tett ki.

16
   

1808-ban János régens (a későbbi VI. János, 1816-1826), a portugál politika irá-
nyítója úgy határozott, hogy a brazil kikötőket megnyitja a külföldi hajók előtt, és 
engedélyezi a szabad kereskedelmet azokkal az országokkal, melyek nem állnak 
francia szövetségben. A behozatali vámot a külföldi termékekre egységesen 24%-
ban állapították meg, míg a Portugáliából érkező árucikkeket 16%-os vám terhelte. 
A portugál külbirtokok területe ekkoriban már nagy kiterjedésű atlanti partszakaszt 
foglalt magában, több fontos kereskedő várossal, melyek nem csak Európával, ha-
nem egymással, illetve spanyol-amerikai (pl. a Bahia-Montevideo reláció) kikötők-
kel is intenzív part menti hajózási és kereskedelmi kapcsolatban álltak. Kétség kívül 
a 100 ezres Rio de Janeiro volt a legnagyobb brazíliai kikötő, mely 1763 óta betöl-
tötte az amerikai portugál gyarmat fővárosának szerepét is. Északon a bahiai köz-
pont, a korábbi főváros, Salvador mintegy 60 ezres lakosságával, valamint a 30 
ezer lelkes Recife volt igen jelentős. Emellett felemelkedőben volt egy fontos déli 
város, São Paulo – úgy 20 ezren éltek itt ekkoriban -, mely a közeli Santos kikötőjén 
keresztül kapcsolódott be a tengeri kereskedelembe.18  

A gazdaságirányítás liberalizációja nemcsak a Portugál Birodalom számára volt elő-
nyös, hanem legfontosabb diplomáciai és kereskedelmi partnerének, Angliának is ér-
dekében állt. Az angol piacon a brazil áruk jelentősége (főként a gyapoté, de a cukoré 
és a rabszolgáké is) különösen akkor növekedett meg, mikor elkezdődött az észak-
amerikai függetlenségi háború. Cserébe a szigetország iparcikkeket szállított. A britek 
kivételezett pozíciójukat Brazília függetlenné válása után is igyekeztek biztosítani, vi-
szonzásképpen segítették az új császárság nemzetközi elismerését: még 1810-ben több 
szerződést írtak alá a Brazíliában tartózkodó portugál királlyal barátsági, kereskedelmi, 
hajózási megállapodásokat, melyeket 1826-27-ben az immár független Brazíliával 15 
évre megújítottak. Megegyezés született a rabszolga kereskedelem és az inkvizíció te-
vékenységének brazíliai beszűntetéséről is. Ezeknek a britek számára előnyös megálla-
podásoknak a fenntartása volt aztán a feltétele annak, hogy az angol kormány elismer-
je (1826) és a nemzetközi diplomáciában támogassa a függetlenné vált Brazíliát is.  

A 19. század első évtizedeinek gazdaságpolitikája egészen más volt, mint annak 
idején I. Mária korának merkantilizmusa, mikor még (1785 óta) tiltották, hogy a 
gyarmati területeken üzemek létesüljenek, és a tengeren túli birodalomrészek 
gazdaságát teljes egészében a portugáliai érdekeknek rendelték alá. János herceg 

                                                         
16

 Az adatokat vö. ABREU, Marcelo de Paiva - LAGO, Luiz Aranha Correa do: A economia brasileira 
no Império, 1822-1889, www.econ.puc-rio.br/pdf/td584.pdf (letöltés: 2011. 08. 19.) 2. 

18 Jelentőségükről újabban ld. OSÓRIO, Helen: O imperio portugués no sul da América. Estancieros, 
lavradores e comerciantes, UFRGS, Porto Alegre, 2007. 168. 

http://www.econ.puc-rio.br/pdf/td584.pdf
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első, már brazíliai tartózkodása alatt kiadott rendeleteiben újfajta, liberalizációs 
törekvések érvényesültek. Rio de Janeiróba érkezése évében több, a gyarmat önál-
lósodása szempontjából fontos gazdasági lépést tett. Nemcsak a kikötőket nyitotta 
meg, de 1808-ban felfüggesztette az ipari tevékenységre vonatkozó tilalmat, rá-
adásul a helyben előállított anyagok mellett az importból származók feldolgozását 
is megkönnyítette azzal, hogy vámmentességet adott a manufaktúrák működésé-
hez szükséges nyersanyagok és gépek behozatalára. 1808-ban létrehozták a Brazil 
Nemzeti Bankot (Banco do Brasil). Addig viszonylag kis értékben forgott a portugál 
pénz a brazíliai gazdaságban, sok üzlet az árucserén alapult. Az élénkülő kereske-
delemnek azonban egyre több fizetőeszközre volt szüksége, és a bank megkezdte a 
papírpénz kibocsátását. Ugyancsak 1808-ban állítottak fel egy királyi tanácsot a ke-
reskedelem, a mezőgazdaság, az ipar és a hajózás irányítására. 1816-ban megtiltot-
ták a külföldieknek, hogy részesedéshez jussanak a brazil kikötők közti belső keres-
kedelemből, bár ez a reláció dinamikusan bővült, és nemcsak Rio de Janeiro fejlő-
désének adott lendületet, hanem más városok virágzásához is hozzájárult. Különö-
sen intenzív interregionális kapcsolat jött létre Bahia és a La Plata vidék (Buenos 
Aires, Montevideo) között, nagyjából 1811-21-ig. Míg a déliek szárított húst szállí-
tottak a braziloknak, addig cserébe északról rabszolga szállítmányok indultak út-
nak.19 (Hiába próbálták 1815-ben megszűntetni az emberkereskedelmet az Egyen-
lítőtől északra fekvő brazil vidékeken, és hiába írták alá később a brit-brazil egyez-
ményt arról, hogy 1830-tól az utóbbiak is végleg beszűntetik a rabszolga kereske-
delmet, ezt az üzletágat még évtizedekig nem sikerült teljesen felszámolni.20) 

