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Az Egyesült Államok, Japán, Németország
és Chile hatalmi ambíciói
a spanyol-amerikai háború után
a Galápagos-szigetek megszerzéséért
(1898-1914)
Az 1898-as amerikai-spanyol háború kapcsán a szakirodalomban általában c fegyveres
konfliktus atlanti dimenziójára helyezik a hangsúlyt, s gyakran éppen csak megemlítik annak
a csendes-óccáni térségre is kiható rövid és hosszú távú következményeit. Ezek sorába tartozik többek közt az, hogy az 1898-as háború eredményeként a Fülöp-szigeteket az USA kaparintotta meg: ezzel nemcsak az ázsiai szárazföld, hanem egyúttal a terjeszkedő Japán közelébe is került.1 Az Egyesült Államokat és Japánt ugyan a hatalmas csendes-óceáni távolságok
elválasztották egymástól, dc az észak-amerikai hatalom kiépülése a Fülöp-szigeteken, s 1895től a japán uralom Formóza-szigctén c két távoli - tengeri erejüket gyorsan növelő - hatalmat közel hozta egymáshoz, ám egyúttal szinte azonnal szembe is fordította őket.
Az észak-amerikai Albert J. Bevcridgc szenátor által az 1900 januári memorandumában
kifejtett gondolatok, 2 illetve az Egyesült Államok századforduló utáni csendes-óceáni politikája, így a spanyol szigetbirtokok megszerzése, az US Navy növekvő jelenléte a Csendesóceánon, az óceánközi csatorna építése Panamában, s mindenekelőtt az észak-amerikai
zászló Manilában aggodalmat keltettek Japánban. A spanyol-amerikai, de különösen az
orosz-japán háború után Japán és az USA érdekellentétei már nyílt formát öltöttek. Mindkét
hatalom veszélyes riválist látott a másikban, s ezért hátráltatni igyekeztek egymás csendesóccáni térnyerését. Ennek egyik elfeledett, helyesebben kellően fel nem tárt epizódját jelentette a Galápagos-szigetek hovatartozásának kérdésében folytatott nyílt, illetve titkos japán
diplomáciai tevékenység is. Ennek bizonyos mozzanataira derítenek fényt az e kérdésben
ugyancsak érdekeltté vált császári Németország diplomáciai-tengerészeti forrásai. Ezen német archív anyagok tanulmányozása egyértelművé teszi: a századforduló utáni években Washington törekvései, hogy kiépítse a „csendes-óceáni Guantanamo"-t a Galápagos-szigetek
megszerzése révén, nem korlátozódott csupán az USA és Ecuador közti bilaterális tárgyalásokra. Egy ilyen flottabázis kettős cél megvalósítását tehette lehetővé: egyrészt defenzív célzatú volt, hisz a készülő Panama-csatorna - elsősorban Japánnal szembeni - stratégiai elővédjeként jöhetett számításba, másrészt offenzív jellegű is lehetett Dél-Amerikának a Cscndcs-óccán partján elhelyezkedő országaival szemben, valamint segíthetett egy Japánnal
szembeni az Atlanti-óccánról a Csendes-óceánra történő flottaátcsoportosítást is. A spanyolamerikai háború után és a Panama-csatorna építése közepette a Galápagos-szigetek mintegy
mágnesként vonzották az Egyesült Államokat, dc a csendes-óccáni status quo mcgváltoztatáAz USA az „open door-politikát" 1899-ben Kína kapcsán hirdette meg.
„Ezentúl főképp Ázsia felé kell irányítani figyelmünket. A Csendes-óceán a mi óceánunk. A Fülöp-szigetek támpontot adnak nekünk az egész Kelet kapujában ... És ez az óceán a jövő kereskedelmének az
óceánja. Az a hatalom tehát, amely uralkodik a Csendcs-óceán felett, éppen ezért az egész világ felett
uralkodni fog..." Nyugat-Európa és Amerika 1/2. Szerkesztene Urbán Aladár. Budapest, Tankönyv
Kiadó, 1 9 7 0 . 658.

sában érdekelt többi nagyhatalmat is. Ezen ellentétes hatalmi érdekek a szigetek jövőbeni
birtoklásáért folytatott heves diplomáciai küzdelmekbe torkollottak.
