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A "fekete legenda" 

A történettudomány a spanyol történelem vizsgálata során 

egy sajdtos fogalmai alakitott ki, a "fekete legenda" fogal- 

mát. E fogalommal tudta kifejezni és Jellemezni a spanyol tar-

ténelmet elboritó torzitásokat, melyek fekete szövedékként fon-

ják be a spanyol multat. A historiográfiának az egyik fontos 

feladata e torzitások lehántása, birálata. tz a munka azonbaa 

még  csak  a ktzdeti lépéseknél tart. Nem ismerjük kialakulásá-

nak országonkénti mozgatórugóit; elterjedésének menetét, kiter-

jedésénekhatárait. E kutatásokat nagyon konkrétan, országonként, 

sőt minden egyes történetirót gondosan elemezve kell elvégezni. 

irtekezésem a "fekete legenda" elterjedéséhez kiván ada-

lékot szolgáltatni. 

Az össz4kép, mely a "fekete  legenda"  nyomán kialakult, jól 

kitapintható. Juderias a XX. század elején irott könyvében a kö-

vetkezőkben foglalta össze a legenda taxtalmát: olyan legendát ér-

tünk ezen, mely gloanyolorezágot, mintai inkviziciót elgogadó, 

buta, fanatikus, a kulturnépek között hatni nem tudónak ábrázolta, 

Olyan népnek, mely mind4ész az erőszakos tettekre, a haladás és 

az ujitások ellensége. 
Arnoldsson e motivumokat a XVI, századi "fekete legendáról" 

itt könyvében kiegésziti. A spanyol hamis, gőgöd, kevertfaju,bujr 
2/ nhp- gyüjti őssze a motivumokat. 

Kialakulása a XVI. században kezdődik. Rudd között megta3 

ható a II.  Fülöp  elleni gyülölet, az itáliai spanyol hegemónie 
vallásháboruk, a zsidók kiiizése, mint tényezők. Kritikai megj 



zések ezek, s a korabeli spanyol élettel kapcsolatosak. Juderias 

szerint e legenda gyökére a reformációban keresendő. 3/Valóban; a 

legenda kialakulásának egyik fő területe Németország és Németal-

föld. E jellemzésekből azonban még nem kápunk választ arra, hogy 

mi volt az egyes országokban az oka annak, hogy kialakult egy spas 

nyolellenes hangulat ., ellenszenv. 

hegtisztábhan a "fekete legenda" itáliai mozgatórugóit is-

merjük. Ezek feltárását Arnoidsson végezte él a La Leyendá Neg- 

ra cimü könyvében. 	 . 

A spanyolok iránta ellenszenv már a XIV.-XV. században jelent-

kezett, s főleg két forrásból táplálkozott. Az egyik az olasz kepe 

reskedők ellenszenve a katalán kereskedőkkel szemben. A másik az 

olasz humanisták köréből indul kita spanyol nemeseket müveletle- 

neknek tartják, a lenézik a spanyol kulturát, annak arab  elemei  

miatt. E két forrásból táplálkozik a  "fekete  legenda", s All kó-- 

ezen a XVI. században Itáliában. 	 . 

A XVI. században az alapélmény a  spanyolok  háboruskodásai. El-

ismerik a spanyolok vitézségét, másrészt a kegyetlenség asszociáló-

dik hozzájuk« /Sacco di Roma,1527/Jihangsuiyozza Arnoldoson a 

spanyol igazságszolgáltatás`részrehajthatatlanságát Ez a nemesek. 

kel szemben i$ azigoru. Az itáliai nemességben ez spanyolellenese ,  

Béget szült, 	 . 

A törökök elleni harc megteremti a szolidaritás érzését is az  

olaszokban. Á spanyolok a  katolikus  hit védelmezői az olaszok sze-

mében. A gyakoribbak azonban a spanyolellenes megnyilvánulások. . 

Fő érveik a sulyos adók, az inkvizici6, és a katonai visszásságok. 

Meg kell emliteni itáliai vonatkozásban Campanella nevét, és 

Monarchia I islaanica cimü miivét. 4/Az itáliai legendában betöltött 

szerepe mellett igen  nagy,  de még fel nem mért a hatása Európa szer. 

te, s igenismert volt hazánkban  is .  

A XVI. század humanistáinak gondolkodására nagyon hat a spa, 



nyoi-francia háboru és a török betörésének fenyegetése. A spanyol 

háditások nyugaton, a török sikerei keleten az érzékeny gondolko-

dókban az apokalipszis vízióját keltették. Campanella a spanyo-

lok oldalára állt, mert számára Spanyolország szimbolizálja az eu-

rópai civilizációt a barbár törökkel szemben, ,s képes, egy univer-

zálís monarchiát megteremtve , megvédeni Európát és Itáliát, Fi- 

gyelemreméltó azonban, hogy  Campanella mégsem rajzol kedvező képe 

a spanyolokról. A spanyolok, mint  aranyra  éhes, az indiánokkal s 

szemben kegyetlen emberek jelennek meg.  

Campanellánál tehát a spanyolok szubjektiv megitélése elválik 

történelmi szerepük negitélésétől, mely egyetemes küldetés. 

Campanella észreveszi spanyolorszAg hanyatlását is. önnek ösz-. 

szetevői közt, a "fekete legendá"-bais  beépülő  motivum,a spanyo-

lok hajlama a katonai szolgálatra, s képtelensége az ipar müvelé 

vére, : 

A "fekete legenda' másik fő forrása Mémetalföld.és Németor 

szág. E területeknek a "fekete legendá"-ban betöltött szerepe még 

nem tisztázott eléggé, csupán néhány motívumot ismerünk. 

A XVI, századi németek lebecsülik a "román" országokat , sa# 

Játos gazdasági, társadalmi etrukturájukat. 5' 

V. pároly császárrá választása után ujabb tényező kezd hatni; 

a németek félnek, hogy a spanyol . befolyás Németországban náveked- 

ni tog.Az itáliai humanistákkal a. németek is egyik  forrása annak 

a nézetnek, hogy a spanyolok  világuralomra törnek. Növeli az elleni 

azenvet a németalföldi haboru is. 

A Kómetalföld.röl menekült protestánsok alakítják ki az inkvi_ 

ziciós legendát. Crániai Vilmos is hatalmas spanyolellenes propa-

gandát üz,Az 1580-ban irott Apológiája, melyet többször is kiad-

tak, a " fekete  legenda" sajátos változata. 

A Don Carlos legenda is németalföldi eredetü. Itt vetik meg 
alapját a véres király és a szabadsághős fia képének, mely a XVIII 



században Schillernél nyer müvészi megfogalmazást. 
Valószinü, hogy  e területek Habsburg-ellenessége is  egyik forrása 

a "fekete legendának"; s az itáliai hatással is számolnunk kell. 

Tutijúk, hogy a 3o-.éves báboruban Campanella müvéta Habsburg-e1 - 

lenes erők felhasználták propaganda céljaira. 6/ . 

A XVIII században jelentkezik egy  irányzat Spanyolországban, 

mely észreveszi az ország hanyatlását. A helyzetet önkritikus 

célzattal , sötétre festik, hogy ezzel is serkentsenek a javítás--

ra«Az alapélmény annak a fáziseltolódásnak az élménye; mely  a  
XVII,, században vált érezhetővé,A spanyol gazdasági irók e kü 

lönbségeket akarták felstámolni, s felzárkózni a nyugati orszá- 

gokboz.7/  Ez irók és Campanella közti hasonlóságra hiv fel gitt- 

man Tibor tanulmánya: nem a lehetőségekhez és az ország belső 

feltételeihez mérik Spanyolvrsg erőit, inkább egy világbiroda- 

lom perspektivájához, vélt nemzetközi köteleze Ltségekkel„ S/  

A "fekete legenda" kialakulásánál még néhány, eddig nem tár. ► 

gyalt tényezőt kell figyelembe venni. 

Egyrészt a XVI. OVII. században Spanyolországban utazó kül- 

földieket, akik a spanyolokat lusta, fanatikus, klerikális jel- 

zőkkel ilietik,9 á.srészt Las Casast, aki az Indiákon véghezvitt 

kegyé Élenségeket ábrázolja megrázóan. egemlithető . még Antonio 

Perez, aki az aragon felkelés leverése után. Franciaországban meg- 

Yrja emlékiratait, a aki a hanyatlás-elmélet egyik kialakitója 

lesz. 	 . 	 . 

Amikor egyre szélesednek a "fekete  legenda"  hull mai, meg-

található a XIII-'XVII, században a spanyol katona dicsérete is, 

harcias erényeinek.pozitiv rajza.Fz főleg azokra a területekre a 

jellem, ahol a törek invázió állandó veszély volt. Fbleg te«- 

hót Xelet-- és Közép-Európában.   °/ 

.,A "fekete legenda" kialakulása a XVI-XVII * században vég-
bemegy. 



Ezt használ ják fel később mint álaput, s mélyitik el a span 
lokkal foglalkozó történészek, Igazi kivirágzása , a hanyatlás-
elméletekkel összefonódva, a XIX. század,de közben a felvilágo-

sodás irói.is igen nagy szerepet játszanak elterjesztésében. 

Ezek mintegy összegyü jtik. a spanyolokról kialakult vélemények 

mozaikjait, s összegezik, gyurják legendává. Rajtuk keresztül 

hullámzik szét és terjed el Európa szerte a legenda. 

Montesquieu számára 111  j6 példa Spanyolország az önkényuralom 

hibáinak kimutatására, az abszolutizmus _ ellenesség kin tiyilvánitá' 

Sára ■ A II, b ilöp féle nagy birodalom nem ideális; csak arra, veze-

tett, hogy kiirtották Amerika lakbit, önkényuralmat vezettek be 

Németalföldön, Spanyol tulajdonságként a restség, kérkedés, lus-
taság jelenik meg, ugyanakkor kiemeli a "déli népek" vitézségét, 

készségét a harcra. A domináns azonban valami életképtelenség-

érzés, ,-tulajdonság, ami jellemzi a spanyolokat. 12/ 
A felvilágosodás kiemelte és.felnagyitotta az egyes meglévő, 

és az előző századoktól átvett tényeket. Az inkvizició vallási 

despotizmuséról beszélt, eltulozta a mór és zsidókérdés gazdasági 
jelentőségét, s mintegy mitoszt teremtettek., 



A 'tfeket® 	 a XIX században  

Európa népeinek látóköréből a XVIII. században Spanyolország .. 

kikerült, A fedődés érdekedebb problémáit adták Nyugat-Európa 

más országai. Spanyolország elmaradottsága, magába zársága nem 

foglalkoztatta a történetirbk fantáziáját. aa neve felmerült, . 

jobbára amerikai gyarmataival kapcsolatosan. 

A napóleoni háboruk, a spanyol nép harca a hóditók ellen, majd 
mo25OIn-,ak 

az egymást követő forradalmq a  XIX  század folyamán az érdeklő- 

dés egyik középpontjába helyezik Spanyolarrszágot Juderias ezek-

bél vonja le a következtetését: a "feketel legenda" XIX.századi 

továbbéléséban e jelenkori  motivumok játszottak döntő szerepet. 

Ez természtesen tulzás, s ugy véljük, legfel,Xjebb motiváló té-

nyező lehetett. A " fekete legenda" alapja évszázados épitmény, 

igy a XIX. századi élmények legfel,Zjebb egy uj réteget jelentett e] 

e torzítások tömegén.A lényeg az, hogy a legenda a XIX. század 

folyamán, főleg extenzitásban, . terÖed.Oka főképp az, hogy a li- 

berális gondolkodók, a feudalizmus elleni harcban a történelem 

eredményeit is felhasználták. Igy a  "fekete  legendát" is. 

A legenda XIX, századi történetét, hiutor ográfiáját áttekin-

teni szinte lehetetlen feladat. Bár Juderias, emlitett könyvében 

igen hatalmas anyagot tekint át, s forráskétlt jón kezelhető, ugy 

véljük elég, ha a legenda XIX. századi főbb jellemzőit amiit.... 

jiik meg, s főképp azokat a tö ténetirókat emlitjük meg, jellemez-

zük„ akiknek a munkája hazánkban is ismert volt, közkézen forgott 

illetve, amely müveket történetiróink felhasználták mintáikban. 

A "fekete legenda" a felvilágosodástól kezdve több lesz a spa-

nyolokkal foglalkozó legendánál, több lesz egy történelmi torzi- 

tásnál:része lesz a feudalizmus ellen küzdő polgári ideológiának. 

Ennek megfelelően főképp a liberális történetirók viszik tovább 
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e legenda motivumait Saját országuk történetéből elvont tör-

vényeket aggattak a spanyol történelemre, ós sokszor hazai cé-

lok szolgálatában használták fel a legendát, S bár a német kor 

zervativ és romantikus történetirás harcba indult a felvilágo-

sodás  eszméi ellen, s a  spanyol  történelem sok esemén$t helyez-. 

te uj megvl lágitásba, a "fekete legenda ez irányzatban is  tovább 

élt . /Lanke , Baumer/. 

Juderias panaszolja, hogy a XIX században ujból előbukkan 

II. Fülöp és Alba herceg alakja, és a  mar  ismert koncepciók az c: . 

eretnekek kiirtásár6l, az értelem elnyomásáról, a gyarmatok 1 i.-

zsákmányolásáról, az indiánokkal szembeni könyörtelenségről. A 

történészek " . megvetésüket és gyülöletUket Spanyolországra ve-
titik azon nézetekben, amelyet alkotnak hol civilizációnkról 

általában, hol történelmünk különböző korszakairól. 13/ 

A restauráció történészei II, Fülőpben, politikájában látják 

a hanyatlás okát:. Guizot szerint II. Fülöp abszolutizmusának a 

következménye, hogy az emberi lélek a legmélyebbre sdlyedt,Mig-- 

net a spanyol uralkodókat degenerált ás tétlen királyok soroza-

tának tekinti,  Ticbelet pedig II. Fülöpöt félbolond és beteges 

léleknek rajzolja. Ebbe a sorba állhat Macaulay is, aki szerint 

II, Fülöp- e gigantikus népet gyermeki néppé alakította át, a 

ezért nem tudott Spanyolország a "felnőtt nemzetekkel" együtt 

lépni.. A nép egy másik, alacsonyabb korszakban maradt vissza, 

ahol gyönyörködést még az auto da fé nyujtott. 

Prescott, aki a katolikus királyokról írott könyvében, Ju-

derias szavai szerint, "csodálatosan tükrözi" a k:;rt, II, Fülöp'-

ről a kor felgogásót elfogadva ir:sötét képet fest az inkvizi-

ci6ról, és szellemi sötétségről beszál.A másik neves amerikai, 

Motley , aki a hollandok  lelkes magasztalója, Fülöpöt félőrült-

nek rajzolja. 

A pozütivizmus egyik kiváló tőrtónetirója, Buckle a spanyol 



hanyatlással foglalkozik. Szemléletében a spanyolok jellenz© vo-

násai a babona, hiszékenység az egyházban és at államban. Ennek  

okát főképpen földrajzi tényezőkben látja: állandó szárazs 	e- 

gészségtalan .  ká.iyna, földrengések jönnek tényezőként s forditják  

az embert a természetfölötti félé segitségért. Minden negativum  

ellenére Ba.ckla megjegyzisa spanyol nagy nép, katonás`  és vallásos,  

engedelmeskedik az egyháznak, szolgálja a királyt„ de e nép tisz-  

teletet kelt Európában.14/ 
0 X IX„ f ~.c~zad  c  Isö ~elében  

Magyarországon, az e gyik legismertebb történetiró Rotteck volt.  