Említhetünk egy másik Amerikán belüli külkereskedelmi relációt is (ez folyami, 
szárazföldi kapcsolat volt), a brazilok Paraguay-jal bonyolított üzleteit, melyek per-
sze főleg a La Plata torkolat vérkeringésétől elszigetelt, tengerpart nélküli szom-
széd ország számára voltak létfontosságúak. A bezárkózás politikáját követő asun-
cióni diktátor, dr. Francia 1821-től, az Itapua vidéken keresztül, Brazília felé nyitha-
tott kaput a külvilágra. Itt eleinte csak korlátozottan, majd 1823-tól viszonylag sza-
badon virágzott az árucsere: a paraguayi állam főként fegyvereket és muníciót 
szerzett be, cserébe saját termékeit (maté-tea,21 dohány) értékesítette.22 

A brazil agrártermékek előállítása döntően majorsági gazdálkodás keretei között 
történt. Monokultúrás, rabszolgamunkára épülő nagybirtokokon termelték a legfon-
tosabb exportcikkeket. Ezek közül - a portugál királyi család érkezése és a független 
Brazília létrejötte közötti időszakban - a cukor és a gyapot mellé a harmadik helyre 
zárkózott fel a kávé. A legjellemzőbb agro-manufakturális, gazdasági/társadalmi egy-

                                                         
19 Vö. PRADO Jr., Caio: História econômica do Brasil, Brasiliense, São Paulo, 1998. 129. 
20 BORUCKI, Alex: The ‘African Colonists’ of Montevideo: New Light on the Illegal Slave Trade to 
Rio de Janeiro and the Río de la Plata (1830-42),Slavery and Abolition, vol. 30, N

o
 3, 2009. szeptem-

ber, (427-444) 428. 
21 A spanyolul yerba mate, portugálul erva mate nevű növény Európában missziós- vagy jezsuita-

tea, esetleg Paraguay- vagy Szent Bertalan-tea néven vált ismertté. Élénkítő ital készül belőle, fogyasz-
tása a mai napig is rendkívül népszerű Argentínában, Dél-Brazíliában, Paraguayban és Uruguayban.   

22 Vö. WILLIAMS, John Hoyt: Parauayan Isolation under Dr. Francia: A Re-Evaulation, Hispanic Ame-
rican Historical Review, Vol. 52. No 1. 1972. 102-122. 
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ség mégis a cukortermelő birtok (engenho) maradt, ahol a nyerstermék feldolgozása 
is történt, és melynek legfontosabb alkotórészei: a cukor ültetvény, a cukormalom, a 
szolgaszállások, az udvarház és a kápolna. Az egymástól nagy távolságra lévő és kiter-
jedt majorságok önálló, elszigetelt társadalmi egységet alkottak, ahol a birtok ura 
szinte korlátlan hatalommal rendelkezett. A monokultúrás termelés miatt az alapve-
tő élelmiszerek hiánya olykor szorongatóan sújtotta a lakosságot.  

A cukornád ültetvényektől biztos távolságban, messze délen, Rio Grande do 
Sulban voltak a nagy brazil marhatenyészetek. Mivel az állattartás kevesebb mun-
káskezet igényelt, itt jóval kisebb számú rabszolga élt egy-egy birtokon, mint az ül-
tetvényeken. Uraikkal és a velük dolgozó szabad pásztorokkal viszonyuk személye-
sebb volt, és fegyverforgató, lovas csordásokként nagyobb szabadságot élveztek, 
mint az engenho-kra került feketék. Az állattenyésztés sosem volt a brazil gazdaság 
exportágazata, de fontos volt, mint másodlagos szektor. A 18. század végének vi-
lágkereskedelmét felbolygató európai problémák (az észak-amerikai angol gyarma-
tok függetlenné válása, a francia forradalom és a napóleoni háborúk) hatására a 
brazil mezőgazdasági termékek, a cukor, a dohány, a rizs és különösen a gyapot 
konjunktúrája, kiegészülve az állattenyésztés hasznával, ellensúlyozni tudta a bá-
nyajövedelmek radikális csökkenését.  

A brazil bányaművelés első sorban arany és gyémánt kitermelésre szakosodott. 
Már korábban is folyt aranymosás – viszonylag kis hozammal - São Paulo, Paraná 
és Bahia területén, a felvirágzó bányászat azonban ugrásszerűen növelte a kiter-
melhető nemesfém és drágakő mennyiségét. Ugyanakkor a 18. század közepétől 
az új lelőhelyek feltárása a bányászati központok áthelyeződését hozta, a súlypont 
Minas Gerais, Mato Grosso és Goiás területére tevődött át. Ekkortól Brazília vált a 
világ legnagyobb aranytermelőjévé a teljes mennyiség mintegy 40%-át adva, ami 
annyit jelentett, hogy 1701 és 1800 között 800-900 tonnányi aranyat termeltek 
ki.23 Ennek a mennyiségnek a 80%-a Minas Geraisból származott. A bányászat sok 
európait vonzott erre a vidékre - vállalkozókat és a királyi adminisztráció alkalma-
zottait -, illetve nagyszámú fekete rabszolga alkalmazását tette szükségessé. A ne-
mesfém és a drágakő értékesítéséből származó gazdagság néhány városban akku-
mulálódott (Ouro Preto, Mariana, Diamantina). Ezeknek a városoknak a társadal-
ma jelentős részben fehér volt, városias, középosztályi életformával, jó piacot te-
remtve a művészeti alkotásoknak és a luxuscikkeknek. Az arany a portugál állam-
nak is sokat jövedelmezett, mivel rögzített adója (az aranypor vagy arany lemez 
formájában beszolgáltatandó 20%) mellett a kincstár minimális hasznát (derrama) 
is rögzítették. A bányák hozamától függetlenül a brazíliai aranyból évente legkeve-
sebb 100 arroba (kb. 1.500 kg) mennyiséget mindenképpen össze kellett adniuk az 
aranyászoknak a korona számára. Ez a teher a bányák hanyatlásával (főként 1765-
től) egyre elviselhetetlenebbé vált, ami elégedetlenséghez vezetett. Végső soron 
ez is a függetlenségi törekvések közvetlen okai között szerepelt. 