A német levéltárak, elsősorban a Bundcsarchiv-Militárarchiv-Frciburg, illetve a Politischcs Archiv des Auswártigcn Amts-Bonn részben titkos (Ceheim) ügykezelést! aktái közt
találhatók az úgynevezett Galápagos-iratok. Ezek bepillantást engednek egy, jórészt a kulisszák mögött zajló párviadal részleteibe. Ezek alapján dokumentálható az, hogy 1900-1914
között a Galápagos-szigctck státusának megváltoztatására irányuló törekvések kapcsán szembekerült egymással Ázsia (Japán) és Észak-Amerika (USA); Európa (Németország) és az
USA; az angolszász Észak- és a latin Dél-Amerika, pontosabban Ecuador és az USA; s nem
utolsó sorban Chile és az Egyesült Államok.
E tanulmány keretei nem teszik lehetővé, hogy c német archív anyagok Chilére vonatkozó adatait részletesen ismertessük, de az megállapítható, hogy Chile meghatározó szerepet
játszott a Galápagos-szigctck Ecuador kezén való maradásában. Az általunk ismert német
források elsősorban az USA és Chile közti ellentétekre világítanak rá, s Chilének Ecuadorra
gyakorolt erős katonai-politiai befolyására. E dokumentumok azonban rámutatnak arra is,
hogy Chile külpolitikája mögött valójában Németország dél-amerikai és Japán cscndcs-óccáni ambíciói is meghúzódtak, mely hatalmak, ugyan eltérő okokból, de egyaránt érdekeltek
voltak abban, hogy a Galápagos-szigctck ne kerülhessenek a US Navy fennhatósága alá, sőt
támogatták Chile azon törekvését, hogy azokat éppen Santiago szerezze meg. A US Navy illetékes körei tisztában voltak akkoriban azzal, hogy a Galápagos-szigctckről folytatott tárgyalások során Ecuador mögött Chile áll, Chile mögött pedig Berlin, sőt Tokió is. Más szavakkal: a Galápagos-szigctck sorsát eldöntő tényezőket a Washington-Santiago-BcrlinTokió négyszög szövevényes hatalmi rendszerében, valamint a Peru és Chile, illetve Peru és
Ecuador közti ellenséges viszonyban kell keresnünk, miközben Quitóra minden érdekelt fél
részéről erős nyomás nehezedett.
A csendes-óceáni háború (1879-1883) után Chile Dél-Amerika nyugati partvidéke korlátlan tengeri urának számított. Megközelítőleg a századfordulóig a US Navy Csendcs-óceánon állomásoztatott flottaercjc gyengébb volt a chilei haditengerészeténél.3 Washington
mind a salétromháború 4 alatt, mind az 189l-es chilci polgárháború során olyan politikát
folytatott, mely mély ellenszenvet, bizalmatlanságot váltott ki a polgárháborúból győztesen
kikerült chilci vezető körökben. Sőt 1891-92 fordulóján a két ország közel állt ahhoz, hogy
háborúba keveredjen egymással. Ekkor került először komolyan szóba az, hogy a US Navy
Chiléhez viszonylag közeli bázissal (szénraktárral) rendelkezzen: a perui Callaotól Északra
található Chimbotc kikötője, illetve az Ecuadorhoz tartozó Galápagos-szigctck jöttek számításba. A spanyol-amerikai háború után, összefüggésben a Kolumbiával folytatott csatornatárgyalásokkal, Washington 1902-ben ismét Chimbotc, illetve a Galápagos-szigctck bérbeadásáról tárgyalt.* Chile a salétromháború óta a revánsra vágyó Peruval szemben Lima elszigetelésére, harapófogóba szorítására törekedett, s c törekvésében kapóra jött számára
Perunak északi szomszédaival, Ecuadorral, illetve Kolumbiával folytatott területi vitái. A porosz-német katonai modellt átvevő chilci hadsereg, mint „Dél-Amerika poroszai", 1899-től
kezdődően az első világháborúig folyamatosan katonai missziókat küldött Quitoba, illetve
fogadott ecuadori tiszteket.6
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1903 októberében mind Santiago, mind Washington tárgyalásokat folytatott Quitóval
a Galápagos-szigetek bérbeadásáról. 1903. november elején a US Navy karibi és cscndcsóccáni blokádja lehetővé tette Panama leválását Kolumbiáról. Még ugyanebben az évben
aláírták Washingtonban a csatornaszcrződést, s így zöld jelzést kaptak az óccánközi csatornamunkálatok is. A Galápagos-szigetek ügye ettől kezdődően vált igazán fontossá. Kolumbia
megcsonkításának hatására Chile preventív lépéseket fontolgatott a US Navy Galápagos-szigctckkcl kapcsolatos támaszpontszerző törekvései megelőzésérc. 1903. november 12-én
a chilei El Mercurio az alábbi címmcl közölte a chilci admiralitás véleményét tükröző írást:
La defensa Naval del país. Una memória del teniente Santa Cruz. Bases de operaciones para la
esquadra. (Országunk tengeri védelme. Santa Cruz kapitány memoranduma. A flotta hadműveleti bázisai).7 A memorandum végkövetkeztetése az volt, hogy amennyiben Ecuador
kormánya a baráti Chile javára lemondana a Galápagos-szigetckről, úgy a chilci hadihajók
akciórádiusza lényegesen megnövekedne. Az El Mercurio 1903. november 22-i száma
Supuesta venta de las islas Galapagos (A Galápagos-szigetek állítólagos eladása) címmel ismét
propagálta a Galápagos-szigetek chilci fennhatóság alá kerülését, s elfogadhatatlannak tartotta, hogy azok az USA kezére kerüljenek.8 Chilének az USA-tcrvckkcl szembeni tiltakozása nem korlátozódott a sajtó-deklarációk szintjére. 1904-ben kezdte cl tevékenységét a második, létszámában kibővített Erncsto Medina kapitány vezette chilci katonai misszió. 1905ben Chile egy hadihajót is átadott Ecuadornak, s ezzel együtt egy chilci tengerészeti misszió
is munkához látott Guayaguil kikötőjében, sőt korábban Chilében instruktorként tevékenykedő két porosz ezredest is szerződtetett Ecuador.