Igen sötét képet fest Spanycálországról, s az uralkodókról.. Az  

inkvizi.ciót a°tpestié lehellete" jelzővel illeti, a papság és az 

inkvizició tevékenységének tulajdonitja Spanyolorsmág hanyatlását ~ 
Nagy szerepe van T ►lore.nte Az inkvizició története cimi:i. könyvének  

is,  mely at inkviziciós borzalmak giijteményét adja E könpet  

Magyarországoa is  kiadták a mult század közepén . 	 . 

Ha a legendáról beszélünk, jelezni kell azt is, hogy a XIX,  

század második felében, a forráskutatás és forráspublikációk e-  

redményeképp megindul a legenda egyes motivramarin.ab visszaszori-.  

tása. A történeti.rók egyes alakok,pl. II.Fi,ilöp rajzát igyekeznek  

korrigálni, az eges , vale kapcsolatos tényeket tisztázni. 16/  

E torzitások lehántása, a historiográfiai kritika azonbaa nem e-  

gzértelmű. Tanul leszünk annak, bogy e torzitásokat, mintegy él--  

lenhatásképp, a század  végére egy"rózsaszin"legenda váltja fél,  

mely igyekszik a tényeket idealizálni. Ennek a kémek 3  k:ialaki~ .. 

tói a konzervativ, romantikus történészek, s ezek köliil is kilö.  

rtösképpen a katolikus egyház történészei, akik a forrásfeltárás  

eredményeit apologetikus célzattal használják fel. 	. 

Ezért , a historiográfiai átteki .atésxiél a "fekete legenda " mo-  

tivumait vizsgálva  mindig vizsgálnunk kell a történetirók szem-

léletét is. Meg kell vizsgálni, milyen okok hatottak a legenda  

egyes motivumaín.ek felhasznnlásánál,milyen szemléletbe ágyazódik  
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a spanyol történelemr61 alkotott nézetek összessége .  Nem szabad 
egyes spanyol történetirók, /pl. Juderias/ hibájába esni, akik 
elitélnek mindenkit o aki nem jót irt a spanyelokról. 

MIEE.AmanawillakEgé s 17/ 

A spanyol nép harca NaPéleon seregei ellen, majd az egYmás: 

után:következő forradalmak, ffielyek bizonYos fáziseltelódással kö-

vették az euróPai forradalmakat, air világ közVéleményét erősen 

foglalkortatták. A kórabeli sajtóban igen sok cikket találunk  

erről a kérdésről. 

Marx 1854  szeptember  és december kötött a geworli/Yune 
lapjain foglalkozik a spanyol forradalmakkal. Tanulmánya nem is-. 

mert stélesebb közönség előtt, főképp történészek tanulmánYorták. 

Magyarországon is csak a felszabadulás után keralt egy Válogatis 
Során az olvasók elé•Aktualitását ekkor, a liZészázad közepén a 
spanyol polgárháború bösies küzdelmei adták'meg* 

likkur t  &mikor a X. száZad felfogását vizsgáljuk, ugy bisszük, 
érdemes Marx tanulmánytnál hosszabban időzni, még  akkor  is ha . 

Marx mint aktuAlis politikai témát tárgyálta a spanyol kérdást; 

A marxi szemlélet itt sem elégedikmeg puss-Um a felszini jelen. 
ségrkkel e  A forradalmi harCok'eredetét próbálja felkUtatni a spaik-

nyol.középkorban, röviden megrajzolva a. spanyol osztályharcok: 

fejlődés0, jellegét, 

Justus Pal az emlitett válogatás bevezetőjében védelmébe 

szi Marx tanulmányát. Rámutat arra y  hogy .i.arx akkor ir#ae !diva, 
amikor a kenyérgoAdok a legjobban nyomják. A Lcsalád igen sulyos 

anyagi gondokkal küzd. Marx az ujságirás tapo.s6malmában izzadVa 

próbálja a család szakségleteit biztositani. HiányOztak a kutató- 



munka legelemibb feltételeiis — sokszor csak kolosszális  

emlékezőtehetségére volt utalva.  18/  

V'édelemre,t  ug9 hisszök, .  nincs szüksége Margnak. Tanulmánya az  

aktua3.izál.ó történetiráa igen$zép példája 	 . 

Marx  az osztályharcokkal, s főképp a X. .század forradalmai.  

val fogl.al.kozik .. Ennek kapcsán azonban föl  kellett merülnie e-

lőtte a Y..érd.ésnek= honnan az.  a csodálatos energia, mely megá.11itoi  

ta például Nap6leon. seregeit. .  A vizsgálódásokat a spanyol monarchi  

a kialakulásánál kezdi meg„ Rámutat a spanyol monarchia kialakul  

sának sajátos vonásaira, arra y bogy a rec .ongtt3.sta haroaimennyire  

meghatározták a spanyol állam fejlődését, s mennyire .segitették  

a városok és községek erejének növekedését* Rámutat a kitá.:l.ysag  

hatalmának korlátozottságára, mely szintén a viss2ab.ód.:i.tá.s kö-

vetkezménye volt, 19/A $paltyol állam fejlődését vizsgalvaL,: -, meg - 

. 	
n 

állapitjá, hogy az abszolutizmus a városok megtörésével erősö-

dik meg;;i;nn.ek során felhasználja a városok ellen a nemességet !  

Az abszolutizmus megszilárditásában a király a polgárság és nemes-

ség közötti osztá.lygyüláletet használja fek, s mindkettőt elnyom.  
~ 

j á.ar= felismeri a spanyol abszolutizmus egy alapvető von ~ását e.  

azt, hogy minden keménysége ellenére a tartományok ösi.szabadság4  

jogait nem tudta eltörölni, nem tudott egy egységes monarchi5b  

létrehozni ;. Ennek okaként a belső piac hiányát eml.itb meg.  A tar-

tományok, melyek az ország különböző földra jziv viszonyai szeri]  

alakultak ki . , s különbözőképpen fejlődtek aszerint, y  hogy a mór  

uralom alól mi3 (ir szabadultak fel *  

Az abszolu.t monarchia a maga részéről is  mindent &lkövetett  y  

hogy megakadalyyozza .a közös érdek katalakitasát ..Rz2el pedig  

szétrombolta azt a  lehetséges alapot, melyen egy egységes  

gazgatási rendszer létrejöhetett vo.ln;a, A  király zsarnoki volta  

ellenére sem tudta elérni, hoey az egyes tartományok ö3,4116  

tbriaéayei, privilégiumai eltünjenek'21/  



Igy történhetett meg, hogy amikor Napóleon csapatai betörteka 

Piréneus félszigetre, az állam ugyan halott volt, "...de a spa-

nyol társadalomban még elevenen pezsgett az élet." 22/ 

A további részekben: Marx a napóleoni háborukkal és afor: adal+- 

makkal foglalkozik. 

Megállapithatjuk, hogy a spanyol középkor történetéből főképp 

a központi kzatalun, az abszolut állam kérdését tárgyalta rész- . 

hetesen Marx. Bár a liberálisok által felkutatott tényanyag gilt 

,rendelkezésére, mélyen elemzi az adott kort, először mutatva rá 

a. spanyol abszolutizmusnak az. európai klasszikus abszolutiz- 
musoktól eltérő vonásaira Marx még a török abszolutizmushoz 
hasonlítja a spanyol államot, főképpen felszini ismérvek alap- 
ján 23/  

A maxzista történettudomány uj, föltárt anyagra támaszkodva, 

természetesen már tulhaladta á törökösség sablonját. A gazdasá-

gi élet adataira támaszkodva .rámutat a spanyol állam extraver-

talt jellegére, s arra, hogy a spanyol abszolutizmus rövid arany- 

korát az atlanti központok és a  hanyatló mediterrán terület közte 
ti kczvetitésn.ek köszönhette. A Földközi-tenger gazdasági szerepe '  

a meditQrrán országokra jellemző regionalizmus--mely Spanyolarszác 

ra is jellemző- alapján mediterrán abszolutizmus jelzővel ille 

tik a spanyol á,l l arcot . 24/  
Ha összehasonlitjuk a liberálisok müveivel Marx tanulmányát, 

először látjuk a nép ábrázolását differenciálta.Anikor kiemeli 

a nép tudatlanságát, vallásosságát, nem  elégszik meg ezzel. Rá-

mutat ennek történeti okaira, és sokat ir a spanyol nép höeies- 

ségéről, életerejéröl.A Napóleon elleni harc a liberálisok szá-

mára egyértelmüen reakciós,  a romantikusok számára pedig pozi-

tiv küzdelem. Marx  az, aki  először rajzol bonyolultabb képet e 
harcról, rámutatva annak összetett jellegére, az ellenforradalmi 



.12. 

és haladó elemek bonyolult keveredésére. 

spanyol fejlődéa sajátos vonásokat mutat. Marx megpróbál 

összetetten rajzolni egy kort, s ez a törekvés sikerrol is jar. 

Marx mutat először példát az egyoldalu szemlélet klküszőbölésó-
re, s ezzel a "fekete legenda" elleni hare egyetlen lehetséges 

m6dszérét is megadja. 

A torzitások: 'elien csak igy lehet kdzderil i  s ezért nem tudott 

a polgári történetirás reális képet rajzolni. A "fekete legeada" 

sötét képei ellen.haroolva egy ellenkező előjeld, de ugyanosak •  

torz képet festett a spanyol történelemtől. 

Maxxot nyilvánvalóan befolyásolta a liberális szemlélet/ ez 

nyilvAnvaló, W.szen önálló kutatást nem végezhetett/ s  de e kis 

tanulménya, főkélop as abszolutizmusról, s XIX.századi osztályhar,.,  

cokról igyekszik összetett, reilis képet rajzolni s  s igy a "fe-

kete legenda" elleni bare egyik legelső és kiemelkedő- példá-

ját kapjuk tanulmányában. 



1 	• 

18 0 0 
	

1 8 4 9 



,Az 179o-től 1849-ig  .terjedő időszak MagYarors2ágon a  

feudalizmue 4álsásónmk az idő szaka. 	 termelöerők 
 

fejlődésé-  

mix    következtében ez idöszakban bontakozik ki a mamarés nem 
. 	 , 	 . 	 .,. 	 , 	 ..    

magyar népek pelgári nemzet3, . mozgalma, napirandre kerül az orsza  

polgári  a~ala~]:~.áa. Az átalakulás sajátos viszan,yaink folytán  

a feudális ~n.a8ybirtokon kezdődik, itt indul, meg először a tő-

kés termelés. ; Ennek mértéke függő viszonyaink miatt nagyon  

lassul .  korlátozott volt„ S; nemcsak  a 	de az ipar 
, 	 . 	 ,,..    

területén is akadályozza a számottevő pénztőke felhalmozását. 
 

Airkar tehat, amikór Magyarországon elkezdődött a harc a poi..  
sari ; átalakulásért, ősszé, kellett  fonódnia a függetlenség 

  .  
telésé~rel is, az idegen abszolutizmus megszüntetésével.  

 

B harcot sajatos.helyZetünk miatt a polgárosodó nemesség  

vezeti, Ennek előnye az volt  r  hogy a nemesség részese volt a  

politikai hat alomnak, hátránya viszont az, hogy gazdasági hatal  
ma lényegiében nem tőkés viszonyokon alapult, . s a tömegekkel valr 

, 	ö   
I ó 

 

összefogást akadályozta az,  hogy  ezek közvetlen elnyomója volt.  

Befolyásolta a küzdelmet az 3.s, hogy Magyarország aoknemzeti--  

eágü állam volt, s a hare sikerét nagy mértékben befolyásolta_  

az, hogy mennyire tudja a feltámadó nemzeti ellentéteket a ne~ 

raie$$ég feloldani.. 1/  

A gazdasági fejlődés hatására a XIX. század , elején a szel.;. . 

lemi életben is megtalálható az előrelépés. A feudáli s gon-

dolkodás egyeduralma m:egtőrt,E  s a szellemi élet : teacdletén a  

gazdasági élet fejlődésénél .sokkal gyorsabb 	fejlődés-  
,  

n.ek lehetünk tanui, s eizel párhuzamosan a reakciós és haladó  

gondolatok harcának  is A küzdelem a polgárosodásért, függet-

lenségért,  főképp a kultilra területén ősszpontosult•Itt az  



európai haladás vivmányait, a felvilágosodás gondolatait átve-
hetik a magyar gondolkodók, s feihasználhatják harcukban. 

A küzdelemben a'reakc3.ó hatalmi eszközeivel y  cenzurával 
igyekezett fellépni a haladás erői ellen,  a haladó erők pedig 
a modern gondolatokat, az Európa szerte tért hód3.tó . feivilág0- 
suit szemléletet has zná.lták .fel, 	. 	 . 

A század első évtizedében, s a 2o-as évek elején ez a küz.,  

deZem, az ország elmsradottaágánalt megfe7,elően, nem volt intéz«- 
1 

ménrgea jellega. A haladó gondolkodók , a kultura inü.velő# legin- 
kább önmagukra hagyatkozva vivták harcukat. Ez a,  korszak . a 
szerveződés időszaka volt. Csak a 2o-as évek második felétől 

•. 

kezd megérni a feltétele az intézményes támadásnak. Az Akadémi- 
a, néhány rendszeresen megjelenő folyóirat kezdi szervezni a 
gondolkodókat s teszi hatékonyabbá mennyiségileg  és minősé- 
gileg erősebbé a szellemi küzde#lmet. Ennek fegltételeit: a gazda- 
eági fejlődés adta meg. Pest gazdasági központtá. válásával 
létrejön az a polgárosodó közönség, melynek magasabb kulturális 

igényei vann.ak.2/ 	. 
A szellemi küzdelemben a történelem is helyet kap. Itt 

is megtalálható a haladó szemlélet izmosodása, e a királyok, . 

udvarok története mellett a történeetirásban fokozatosan he- 
lyet kap a polgárság, annak fejlődése, s a magyar történet irás 

mellett lassan az egyetemes történet  is megjelenik.  S arcig egyem 
terces történetet az 1806-os tanterv szerint csak. a fő skolákan 
és egyetemeken tanultak a hallgatók, 31  Táncsics 1841-ben  már 
elemi iskolások széffiára irt tankönyvet, világtörténetet. 4/ 