                                                         
23 Az aranytermelési adatokról, a portugál kincstárba ebből befolyó illetékek mértékéről egy kitűnő 

elemző tanulmány: SOUSA, Rita Martins de: Brazilaian Gold and the Lisbon Mint House (1720-1807), e-
JHP, vol.6. No 1. 2008. nyár, 1-22.   
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A brazíliai gyémántbányák fénykora 1725-1860-ig tartott. Ezt a drágakövet leg-
gyakrabban a folyók hordalékában, medrében találták és onnan mosták ki. Sokszor 
más, értékes ásványkinccsel együtt fordult elő (drága- és féldrágakövekkel, mint pl. 
a turmalin, a kvarc- vagy a cirkonkristály, és fémek pl. a titánium és a vas oxidjaival, 
vagy éppen aranyérccel). Kitermelése a korona monopóliuma volt, amit a kincstár 
koncesszióba adott a „királyi ötöd”, azaz 20%-os részesedés fejében, és felügyelte, 
szabályozta a feldolgozást is. Ilyen feltételek mellett évente 50 ezer és 250 ezer 
karát között mozgott a bányavállalkozók által értékesített gyémánt mennyisége. A 
legnagyobb hozamú lelőhelyek Minas Gerais területén voltak, különösen – ahogy a 
város neve is utal rá (diamante = gyémánt) - Diamantina környékén, de Bahiában 
és a mai São Paulo, Paraná, Goiás és Mato Grosso állam folyóiból is sok gyémántot 
mostak ki a 19. század közepe táján. 

A független Brazília trónjára lépő I. Péter (1822-1831) császár lényegében apja 
gazdaságpolitikáját folytatta, és liberális adópolitikával igyekezett ösztönözni a 
termelést. Azonban 1820-tól kezdődően a brazil gazdaságot több negatív hatás ér-
te, ami 1840-ig elhúzódó válságot okozott. A világpiacon esett a gyapot (jelentős 
konkurenciát jelentett az egyesült államokbeli termelés), a kakaó és a cukor (eb-
ben Kuba volt a legfőbb versenytárs) ára, a kávétermelés pedig, bár felfutóban 
volt, még nem tudta kiegyensúlyozni a kereskedelmi mérleget. Brazília ekkorra el-
vesztette hagyományosan legnagyobb, afrikai dohánypiacát is. 1821-ben a portu-
gál királyi család hazatérése rendkívül megterhelte az államháztartást, hiszen a köl-
tözés költségein túl sok értéket (ékszereket és a kincstár egyéb tárgyait) vont ki 
Brazíliából, ráadásul az udvar és környezete a nemzeti bank által kibocsátott bank-
jegyekben fekvő vagyonát fémpénzre váltotta és úgy vitte Lisszabonba. (1829-ben 
a bank végül be is zárta kapuit.) A függetlenné válást követően - bár ez Brazília ese-
tében viszonylag békésen zajlott, és így fegyveres harc és annak költsége nem ter-
helte a fiatal államot - a portugálokkal való megegyezés (1825) feltétele az volt, 
hogy az elszakadó birodalomrész vállalja át az addig felhalmozódott államadósság 
ráeső részét. Ez lényegében a Lisszabonnak fizetett mintegy 2 millió font sterling 
kárpótlásnak felet meg, amit csak angol kölcsönből lehetett fedezni. Így Brazília 
önálló életét rögtön egy igen jelentős adósságállománnyal kezdte. A gazdasági 
visszaesés időszakában a kormányzat vámjövedelmei csökkentek, a brazil pénz pe-
dig leértékelődött a nemzetközi valutapiacon. Hiába próbálták karcsúsítani az á l-
lamot és megnyirbálni az udvar kiadásait. A fedezet nélküli kölcsönök, az infláció, a 
császár által kibocsátott rézpénz nagymértékű hamisítása és az elkerülhetetlen 
bankcsőd olyan pénzügyi krízist idézett elő, ami az egyik legfontosabb tényezőként 
járult hozzá I. Péter 1831. április 7-i lemondásához. 

Paraguay talán legnagyobb természeti kincsét mindig is hajózható folyói jelen-
tették. A területén formálódó gazdaság szerkezete igen egyszerű volt a független-
né válást megelőző időkben. Az agrárágazat az önellátás szintjén állt, és csak né-
hány exportcikket, mezőgazdasági terméket vagy bányakincset termeltek nagyobb 
mennyiségben. Az értékes fafélék, a dohány, a cukor és a méz mellett a legfonto-
sabb paraguayi árucikk a maté-tea volt, ami bőségesen és kiváló minőségben ter-
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mett, főleg Villa Real környékén, és jó piacra talált szinte egész Dél-Amerikában. A 
monokultúrás ültetvényeken (yerbales) a jó termést hozó években akár 300 ezer 
arroba (1 arroba közelítőleg 15 kg) tea is megtermett, de sosem volt kevesebb, 
mint 200 ezer arroba. Igaz, ez a mennyiség még így is jóval alatta maradt a lehető-
ségeknek, hiszen a termelők nem voltak különösebben érdekeltek a hozamok nö-
velésében. A termést Santa Fében gyűjtötték össze. Itt volt az elosztó központ, 
ahonnan aztán Buenos Airesbe, Tucumánba, Potosíba, illetve Peru és Chile felé in-
dultak tovább a szállítmányok. Más paraguayi mezőgazdasági cikkek – főleg a do-
hány - termesztése elavult technológiával történt, és csak nehézkesen, sokszor sú-
lyos adókkal terhelten jutottak el a külpiacokra. Kiáltó ellentét mutatkozott a terü-
let kiváló természeti adottságai és szegénysége között.26  