A korabeli német lapok igen gyakran tudósítottak a Galápagos-szigetckről. így például
az Export 1904. februári száma felvázolta az öt nagyobb és tíz kisebb szigetből álló szigetcsoport adottságait, megállapítva, hogy azokon kiváló flottabázist lehetne létrehozni, s az növelhetné a Chile észald salétromkikötőiben állomásozó hadihajók akciórádiuszát.y A Südamerikanische Rundschau 1904 májusában egy limai jelentésre hivatkozva azt állapította meg,
hogy az Egyesült Államok keresztül fogja húzni Chile szándékait és „soha nem fogja azt
megengedni" (niemals zugeben würden), hogy a szigetek Chiléhez tartozzanak.1" A Deutsche
LColonialzeitung 1905 februárjában azon bosszankodott, hogy a szigeteket még a múlt század
végén a Rcich is könnyen megszerezhette volna, s „cz egyike a sok elszalasztott lehetőségnek". Majd megállapította, hogy bár Ecuador kormánya nem akarja az USA-nak bérbe adni
a szigeteket, „dc ehhez hasonló kicsinységek egyáltalán nem zavarják Onkcl Sam-ct".11
Á Kaiscrlichc Flotté 1904-től szinte minden évben hosszabb-rövidebb időre cirkálót küldött Dél-Amerika cscndcs-óceáni vizeire.12 Ezek útjuk során közép-amerikai kikötőket is
érintettek. 1903-tól Salvador, 1904-től Nicaragua, 1907-től pedig Kolumbia szerződtetett
poroszosított chilci tiszteket, s vásárolt jelentős mennyiségi! német fegyvcrtechnikát. A né-
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met cirkálók kapitányainak jelentései (Militárpolitiscker Bericht) gyakran mdósítottak a Galápagos-szigetek körüli fejleményekről. így volt cz Ammon kapitány esetében is, aki az „Őfelsége a Császár" Falke nevű cirkálójának parancsnokaként 1905 novemberében arról a bizalmas tárgyalássorozatról számolt bc, melyeket Ecuador és Chile kormányai folytattak egymással. A tudósítás szerint a tét a Galápagos-szigetek voltak, melyek a tervek szerint chilei
fennhatóság alá kerültek volna. Ennek fejében Chile néhány hadihajót adott volna át Ecuadornak. Chile egy modern, erődítményekkel ellátott, előretolt tengerészeti bázist kívánt létrehozni, mely megfelelt volna a német érdekeknek is: „Amennyiben létrejönne a tervezett
megállapodás ... úgy abban az esetben az északi veszéllyel szemben mindenesetre egy olyan
különösen hatásos hullámtörő (Wellenbrecher) jönne létre, melynek eltávolítása még magának Unclc Sam-nck is igazán a nehezére esne."13
Bármennyire is távol zajlottak az Újvilágtól az orosz-japán háború ütközetei, a nagyhatalmak rangsorába bekerülő (sőt Angliát az 1902-es szerződéssel maga mögött tudó) Japán tengeri nagyhatalommá válása éreztette hatását az egész pacifikus mcelcncébcn, így az
Amerikai Egyesült Államok nyugati partvidékén is. Montt admirális, a chilei haditengerészet
főparancsnoka 1905 júniusában Japánba látogatott, ahol megtekintett több haditengerészeti
bázist (Yokosaka, Kurc, Sasebo) és tájékozódott az orosz-japán tengeri ütközetek tapasztalatairól. A chilei admirális látogatása új kapcsolatokat létesített a chilei és a japán haditengerészet között, amit a US Navy admirálisai természetesen nem néztek jó szemmel, hiszen a japán-amerikai viszonyt a feszültség jellemezte ezekben az években.14 A Japán-USA ellentétek
kiéleződéséről számolt bc a washingtoni német katonai attasé 1906. novemberi terjedelmes
jelentésében. A Die militárische Lage zwischen den Vereinigten Staaten und Japan (Az Egyesült
Államok és Japán közti katonai helyzet) című írás fő megállapítása úgy hangzott, bog)' a két