A történeti horizont kitágulása főként a felvilágoso-

dás hatására következett be. Ez egyrészt közvett . ; . ° hatás-
ként jelentkezett.. A francia felvilágosodás nagy alakjainak ' 

könyvei megtalálhatók . minden gondolkodónk könyvrtárában. Je- 
lentkezett azonban ez a'hatás.közvetlen uton is, főképp német 



förrásokb61 *  A XIX i  ozazad első telőnek minden jo3.on.tasebb prof(  
tfts pgotenszoru Ottix~rabat7t t?nult * Göttinsa protswoz zbxainak 
nasy része palate  a.fol.vilzocoat.sl  azoliemónek hatása  . alatt állott  
Zch1lizQr .,: Spiffier  a nőraet viszor,yol~,, mectel:elően a3.aikit4ttak  

az ave~,±t cmnColetlQka% sokban L-1ú4nbt7n reQkfSi60 néz13L'ekpt  

1.@ttak«~~ 

rcy6rtelra.iibb .a 12atása .« ós tán ma,acadan.d6bb 3gi Sobiá.3,ieznek  
és Herdesnek, aki főkepp tauoaeau aze0-1161etát vette át•  

ler 1t'émetaltUldről 6o a :darm3.ncévee haborur61 irett munkáival 4 
hatott 3cen ~~~~s~ez~f Border  ti5asyt6rs:atfilcs*zótiai sanaolateival  

tett  gelt'anóst 4 Rpussaau  hatására lett míndertajta abszolut2.zmu® 
ellenséce," 96metorssráGban sea  sl..kerehet ért 61 *  hiszen  it  vaZbw  
salt race  azrOsz4l.~uti2muo a leskarikirazottabb tormában* Blv®ti  

a kormányok 41itikájávrxl valb focl,álküzast, A n6p érdekli *  mely  
szerint a a kl:ima 6s a  nemzeti jell= hatására al.aku].«~4.1atáso-•  
son  d1.31tja szembe a bennozillőttek bar€'atstigos term6ss.et6t o. nes-  
romicsttt Qur6Paiak6tral;V  

AXIX. asisázaa s3lseő felóben 	kevőQ 	jelent raec, anEl.y . 
a aptuvo1 tOrtönettol foc].ail3razott 	Ecyetemes tőítónetként 

, 	 ..  
~;~t~a,n  latin  nyelvii taBk~anyvót has~tó,k:~/13oll:a kanyve 

jellemző peldá,ja a hivatalos foltQgásaak+ 8 niu,tán a XDC. sz€aa.  

aában sok .kiadása jelent mee t  Atdol:sozatt is  t  maaar is/on  
tlasoA :telfacásis ez isen befol.yáso3hattg• CCil.ja az val ►t. 1avey  

a fontos egQmó~yalt  ,almondásáv~ 41 0   .t~ lv+~njvn bizonyos népek b+~~► 
 

múlotát6l.'* 9/ A katolikus ffiabsbt,irgö3saak mergtelelőern enyhiti  
ozerepiikat az in•miziciá 16trehozásán.6.1, nem tesz % iit lst are.  
Will  a  "tor  :Celft?cCts4bAn mt3elév3 f9zfl3:31~l$tnek, bogy  az ink11ziaiÚ  
borzalmas k 'oaétlen.sw6Gekat kŐvetott Ql.De e 1'al.fed.ezósQk tárcya=.  

l6.08ná1 necb6l,yeczl. Pi; carrot, ' el,9.téli sa opany4lpkmt «., ani€>xt .los. . 

icAztat az 3;41*Wkat#1ol  



Bolla mii.vét megelőzően igen rendszert elen volt a tájékoztatás.  

Időszaki sajtó adott  esetleg  néhány képet a spanyol történe-

lemből. Ezek közül emlitést érdemel Molnár Janos 	ar Kö -  ~ ~`  

folyóirata, melyben "vslogatott hasznekönyvek.et  

. 	 . 

mertetett. Megtalálhatók itt a gyarmatok fc'lfE:dezéséröl szóló'  

könyvek is, de válogatása csak jezsuiták munkáira tarjedt  
Esetleges t  alkalmi jellegil volt e folyóirat, mégis az egyetlen, 

mely a XVIII.század utolsó évtizedeiben tájékoztat a spanyol és  

délamerikai . tárgyu könyvekről.  

A XIX, század elején jelent meg egy  könyv, mely sokéig e-. 

gyeáül álló,  volt ezen a téren. 1825-.ig Fessler Ignác könyvén 

kivi.1/Die alten und die neuen gpanier/ /2/  még folyóiratban  

sem jelent meg Spanyolországról cikk. Fessler művét, habár  né  

met nyelven van írva, nagy jelentőségünek kell tartanunkjatása  

nagy, hiszen, mint Marczali Fessler német nyelvű miiködésével  

kapcsolatosan megjegyzi, Magyarországon "majdnem mindenki"  ol•.  

vas németül.13/$ ha ez nem is áll, az értelmiség és polgárság  

nagy részére nyugodtan elmondhatjuk,  

Fessler e könyvével igen keveset foglalkozott a történettus  

dóm.ány. nyüvei közül csak a lo kötetes Magyar története ismert . 

általéban.trdemes azonban bővebben foglalkozni e könyvével, en-  

nál is ivkkbb,  mert miután, közvetlenül Magyar története ,  előtt  

fejezte be müvét, megirásának körülményei t  szemlélete sok hason-.  

lósága, mutatva Magyar történettel . 

Fessler német polgári családból származott, szemléletére ez  

sokban meghatározó. .Otthon a vallási .  és nemzetiségi türelmet ta-

nulja meg, ezert nem bir$a a jezsuita kollégium légkörét sem,.  

Otthagyja a rendet, kikeresztelkedik, evaggelikus les0 41  

Németországban, majd. Oroszországban dolgozik, irodalmi mü.  

ködése igen  jelentós.. 4 vele foglalkozó mifvek, Főképp Kószó  Jut•» 
nos, romantikus voltát emelték ki. Kószó, a szeilemtórténet tér. 



..17 ■  

hóditásónak az idején.!  1923-ban irta o müvét. Fesslert a  német  

romantikához akarja  kapcsolni. Romantikus voltát emeli ki;  ki- '  

hangsulyozva y  azt e bogy a romantika a felvilágosodásra,  á fran-

cia forradalomra, Napoleonra ellenhatás, mely annak kozmopoli«► 

t~.zmusával. szemben a nemzetit emeli ~. , l5~Fbben igaza van ~ 6-  

szónak. Ez irányzathoz csatlapozott Kószó szerint  Fessler is.  

Fesslernek ilyen romantikus beállitása abból is  eredhet, hogy  

a magyar szellemtörténet, mely irányzatának élloga'dtátásáui :8.  

söket kezes a magyar történelemben, s  ahogy Ranke , konervat3.v  

szemléletét és  a romantikus történets.rást ősüknek ` teFrintették,  . 

ugy keresték a magyar történet3:rádban is 
,a 
 romantikus tört ~éué- 

szeket,..Ilyen történészre véltek lelni Fesslerben is,   

Valóban  , 9  iroda,lm3. müködése a német r©mantika hatásátmur- .  

tatja. Tómáj, stilusa is  ezt támasztják alá.$ K6szó szerint az, 
 

hogy a misztikus, ismeretlen spanyol középkori történetet vá-

lasztotta témájául, szintén e koncepciót támasztja alá, Fessler  

bevezetőjét elemezve kiemeli: Fossler a nép e s nem azr uralkodök  

történetét akarja megvizsgálni, a ez is a romantikus történet-  

irás jellemzője.  

Rem lehet biztosan eldönteni azt, miért válaztotta Fessler  

témájául Spanyolországot. De azt leszögezhotjük, hogy a nép sze-

repének előtérbe állitása nem feltétlenül romantikus  vonás, ieg,-  

található ez a szemlélet például Herdeznél is,  

Fessler munkái levelezése, a felha sznált források megmu-

tatják, hogy lebilincselő . ; romantikus stilusa ellenére, mennyi-

re  a felvilágosodás hatása alatt állott,  

Fessler állandóan külföldön élt, de ennek  ellenére 36 volt  

a kapcsolata a magyar 'haladás képviselőivel, Kázinczival és kö-

rével l&I ,, l8o8-t6l kezdődően, amikor tervbe vette egy magyar tör-

ténet megivását, s anyagot gyüjtött, Kazinczy köre szervezi az  

előfizetőket. 17/  



Egyik levelében Fessler v lágosan megfogalmazza felfogását 

Mágyar történetével kapcsolatosan. S miután csak két évvel igy. 

ródott ez a  levél a spanyol történet megirasa előtt, jói.  f elhasa 
nálhátó. "Gebhardi egy  száraz #  gyakran  téves történetét adja 
a magyar birodalomnak, van  továbbá több latin polemizalá törté 
nélmünk a magyar népről/nemzetté még lenni kell, hogy miért 

nem az, ós miképp kell azzá lennie, éppen.. az az én mankóm tár«. 
gya, s amely igy egyézersmind tiikre lesz más népeknek, amelyek  
még nem nemzetek a sző magasabb értelmében/. Az  az időpont, 
melyben a magyar nép egészBurőpánek a figyelmét foglalkoztat. 
ni fogja,, mar nines messze, és nagy erővel fog el a sejtés, 
hogy művemet az osztrák dinasztia sirfeliratávak, vagy a magyar 
erő és vitézség diadalmi énekével kell befejeznem..."Az idézet 

j61 mutatja Habsburg-ellenességét, hazafiságát. Természetesei 
Magyarországon nyíltan a Habsburgokról nem lehet irni. Fessler 

azonban külföldön van. Levele következő részében 8 maga is rá- 
mutat, miért vállalkozhat ilyen ma megirására: " Ezenkivül va. 
16ban a legszerencsésebb helyzetben vagyak ahhoz, hogy ezt a 
hazait és külföldit egyaránt érdeklő művet megírjam. Ugy ir- 
hatok, amint alom magyar, akar külföldi az osztrák monarchiában 
még soká non fog irhatni. Semmiféle cenzuranyomás sem kényszer-
r .t engem arra, b.ogyaz igazat szépitsen, vagy elvegyek belőle." 
Fessier, akit a vallási türelemre neveltek, szakségesnektart- 

ja kijelentenie "Vallási kérdésben egy  párthoz sem tartozom, 

egy szektához sem, tehát minden egyháznak, aszerint, bogy  amint  
mindegyik többé vagy kevésbé hatott a nemzeti műveltségre, jo. 
gát teljes higgadtsággal és közömbösséggel érvényre juttatom, 

egyiket sem fogom kimélni ott, ahol gogtalanságot követett el, 
és vallás maga akar lenni.,"S Fessler szemléletét jellemzik a 

levél utolsó sorait Y'.. a történésznek , aki  egy majdnem ezer 
esztendőre terjedő időközt akar átfogy.,..,iiberális, filozó 



: 	
..lg..  

fikus n.ézetQkkel kell birn3.a, ►" Fessler tehát a liberali szem-

léletet tartja egyedül képesnek a történeti anyag jó feldol-

gozására,r 
Ez a levele  18o0 -ban kelt, s  1810-ben , Oroszországban. a 

. 	 .  

spanyol történet irása befejeződik. 19/s  ha hozzátesszük, hogy  

e könyv a spanyol ,  Fiabsburgok kihalásáig veszi Spanyolorsz;ag  

történetét, akaratlanul is eszünkbe jutnak a levél ,  elején  

rott szavait e miá:vét tényleg aHabsburg dinasztiansirfeliratá-  

val i;fe jette be. 	 ' 

A Spanyol történet bevetetője is jelzi, hogy e  munkában  a  

Magyar történethez hasonló  célt  követ: egy ►. figyelemrem.éltó  

nép" nemzetté válását akarja megrajzolni. Ki fog világlani a  

könyrrból, irja, hogy a spanyol  nép nilyen helytt foglal.el Euró-

pa népei között )  milyen ereivel  rendelkezett )  illetve a folemelke.  

déshez milyan erő kellett volna, s a nemzeti  egység hiánya ho-

gyan akadályozta ezt  meg, Kirohaa, a spanyol uralkodók despotiz-  

musa ellen, c : akik elzárták a külvilágtól a spanyol  levéltára-

kat )  s igy rmegnQhezitették a kutatást `  'A  despoták gyi,ilölik a  tör.  
tónelamet, irja, s inkább feledésre, mint emlékezésre méltók.  
Fg;y liberális kormányzatnak kell jönnie, hogy a eldugott érté- 

kehről a zár l.Qpattanjon, és a spanyol tmrténelenröl uj módon  
'94  

lahessera ir.ai, vallja Fessler• 	. 	 . 
Pessler szemlélete a fel.v33.ágosodásbó3. tápl.álkozik.Bpas,yol  

Y 	 . 	 . 

történetében egyik fő forrása Robertsón 21/, akt: aMsT )  sua- 

zad végén az  calk legismertebb polgári történész. Robertson  

1813-14-ben .mar nem  ismeretlen a magyar  olvasó  előtt „Ta~kri.  
Zc anos 18o7-ben forditotta le Amerika történetéről szóló könyvét. 

Robertson logismertebb könyve az V,.Hároly császár uralkodásá-

nak története cim:ü mtnl.:a. 23/ itt a történelmet meghatározó té-  
nyetők között az anyagi kulturá.t, mindenek előtt az  ipart  és  
a kereskedést jelöli meg a  A polgárságot tartja a legfőbb törté.  
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Robertson a comunerosban a po3.caratimak ahataloart folgó har.  

latjasrr "0**  azon óntud,at*, how atársadalom lecjelentékesv  
ntyobb osztályát teezik0 vtieStat Óbresztett bennők 1egbata.lmasabt,  

levbare#: «. osztályi elójoga,ik kiterjeaztásére, a htittAri  
zsarnokság 	reájok erdazake3.t terhek l.ertatására tóreked,  



tek." 28% Pesslernek is  ez a véleménye. tégy véli azonban, fogy a 

polgárság eszközeit rosszul választotta meg. Fegyver helyett 

"széleskörű. nyomatékkal" , szerénységgel kellett volna a köve-. . 

teléseknek érvényt szerepi ,29/  

A vereség okául mégis az egyes orazágszek közötti egység hiá-

nyák jeli li meg. Nincs igazi spanyol, .s nemzeti .érzés,, Csak 

kasztiliai vari, aki az idegenek nyomását érzi, csak aragon aki 

zugolóaik a külföldön tartózkcd6 király jogtalan követelései 

ellen, cask katalán, aid  urónak. nem mint spanyol királynak, 

hanem mint Barcelona grófiak mértéktelen követelései ellen 

tiltakozik. P tartományok népei egymást is gyűlölték, s igy nem 

voltak képesek összefogni. Pedig, ,hangsulyozza Fessler, az ösz- 

szefogaás, az egységes fellépés még a leggonoszabb despotát is 

megfékezné.3o/ A nemzeti  összefogás hiányának hangsulyozása 

gen jelentős érv. Kőszó ugy véli, hogy a nemzeti összefogás . 

szükségességóra a német példa döbbenti rá, A  rémet fe jedeiensé- 

gek ugyanis, széttagoltságuknál fogva  , nom tudtak ellenállni 

Napoleonna&.39/ 	. . 

Lehetett azonban Fesslernek egy másikélménye is A. magyar-

országi nemzetiségek lassan kibontakoz ó. mozgalmai erősitik bea- 

ne azt az élményt, hógy.a nemzetté volát csak akkor fejetődik 

be, ha a nemzet mindfn
.
fia, legyen bár szláv, német, román, 

katol*kus, protestáns, avagy más vai1 u, vogokb és kötelessé- 

gekben egyenkő lesz„ A magyar haza fogalmába a nemzetiségek 

összességét beleérti, de a magyar uép vezető szerepének,bangsu-- 

lyozása nála is megtalálható monya n, 37f Mindenesetre felfogása 

türelmet megértést mutat, s igényt a nemzetiségeel3, össze-

fogásra. S érzékenysége.. az ilyen kérdések iránt, teszi lehető. 

vé, hogy észrevegye a spanyol történelem egyik alapvető tényét, 



a széthuzást, a regionalizmust. 