A Dél-Amerika szívében fekvő paraguayi provincia ültetvényei mindig is mun-
kaerőhiánnyal küzdöttek, köszönhetően annak a katonai védelmi rendszernek, 
mely a spanyol reguláris haderő helyett a helyi lakosokra bízta a gyarmati határok 
védelmét. Ez a pionír korszakban talán még hatékony módszernek bizonyult, de a 
későbbiekben jelentős mértékben hátráltatta a mezőgazdasági termelést.27 

A kereskedelem és az államigazgatás kulcspozícióit Paraguay tartományban döntő-
en félszigeti spanyolok tartották kézben a függetlenné válás előtt. Ez a gazdag elit va-
gyonát különféle javakban (föld, állatállomány, kereskedelmi készletek) tartotta, mivel 
formális bankrendszer nem létezett és a pénzforgalom is elenyésző volt. A spanyolok 
beáramlása különösen a 18. században erősödött fel azután, hogy III. Károly (1759-
1788) liberalizálta birodalma kereskedelmi szabályait, és azt követően, hogy 1776-ban 
a Río de la Plata-i alkirályság önállósodásával több adminisztratív pozíciót kellett betöl-
teni Paraguayban is.28 Az ide került európaiak többsége a provincia központjában, 
Asunciónban telepedett le, ahol meghatározó szerepük volt a város és a tartomány ve-
zetésében, ugyanakkor mindig bizonyos alárendeltségben maradtak Buenos Aires-szel 
szemben. A függetlenségi törekvéseket ezért itt kezdettől fogva motiválta az a vágy is, 
hogy megszabaduljanak a Buenos Airesnek fizetett súlyos adóktól. Nem véletlen tehát, 
hogy az Asunción környékiek önálló gyűlése megalakulását követően nem sokkal, már 
1811-ben protekcionista gazdaságpolitikát kezdeményezett. 

Paraguay folyami kereskedelmét kezdettől fogva szintén az atlanti parti kikötő 
kontrollálta, és ő volt hasznának fő vámszedője is, ilyen módon hozva egyre inkább 
függő helyzetbe Asunciónt. Utak hiányában a szárazföld belsejébe zárt provincia, 
majd a természeti adottságokat megöröklő önálló ország kereskedelme nemcsak Eu-
rópával, de Amerika más részeivel is szinte kizárólag a jól hajózható (első sorban a 
Paraguay és a Paraná) folyókon zajlott.29 Ezért volt kereskedelmére nézve végzetes 

                                                         
26 Bővebben ld. WHIGHAM, Thomas L. - COONEY, Jerry W. (szerk.): Campo y frontera – El Paraguay 

al fin de la era colonial, Editorial Servilibro, Asunción, 2006. 
27 Vö. ARECES, Nidia R.: La política de tierras en Concepción, frontera norte paraguaya, durante el 

gobierno de Carlos A. López, Prohistoria, II. évf., no.2., 1998. (93-106) 93. 
http://saavedrafajardo.um.es/WEB/archivos/Prohistoria/002/08.pdf (letöltés: 2011.07. 20.) 

28 A spanyol kereskedelmi és államigazgatási reformokról bővebben ld. SZILÁGYI (2009): 388-402. 
29 A folyami kereskedelem jelentőségét részletesen ld. WHIGHAM, Thomas L.: Lo que el río se llevó. 

Estado y comercio en Paraguay y Corrientes, 1776-1870, CEADUC, Asunción, 2009.  



 
 

Háborúk, békék, terroristák. Székely Gábor 70 éves. Főszerkesztő: Majoros István. Szerkesztők: Faragó Gábor – Forgó 
Zsolt – Háda Béla – Madarász Anita, ELTE, Új-és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék, Budapest, 2012. 

 
554 

intézkedés, mikor Buenos Aires, hogy az Egyesült Provinciákhoz csatlakozni nem kí-
vánó, szakadár tartományt térdre kényszerítse, elzárta kijáratát a Río de la Plata tor-
kolat és az Atlanti-óceán felől, ráadásul magas vámokkal sújtotta a Paraguayból más 
úton-módon érkező árukat is. 1817-ben például blokkolta a szomszéd köztársaság 
dohányexportját, és ehhez a blokádhoz csatlakozott Corrientes, Entre Ríos és Santa 
Fe vezetése is. Ezek szintén feltartóztatták és erősen megvámolták a paraguayi hajó-
kat, körbezárva, elszigetelve a függetlenségért küzdő országot. Az asuncióni diktá-
tornak, dr. Franciának (1766-1840) küldött fegyvereket pedig azonnal elkobozták. 
Válaszul dr. Francia kalózkodásnak minősítette viselkedésüket, és minden kapcsola-
tot megszakított velük, de országa határain kívül így is tehetetlen volt. Paraguay tel-
jes elszigetelődéséhez vezetett rossz viszonya a szomszédos területekkel.  