hatalom rivalizálása „előbb vagy utóbb fégyvcrcs konfliktusba fog torkollani". A beszámoló
készítője észak-amerikai beszélgető partnerei aggódó helyzetértékelése alapján azt jelentette
Berlinbe, hogy Washingtonban különösen a Fülöp-, valamint a Hawaii-szigetek japánok általi inváziójától tartottak. Mindaddig - hangzott az értékelés - , amíg a Panama-csatorna
nem készül cl, s a US Navy nagyobb részét a keleti partvidéken, az Atlanti-óceánon állomásoztatják, addig a Cscndcs-óccánon a japán flotta komoly rizikófaktort jelent az Egyesült
Államok cscndcs-óccáni birtokai számára.15 Thcodore Roosevelt az orosz távol-keleti tengeri
hatalom kiiktatása utáni új helyzetben Japán ellensúlyozására a diplomáciai tárgyalások mellett alkalmazta az crőpoütikát is: 1907 februárjában a Mahan admirális által sugalmazott
nagy flottaépítési program új büszkeségét, a „nagy fehér flottát", 16 sorhajót vezényelt át
a Magcllán-szoroson keresztül a Csendes-óceánra, és a hajók japán kikötőkbe is ellátogattak.
A Chile partjai előtt is cihajózó félelmetes US Navy flottakötelék az andokbéli ország iránt
érzett „baráti érzelmeit" úgy fejezte ki, hogy Pedro Montt chilei elnök tiszteletére a valparaisói öblön áthajózva egy órán át 1200 lövésből álló sortüzet adtak lc. Chile nem utolsó sorban c flottadcmonstráció hatására lett ezt követően az USA-cllenes élű ABC-szövctség (Argentína, Brazília, Chile) létrehozásának egyik fő kezdeményezője, melyet a német diplomácia is ösztönzött. 16
1909-ben Chile és Peru kapcsolata olyannyira feszültté vált, hogy Lima visszahívta chilei
követét, sőt a két államban egymást erősítő nagyarányú fegyverkezési programok indultak.
A perui kormány, mely elszigetelt helyzetében (Ecuadorban és Kolumbiában chilci katonai
missziók tevékenykedtek) szerette volna maga mögött tudni az Egyesült Államok támogatását, ismételten felajánlotta Washingtonnak Chimbotc kikötőjét. Washington ezt nem fogadta cl, ugyanis tartott attól, hogy a Peruban létesítendő USA tengerészeti bázis ösztön13
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zőlcg fog hatni az ABC-tcrvckrc, illetve számolni kellett azzal is, hogy egy Peru melletti egyértelmű elkötelezettség még inkább ösztönzőleg hatna a Chile és Japán közti (katonai) kapcsolatokra. A santiagói Kaiserliche Deutsche Gesandschaft egy 1909. júliusi jelentésében - chilci katonai forrásokra hivatkozva - arról tájékoztatta a Wilhelmstrassét, hogy a Chilében akkreditált japán követ a perui-chilei ellentétek kiéleződésének „lélektani pillanatát" arra használta fel, hogy felajánlja a japán kormány azonnali katonai segítségét a chilei kormánynak pontosabban Tokió ajánlata úgy szólt, hogy mozgósítás esetén a chilei hadsereg minden
szükséges felszerelését japán kikötőkből 30 napon belül eljuttatják a chilei kikötőkbe. 17
A Galápagos-szigetck hovatartozásának kérdése 1910-től kezdve érkezett a végkifejlethez. Ez év júniusában először az Egyesült Államok, majd Chile is azonos tartalmú ajánlatot
tett Ecuadornak a szigetek bérbevételére: mindkét fél 15 millió dollárt ajánlott fel 99 évre
szóló bérbeadás esetén. A State Department-ben a chilei ajánlat kapcsán az a vélemény alakult ki, hogy tekintettel Chile rossz pénzügyi helyzetére az andokbéli ország ajánlata mögött
valójában vagy egy európai (Németország), vagy egy ázsiai ország (Japán) áll, melyek a háttérben maradva nem akarnak nyílt konfliktust az Egyesült Államokkal.1* A német katonapolitika éppen 1910 végétől mutatott igen nagy aktivitást Ecuadorban. Az ecuadori német