Károly uralkodása alatt emliti meg az amerikai gyarmatok 

eseményeit. Las Casas nyomán megrAzó képekben festi a spanyolok 

kicsapongisait, 32/ Ugy  véli,  goy a beözönlő aranY, mely a benn 

szülöttek nyomán jut Spanyolországba, lesz oka, az abszolutiz-

mussal együtt, az ()wag hanyatlásának. 

V. Károly alakja, akit a magyar történetiris mindig pozi-

itv szinben ttintett fel 331, Fesslernél nagyon negativ értékeiié 

léet kap. Szemléletét ugyan alapvetően forrásai határorták mee t  

de hogy V. Károly ilyen  negativ szint kapott, azt Habsburg-

ellenessége, alespota-gyülölete határorta meg.Mással nem magja. 

rázható az a negativ kép, hiszen ha Vossler akarja, a magyar 

történeti irodalom sok:más pozitiv eiőjeli képét feldolgoz-

hatta volna* 

II. Fülöp t  akinak a tevékenységét a blvatalos történetibrAS 
igyekezett röviden elintézni, mint komor zárkózótt llkUletü  

uralkodó  lép  elénk, az egyházi fanatiamas, az inkvizició ve-

zetőjeként. Fölveti Don Carlos megg7ilkolisát, Antonio Porez 

iildöztetését shogy ezzel is jellemezze II. Fillöpöt.Eangsulyoz-

za, bogy Palap  gazdasági  téren is igen sók negativ intézke-

dóst tett. Kószó emlibett miivében meglepetóssel rögziti: 

"..meglepő őszinteséggel szinte közopes tehetségii embereknek 

Abrázolja a Habsburgokat."WS ha meg:nézziik, bogy II. Falk) 

utódait milyen tehetetlen e-o‘rénekkánt ábrázolja, egjet kell ór. 

tenünk Zószó megjggyzésével.S ez a vélemény nem a romantika 

felfogásából fakad, mely az uralkodókat tehetetlen bábként 

ábrazolja. A spanyol Habsburgokról ez a véloménye a felvi14- 

gosodás gondolkodóinak, s a liberálisoknak is. 

Fessler tehát, a korabeli magyar olvasó számára meglepő m6- 
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don letépi a Habsburgok homlokáról a dicsőség babérját, s em. 

beri méretekre zsugoritja őket.Ebben, emlitett lebyléből ki-

derdl, hazafisága nagy mértékben befolyásolja. 

Meg kell emliteni, hogy e sötét kép mellett, ritka kivé-

telként emlitést tesz a spanyol müvéSzet  fejlődéséről,  annak 

magi's sziavanaláról. Amikor FM4ft elitéli, külön fejezet-

ben  tárgyalja  az uralkodása alatt magasra futó irodalom és ma-

vészetek helyzetét. Hangsulyozza azonban, hogy a müvészetek 

fejlődése  azért volt lehetséges, mert ezek nem mutatták a 

despota rossz oldalát. 36/  
Fesslet Stilusa'rendkivill vonz60 ezért viat Magyar 

történetével együtt kedvelt :  olvasnánnyá akésőbbi  időszakban.  

Milvet Ketone, Czuczor, Arany,  Madách,  Szigligeti, stb. Dol. 

cain megtalálhatók. 371  
Miive klemelkedő csucsot jelent a magyar történetirdsban, 4e 

különösea a spanyol történelmet'tirgyaló müvek között. Polgári 

szemléletben fogant köpyve a század első  felében  az egyetlen je 

lebtős spanyol történet. 

A magyar viszonyok kötz, a cenzura  nyomása  alatt nehezen 

képzelhető el hasonló hangu  könyvek  megjelenése. 

Képletesen azt mondhatnánk, hogy a Eabsburgokndetronozálá. 

sáttő végezte el előszór. Ra sek vonatkozásban sötétebben is 

rajzolta a spanyol történefebyes alakjait, eseményeit, a 

spanyol nép értékeinek hangortatása, a spanyol milvészet nAirp. 

szeraségének felismetése jelzi azt, hOufflesslar  megpróbál  

összetett képet rajzolni, s igy tullép a felvilágospdás e-, 
gyes képviselőjének/pl. Montesquieu/ álláspontján.38/ 

Ez az árnyaltabb  felfogás  lehet, hogy romantikus hatás,;. 

ra jelentkezik, mindez azonban  nem változtat  Fessler alap. 

vetően liberális felfogásin. 

X X X 



A 2o-►as évektől kezdődően a Napoleon felett aratott gyzeas  

lem erdményeképpén. Európában megerősödött a reakció. A gazda.-  

sági, politikai térén az  .. elnyomás rendszere uralkodik aSzent..  

szövetség égizse alatt. S  ahogy a .reakciós erők nyomása nem  

birta megtöífti . a baladás irányát, ugyanuggy Magyarországon is •  

ismét felujul az ,  ellenállás a 2o-as égek  elején, Ennek az alap.-  

ja az, hogy az osxták és magyar uralkodóosztály szövetségét  

fenntartó gazdasági és politikai kapcsolatok felbomlottak* A  

nemesség megmozdul a vfármegyákben, s fokozódnak az ellenzék moz- 

galmai.„ 4o/ 	 , 

Amegululó erjedés uj feladatok elé állitotta a magyar id  

dőszaki sajtót, s a korábban  elhallgatott lapok  helyébe fokoza-

tosan uj Qrgiuümok lépnek,Az irodalmi, kr itikai lapok mellett  . . 

megjelennek a tudományos, és tudományos ismeretterjesztő lapok  

is, A nyelvujxtó mozgalom győzelme, Pest gazdasági fejlődése  

alapot teremtett a sajtó  samara ia.4lfsamaraA meginduló tudamányos  

ismeretterjesztés is a reformkor céljait szolgálta.  

Az ismeretterjesttésben helyt kaptak a spanyol tárgyu cik-

kek is. Az, hogy a spanyol történelem, a spanyol jelen, vala- . 

mint a spanyol-amerikai gyarmatok problémái megjelennek,  onnan  

is ered,  hogy Spanyolország aXIX,. században  állandó  forradal-

mi mozgalmak szintere, Spanyol-Amerika pedig  ekkor vívja. függet»  

1820,-23-.4S   ..  	 ~   rorracda7.~ ,  .. 

majd az erre következő ellenforradalom; az 1.834-43-was fo:~ raada1--  

mi mozgalom; a  haladás és reakció éles harca Európa szinpadá.ra  

emelte a spanyol eseményeket,r  a spanyol történelmet; s ez tük.  

rőzLdik a korabeli  sajtóban is ,,   

Az 1849--ig  ~terjedő  .  időszakban főképp a Tudományos Cyüjte ~- 

ményben s aTudománytárben jelennek meg ilyen irányu cikkek,  

lenségi harcát az anyadrszáv  ~ ei ±, smiN, Az  



Lassu István. 18a5-ben a Tudemányos Gyüjteményben II Fülöp 

győzhetetlen hajóhadáról irt tanulmányt, 42/ Fülöp az eszelős- 

ség .g vakbuzgó alakkint jelenik nog, akitől egész Európa tette. 

gett; Lassu rámutat az angol flotta minőségi fölényére, s cd-

Tolva a korabeli katolikus nézetet, mely Fülöp veréségét a ter-

mészet erejének tulajdonította, mególlapitja: a győzelem nem 

a természet, hanem ",.inkábba az Ilus tengeri katonák vi-

tézsége és ügyessége, s a Spanyol Admirálnak tudatlansága,.. 

huzták azt maguk után," 43/tlutasitja tehát a véletlent, s konk-

rét, kézzelfogható okot fogadja el, 

II. 'ülöp alakja kerül elő az 1831--es évfolyambél is, egy 

"N'„, elzésü 6 Cervantesről szóló cikkébál. 44/ A cikk a köbi 

kezőképpen jellemzi a kort; "II-dik Fülöp ült a spanyol thro-

nuson, s a fanatizmus minden' szörnye körülötte. Csak  egy  pilla-. 

natot a nómetalföldi tartományokra s borzadva szökünk vissza, 

Auto-da-fék a a "santa hermandad"-igy nevezi a spanyol az in.-» 

quisitiot-egyébb ceremoniáj''. irtózattal töltenek el minden 

kedet." 
Fülöp jótulajdonságaként ő is a művészetek szeretetét 

emliti, Ez tette ugyanis lehetővé, hogy Cervantes, és a hozzá 

hasonló müvészek meM;jelon.jenek Spanyolország művészetében 

A spanyol középkor szöznyfiségeit vetiti elénk a tanulmány. 

Azt, hogy miért tulozzák el ekkor a spanyol történelem 

tényeit a ta u1néYlyok, jól mutatja  a Tudománytár egyik tanulná-, 

nya:A Priizvbs eteti és. tudd 	ok 	olor zá b cxmii cikk  spa- 

nyol szerzője ugy véli, hogy a jelen időszakban Spanyolország- 

ban a művészetek és tudonAryok . nem fejlődhetnek, Olyan földön, 

ahol az emberi alkotás jutalma a vérpad és inkvizició, mit lehet 

várni?- kérdezi az író, 

A spanyol forradalmi mozgalmakat reakciós diktaturák követik, 

1814 után ismét dühöng az inkvizició, megjelennek ismét a jcesu. 



iták:.:Az 182o-23-as fcrrad.almi megmozdulás után ismét az elnyó- 

más évei. jöttek. A haladó gondolkodókmák ' menekülniák kellett az 

országból a terrorelől. A Jelen állapota tehát eltorzítja a 

multat, A  spanyol szerző a jelen ellen a mult esemémyeket használ-

ja  fel eszközül. Kifejti, hogy a  nagy  müvészeket mindig üldöz.. 

ték a spanyol történelen folyamán. Még a felvilágosult XVIII. szá-

zadban is: "Maga Campo anes sem védhette meg ?eyoo--t az inquisi- 

tio incseikedéseitól." .Aztán megjegyzi= *'Azoknak, akik rajzun-

kat igen sötétnek , igen keserünek léplék, azt mondjuktpillant- 
sabak a jele.  Spanyolországra, a polgárháborutól nyolcz év óta 

tépettre. Sem meggyőződés, sem lelkesület.,..A gondolat elalvék."4E 
Tehát a jelen fáj, s erre jön a mult érvüliigazolásul. Jellemző 

példa ez arra, hogy a XIX.században maguk a spanyolok lesznek e-

gyik forrása a továbbit torzitásoknak. Az önsanyargatás nem kimé- 

saját népét sem. Martinez ugy véli, hogy a művészetek elnyo-

mása atért történhetett meg, mert a spanyol nép figyelmét elkerül-

te a tény: az inkább álmodozik, ",..álmodott szerencsét követ." 

A "fekete legenda" a lusta spanyolról tehát ismét megjelenik, s 

épp egy spanyol tollából. 

A spanyol irodalmi állapotokról ir Kazinczy Gábor is.47/ 

Az időszaki sajtó fejlődését vizsgálja, trdekesen elemzi, hogy a 

forradalmi mozgalmak hogyan lenditették föl a sajtót, s a reak- 

ció hogyan akadályozta meg az ujságok létrejöttét. Az irodalmi 

vszonyok leirás, a  többs  cikkben is megjelenik, ezek főképp a 

cenzurát, -ennek kérős hatását rájzói ják ' 49/ ' 

A Kolozsvárott megjelenő Ion és Külföld ".A. spanyol élet az 

alkotmányos élet pályáján" 48/cimmel közöl hosszabb cilrket. Rá-

mutat a cikk, hogy II. `ülöp, ős az á utána következő uralkodók 

despotizmusa ellenére kezd az alkotmányos élet kibontakozna.. 

Megjelent azonban a Tudománytárban és a Tudományos Gyüjte- 
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ményben olyn cikk is, amel9 nem követi a felvilágosodás által 
rajzolt képet. 	 . 

Prescottnak, a Katolikus Királyokrók szóló könyvét ismer-
teti a zudómánytár. 5°% könyv ismertetése alkalmas  arra, hogy 
a katolikus királyaduról pozitiv felfogást alakitson ki a köz- 
tudatban.:°Pessler ezen uralkodók negativ intézkedéseit: a mórok 
és a zsidók üldözóssét, vagyonul elvétedet emelte ki, s rámuta- 
tott, hogy a vallás csak ürügyül szolgált a kiüzésekaélaiemel- 
te a mórok és 'zsidók szorgalmát. Az uralkodok az államé és a 
haza szent fogalmait megszentségtelenitették.51! . 

Prescott könyvének recenziójából a "keresztet felemelni 
akaró'* Izabellát ismerjük meg, s a cikk csak mellékesen em- .' 
liti meg a kiüzést. Az  inkviziciót pedig uuy állítja be, mint- 
ha az csupán Torquemada önkényének eredményeképp vált volna az-
zá, amivé. Prescott könyvének ismertetése célzatosan lett i-
lyen rózsaszirt. A'  szerző . hatalmas  anyagot dolgozott fel, s i- 
gyekezett feltárt forrásai alapján reális képet rajzolni az u- 
ralkodókról. 521A recenzió azonban ezen tulmegy, "kíegéaziti", 
s ezzel eltorzitja a művet. 

A Katolikus Királyok értékelésénél e korszakban két vé- 
leményt látunk. Ez a kettősség található meg 'a XITIII. 'század 

egyik jelentős ..alakja, Alberoninak a rajzánál. 	. 

Megjelenik  egy olyan kép, mely ellentétes a liberális 
felfogással. Antal cikke 551  nyájas, erős akaratot mutató, szám- 

patikus alaknak rajzolja a bíborost, Úillaek tevékenysége az or-

szág gazdaságának felemelését célozta. Ő erősiti meg a hadser 
reget és a flottát is.. 54!I  .. 

A Bourbonok a felvilágosult abszolutizmus égisze alatt meg-
próbáltak reformokat bevezetni , az ország állapotának javitásá--
ra. Rendeleteik azonban nem hatékongak. € ha var:fejlődés,az 
nem az udvar, a főképp nem Aiberóni tevékenységeként van.55' 



.26-. 

Mindenesetre, amikor Antal  Alberoni pozitiv tevékenységéről 

beszél, főképp a polgári fejlődésben betöltött szerepét  próbál-

ja kiemelni, s nem például biborosi tevékenységét ., vagy udva- 

ri cselszövéseit ffiéitatja.. 

Jelentős cikk látott napvilágot832.ben a 'Sas cimü xolyó.-

iratban. A cikkre a gyarmatok függetlenségi harca iránti sz .m--

patia jellemző. 56/ Calatkoztak azok, akik szkeptikusan néz- 

ték a gyarmatok harcát, mondja az irón "Hosszas viaskodásuk 

után, Amerikának uj nemzetsége, kivervén a büszke spanyol el-- 

fajult hadfait, késő, de hatalmas bosszut vett a Cortez és 

Pizarro és követőik által eltipottatott eredeti népéért az 

uj világnak." 57'Ezután a rendszer bűneit sorolja fel: a tiszt. 

viselők visszaélédeit, a repartimiento-.t, az egyház hatalmas, 

sulyos adóit, stb-t, A cikk vadirat mindenfajta  gyarmati el-

nyomás ellen, s az ilyen cikk Magyarországon, ebben az időben 

f eltétlen il aktuálisan hatott ,. 

Ezek a cikkek találhatók a spanyol és spanyol-amerikai tör.- 

ténetrál. Na a 2o évnél hosszabb időt vesszük figyelembe, s azt, 

hogy e folyóiratok, rendszerességük ellenére, csak szűk réteget 

érintettek, elmondhatjuk, hogy az ország közvéleményét nem 

befclyásolb .atták, legfeljebb közvetve. 