A diktátor különösen 1822 után már szinte mindenkit ellenségnek tekintett. Beje-
lentette, hogy addig semmit sem vásárol a környező argentin provinciáktól, amíg a 
folyami blokádot fel nem oldják vele szemben.30 Mivel a külkereskedelmet állami 
monopóliumként kezelte, és nagyon vigyázott arra, hogy a mérlegben az export ér-
téke nagyobb legyen az importénál, ezüst és arany nem kerülhetett ki az országból. 
Dr. Francia a felhalmozott nemesfém készletet tekintette Paraguay gazdasági függet-
lensége és stabilitása zálogának. Kiáramlását azzal is próbálta akadályozni, hogy 
pénzt sem veretett. Kis mennyiségű külföldi fizetőeszköz forgalomban volt ugyan, de 
az ország első saját érméinek és bankjegyeinek kiadására csupán az 1840-es évek kö-
zepén, Carlos Antonio López (1792-1862) elnöksége idején kerülhetett sor.    

Mikor dr. Francia hatalomra került egy ideig még azt remélte, hogy ebből a függés-
ből majd angol támogatással kitörhet. Igyekezett elérni a folyami hajózás szabadságát, 
és ehhez közvetlenül európai, elsősorban angol kapcsolatokat keresett. Kezdeti tervei 
szerint a korábbi forgalomnál nagyobb arányban várt volna import iparcikkeket, azon 
belül is hadianyagokat, amit paraguayi nyersanyagokkal kívánt ellentételezni.

31
  

Az ország bezárkózásának problematikája egyébként mindig is foglalkoztatta a 
történészeket, ugyanúgy, mint annak a szerepnek a megítélése, amit dr. Francia 
illetve a paraguayi állam töltött be a gazdaság irányításában.32 Sokáig konszenzuá-
lis volt az az álláspont, hogy a diktátor teljesen elszigetelte országát a külvilágtól, 
azonban ma már tudjuk, hogy az izoláció nem volt teljes. Egyrészt az argentin blo-
kád nem zárt folyamatosan és tökéletesen, hiszen Paraguay helyzete szorosan ösz-
szefüggött az Egyesült Provinciák belső erőviszonyaival, Buenos Aireshez fűződő 
pillanatnyi kapcsolatukkal, önálló politikai, gazdasági-kereskedelmi törekvéseikkel. 
Így például 1822-ben Corientes tartomány akkori kormányzója, Juan José Blanco 
(1778-1825) együttműködést ajánlott dr. Franciának.33 De arról is tudunk, hogy 
egyszer, 1819-ben - talán a kapitány rátermettségének vagy éppen egyes kikötői 
hivatalnokok korruptságának köszönhetően – legalább egy hajónak biztosan sike-

                                                         
30 LYNCH: 113-114. 
31

 LYNCH: 112-113. 115. 
32 Értékeléséről bővebben ld. COONEY, Jerry W.: The Many Faces of El Supremo: Historians, History, 

and Dr. Francia, History Compass, Vol. 2. 2004. január, 1-18. 
33 WILLIAMS: 106. 
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rült megtörnie a blokádot, amin így a kor viszonyaihoz képest jelentős rakomány 
haladhatott át: 70 t maté-tea, 351 nagy bála dohány, 500 állatbőr, cukor és méz 
érkezett Paraguayból az óceán partjára. Buenos Airesből visszafelé pedig búzát, 
ruhaneműt, acélt, sört, csokoládét, bort és olívaolajat szállítottak.34 

Az illegális „kiskapuk” mellett a Paraguay elszigeteltségét oldó másik lehetőség 
az a két nagyon vékony kereskedelmi hajszálér volt, mely az országot legális mó-
don kötötte a külvilághoz. Két folyami kikötő, melyeken keresztül - ugyan teljes 
mértékben a diktátor által kontrollált módon -, de mégis működhetett bizonyos 
külkereskedelem. Az egyik ilyen kis kikötő Pilar, mely a Paraguay és a Paraná folyók 
összefolyása és a főváros, Asunción között helyezkedik el. Az itt bonyolított üzle-
tekben természetesen érvényesült a dr. Francia féle kézi vezérlés. A diktátor min-
den árut és árlistát személyesen ellenőrzött. Maga mérlegelte: szüksége van-e az 
országnak az adott termékre, és megfelelő áron kínálják-e a kereskedők.35 Igen 
gyakori volt, hogy ezen az úton fegyvereket és lőszert hozatott, de saját személyes 
használatára olykor - a paraguayiak számára egyébként tilalmas - külföldi könyve-
ket és folyóiratokat is rendelt, 1831-ben például egy négykötetes Napóleon élet-
rajzot.36 A pilari árucserét főleg angol üzletemberek bonyolították. Ők közvetítet-
ték az importcikkeket a helyi kereskedőknek, akik a legszívesebben ruhaneműt, 
kávét, étolajat, ecetet, bort, sót és acél termékeket vásároltak tőlük. Cserébe kínál-
tak maté-teát, dohányt, kikészített állatbőröket és gyapotot. A Pilarba érkező hajók 
Buenos Aires felől jöttek, ami arra mutat, hogy a folyami kereskedelmet nemcsak 
Paraguay, de Argentína felől sem sikerült teljesen blokkolni.   