konzul, gróf Spee és a limai német követ, von Hacke egymás közti, illetve Berlinbe küldött
jelentéseiből tudjuk, hogy a berlini Kricgsministcriumban komolyan fontolgatták annak lehetőségét, hogy negyedik dél-amerikai országként (Chile, Argentína, Bolívia után) Ecuadorba is porosz katonai missziót küldenek. 1911 januárjában még csak egy öt fos katonai
delegáció kiküldéséről volt szó, dc 1911 utolsó hónapjaiban Ecuador hamburgi főkonzulja
már egy húsz fős porosz katonai misszió szerződtetéséről tárgyalt.19 Ecuador 1911-ben végül is nem szerződtetett német katonai missziót, hanem meghosszabbították a chilci katonai
misszió tevékenységét. A Quitóban szolgáló császári német konzul, Rohland nem bánkódott
amiatt, hogy Ecuadorba nem érkeztek porosz vezérkari tisztek, mivel teljesen elégedett volt
a „germanizált" chilci katonai misszió Ecuadorban végzett-Németország befolyását is növelő
- munkájával. Úgy fogalmazott, hogy „mindaddig, amíg Chile nálunk vásárol [hadfelszerelést - megjegyzés F. F.], előreláthatólag Ecuador is a mi vevőnk". 20 A chilei katonai befolyást erősítette az is, hogy Berlin vállalta ecuadori tisztek németországi továbbképzését. 21
így nem meglepő, hogy Ecuador német fcgyvcrtcchnikát vásárolt: 1911 végén Düsseldorfból ágyúkat rendeltek 3,5 millió márka értékben. 22
1913-ban ismét intenzív levélváltás zajlott Berlin és Quitó között: ezúttal egy négy fos
tiszti misszió szerződtetéséről tárgyaltak. Német részről komoly szándékot mutattak arra,
hogy Ecuador is felsorakozzék a német katonai befolyás által uralt dél-amerikai országok sorába. Ezek a némct-chi lei-ecuadori katonai tárgyalások, melyek nagy sajtóvisszhangot is
kaptak, hatással voltak a Galápagos-szigetck sorsára is.23 Növelték ugyanis Ecuador tárgyalási súlyát az USA-val szemben, és egyúttal óvatosságra intették Washingtont. Szemben az
1903-as Kolumbiával, Ecuador chilci, sőt német diplomáciai-katonai támogatásban bízhatott. 1911 folyamán a washingtoni Kaiserliche Dcutschc Botschaft is gyakran küldött jelentést Bcthmann-Hollwcg kancellárnak az USA Galápagos-szigctckkel kapcsolatos szándékait
illetően. Az 1911. február 1-jei jelentés Knox államtitkárral történt „szigorúan bizalmas"
(streng vertraulich) jellegű beszélgetésről tájékoztatta Berlint: „Nincs semmi kétség afelől,
hogy az USA kormányának az volt a szándéka, hogy a Galápagos-szigctckcn egy flottabázist
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létesítsenek, mely biztosítaná Nyugat felől a csatorna bejáratát, s amely az Egyesült Államoknak ott egy ahhoz hasonló pozíciót biztosítana, mint amilyet a guantanamoi bázis fekvése révén a csatorna keleti bejáratánál biztosít. Ez által az amerikaiak egy újabb láncszemet
hoztak volna létre a Japánnal szembeni katonai védvonalban. Hogy a japánok részéről folyte agitáció a szigetek bérbeadása ellen Ecuadorban, ezt innen nem tudom megítélni." 24
A Limában szolgáló Hackc német követ már többet tudott a japán diplomáciai akciókról. 1911 márciusában kelt, a Galápagos-szigctck bérbeadásával kapcsolatos összefoglaló jelentésében (Verpachtung der Galapagos Inselri) már arról számolhatott bc, hogy Ecuador
kormánya elvetette az USA 15 millió dolláros ajánlatát, mely összeg pedig több volt, mint
amit a Fehér Ház a Panama-csatorna övezetért fizetett. „Amennyiben a szigetek bérbeadása
eközben átmenetileg ismét kudarcba fulladt, úgy ezt itt (Limában - megjegyzés F. F.)