Jelentősebbek e számpontból ez időszak egyetemes történeti 

t anköxyve i . 
It s 

A negyvenes években már hazAnkban is erőteljesen jelentke-

zett a liberalizmus hatása, S ahogy a reformokat követelő nemese 

ség a  liberalizmus  érveit használta fel, ugyanugy a történe-

ti dolgozatokban is jól kimutathatóa liber .lis hatás. 

A  liberalizmus a telvilágosodéd, a francia forradalom 

eszméiből akakitja ki a maga rendszerét,;  mely az egyén. korlát-. 
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lan szabadságát vallja. Ennel alapján alakul ki a polgári 
szabadságjogok rendszere. Ez eszmék elterjedtOk Európa szer. 

. 	 , 

to,, S ahol  a feudalizmus elleni harcot a gyarmati  elnyomás 
nehezitette, ott összekapcsolódott a nemzeti függetlenség 
követelésével. 

Magyarországon a l3.beralizmus eszméi főleg német csator- 
pákon át terjedtek el. E szempontból igen jelentós_Rotteck-

Uelcher államlexikona,, s Rotteck világtörténete,"/ 
Rottock műve európai jelentősógü, ezen nevelkedett a ii- 

berális polgárság egész nemzedéke .  
A polgári szabadságjogok szempontjából vizsgafa a spa- 

nyol történetet, a szabadságot pedig áz emberek születésével 

járó jogának tekinti. Gyilli a monarchiát, a fegyverkezést, 

mert ebben a nép nyomorának legfőbb okát látja. 59/E  szempon-
tok alapján itéli el a spanyol uralkodókat, az abszolutizmust. 

Jellemző munkájára a vallásosság, s bizonyos morális szemléc. 

let megléte,6o/  

E liberális sajátosságok ogyrásze már Pesslernél is 

megvolt, erőteljesebben azonban csak a 4o-es években jelent.- 

komik. . 

Táncsics rihály1841.-ben megjelent világtörténete elemi . 

iskolák számára készült. Országok történetével nem foglalkozik, 

csak a. nagyobb eseményekkel;felfedezéssel és reformációvak.,, 

a 30 éves báboruval, stb. Az amerikai gyarmatositásra is ki. 

tér a felvilágosodás bennszülötteket védő szemlélete folyta- 

tódik Táncsicsnál, s piebegus szemlélete tiltakozásával rámu. 

tat:  az európaiak  lettek az urak, s az indiánok sorsa a ke-- 

gyetlea kizsákmányolás lett. Iihangsulyozza, vitatkozván a ko-

rabolt egyházi véleményekkel: a papok és szerzetesek sem ja,- 

vitottak az indiánok sorsán.62/  

Kiemelkedő helyet foglal el as egyetemes  történeti tan- 
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k inyvek között 	e József kö11~ ye 

Caengey müve a haladó eszmék hatását mutatja. Eljut a forr  

vadalom szükségességének a felismeréséhez is3•A XIX.századi  . 

spanyol forradalmakat négy szimpátiával kezeli. Erős arisztok'-  
rácia-ellenesség, haltea zsarriokgyülölet a másik jellemzője. 

 
62/  

E szemlélet eredményeképp spanyol története igen sötét  
lesz. Az ország h .anyatkását a következő okokban látja:"á mau-  
:~ussoknak, akik ekkorig a granadai országot hatalmokban tartot  

ták, kihajtása, a zsidók üldözése, és a nyomozó törvényszék.,.  

bevitele által a népességet , áz ország nagy kárára fogyasztá." 63  

A hanyatlást előssegit. Ii. Fülöp esztelen háboruival, majd  
III iülóp és herma i  akik öoo 00o moriszkQt üldöztek k3. az  

országból. S ezt segitette elő , hogy a "heverők" száma nagyon 
 

megszaporodott:ezen időszakban apácakolostor 988 volt, s 
 

32 00o szerzetesi, 6  / 8 Bollával ellentétben, aki II. Fülöp-  

ről rendkivixl sszüksszavuan 'irt,Csengery szivvel -lélekkel a  

németalföldiek oldalárra Alit. 65/  

Mindezek mellett nem hallgatja el, ~,hógy a művészetek is fejlód-

teks"Sülönös mégis, hogy ezen időszakban Spanyolországnak a  

költészete '   virágzani kegylett." 66/ 	 . . 	 . 

A XVII.században a katalán ós portugál felkélés jogosságát hang-

sulyozza.67/  

Igenrészletesen tárgy zlja az 1812-ess spanyol alkotmányt.  

nek célja nyilvánvaló. Biró rámutat! „! az ifj ak  'é s olvasók  

figyelmébe ajánlja mindazt  i  ami az akkori magyar alkotmányból  

hiányzott. "Igy említi meg elsősorban a nemzeti '  öná1   lósággal  

kapcsolatos cikkelyeket.68/  . 

Csengery könyve igen jelenteás, szemlélete kiemelkedik a kii-  

rabeli tankönyvek közül. Spanyolország ábrázolásául a libera-

lizmus hat rá, annak képeit veszi át, hogy nevelje olvasóit  



zsarnokság elleni gyiilöletre. 89/ 

1800-1849 kötött csupán néhány müvet, tanulmányt ta-

láltunk. Mogállapithat juk: a felvilágosodás által alakított . kép 

let- a"fekete legenda" hat alapvetően az irókra. Azonban, le 

kell szögezni: a legenda pozitiv cél szolgálatában, haladó szem 

létet része. A spanyol történelem torzitottan jelentkezik, ' 

de ez a kép Magyarországon része a nemzeti függetlenség és 

polgári átalakulás érdekében vivott harcnak, s érvül szolgál 

a liberálisok számára. Ez a liberális kép lett az uralkodó, 

háttérbe szoritva más, eltárd nézetet. 

Ugyanakkor jellemzi e miiveket a tárgyilagosság is. Rámutat-

nak a meglévő pozitivumokra/pi. miivéészet/ is. 

A spoi történelem viszonylatában tehát a liberális nézet 

lesz az uralkodó, s jelenik meg a kor olvasója előtt, 
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Az 1848-as forradalom leverése döntő módot* meghatározta az 

ország további fejlődését. A forradalom a legfőbb feladatot el- 

végezte: alapjában felszámolta a feudális termelési viszonyokat, 

megteremtette a burzsoá rend alapját. Azonban a forradalom és 

szabadságharc leverése, az absszolutiznus elnyomó rendszere, a 

feudális maradványok tovább élése s'lyoss meghatározó tényező- 
kén hatott a politikai, gazdasági, szellemi életre„ 

A meg nem oldott kérdések: a nemzeti függetlenség kérdése, 

a parasztság földéhségének kielégitetlensége, a nemzetiségi 

kérdés megoldatlansága mind élő kérdésként maradtak felszinen, 
majd a kiegyezéssel kompromisszumos megoldást nyertek, illetve 

megoldatlanul maradtak. . 

Az abszolutizmus időszaka,  bár alapvetően kedvezőtlenül be- 

folyásolta a magyar gazdasági élet fejlődését, s főképp a gyámi 

iparét, mégid: a kapitalizmus-.bár lassul fejlődését  hozta. U- 
gyan főképp osztrák igények kielégitésére, de kezdett kiépülni 

az országos vasuthálózat, s városaink, minden gátló hatás el-
lenére, mégis fejlődtek. 

A reakciós osztrák abszolutizmus győzelme politikai és szel. 

lemi életünkre is egyaránt béklyóként nehezedett. Iiaynau terror-

ja, majd az intézményesitett elnyomás, a kiépülő abszolutiz. . 

mus, oenzurájávai, hivatalnokaivak, titkosrendőreivel rátelep-

szik a magyar szellemi életre. 
A szabadságharc leverése, az arbisztokrácia, a klérus, és a 

középnemesség egy  részének kivételévet, az egész országra fái 



.dalmasen:  hatott, s , a kialakuló abszolutista .  rend ellen az  or-

szág antipátiával viseltetett. A ,birodalmi  politika, bár külön-  

bőző mértékben, de egyaránt sujtotta az ország a magyar tár -. 

sadalom minden osztályát.l/  

Az első évtized fő jellemzője a politikai és szellemi te-  

rületen az, hogy Világos hatása, a vereség meghatározó az  i- 

rodalmi művek alaphangjára, s besugárzik az ivók munkáiba, állága  

foglalásaiba. Igen sok irodalmi mü jelenik meg ebben az idci..  

ben, s ez jelzi, hogy a kulturális és tudományos közélet pub..  

likációs feltételei mega  eremt8dtek./ Az irodalmi miinek a©vea -~ 

kedésének ezen kivül sajátos ekait is megtaláljuk e korszak-.  

ban.A politikai, közéleti szereplés hidra is az egyik-.bár nem  

y Jelentősom oka az irodalmi müvek nagy szémának. Mivel politikai  

szereplésre nincs lehetőség, a vármegyei értelmiség a kultu-  

télis élet szféráit használja fel nézeteinek kifejtésére.  

Mint Rosti Pál 1861--ben megfogalmazta* "A gyászos tizenkét é-  

v3 időszakban, mely a szerencsétlen kűnenetelii 1849-diki eseméi  

nyeket nyomon követé,.. kedves hazánkban minden törekvés,ha4adás  

fejlődés...elnyomatvána a bilincsekbe vert irodalom, a tudo-

mány s művészet volt azon egyedüli tér, melyen szeretett ha-g  

markhoz való ragaszkodásunkat bizonyíthattuk•.." 3/  

A liberális gondolkodók nagy része a vereség után hátat for-  

ditott a foa:rdalom eszméinek, s a liberalizmus fényében vizs-

gálva á  történelem  eseményeit ;  próbál erőt gyűjteni,s keres  

bizonyitékot avan fejlődés, javulás -bár lassu- a történelem- 

b en.4/  

Az európai kapitalizmus; 	fejlődésével párhuzamosan a ter-.  

mészettudományos szemlélet fejlődését figyelhetjük meg, s ez  

hat Magyarországon is/ bár a pozitivizmus a XIX ,  században nem  

tud a történészek kött tért nyerni Magyarországon/.;  



E módszer alkalmas arra, hogy a szabadslágharc utáni kiábrád--

dultságnak alapot adjon: a "józanság" a jelszó„ légvárak helyet 

természettudományos m6dszerek!Az 5o-es évektől kezdve feltűn-
nek a természettudományos nézeteket népszerüsitő irások.5/ 

S bár a liberalizmus harcol a romantikus szemlélet ellen, T.a-

yarorsszágon a romantikus trány 1849 után szintén. Világosból 

táplálkozik. Nem véletlen, hogy  Cantu hatalmas világtörténetét 
az  5o-ess évek elején kezdik magyarra forditani. 6/ 

A történettudomány 1849 után nem magába forduló. Gondolatvi-

lága nem rekedt meg a feudalizmus gondolatvilágánál. A liberá-

lis szemlélet tovább fiat, s legnagyobb történetiróin i, Sza- 
laynál és Rorváthnl kiváló eredményeket ad.  7/Foglalkozik a 
közvélemény a nyugateurópai liberálisok, de a logujabb, filo-

lógiai-kritikai m©dsaer megalapitóival, Danko-val ész iskola- 
fával is•Csengery történeti esszéiben Macaulay,  Thierry, La- 
martine, Ranke történetirása kerül értékelésre. 8/ 

Várkonyi Ágnes mutatott rá legujabban, hogy a 8o-a* években 

a pozitivizmus, s különösen Buckle eszméi sem voltak ismeret- 

lenek Magyarországon, bár főképp a :nem történész közvélemény 

lelkesedett ésszmóiért. 9/ . 	 . 

Ez' időszakban van  kifelé fordulás a  Magyar ,yar történetírás-- 

ban, ‘ de megtalálható énnek ellentéte iss.A szabadságharc buké-

, sa olyan történelmi helyzetet teremtett, mely kedvező talajul 

szolgált a  feudális  történetszemlélet továbbélésére. Sőt, azt 

mondhatjuk, hogy a pozitiv elö j elű eszmékre reakci.ók6nt mese- 
rösödik ez a szemlélet. lo/ ginek a $egativ vonalnak a jellem-

zősajátossága egy másik tény  is: á törtónelmet egyre inkébb 

összekeverik az adatok gyi.ijtóssével, ss rendsszertelen publiká- 

ciójávai .11/ 	 . 
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A szabadságharc bukása sok  kérdést vet fel a liberális esz- 

méken nevelődött politikusok, gondolkodók számára. A nagy bukás 

kétségessé tette a forradalmit eszmékbe vetett hit jogosságát, 

fölvetette az elnyomás 0  e ezzel kapcsolatosan a függetlenség 

kérdését, s az elnyomás ellen* harc jogosságát. Igen sok iró a, 

történelemhez fordult válaszért, s a cenzora és terror miatt a 

történelmet használják fel a nemze ti  szellem fenntartására. ' , 

1849 minden történeti műben tükröződik. 	 . 
Világost közvetlenül követő időszakban három . történeti 

mü 
 

érdemel omlitést. Szilágyi Virgil Az Ujkor története cimü l2/ 

munkája, valamint Rinfalvy János és Somhegyi Ferenc egyetemes, . 

történeti tankönyvei, 13/ 	 .. 

Szilágyi Virgil 

Csongrád hegyében indult pályafutása 1846-ban. 

Apja gazdatiszt volt Torontál me ében.Birtokuk tehát nincs. E6ye ,  

tercianulmányait Pesten végzi el, s ügyvéd lesz. Igy  indul el 

az életben, a  nemesi honoráciorok utján. 14/A forradalom ideje 

alatt a megye vezetésében jelentős szerepet játszott.. Részt vett 

a rögtönitélő törvényszék munkájában, s a me gyei  állandó bízott- 

mánynak a tagja.1849 juliusában, az orosz invázió hirére belé- 

pett a nemzetőrségbe, s mint százados harcolt. 15' 

A szabadságharc bukása után az állás nélkül maradt Szilágyi 

1849 őszén Pestre költözött. Ekkor már megvan az Egyesült Álla- 

mokról és a spanyol történelemről szóló könyve. 

fetti a liberális gondolkodók utja. A Pesti Naplónál. dolgozik, 

majd önálló lapokkal kisérletezik. Az 1859.6l-es időszak  alatt 

a "szélsőbal" csoportosulástagja, a Táncsics-perben Tóncsios vb- 



dője.A 6o--as években többször álld biróság előtt.. Emigrál, s 

hossza ideig Kossuth környezetéhéz tartozik.1867-69.-ben a Maga 

tájságban á kossuthi politikát propagálja, majd hazajön.Rövid 

idő  mulya  mar  a  kormánypárt tagja, sőt a katolikus autónómia 
vitájában a klerikális reakció egyik hangadója volt. 16/ 

Spanyol történelmet tárgyaló műve komoly figyelmet érde -r. 

mel, hiszen hosszu ideig az egyetlen munka, mely önálló tár» 
gyul e. témát választotta. 