A másik kereskedelmi csatorna Brazíliával kötötte össze Paraguayt, és az ország 
délkeleti részén, a Paraná folyó mentén, az egykori jezsuita missziók területéhez tarto-
zó mai Itapua megye területén át vezetett. Közvetítő centrumként a brazíliai missziók 
vidékén (a mai Rio Grande do Sul állam) fekvő São Borja nevű városka szerepelt. Brazí-
lia, mint Buenos Aires fő riválisa szívesen segítette Paraguayt, és kölcsönösen előnyös 
kereskedelmi kapcsolatokat épített ki vele 1822 után. 1824-ben konzuli és kereskedel-
mi megbízotti minőségben brazil diplomatát is küldtek Asunciónba. 1825 után elsősor-
ban magánszemélyek működése révén, virágzó kereskedelmi kapcsolatokat építettek 
ki Paraguay-jal. Dr. Francia országa fő exportcikkeit (maté-teát, cukrot, dohányt és még 
néhány más mezőgazdasági terméket) értékesítette Brazíliában iparcikkekért cserébe. 
Ennek a forgalomnak nem volt olyan nagy a volumene, hogy akár csak megközelítette 
volna a gyarmati idők szabad kereskedelmének nagyságrendjét, amit a paraguayi pro-
vincia spanyol-amerikai partnereivel bonyolított. Ezért a Piláron illetve Itapuán keresz-
tül folytatott legális üzletek mellett szép számmal voltak illegális export-import ügyle-
teket is. John Hoyt Williams szerint ezek nagyságrendje 1826-27-ben megegyezett a 
legális kereskedelemével. Ugyanakkor az ellenőrzött forgalomból a kincstár meglehe-
tősen nagy vám és adóbevételre tett szert, a csúcsév 1827 volt.

37
 Mindezek alapján a 
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 Uo. 105-106. 
35 Uo. 107. 
36 Uo. 109. 
37 Uo. 108. 
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történészek azt feltételezik, hogy a kedvezőtlen körülmények ellenére a dr. Francia-
rezsim idején jelentős kereskedő elit működött Paraguayban.  

A gazdasági függetlenség megteremtése érdekében a bezárkózás mellett dr. Fran-
cia az állam mindenre kiterjedő kontrollját vezette be, és kereste az importhelyettesítő, 
alternatív megoldásokat. 1822 után, mikor a diktátor hatalma totálissá vált, állama lé-
nyegében a teljes paraguayi gazdaságot szabályozta: a búza- és a gyapottermelőknek 
szigorú kvótákat kellett teljesíteniük; a maté-tea termesztése állami monopólium lett; a 
mezőgazdaság diverzifikálása érdekében a maté, a dohány és a cukor mellett egyre 
fontosabb haszonnövény lett a rizs, a gyapot, a kukorica és a zöldség félék, valamint 
megnőtt az állatbőrök feldolgozásának jelentősége is. Dr. Francia ambiciózus önellátási 
programja azonban nemcsak a kereskedőket hozta lehetetlen helyzetbe, de a lakosság 
általános életszínvonalát is igen kedvezőtlenül befolyásolta.  

Az állam amellett, hogy a magánszektort teljesen ellenőrzése alatt tartotta, 
termelőként is a gazdaság egyik legfontosabb szereplőjévé vált. Földterületeit egy-
re jobban kiterjesztette, gyakran élve a kisajátítás különböző formáival. Egyrészt a 
korábbi spanyol koronaföldeket vette birtokba, melyek a paraguayi állami földva-
gyon mintegy felét tették ki, ide tartoztak az 1767-ben kiűzött jezsuiták birtokai is. 
Dr. Francia később államosította a többi szerzetesrend földjét is, ahogy politikai 
ellenfeleiét is elkobozta, így növelve tovább az állam tulajdonában lévő területe-
ket. A kincstár a kisajátított földek egy részét felparcellázta és szerény bérleti dí-
jért, hosszú távra, szegény családoknak adta művelésre. Így jöttek létre az estacias 
vagy chacaras de la patria néven ismert kisgazdaságok. A földek másik részén ál-
lami gazdaságokat (estancias del estado) létesítettek. Ezeknek a birtokoknak a 
nagy része éppen a diktátor intézkedései nyomán, állami kezelésben vált először 
igazán jövedelmezővé. A termelésben a szabad - gyakran guaraní indián – bérlő-
kön és családtagjaikon kívül afrikai rabszolgák

38
 és fegyencek is dolgoztak. A mo-

nokultúrás ültetvényeken kívül az állami földeken jó néhány ló és öszvér tenyész-
tésre specializálódott birtok létesült. A chacaras de la patria bérlőinek kisgazdasá-
gában felnövekvő állománnyal sikerült kiváltani a korábban nagyrészt Entre 
Ríosból származó igavonó állatok importját. Ezen kívül, ezek a tenyészetek látták el 
hússal az 5 ezer fős reguláris katonaságból és 25 ezer milicistából álló paraguayi 
hadsereget, és fedezték a főváros lakosságának hússzükségletét is. Míg az állami 
gazdaságok döntően exportra termeltek.39  

A mezőgazdaság sikerei mögött messze elmaradtak az ipar eredményei. Bár dr. 
Francia igyekezett ösztönözni a meglévő néhány egyszerű, főleg textilipari üzem 
működését, de jelentősebb tőkebefektetés és képzett munkaerő hiányában ezek 
nem lettek igazán prosperáló vállalkozások.  

A központi irányítás részsikerei ellenére Paraguay gazdasága lényegében stag-
nált a függetlenség kivívását követő évtizedekben. Ennek legfőbb oka a szinte tel-
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 A paraguayi afrikai rabszolgákról bővebben ld. PLÁ, Josefina: Hermano negro: la esclavitud en el 
Paraguay, Paraninfo, Madrid, 1972. A kötetből néhány esszét újra kiadtak a bicentenárium alkalmából: 
La esclavitud en el Paraguay, Intercontinental Editora, Asunción, 2010.  

39 ARECES: 99-100.  
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jes elszigetelődés (külkereskedelmi lehetőségek beszűkülése és a tőkebefektetések 
hiánya) és a diktatórikus központi vezérlés volt. Amellett, hogy Buenos Aires-szel 
nem sikerült rendezni a kapcsolatokat (ebben a relációban pl. a Paraguay-tea he-
lyét teljesen a brazil maté vette át), a hagyományos paraguayi kiviteli cikkek közül 
a maté és a dohány fontos piacokat vesztett Chilében és Peruban is.  