elsősorban Chilének Ecuadorra gyakorolt nyomásának tulajdonítják, mely - már amennyire
erre lehetőség nyílik - mindig is az Egyesült Államok Galápagos-szigctckrc irányuló térhódítása ellen fog tevékenykedni, mivel abban súlyos fenyegetést lát jelenlegi, illetve
jövőbeni nyugati parti érdekeit illetően. Egyébként itt azt is beszélik, hogy Japán úgy Chilében, mint Ecuadorban azonos céllal próbált beavatkozni - legalábbis léteznek erre utaló jelek. Ezek arra engednek következtetni, hogy Japán fáradhatatlanul, titokban az Egyesült
Államok ellen dolgozik, melynek expanziós tervei sokkal inkább cz ellen az ország ellen irányulnak, mint Dél-Amerika ellen. Mindenesetre az tény, hogy Japán az egész nyugati partvidéken ügynököket tart, akik a japán kormánynak minden őt érintő fejleményről a lcgaprólékosabban beszámolnak. Négy héttel ezelőtt a Chilében szolgáló japán követ is elment
Ecuadorba." 25
A Peruban szolgáló német kollégájával szinte egy időben a santiagói német követség irányítója, von Erckcit báró ugyancsak úgy látta, hogy Chile mellett Japán aktivitása játszik
fontos szerepet az USA Galápagos-szigetck megszerzését célzó törekvések ellenében: „Hogy
a Galápagos-szigctckcn létesített flottatámaszpont fenyegetést jelentene Dél-Amerika összes
nyugati partvidéki állama ellen, azt (Ciliiében - F. F.) nyíltan kimondják, még ha cl is ismerik, hogy a tervezett lépés elsődleges célja a Panama-csatorna védelme, mégpedig Japánnal
szemben." 26 Erckcrt c levelében nem hagyott kétséget afelől, hogy Santiago erős nyomást
gyakorolt Quitóra. Úgy fogalmazott, hogy az Ecuadorban jelentkező heves USA-ellencs, a szigetek bérbeadását ellenző utcai demonstrációk a chileiek által „megrendelt munka benyomását" (Eindruck von bestellter Arbeit) keltették.27 1911 február elején a washingtoni német
követség többször konzultált Peru ottani követével. E beszélgetésekből az derült ki, hogy
Peru „nagyon nem szívesen nézné", ha a Callaotól Északra a Galápagos-szigctckcn éppen
a Peruval ellenséges viszonyban álló Chile létesítene haditengerészeti bázist. Viszont nagyon
is szívesen látnák, sőt támogatnák azt a szándékot, hogy az Egyesült Államok bérelje a szigeteket. Pardo perui követ szerint „Ecuadorban az Egyesült Államoknak történő bérbeadás elleni
mozgalmat Chiléből szították."28 Miután híresztelések láttak napvilágot arról, hogy az USA
eladja Perunak két viharverte csatahajóját, Erckcrt santiagói német követ nem tartotta kizártnak azt a feltételezést, hogy Peru c flottaerő birtokában maga kívánja megszerezni a szigeteket: pontosabban az Egyesült Államok „Perut tolja maga előtt, hogy azután a szigeteket tőle
bérbe vegye, vagy hogy az lemondjon róluk."29
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Chilcbcn 1911 folyamán háborús riadalom tört ki. Attól tartottak, hogy az USA esetleg
valóban Peru melle áll a vitatott Tacna-Arica kérdésben, 30 s a Galápagos-szigetekct a US
Navy éppen Chilével (az északi salétromkikötőkkel) szemben fogja logisztikai bázisként felhasználni. Chilében ezért 1911 első hónapjaiban szinte naponta jelentek meg a „teknősbékaszigetckkcl" kapcsolatos, igen élesen USA-cllcncs beállítottságú írások. Erekért követ a La
Manana, a La Union és az El Mercurio lapok legjellemzőbb írásait válogatta össze, s ezeket
németre lefordítva Bethmann-Hollwcg kancellárnak is elküldte azzal a megjegyzéssel, hogy
ezek hűen tükrözik a szigetek kérdésében „Chile bizalmatlanságát" az USA-val szemben. 31