Az amerikai történelemönt irott rész, de a spanyol rész 

első oldalai is azonnal megmutatják, miért fogott Szilágyi toll 

A haladás kérdése izgatja: "A köznüveltség.elöre halad t  és . 

törekszik az emberiség nagy czélja felé. -Kiben e fölött két.-

kedés támad azért, mert még a tizenkilenczedik században is, 

és azon világrészben melyet fölvilágosult Európának neveznek, 

naponként látja, mint üldöztetik a legszentebb erény,-a sza-

badság hév szerelme, mint tiportatik el a boldoglét nélkülöz-

hetlen kincsút  képet$ szabadság, és annyi sokat érő zsenge nö- 
vény, mielőtt milliók gondos ápolása alatt földiszlenék, mint 

tiportatik el egy zsarnok hatalom által- az emelkedjék magos- 

ra az egyes  események fölé s ,..vessen egy tekintetet tjszak. 
amerikáral" 17/Világosan látható ez idézetből, ho'y Szilágyit 
a szabadságharc bukása inspirálja e sorokra, s e művében a 

haladás kérdését veti fel, s válaszol igenlően. 

Munkáját a Katolikus Királyok korával kezdi. S amikor ar-
ra keres választ, miért nem lehetett állandó a spanyolok szerep. 

lése Európa színpadán, 'a választ az uralkodói hatalom tulten-. 
gélében adja meg. Szilágyi Már Ferd . iréndban abszolut uralkodót 

lát, aki nem válogatjca meg eszközeit,önkényesen dönt:'?er-

dinánd eszközei az itészet tűzpróbáját ki nem állják,mert az . 

ész és erélyben oly kitűnő , szerencse által minden vállala- 
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tokban különösen kedvelt fejedelem nem .tartózkodott nevét 

lelkiismeretlenség, zsarnokság és kebellázitó véres hitrajon-
gás által beszennyezni.. Adott szá és eskü előtte semmi.  volt "11 

Ebben megegyezik az általános liberális felfogásssal..A liba- 

rálissok a granadai szószegés után adták e jellemzést Ferdi- 

néndrói, aki a zsarnoT, és inkviziciót behozó királyként jele-
nik meg. 	 . 

Ez első korszakban aközponti alak Ferdinánd és negatív 

tettéi.Az anarchia elleni küzdelmét sem tartja pozitivnak, mert 

nem a polgárság felemelését célozta, 	. 

A történelem tárgyalásának ilyen módja különben végigvonul 

könyvén, Az uralkodók rossz kormányzását tartja kiindulópont- 

nak, s az uralkodói önkényből vezeti le a hanyatkást., Ez, ugy 

véljük, a magyar helyzet tükröződése, a magyar történelemé 

általában, melyen végigvonul a hare az-idegen, Habsburg-. 

uralkodó ellen, önkényes, és az ország helyzetét sujtó intéz-

kedéséi ellen. 	 . 

Ferdinánd korának megitélése a XIX;, században nem ilyen 

egyértelműen negatív. Robertson, s az b nyomán Fessler a feu- 

dális anarchia elleni harcot pozitív tettnek tartja, s hang-

sulyozza , hogy uj hivatalokat hoz létre Ferdinánd,s ezeket a 

kisnemeseknek adja. 19/l rescott e korról szólt könyve pedig 

egyenesen idealizálja a Katolikus Királyakat. 2o/  

Szilágyi képe e korszakról egyoldalu és sötét, Az uralko- 

dók tetteinek éles elitélésébe igen erősen belejátszik 49 köz.. 

vetlen emléke, a sulyos terror élménye. De  differenciálatlan r 

szemlélete Szilágyi felkészültségének hiányait is feltétlenül 

jelzi. S az, hogy az 1492-es eseményeknél nem emiiti meg  A-

merika felfedezés t,rámutat történetivói felfogásának egy se- 

játos vonására:csak a szüken vett spanyol föld, a Pireneus 
félsziget történetével foglalkozik,[ ezt könyvének cime is jel- 
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zi, /Ez igen nagy hiányosság, .s a későbbiekben is szegényessé 

és hiányossá teszi spanyol történetét/pl. nem tárgyalja 4  spa-

nyol-németalföldi eseményeket, czak érinti/ 

Viszont ez a módszer tette lehetővé, hogy munkájában végig 
az uralkodókra koncentráljon, s tette lehetővé, hogy koncepci-

óját » ti. hogy az uralkodók, az abszolutizmus az oka az ország 

hanyatlásának -- végigvigye. 21/  A zsarnokság-szabadság harcának 

leirása fontos számára, ezért elmaradhatnak ,véli, a "mellékes" 

események. Történelem irásAnAl ez a szempont persze nagyon sok 

leegyszerüsités okozója lehet! 	. 

I. Károly uralkodása alatt van Spanyolország hatalmi 

helyzete csucsán.. Ez az időszak az, amikor Istvánffy a spanyol 

katona hősiességéről ir t  e Károly eletének legapróbb tényeit 

is méltónak tartja közlósre.22'Ekkor kezdenek elindulni, a teli 

hajók az Ujvilág kincseivel spanyol kikötők felé,S ez az a 

virágzó, ereje teljében lévő nagyhatalom az, mely már a XVI. 

század vége felé a . válság minden jelét magán viseli. 

A liberális történetírók e hanyatlás okainak kutatáskor 

igyekeztek Ferdinánd és Károly, majd II. Fülöp uralkodásában 

megtalálni azokata a tényezőket, 'meiek e hanyatlás kiváltói 

voltak. A legujabb kutatások azonban már kevésnek tartják a 

különböző tényező-elméleteket, s egyre inkabb  egyetemes törté-

neti vonatkozásban vetik fel a spanyol kérdéseket is. 23/ 

A spanyol abszolutizmus fozmája, fejlődésének iránya Ká-

roly alatt öltött határozott formát. A történészek a spanyol 

abszolutizmust vizsgálva rámutattak arra, hogy uralkodásának 

kezdetén még nem dölt el, hogy az abszolutizmus fejlődése mi-

lyen irányba fog hala&rn  . Nyugati mintáju abszolutizmus lét-

rejöttének feltételeit láthatjuk , a városok szövetkezéseiben, 

a szabadparaszti tendenciák előretörésében, a falusi házii. 



parban.De ellentétes iránya tendencia is hat mars a káros po- 

litika eredményei, a földművelés alávetése a juhtenyésztés ér-

dekeinek, Az egyensuly e két tendencia közt Károly alatt bom. 
lik * meg, s dölt el a spanyol monarchia végleges iránya, jött 

, 
létre egy sajátos spanyol monarchia, sajátos abszolutista rend. 
szer. 241  Marx   hangsulyozza Károly elveszi ugyan a hatalmat a 

feudálisoktól, anélkül azonban, hogy" leggonoszabb előjogaikat" 

is elvenné.Sbt, kiszolgáltatja a városokat a feudálisoknak. 23" 

Létrejött tehát egy sajátos spanyol abszolutizmus. 

Sziléyi Virgil 	Károly ua3  kodása alatt a comunoros' 

mozgalomra figyel elsősorban. 26f Robertsont idézve jellemzi a 

mozgalmat: "...osztályi előjogaik kiterjesztésére,  s a hűbéri 

zsarnokság reájok erőszakolt terheinek lerázására törekedtek."  

A polgárság ",,..lépései nem mulékony és zavargó népdüh kifo-

lyásai valónak.- Czé1 jok_ a politikai sérelmeket orvosolni, s 

a közszabadságot biztodabb alapra helyezni..,"Szilágyi hozzá- 

teszi s "A polgárság követelései magas politikai érzékre valla.-

nak,. .,,mellyre az angolok egy századdal később tudtak csak 

felemelkedni." 27/  Az angolokra utalás azonban jelzi, bogy Szi. 

lágyi tulértékeli a mozgalmat, s a Robertsontól vett idézetek"- 

ben többet lát, mint ami  azokban valójában vans polgári forr .  

radalmat, Eelyet kegyetlenül leveiftek.A tényekbe való ilyen 

beleérzés nyilvánvaló analógia a bukott szabadságharccal, an.  

nak a ténye tükröződik  e sorokban.. 

Marx, aki szintén a liberálisok adataira támaszkodva jellem- 
zi e mozgalmat, leszögezi: a comunerosban "...a középkori Spa- ►>. 

nyolország szabadságjogainak védelme huzódott meg a modern ab-

szolutizmus tulkapásaival szemben." 28/ 

Hogy  a magyar szabadságharc sorsa élénken hat 

a könyv irása . kgzben, Jól kimutatható egy Rottecktöl átvett 
idézeten is:",..ha a polgárháboru tehát nem...néhány önző 
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.,.factio által kezdett lázadás kigyulad, csak győztesek és 
legyőzöttekről, nem pedig bünösökről és büntelenekről lehet  szó 
hogy midőn egy n é m ' z e t , . ...,két táborra oszlik, s az egye-
netlenség fölötti határozás mintegy istenitéletre bizatik 

elbukott pártról lehet suó, de nem bűnös pártról, " 29"Haynau 
idejében e sorok magyar nyelvű könyvben, ugy véljük, nem első- 

sorban a'történeti értékelést voltak hivatottak szolgálni, ha-

nem a leszámolás brutális módszerei elleni elemi tiltakozást. 

A comuneros mozgalom előtérbe állatásában , értékelésében 

tehát Szilágyi Virgilt korának helyzete, a magyar jelen igen 

erősen befolyásolta. 

Annak ellenére azonban, hogy a polgárság mellett áll érzel-

mileg is, Károly alakja nem olyan sötét, mint  Fesslebnél.3°/ 

Ebben főképp Robertson hatását kell látnunk, 

A Károlyról szóló fejezet végkövetkeztetései Szilágyi li- 

berális elveiből , s a fentiekből jól következnek. A comuneros 

felkelést leverték, a szabadság elbukott. S "A szabadság tönk- 

rejutásának minden belügyekbeni hátramenés rendes következménye! 

Szilágyi tehát a hanyatlás legfőbb tényezőjét a szabadság el- 

vesztésében látja.A továbbiakban, II,Fülöp időszakáinak jellem-

zésében is ezt óhajtja bemutatni.. 

Ha a XIX . század történészeinek munkáiban II.: v.iöp 

megjelenik, elmaradhatatlan tulajdonságaiként ott van a kegyet«- 

lenség , vakbuzgóság is. A spanyol történelem egyetlen korsza-

kát, egyetlen uralkodóját sem értékelték ilyen egyértelmaen, 

negativnak. 

II. Fülöp korszaka sok problémát vet föl. Ez az a kor, ami 

kor a világ számára is láthatóan a spanyol nagyhatalom lebukik 
a horizontról. A hanyatlás tényét összekapcsolván II. Fülöp 



személyével, s az utalkodását kisérő eseményekkel, ujabb tó— 
nyez3ket véltet: találni a történetirbk á spanyol hanyatlás o.- 

kaihoz. valóban, nagyon érdekes kor II. Fülöpé ., A látványos 

győzelmék: Lepanto, Portugália elfoglalása, a németalföldi 

ba rcok alapján ugy tinik, hogy a spanyol abszolutizmus ere j e 
teljébe van, Az aragon felkelés azonban jelzi," hogy "..az ab-" 

szoluiizmus a XVI. században mennyire csak pyrrhusi győzelmét 
aratott a rendi centrifugalizmus el en. "Az abszolutizmus vase. 

sége azonban csak jelzője ónnak az átalakulásnak, amely a gaz. 
daságban végbement t az ipar megrekedt, a mezőgazdaság csődbe 

került.3  Ez a kor Eő forrása lett a "fekete logendé."nak,s 

meritettel is belőle a történészek. 

Szilági szerint a nagy emberek csinálják a történelmet, 

az ©rszág élén álló uralkodók egyénisége határozza meg az adott 

ország fejlődését. Ezért spanyol történetében a központ a kirá- 

lyi udvar, s a király. A legfontosabb számára, hogy a megfelelő 

fejezet elején bemutassa a királyt, s a kor tárgyalása során 

pedig ebből vezeti le a gazdasági, politikai élet eseményeit. 

II. Fülöp "...tökéletes spanyol grand volt,...fölfuvalko-

dottsággal és kevélységgel...Azt hitte, isikép a népek azért szü. 

lettek, hogy neki engedelmeskedjenek. Kárhozatos tulajdonsága 

volt még a vallási vakhit és barát. szenteskedés. E kedélyi. 

rányt a  spanyol papság szorgalmasan ápolta, és sikerült neki . 

a királyt tökéletes zsa okká képezni. Legfőbb kötelességének 

és Istentől nye't hivatásiak tekinté az eretnekek üldözését; 

hivatása betöltésében. semmi eszközt nem tart tilosnak,.. a 

léleküdv és földi hatálomtelj igazolt minden kegyotlenságet. . 

Gondoljuk ezekhez II.. Fülöp hosszu uralkodását és fogalmink 

lehet Spanyolország állapotáról. "33113.  Pülöp "..csetrnem folt'.. . 

tonosan Ead.ridban volt, dolgozó szobájába zárkózva ► .,itt itta 
C, . 
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meg  rendeleteit,  melyek  határoztak népeinek boldogsága, vagy  

fájdalma fölött...." 34/  E folfogás általános liberális nézet. . 
FU3.öpöt mint fő okot jelölik meg a hanyatlásnál. 

	

 ... 	 , 	.  

De addig, mig a század elején Fessler II.  Fülöpöt erősen  

középszerü uralkodónak rajzolta meg, aki  nem tudott megfelel-  
zam usalkod.ói kötelességeinek, audig Szilágyi Virgilnk3., a  

Habsburgok által levert szaba dságharc után II. Fülöp gonosz  
és kegyetlen, hatalmas zsarnokként jelenik meg. A II. Fülöp  
körüli legenda megerősödik, mitizálódik: a Madridban székelő  , 
gonoszkirály alakja megerősödik. A Feealer által :  ,elvégzett  
"detronizáció" a szabadságharc leverése után nem találhat ta-

lajt. Lzért nyul Szilágyi inkább olyan mixvokb.ez, melyek a  

szabadságharcot kegyetlenül lover Habsburgok  kegyetlen nsgtor.  

lá.̂áa.oz megfelelő ekő ~pül szolgálhattak.  

Minden esemény  melyet Szilágyi vizsgálat alá vesz o kor-

szakban, a zsarnoki Fülöp xajzához ad egy-egy acsetvonásiá,Zr  

az inkvizició borzalmas k®gyetlenségeiről 35, indulatosan kel   

hi a papok ellen, s ama  vélemények  ellen, melyek az ink,.rizi.- 

ciót -el akarják választani a papság tevékeny3égétől. 366z po- ... 

	

9 	+ 	é  

lemizáció azokkal a véleményekkel, melyek az inkviziciót vilá- 

gi szervezetnek fogják föl/ezek közé tartozik Ranke is/.  .. 
. 	8 

Az inkviziciónak, mint az abszolutizmus eszközének a bemutatá-  

sa fontos eredmény, s pl. Ranke szerepe ennek megállapitásában  

igen =gyp de o zeű eredmények, szándékosan, uagy nem, de az  

egyház  szerepét csökkentették az imkvizici6 tette iben, s ez. el.- ,  

len  tiltakozik Sziiágyi. ~S/ 	 , 

Sokat ir II. Fülöp haraairól  «F harcok leirástm,é1 megje-

lenik egy sajátosan iagyar szempont, mely szintén T.I.Fülöp a-

lakját söté titi. B. török ellen.7. harcban kidomborodik a spanyol  
katonák hősiességei másrészt Fülöp irigy , kegyetlen emberte-.  
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lensége* Málta 1565.6s ostromába Filöp csak akkor avatkozik 
amikor már a török,erösen meggyengült, a hősiesen védekezd" 
máltai nép védelmi falán. A töröktől sokat szenvedett népek 
szolidaritása íratja a sorokat, melyben elítéli II, ?iilöpöt 
késlekedése miatt. Ma nem taktikázik, sok szenvedéstál menthet- 
te volna meg a máltai népet.38/' a lepantoi győzelem sem  le-

hetett kiindulópontja a török kisizésének Európából, mert `"-- 

löp irigykedett Don Juan sikereire 39/ 

II.. Palöp alakja tehát a töröktől . szenvedett népek közfel. 

fogásában nemcsak a liberális hagyromaziy átvétele következtében 

sötét, de közvetlen élmény következtében is, azért, mert.  e ' 

népek véleményre szerint nem tett meg mindent a török kiüzé sém 

re. E kritika annál élesebb lehet, hiszen apja, V.' Károly igen 

sokat tett a török elleni küzdelemben,. 