Uruguay – A Banda vagy Provincia Oriental, vagyis a Keleti Tartomány néven 
emlegetett birodalomrész elsődleges hasznosítási módja a spanyol időkben a fél-
nomád marhacsordák legeltetése volt. Ezért a történetírás nemcsak a „határzóna” 
vagy a „végek” (Banda –frontera) elnevezést, hanem a „csordák vidéke” (Banda-
vaquería) kifejezést is használja a mai Uruguay koloniális korszakának jelölésére.40 
A La Plata-i alkirályságnak ezt a részét eleinte szinte kizárólag vad, szabad, saját 
törvényei szerint élő corambrerók lakták – az elnevezés annyit tesz: a marhabőr 
kikészítésével és eladásával foglalkozó férfi.41  

A terület periférikus helyzete azzal változott meg, hogy Buenos Aires egyre in-
tenzívebben kapcsolódott be a világkereskedelembe, így a hozzá közel fekvő Ban-
da Oriental termékei is piachoz jutottak, szerepe felértékelődött. Az itt termelt 
nyersbőr egyre keresettebbé vált az atlanti kereskedelemben. A történészek becs-
lései szerint a 18. század elején a kiváló természeti adottságoknak köszönhetően a 
– főként szarvasmarhából és juhból álló – jószágállomány már mintegy 25 milliósra 
tehető.42 A La Plata folyó partján egy újabb spanyol kikötő és kereskedelmi köz-
pont is fejlődésnek indult, az 1726-ban alapított Montevideo. Ettől függetlenül, a 
csordák vidéke még sokáig a Buenos Aires-i városi tanács fennhatósága alatt ma-
radt, és gazdasági értelemben is oda csatlakozva alkotott egységet.  

Ahogy az állatbőr egyre kurrensebb exportcikké kezdett válni, előállítását a 
földtulajdonosok mindinkább szabályozott keretek közé akarták szorítani. Igyekez-
tek a birkanyájak és a marhacsordák területét behatárolni, az állatok létszámát re-
gisztrálni, a bőr és hús (főleg a sózott hús) mennyiségét és minőségét ellenőrizni. 

A föld nélküli, szabad marhapásztorokat ezen a vidéken is gauchonak nevezik. A 
tenyészetek tulajdonosai közülük általában idénymunkára szerződtették a csordáso-
kat (changadores), akik fehér telepesek vagy indiánok voltak, és dolgoztak nemcsak a 
spanyol, de a portugál (hiszen közel van Brazília) vagy angol kereskedőknek, birtoko-
soknak is. Ezek egyébként megszaporodtak, mivel az uruguayi termékek világpiaci 
felértékelődésével a külföldiek érdeklődése is megélénkült e terület iránt.43  

Ennek a szépen alakuló fejlődésnek és kibontakozásnak vetett véget a függet-
lenné válás korának háborús időszaka. (A brit megszállás, a harc a spanyolokkal, 
majd az argentin provinciákkal, a portugál-brazil fennhatóság időszaka, az uruguayi 
háború.) Az átvonuló seregek feldúlták a földet és rekviráltak. A harcok során a la-
kosság fele elpusztult vagy elmenekült, ami korábban a csordák vidékének gazda-
ságában kiépült, az mind tönkrement, a termelés jelentősen visszaesett. Ráadásul 
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 DUTRÉNIT: 19-20. 
41 Uo. 20. 
42 ZUM FELDE, Alberto: Proceso Historico del Uruguay, 10. kiad. Arca, Montevideo, 1987. (1967) 12. 
43 DUTRÉNIT: 30-42. 
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a formálódó állam adósságát szintén erősen megnövelték a háborús kiadások. 
Az uruguayiak döntő többsége a függetlenné válást követően is az agrárszek-

torhoz kötődött, a lakosság túlnyomó része vidéken élt. A népességszámra vonat-
kozó adatok szerint: 1830-ra az 1810-ben alig több, mint 40 ezerre becsült lélek-
szám 74 ezerre emelkedett, viszont a 19. század elején még 15-16 ezer fős Monte-
video lakossága 1830-ban már csak 14 ezer fő volt.44 Az ország határai ekkor még 
mindig képlékenyek voltak, területe kb. 200 ezer km

2
-t tett ki, ami jórészt lakatlan-

ná vált korábban hasznosított, de azután elnéptelenedő birtokaival, településeivel. 
Elvadult kutyák kóboroltak a vidéken. A állatállomány jelentős része elpusztult, és 
a megmaradt jószágok is igen elhanyagolt állapotban voltak. Nagy méreteket öltött 
a banditizmus és a csempészet, ezen belül is a fekete rabszolgákkal való illegális 
kereskedelem. A gazdálkodással foglalkozó földtulajdonosokat semmi nem ösztö-
nözte az extenzív termelés intenzívvé tételére, a földek gyakran megműveletlenek 
maradtak. Így a Keleti Tartomány - mely korábban a La Plata vidék éléskamrájának 
számított - még a helyi mezőgazdaságból megélni próbáló, megmaradt, gyér lakos-
ság szükségleteit sem tudta kielégíteni. A harcok színterévé vált uruguayi terület 
kiváló adottságai ellenére élelmiszerimportra szorult, de még a behozott áru is 
csak nehezen jutott el a fogyasztókhoz, hiszen a kereskedelem kapcsolatrendszere 
is szétzilálódott. Ez a válság pedig éppen akkor és annak ellenére következett be, 
hogy közben a gazdasági környezet jelentős változásokon ment át, Latin-Amerika 
más országai sikeresebben illeszkedtek be a kapitalizmus viszonyai közé.45 

A korszak nagy problémája a földkérdés volt. Ennek jelentőségét már José 
Gervásio Artigas (1764-1850) is felismerte, és az Uruguay területén létrejövő első 
független államformáció vezetőjeként megoldást próbált keresni rá. A vidék sze-
gényeinek ígért társadalmi reformjának jelmondata: „A legszegényebbek lesznek a 
legkivételezettebbek.”