A La Manana 1911. január 31-i száma feltette a kérdést: mit tegyen Chile, amennyiben
Peru szerezné meg a Galápagos-szigetekct, hogy aztán esetleg azokat később átjátssza az Egyesült Államok kezére? A félreérthetetlenül az USA-nak címzett válasz így hangzott: Chilének
„akkor azon nyomban kedvező feltételekkel Japánnak kell bérbe adnia a Húsvét-szigeteket." 32
Az Egyesült Államok 1911-ben sem tudta keresztülvinni azon szándékát, hogy Ecuador
a szigeteket bérbe adja. Az okok között kétségkívül szerepet játszott Chile „rcvolvcrczésc",
mivel a Húsvét-szigetek Japánnak történő esetleges bérbeadásával a japán flotta az amerikai
partokhoz közelebb építhetett volna ki haditengerészeti bázist. Mivel éppen 1911-ben került
sor az 1902-cs japán-angol tengeri szövetség újabb 10 éves meghosszabbítására, egy ilyen
Tokiónak szóló chilci „ajánlatnak", taktikai húzásnak nagyobb súlya volt. Az Ecuadorban
dolgozó chilci katonai missziók, a Chile-barát ecuadori tisztek ugyancsak nem elhanyagolható szerepet játszottak a diplomáciai párviadalban, az ecuadori elutasításban. Németország
nyíltan Chile mögött állt a Peruval kapcsolatos konfliktusban. A chilei-perui határtérségben
porosz vezérkari tisztek végeztek felderítő tevékenységet, s ezekben a hónapokban sok millió
márka értékben áramlottak a német hadiipar termékei a chilei és az ecuadori hadiarzenálokba. Berlin, miközben katonai misszió küldését fontolgatta Quitóba 1910-1913 között,
s német fegyverekkel látta cl Ecuadort, világosan értésérc adta Washingtonnak, hogy nem
nézné jó szemmel, amennyiben a Galápagos-szigetek amerikai fennhatóság alá kerülnének,
s az USA-nak mindenképpen nagyobb kockázattal (netán fegyveres ellenállással) kell számolnia mint korábban Kolumbia esetében Panama „leválasztásakor".
A rendelkezésre álló források alapján tehát úgy tűnik, 1911-1912-ben dőlt cl, hogy marad a status quo a szigetek kérdésében, s a japán, német, chilei reakciókat, ellenlépéseket kiváltó ügy nyugvó pontra jut. Ezt támasztja alá egy 1912 májusában írt német diplomáciai
jelentés is, mely alapján Berlinben azt a következtetést vonhatták le, hogy az USÁ valóban
meghátrált, s íéladta a Galápagos-szigetek megszerzésére vonatkozó terveit. A beszámoló
írója, Schcllcr követségi titkár New Yorkban észak-amerikai bankvezérekkel találkozott.
Köztük volt egy bizonyos James Spcycr, akitől bizalmas értesülést szerzett, mely szerint a bankár a „dollárdiplomácia" jegyében azt a titkos feladatot kapta a State Dcpartment-től, hogy
vásárolja meg Ecuadortól a szigeteket. Speycr azonban igen dühösen nyilatkozott a washingtoni kormányzatról, „mivel miután már pár millió márkát kockáztatott, s csupán ügynökökre és táviratokra 250 ezer márkát költött, Washingtonban ejtették az egész ügyet."33
A német források azonban arról is tanúskodnak, hogy az első világháború alatt is történtek olyan fejlemények, amelyek később vagy a feledés homályába merültek, vagy amelyekről
valóban csak a diplomaták egy szűk csoportja tudott. Egy Quitóban 1917 júliusában keltezett német beszámoló - elekor az USA már hadban állt az Atlanti-óceánon - arról tudósított,
hogy Ecuador elnöke, Dr. Morcno Chile és Kolumbia követeinek és Argentína tőkonzuljá30
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megszállta az eredetileg Peruhoz tartozó Tacna és Arica provinciákat.
1929-ig igen feszült viszonyt eredményezett a két kormány között.
kormány 1929-ben modus vivendit talált: Tacna visszakerült Peruhoz,
alatt maradt.