Igen nagy helyet foglal el Szilágyinál a Don Carlos kér-

dés. E probléma nagyon jó lehetőséget ad Szilágyinak arra, hogy 

II. iilap rajzán még jobban sötétitsen. 

A németalföldiek által kialakitott legenda  igen  erősen élt 
a XI,. század liberálisainál. Állandóan visszatér eE történeti 

munka kban a XIII század végén Schillernél megfogalmazást . 

nyert vxszony9 a véres, kegyetlen király, s az okos, fellő.. . 

gosult herceg ellentéte. Szilágyi Rotteck alapján4&ilgozza 

fel a kérdést s"Don ' Carlos, ezen hevesvérű herczeg...meglepő ' 

jeleit m t t€ felvilágosultságának, és az emberiség érdekei 

iránti hajlékony lelkületének.A koronaörökös :rosszalt, apjá-

nak .Németalföld iránti el: járását i  ... és szinte vágyott seggi,- 

teni ez országon ,." "Don Carlost...a spanyolok általában szeret-

ték i . és örömre gerjedtek; midőn bekövetkező uralkodásához . • 
kötheték reményeiket,; "41/ 

Rotteck-kel ,ellentétben azonban nem állitjapogy Német. 



alföldre utazásának célja a felkelés vezetés6.ck átvétele. Szi-

lágyi szerint Don Carlos kőzvetlen célja a monekiilés volt. 42/ 

Az, hogy Szilágyi nem veti fel e kérdés problematikus vo-

natkozásait, az vagy arra vall, hogy nem ismeri a kérdés ir©- 

dalmát, vagy arra, hOGY  szándékosan nem használja fel a cél-

jainak meg nem felelő tanulmányokat. panke 1829--es tanulmánya  

után , aki a velencei űiplonaták letrelezései alapján , eredeti  

forrásokat alapulvéve kezdi meg e kérdés tisztázását, már leaa-

lá?;b jelezni kellene e legenda különböző értékelését. I,85o-ben  

ugyanis e kérdősnek , Rottecktől meglehetősen eltérő értékelés- 

sd irodalma is  vas.  

A ,garn.atok kérdését is, bár nem tárgyalja részletesen, e 

fejezetben veti fel:" Az  amerikai Gyarmatok nevezetes részét  

tették a spanyol monarchiának. Szol;áktatak aranyat bőségben a  

király részére, s lehetővé  tették a legköltségesebb kalandokba  

U©csájtkozást." "'s e szolgálatért minemű jutalmat vagy kedve-

zést nyertek. úeiko Peru s a többi Gyarmatok?", teszi: fel a  

kérdést. "Buzgó doxaonkos barátok törekedtek + ..terjeszteni a ke-

resztény vallást - az inquisitio által-"adja meg a választ,  

"A Gyarmatok története leverő egyformaságot mutat. Sorsuk kizsákk  

mánuoltatás és szenvedés vala.Bgyyik huszonnégy óra hasonló volt 

a másihoz, ama különbséggel, hogy egyik nap több keservet hozot  

mint a msik Kinek volna kedve az üldözésnek és kivégeztetésnek  

csaknem szakadatlan láncolatát végig kisérai figyelmével?"  43/  
Szillég z m~ nden tényt kihasznál arra, hogy a történelem ere.  

mányeit a ma rémuralma elleni tiltakozásra basznAl ja fel.jz a  

felfogás teszi  azt, hogy II. Pülöp a szokásos liberális képnél . 

Is sötétebbé válik.Amig r otteck, Szilágyi fii forrása, II.FÜlöp  

alakjában érsz valami tragikusat is, s olykor együtt€léssel 

szól róla, 44/addig Szilágyi Gonosz zsarnokként tárja elénk  
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S egy  Habsburg  uralkodó  ilyen ábrázolása 1850-ben érthető 1st  

Szilágyi Virgil III.és 	valamihtII.Károly  

dbszakaban a zuhanás állapotát látja. Egyik uralkodó sem volt  

képes javitani az ország helyzetén. Ezután tehát értékelése meg..  

változikseddig aktív, de negatív uralkodók, ezután tehetetlen  

királyok következnek,  

Az állam fölemelése az ipar és kereskedelem által V014'-

na lehetségeit516zt azonban sem az uralkodók, sem kegyenceik 

nem tudják elérzi.. Sőt, káros intézkedésekkel és további bába- 

sukkal segitik a hanyatlást. IIIFülöp háboruskodásairól,/ 

ostoba gazdaságpolitikájáról ir,47' és főképp a moriszkók 1609- . 

es ki.üzéséröl, mely betetőzte mindezt. A moriszkók virágzó vá-

rosait rajzolta, s ezzel ellentétbe állitotta a kiüzést,mely- 

nek e..kavetkezéseit....a legszebb tartományok sivataggá lé-

telében, nagy, szorgalmas városok néptelenülésében, ás a föld-g  

művelésnek és iparnak azolta elsiilyedve maradt állapotában 

láthatja az utókor századok után is,"A kílizés kapcsán antikle-

rikalizmusa erősen megnyilvánul, ugyanis a klérusban a kiüzér 

sek egyik kezdemáa yez© ját látja. 48/  

Amikor Szilágyi az ország hanyatlását az uralkodóidhoz  

köti, a felazinen marad. Azt azonban jól veszi észreII,1rülöp  

után az abszolutizmus mögül egyre inkább előretör a rendi  

centrifugalizmus, melyet sosem sikerült megeemmisiteni. A spa--

nyol abszolutizmus saját alap ját rombolta szét kialakulásakor.  

S mikor a külső források kiapadtak, világossá vált, hogy az . 

abazolutiznus központi szervei  ugyan létre jöttek, de nem szá-

molták felt a helyi , tartományi intézményeket. A belső össze--

tartó erő hiányzott, s a spanyol állam szeparatisttikus erők  

szinterévh vált. 5°/ 	 . 



F folyamatokat a kor liberálisai ugyanigy rajzolták meg.Szi- 
 

lágyi nem vette észre, de az egyik legjobb libérális munka, 

Robertsoné, hmngsulyozta:a belső gazdasági kapcsolatok fon-

tosságát,A belső piac hiánya kedvez a centrifugalizmUsnak. 511. 
 

éwi „ Jo i"A (),~~Y 	r~!~ b1U.é ~1~fJ~i O  4(x. G~ tea-tea ):A  

A regionalizmus 'egyik legot4ebbsi bel1Aboru volt 1V JEi1-  
löp urálkodása alatt a  Szilágyi nagy figyelmet szentel ennek  

a kérdésnek is, valamint ezzel kapcsolatosak Olivarez szemé - 

lenek,, ulivarez központesitó törekvéseiben csak az egyéni cé  
lokat hajszolú államférfit látja Szilágyi, 

Olivares elitélése nem általános jelenlég. Fessler lg-e. 

nác képes volt elválasztani a reformokat Olivarez szubjek - 

tiv törekvéseitől, Fessler őszinte törekvést lát Qlivareznél  
az ország helyzetének javítására. Rozzateszi azonbanotorveit 

legtöbbször nem ,tudja vágrehajtani..52J  

Szilágyi Olivarezben.látja a legtöbb baj okozóját. A ki-.. 

rály, I .r löp a "jó király" alakját viseli,:"Nincs veszélye  . 
sebb jelenet, nincs btbiösebb alattvaló országlási tekintet- 

ben az olyan keg aencznél, aki választó félként áll az ural-  

kodó és népei közé ...."531E.sorok fényt vetnek arra is, hogy,  

Szilágyinak vannak még lluzi6i ., s elképzeléseiben mint ide - 

ál, az alkotmányos monarchia 61.  

Olivarez centralizációs tdirei '  heves ellenállásra találtak a  

tartomAn_vokban A  l egé ésebv az ellenállás Katal6ni.ában. B  

tartómányokban a Katolikus Királyok nem épitették ki a köz-

ponti kormányzatot, hanem hozzáidomiitották a többi tartom  

hoz. Igy a szeparatisztikus erők továbbra is megmaradtak.A 

gyarmatositás '  hasznábók Katalónia nem részesedett, . ezért to.-

vább éleződtek ai ellentétek. Uralkodó osztályara I isizett ' 
nek érezte magát, a állandó ellenzéke volt a királynak, A  
kormány szándéka a lappangó ellenállást felszít ja,s kitör a  



a katakán belháboru,541  

Olivarez szAndéka ".., a szabadság ellen irányzott törek-

vésnek tekintetett, és a tartományok:népe a belyett, hogy va-

lódi érdekeinek magosabb felfogására emelkedve, basználni ki. 

vánta volna ez alkalmat a közigazgatás központositáda mellett 

egy tekintélyes és axed törvényhozási központositás kiküzdésé—

rat— különös kivtltságaiban kereste ildvét. Ez.:,erősebb táma-

saul szolgált volna a közszabadságnak, Mint minden tartományi 

s homy.  ugy szólljunk—megyei önállóság, melly mindenatt ugyan-. 

azon jellemmel, ugyanazon végeredménnyel bir, Szétszakadozott-

ságot hoz a nemzet közéletébe a e mellett sem képes megakadA17 

lyozni a közszabadságok lassu halálát, nem képes meggátolni \ 

bogy a végrehajtó hatalom, használva az erők eldaraboltságát, \ 

az előjogokat egymés után, s egyszeromind tényleg minden jo-

got föleméssze, 155/ 

Szilágyi a katalén belháborut a magyar példa alapján lat. 

Ja oéltalannak t  Érvelése a centralisták eszméin nevelkedett 

fiatal liberális polgár érvelése, akinek eszményképe egy cent-

ralitált állam:. A magyar példa mcgmutatta Szilágyi számára, 

hogy a szétszaggatottság may= jó alkalom az uralkodó számá-

ra, a szabadságjogok eltiprásában, A különjogok hangortatása 

tette lehetővt, mutat rá Szilágyi, hogy a ",,b*castilial népet 

osatába lehetett vinni, s örömmel ragadott fegyvert Catalónia 

oi 

.Akkor, amikor elitéli a szeparatista törOkvéseket,:hoz-

zateszit7,,,,,a szabadságszeretet : még tévedésében is tiszteletet 

és elismrésb érdemel.,..Hányszor törtenik meg maiglan is trhogy • 
azok között, kik ugyatazon egy ozélra it .a jogv azabadság,Als 

közjólét megszilárditására törekszeneiv kiket ugyanaz a Vitgy, 
az emberi boldogság előmozditásának óhajtása hev-ito.megha 
aonlásvan az elvek alkalmazásáraAvagy minden illy. esottit,;. 



ben csak az szerette a szabadság ügyét, kinek rendszabálya  

sikert hoztak? Bizonyára nem." 
56/  

A fenti sorokat egy hosszú reformkora. küzdelem, Széchenyi.  

és Kossuth vitája, egy elveszett szabadségbarc élménye és  

tanulsága utas lehetett megfogalmazni, s csak egy korszak át-

élt valósága adhatta a tapasztalatot e sorok megirására. igy  

a katalán belháború értékelése a  magyar  reformkor és szabad-  

ságharc értékelése is.  

Szilágyi munkájában felhasználja azta a külföldi. útleirás  -~ 

irodalmat, mely igen dokab tett a "fekete legenda" kialakitá-  

sában és elterjesztésében. 	 . 

DI Anulnoy Voyáge dl  Espagne cimü munkA ja is ezek közé tax-  

tozik. Szilágyi idét e müböl. A " .• spanyolok szelleme élénk  

és átható, .. vitézek és nagylelkűek, .há.nytik balőrük igazi  

akarat a tevékenységre, s innét, hogy a nép alsóbb osztályai  

csak tengerek, mert még a legszegényebb ember 'is készebb éhez-

ni, mint  erőfeszítéssel dolgozni, "irja DlAnulnoy. A társada-  

lom egy részének életmódja nagy hatással van a megfigyelőre,  

s nagy képzelőerővel ir ezekről: "A. Fiatalság sétálással, bi-

kaviadalok látogatásával és udvarlással tölti idejét; tizen-

két éves korában már elkezdi ezeket és tizenhat éves korában  

házasodik .. . Az asszonyok olvasójokat soha le nem teszik,  

ezen imádkoznak honn ugy mint ubezán, játékasztalnál ügy mint  
S7f 

remnimaZA0 6.1 szeretkaz6s közben."- 	 . 

A francia utazók nyomán előttünk all a lusta ., büszke,gá-
lans,, álszent, buja spanyol jellem, mely a spanyolokró/ szóló  

könyvekben, mint  a  spanyolokban általánosan élő tulajdonság  

jelenik meg. S mindezt idéz:. .  Szilágyi, annak ellenére, hogy  

az általa tárgyalt anyagból is le Lehetne vonni más tulajdon-

ságokat, jellemzőket is. 	 ' . 
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1A spanyol XVIII. század a .reformok jegyében éill. Az állam 

a felvilágosult abszolutizmus Pormáját ölti fel. Szolgálatá-

ban  reformerek, tudósok, igyekeznek az ország helyzetén javig► 

tani. A XVIII. században valóban  van fejlődés  A kibontakozó 
tőkés termelés jeleit figyel.thetjük meg, főképp a század má- 

sodik felében. Az elmaradott spanyol gazdasági élet, s a fej-

lettebb nyugateurópai országok közötti ellentét készteti a 

spanyol gondolkodókat arra, hogy megvizsgélják: milyen  okai 

voltak a spanyol. hanyatlásnak. E vtszgálatok során lendiilt 

fel.. Spanyolországban a közgazdasági irodalom, nagyot lendült 

a természettudományok .művelése és a szépirodalom is. $ g on-
dolkodók közé politikusok, orvosok, közgazdászok, írók egyem 

rént tartoztak. Mindegyik csoportban hat a törekvés: vissza-

szerezni az ország nagyságát, szépepét, a politikában. 

reformerek némelyika az államhatalom szolgálatába állva igyek-
szik gondolatait kivitelezni. /0ampomanes csoportjai 58/ . 

A kérdés az, vajon ez mennyiben tulajdonitható a felvilá-

gosult abszolutizmus reformjainak. Azaz:  hogyan értékeljük 

a spanyol, felvilágosult abszolutizmust?
..  