46
 Ennek szellemében született 1815. szeptember 10-i föld-

reformterve47, mely ugyanakkor hivatott volt a mezőgazdaság fejlődését is elősegí-
teni. A földet azoknak szánta, akik megművelik, előnyben részesítve a feketéket, az 
indiánokat és a szegény fehéreket. Kiosztásra kerültek az elhagyott, parlagon lévő, 
vagy még sosem hasznosított földek, de a rojalisták elkobzott birtokai is. A szociális 
reform nevében azonban Artigas a nagytulajdonosok érdekei ellen döntött. Ezzel 
igen nagy ellenállást váltott ki a montevideói földbirtokosok körében.48 Ráadásul, 
azok a kistermelők, akik Artigastól földet kaptak, 1830-ra jórészt elveszítették tu-
lajdonukat. Csak a tehetősebbek élték túl a nehéz éveket. Sok kistulajdonosból 
szegény napszámos lett, emigrált vagy a városban keresett boldogulást, ahol – kü-
lönösen a háborús helyzetben – nemcsak megélhetést, de nagyobb védelmet is 
remélt. Az Artigast követő politikai tényezők (sem az argentinok, sem a portugálok, 

                                                         
44 Az adatokat vö. LYNCH: 89. és DUTRÉNIT: 35. 120. 
45 DUTRÉNIT: 120.  
46

 Uo. 86. 
47 A Reglamento provisorio de la Provincia Oriental para el fomento de su campaña y seguridad de 

sus hacendados szövegét közli DUTRÉNIT: 273-278. 
48 LYNCH: 98-99. 
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sem az uruguayiak) nem találtak megoldást az évszázadokon át húzódó földprob-
lémára. Ami annál is súlyosabb volt, mivel a polgári jogok gyakorlását is érintette. 
A választójog ugyanis Uruguayban szorosan kapcsolódott a vagyoni viszonyokhoz. 
A földnélküliek szegénysége és politikai jogfosztottsága a személyi függés rendsze-
rét erősítette.  

Artigas más intézkedései is arra irányultak, hogy rendbe hozza a háborús pusz-
títást, és hogy fejlessze a Keleti Tartományt. Az volt az elképzelése, hogy az egész 
La Plata-i térség – úgy az argentin provinciák, mint maga a Banda Oriental - gazda-
sága a szabad kereskedelem elvei alapján fog fellendülni. Ehhez elengedhetetlen-
nek tűnt az Angliával való kapcsolatok erősítése. Ezért, mikor 1815-ben az angolok 
saját megbízottaik és vállalkozóik számára a kereskedelmi feltételek könnyítése 
érdekében hozzá folyamodtak, válaszul Artigas meg is nyitotta Montevideo és 
Colonia del Sacramento kikötőjét. Bár azzal a feltétellel, hogy a külföldiek csak a 
kikötőkben kereskedhettek, a belső területeken már nem. Árujukat át kellett adni-
uk bizományos értékesítésre a helyi közvetítőknek, akik a saját hasznukkal kínálták 
őket a vevőknek.49 A jelentős részben britek által bonyolított kereskedelem, ami-
ből az államnak is számottevő adó- és vámbevétele származott, igen hasznosnak 
tűnt az uruguayiak számára is, ezért a feltételeket Artigas és a britek képviselői kö-
zött 1817. augusztus 2-án megállapodásban rögzítették.50  

A kereskedelem és az ipar helyi szintű központja a Keleti Tartományban Mon-
tevideo volt. Ez a város Buenos Aires mellett csak másodhegedűs lehetett. Bármi, 
ami gyengíthette a nagy riválist, az érdekében állt a jelentéktelenebb Montevideó-
nak. A város a belső provinciák felé irányuló áruk ki- és lerakodó helye volt. A ke-
reskedelmi volumen növekedési arányaira jellemző adat: 1827-ben 23 millió pesós 
forgalmat bonyolított, ez 1842-re 182 millió pesóra emelkedett.51 (A független ál-
lam nevével - República Oriental del Uruguay – ellátott saját pénzérméket csak 
1840-től bocsátottak ki Uruguayban.)  

A kereskedelmi lehetőségek jelentős számú európai bevándorlót (spanyolokat, 
franciákat, olaszokat) vonzottak Uruguay területére is, akik főként a fővárosban és 
annak környékén telepedtek le. Ugyanakkor az ország északkeleti részére több 
brazil család költözött, az ő jelenlétük később határvitákat okozott. 1835-re szá-
mottevően nőtt az ország népessége. Becslések szerint az összlakosság meghalad-
ta a 120 ezret, míg a fővárosban 23 ezren éltek. A fejlődés egészen a Nagy Háború-
ként (Guerra Grande), paraguayi háborúként, vagy a hármas szövetség háborúja-
ként ismert több éves, pusztító fegyveres konfliktusig töretlen volt. Ennek első sza-
kasza 1839 decemberétől 1842-ig tartott, és jórészt argentin területen zajlott, de 
aztán a harcok áttevődtek uruguayi területre, és döntően ott folytatódtak egészen 
1852-ig, Rosas (1793-1877) argentin elnök bukásáig.  

 

                                                         
49

 LYNCH: 98. 
50 Uo. 98. 
51 Uo. 122. Uruguayban a mai napig megtartották a pénznem Spanyol Birodalomtól örökölt elneve-

zését: az ország valutája ma peso uruguayo.  
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