nak kíséretében két hajóval a Galápagos-szigctekrc látogattak. „Ecuador történetében cz volt
az első alkalom, hogy az államfő a szóban forgó területen látogatást tett, s ennek politikai
jelentősége van, tekintettel az USA gyarmatosítási törekvéseire. Ecuador c lépésében minden
kétséget kizáróan a nevezett szigetcsoportra vonatkozó felségjogainak ismételt hangsúlyozása fejeződik ki."34 Ecuador e politikai lépését minden bizonnyal a japán haditengerészet első világháború alatti csendes-óceáni feltűnő aktivitása is befolyásolta, hiszen például
a csendes-óceáni német szigetbirtokok elfoglalása révén (Marshall-Karolina-szigetck) az előretolt japán haditengerészeti bázisok már az Egyenlítőnél húzódtak. Japán nemcsak arra törekedett, hogy diplomáciai módszerekkel (például Chile támogatásával) megakadályozza az
USA-t a Galápagos-szigctek megszerzésében, hanem arra is, hogy a Monroc-doktrínát megkérdőjelezve az amerikai partok közelében - amennyiben erre alkalma nyílik - akár tengerészeti támaszpontokra is szert tegyen. Ezt a titkos törekvést igazolja például az éppen Madridban tartózkodó Erckcrt santiagói német követ Berlinbe továbbított 1917. szeptember 29-i
szigorúan titkos távirata is: „Biztos forrásból megtudtam, hogy Japán ajánlatot tett arra,
hogy Chilének bármiféle katonai felszerelést kész szállítani, azzal a feltétellel, ha az lemond
a Húsvét-szigetekről."35
A japán expanziótól való félelem, s mindenekelőtt a Panama-csatorna védelme 1939 nyarától ismét előtérbe állítja az Egyesült Államok vezető köreiben a Galápagos-szigctek bérbeadásának kérdését. Chile ekkor már - az új nyugati leltekén belüli hatalmi (haditengerészeti)
realitásokból adódóan - hajlandónak mutatkozik arra, hogy amennyiben az USA számára
fegyvereket szállít, cserébe rendelkezésre bocsátja a Húsvét-szigctckct (ezek bérbeadásáról
1928-ban és 1937-ben még Japánnal tárgyalt), sőt leiajánlja azt is, hogy az ecuadori kormányhoz fűződő tradicionálisan jó kapcsolatait felhasználva, közben jár Quitóban a Galápagos-szigctek bérbeadását illetően.36 A második világháború során a Galapagos-szigctckct is
bevonták a nyugati félteke védelmi rendszerébe, a szigeteken mcgfigyclőállomásokat állított
fel az észak-amerikai hadvezetés, dc haditengerészeti-, illetve légibázis nem létesült.

FERENC FISCHER

The aspirations of the United States, Japan, Germany and Chile to acquire
the Galapagos Islands after the Spanish-American War (1898-1914)
When discussing the Spanish-American War of 1898, the literature on the subject usually places the emphasis on the Atlantic dimensions of the conflict and often mentions in
passing only its short and long term conscqucnccs in the Pacific region. These conscqucnccs
include the acquisition of the Philippines by the United States, which thereby found itself
closcr not only to the Asian mainland but to an expanding Japan as well. The United States
and Japan were separated by substantial distances, but the build-up of North American
power in the Philippines on the one hand, and, on the other, the Japanese rule on Formosa
Island sincc 1895 brought these two powers, rapidly increasing their maritime forces, much
too closc to each other, and presently turned one against the another.
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After the Spanish-American, and especially after the Russo-Japanese war, the contrasting
interests of Japan and the United States were overtly manifested. Regarding each other as
dangerous rivals, both powers tried to hinder the Pacific expansion of the other. The open
as well as sccrct diplomatic activities of Japan conccrning the issue of the ownership of the
Galapagos Islands is one forgotten, or rather, not sufficiently explored episode of that period. The diplomatic and naval documents of the German Empire, also getting involved in
this issue, shed light on ccrtain aspects of this activity.
After the Spanish-American War as well as during the construction of the Panama Canal, the United States, along with the other great powers interested in the Pacific status quo,
was attracted, as if by a magnet, to the Galapagos Islands. These conflicting hcgcmonic interests resulted in fierce diplomatic struggles concerning the future ownership of the islands.
The files in German archives, first of all in the Bundes archiv-Militärarchiv-Freiburg and
the Politisches Archiv des Auswärtigen Amts-Bonn, partially restricted, include the so-called
Galapagos papers.
It is possible to document with this archival material that Chile played a decisive role in
the Galapagos Islands' remaining with Ecuador. The German sources highlight first of all
the conflicting interests of the United States and Chile as well as the strong military and political influence of Chile on Ecuador. The foreign policy of Chile was also supported by the
South American interests of Germany and the Pacific claims of Japan; these powers, for
quite different reasons, were similarly interested in keeping the Islands out of the jurisdiction of the US Navy, indeed, they supported Chile in its effort to acquire them. Thus, the
fate of the Galapagos Islands was basically dccidcd within the intricate power system of the
Washington-Santiago-Bcrlin-Tokyo quadrangle as well as in the hostile relations between
Peru and Chile, and Peru and Ecuador, while all the parties concerned were exerting strong
pressure on Quito.