A XVIII-XIX. századi liberalizmus általában a kormányzat- 

nak, a reformereknek tula jdonit ja a meginduló fejlődést, s 

ennek méréékét eltulozták. vi-eens Vi,vaa gazdaságtörténeti mü- 

vében állást foglal e kérdésbén. Rámutat arra, hogy Spanyol- 

országosár a XVII. század óta az éleszinvonal emelésére töre-
J 

kedett, de sakkal kedvezőtlenebb feltételek közt, mint a töb- 

bi európai állam. Spanyolország lehetőségei korlátozottak vol-
tak. A. reformisták törekvései tehát nem vették kellően figyelen 

be az ország történelmi, társadalmi, és földrajzi adottságait. 
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Ezekmek figyelmen kivül. hagyása pedig azt jelentette, hogy a 
reformisták  utópiát  hajszoltaks " Ezek mindeiyike egy utópi. 

kus Allam felé törekszik, amelyben eltUnthetnék az elmara-
'dottsag utolsó nyomait is egy magasabb kultara olvasztótége.. 

14yében, formalva a haladas és tolerancia aLtal...A 

szdzad Alma volt ez. " Ennek érdekében szolgálták az illamot 
is melyről azt hitték, megvalósitja majd eszméiket. 59/  

A fejlődés, mely lemérhető, nem a reformmknak tulajdonit. 
hate, elsősorban. Vicens Vives rámutat: HataLónia ás Barcelona 

mar az 168o-as evektől fejlődik, s ezt inkább köszönhette a ye-
nezuelai kakaónak, az Antillik cukorszallitmányainak, mint az 
adminisztrativ intézkedéseknek l 6VHangsulYozza azt is, hogy a 
felviligosult abszolutizmus gazdasági reformjait nem  annyira  
maga az állam, emberbarati szempontokból vezérelve tervezi meg, 

nem néhin3; arisztokrata teoretikus gondolkodidanak szülemémye, 
haaem a XVIII. században egyre  nagyobb  poziciót elfoglaló bur-
zsoózia nyomására születteks 'a cadizi, barcelonai, malagai, 

corunai kereskedők, a valanciai, gijoni, bilbaoi kereskedők ás 
iparosok nyomására. 61/  

A XVIII. század törtenetét  vizsgálva  helytelen lenne el-

tuloznl a felvilágosult absmolubizmus hatását. 

A  liberális  irók Spanyolyrszag XVIII. szizadi fejlődését 

a Bourbonok uralmához kötik. Robertson ezt irja;" Jól 

ml  okozta. Spanyol Ország hajdani virágzásának hanyatlását:azt 

tették  politikájuk  fő Czéljává; bogy a ksreskedést, a szorgal. 

matosság leikéb feleleveaitsék jobbagyaik között, Fabrlkáikat, 

s Manufakturiikst kiszélesitsék, megjobbitsák..." Az eredményt 

el is érték, vtli Robertson:" Ha  Spanyolország  mostani szorgal. 

matosságát basonlitjuk ahhoz, melyet a legutolsó Ausztriai  ház-

ból  való kirdly alatt litni lehetett az mrszagbanal nagynak 
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fog tetszeni annak .megnevelkedése..."62/  

Rotteck ugyanezt állapit ja mega "Európa csodálkozott, hogy  

a spanyol birodalom... hirtelen felemelkedik. A földmüvelés,  

ipar, kereskedelem megszabadult a kicsinyes gyámkodástő].;az 

államszervezet jobban Lett  irány9.tva."63i  
Ezekkel szemben áll .  Szilágyi felgogása. Szilágyi idéz Rot.  

becktől, de csak azért, hogy vitatkozzék vele. Számára nem  
jelent emelkedést a Bourbonok uralkodása, btszen ennek mód-►  

szerei szintén a . "  népszabadságok" ellen dolgoznak. Spanyol 

ország továbbra is azon az uton haladt, "...mellyen  l.l~`ül.dp 

korátől óta nagy lépésekkel kellett a népszabadságok ki.i,rtá. 

sénak következtén haladnia..."64/S hiába ecseteli Robertson  
és Rotteck a század gazdasági előrehaladását, Szilágyi a 'kö-  
vetkezőkkel jellemzi. Spanyolországot:" Az ország minden érde-

kei elhanyagolva, pangásban hagyattak, az anyagi és szellemi  
végromlást előidéző bajok •. egyrészről a tudatlanság, másrész.  

ről az adónak sulya ,...a kereskedés csökkenése, az ipar-gaz-  
dászat elhanyagolása sulyosodtak; sőt...az inquisitiő tért  

nyert és az eretnek égetés. "65/"A birodalom ügyeinek menete 

azon kerékvágásban maradt. aellybe LI. Fülöp óta gyáva és ü.-

gyetl;ea kormányzat alatt vitetett." 66J Szilágyi nem hive a  

felvilágosult abszolutizmusnak. Már rámutattunk az előzőek.  
ben arra, hogy egy demokratikusabb rend, az alkotmányos monara  

chia hive. A nép és az uralkodó közvetlen kapcsolatának 6-  

haja él, benne. A népnek joga van beleszólni az állam ügyeibe,  
az uralkodók nem dönthetnek egyedül.  

A spanyol örökösödési háborut tárgyalva jegyzi megs"..E.  

zen időnek- valamintfájdalom egy sokkal későbbinek is. egész 

diplomatiája azon gondolatra sem jött, hogy ...legalább ma- 

gát a nemzetet*  vagy képviselőit is illeti szavazás at örök»-  
kési kérdések tárgyalásában.*6?/  
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• aot mondjak, bogy new követi $zilá 	felhasznált forráaa- 

it, Robertsont és itobtecket, a válasz nem meralhet ki abban, 

bogy k;zilágyi felfogása m4s, demokrabikusabb• A fenti idézet 

közboszurb mellékmondata Jolar hoEW iiái nézobeit a 

war helyzet erősen befelyásolta, tette mindenfajta abszo-

latizsas ellenságévé0,2z magyarázzo, bogy nevi tad a XVIII*  ‚3zá. 

zadi apanyol törbénet megibélésében közeledni:forrásaihez. Het* 

teak V. Palöpöt sötét atakkent ábrázolja v ki",0 neazoti sza- 

badságoket eltőrölbe az aboLs4 nY0243$ Os a jersultákat haGY-

ta aiadj. borzodályteljes atjukon." De onnél tovább:UP t s 

megállopitja azt is, bogy V. Palöp uralkoddsa alattAbrodt 

• Lpanyolarszág hal4los 	yi ezzel vitatkozik, 

Ozámára etti.alapvetőek a noazeti szobadságok v s addigt  mig en-

nek nincsonek meg a feltételei, nem lebet szó haladásról 8012, 6  
B nézeteit va1.óUzinI bogy a sajátos magyar he,Lyzet erősitette, 

merovithebte ace, Hiszen Zawyarországon a toljes filggöp vi.'

szonal közötb a polgári fejlődés alapja az országfUggetqw 

Lose, a politkai szabadságjogok megszerzése Olt* zi1tgjt i.  

ban a sagyar helyzet szikárdithatta meg a felgogituts politikat 

szabadságaéUü1. noa /abet fejlődés *  4z persze igaz, a kettő 

kapeeolata szoros, és (mason hob °madam, o viszonyt azoh-

ban Eizilágyi mochanikasan fogja M.* 

KételXpel fogadJa 'zilágyi a történebirők megállaPitisaib 

VI, esrdlnálulva vonotkozólag le, s foliavizsgálja n6zeteiket. 7C  

III, Károly időszakában azonban násként értókel. III. Károly 

tevékenysége, roformjoi alkalmasak arra 'bogy elnyerjék iL 
gyi tetszéuót .  Károly egy sor olynn rendeletet, iatózkedóst 

Léptotélebbe, mellyel Oziligyi teljesen egyeterto 7141  

t6nyez6kből levonbatjas",..az ország boldolgain is tete.m 

aeu javulás vehető észro* A fölvilágouultság gyökerei mélyen 
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hatottak a nép osztályaiba... Az .elnyomás rendszere megszűnt, 

és a polgára. szabadság .önérzete, melly első csirája a jólét 

re emelkedésnek.. ismét fölébredt... Az ország ismét virágzás. 

nak indult." 72/Szilágyi , igy fejezi be Spanyol. történetét. 

Több, mint szándékos ez a befejezés. Haaynau idején buzdiá 

fást jelent, a polgári , szabdságokért, a függetlenségért, s op 

timizmust sugároz. A  történelemhez fordulva se ;itségért, biz o. 

nyija Szilágyi: van haladás, van fejládés,. ; ts Legutolsó monda-

ta:"...mit erőszak teremtett. legyen bár legjobb. tartós nem 

lehet! „w  korának, Magyarországnak szólt 731  

Szilágyi Virgil beletartozik a Liberális goadolkodók 

vonalába. Ami megkülönbözteti tőlük, az az egyes esemét y ek , 

alakok sajátos értékelése, mely nagyrészt az 1848.49.i esemé- 

nyak hatására alakult ki. Szilágyi nem tudja agagát kivonat, a 

49-es esemémyek hatása alól. Az átélt események szinezik, sö- ► 

tétitik spanyol történetónok lapjait. Megáll.apitbatjuk azt is, 

hogy müvóaek megirásávak aktuális feladatot vállatt, a buzdi- 

tás, lelkesités feladatát, a terror időszakában. 

Könyve elsődleges célja nem tudományos cél, hanem  politikai.  

Ezért :tnaradaak e l  olyan fontos részei a spanyol történelemnek, 

mint .Amgrika félfedezése, a gyaroatosit;ás, Spányolország és 

Németalföld kapcsolatának vizsgálata, 'a' gazdasági 'élet , a 

kultura területei. S ezért nem jelzi Szilágyi forrásait, s nem 

használ ,tudományos apparátust som. Művének értékét azonban 

növeli, hagy először ad átfogó képet a spanyol történelemről. 



Fg y ó b liberális munkák 

Közvetlenűl a szabadságharc búkása után jelenek meg két egye 

terces történeti tankönyv, Hunfalvy Jánostól . és . Somhegyi Fereno- 

tői. 744E két könyv az, mely Márki értékelését .elgogadva, ."a con. 

zura által vont igen szak határok közt ugyan, de a aemzeti szel- 

lem ébrentartását tette céljává." 75/ 

Mindkét mü a liberalizmus szellemében íródott. Hunfaivy Já- 
nós nevét elsősorban földrajzi t árgyu cikkek, munkák tették ma-
radandóvá. §okirán ►u érdeklődése azonban elvezette a történelem 

területére is.  . . 

E yszerü,kispolgári családból származott. Rövid irodalmi 

kitérés után fiatalon a tudományok- mütvelése felé fordult. Hu-► 

azonötéires karában már az államtudományok és a történelem tanár 
ra késmárki lyceuaban. Ez állágától az 5o-es években a német 

uralom fosztotta meg, mely előzőleg hónapokig tartotta fogva bör,- 

törtben a 27  éves szabadelvit tanárt. 76" 

füve jónéhány kérdésben  tudományosabb véleményt . fogad el, tá-

.maszkodik a legujabb kutatásokra is. 	 . 

A felfedezésekkel, ezek eredményeivel kezdi a spanyol rész 

tárgyaló sá.t.  Keményen  elizéli a hóditók kegyetlenségeit, de 

látja a felfedezések hatalmas jelentőségét:" A' kereskedés ut- 

ja uj irányt vett. Az olasz és hanszás városok kereskedése alj» 

hanyatlott, 's a` csak most keletkező világkereskedés a'nyugati 

országok... birtokába juta." Spanyolországra a liberális formula i 
alapján- kedvezőtlen hatásurak itéli a  felfedezéseket: az er-

kölcsök romlása, a tunyaság lett a következmény, s ez mégfertŐz- 

te az ipart is. 771  

Károly időszakából í is a comuneros mozgalmat állitja reflektor-

fénybe, de megfigyelése mélyebb Szilágyiénál. Hangsuly ozza, hogy 
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bár az abszolutizmus a szabadság romjain épült, "...windazonálta], 

a' rendi jogok eltörléde után is a' hübéri nemesség daca 's a' 

városi rend ereje még teljesen nem vala megtörve."  781 

A Villalar utáni spanydl dl képben Magyarországot fedezhetjük fel 

$unfalvynál is:" V. Károly alatt nagyon megcsonkult az állami 
szabadság; a város rend jogait eltemette a Villalar: melletti 

csatamező; a nemesség mezei lakjaira visszavonult 's adósságokba 

verte magát; a papság kéjelgett és engedelsáieskédntt." 791  

Kifér a Don Carlos kérdésre is:" Károly királyfi heves, makacs 

és engedetlen jellemet mutatott.... Miután vágya az uralkodásboa 

részt venni be nem teljesült, fékezetlen gyülöltségeb táplála 

atyja és tanácsosai ellen..." dia jd"...ábrándős tervekben ringat•- 

ta magát, s oly vallomásokat tett, melyek apja ,gyaáuját értesi- 

ték..." Elfogják, s a börtönben"...mértéktelensége következtében 

meghalt." Lábjegyzetben ehhez hozzáteszis " Károly királyfi tör-

ténetében sok homá&y van. De azt oly határozottsággal, mint Szi.. 

lágyi Virgil az vjkor történetében ...mondja, nem állithatni, 

hogy t'saját apja adta kezébe az inquisitionak 'sezáltal a'börtön 

falsi közt kivégeztetett;", azt sem, hogy Füle, teherben volt 

nejét kiorvosoltatta volna az élatből.." 841 	
. 

Pontos momentum ez a megjegyzést Jelzi azt, hogy  a  magyar-

országi spanyol történeti. irodalomban, egy kérdésben repedés ke- 

letkezett a "fekete légendáu-nliunfalvy, fél évvel 	után 

ugyanózon 'kérdésben teljesen másképp foglalt állást., a történeti 

kutatások eredményei alapján. "'Kritikája rámutat Szilágyi föl« 

készültségének hiányos voltára is. Látjuk azonban azt is, hogy a 

liberális koncépc66 feladása nélkül be lehet éláiteni a kutatás 

u jabb eredményét az egyetemes történeti iroda lomba.s kinálkozk 

egy másik megjegyzést is. Az, hogy a "fekete legenda" torzitá. 



sainak lehántása fokozatos folyamat* egyes kohkrét kérdódekben 
már korán mégtörténik, vagy elkezdődik a korrekció, másokban 
csak később, a kutatási eredményeknek megfelelően. Ez a folya-
mat  sem egyenes.vonalus ugyanazon kérdésben elért eredmény egy 
későbbi törbénetiró munkájában nem tükröződik, sőt visszaesés 
jeleit látjuk. Ilyen folyamaton keresztül valósul meg az, amit 
a "fekete legenda" elleni harc alatt értünk. 

Külön kell emlitést tenni Junfalvy egy másik művéről í  a 

Déx.gurócá-  röl. Ez nem kimondottan történeti mini, de éppenez te-- 
szi ].ehetővé, hogy néhány kérdést uj módon fogjon meg: Hunfal- 
vy a földrajztudós szemével nézi. a Pireneusy-félszigetet, s igy 

nagyón sok történeti sajátosság megértéséhez visz közelebb, o- 

a.yan kérdésekhez, amelyeket a liberálisok nem tudtak eléggé ér. 
zékle Lesen megvi lági tanai f 

Nem szabad eltulozni a geográfiai tényezőket a történelmi 

vizsgálatokban, de Spanyolország esetében pl: a centralizáció 
kérdésében e tényezőket is figyelembe kell venni: 

liunfalvy bangsulyozza, hogy "...a félsziget természeti vi- 
szanyii korántsem kedveznek a kbzpontositásnak és egybeolva.. 
dósnak,.. . " A "...partvidék és belső tartományok kötz oly nagyok 
a különbségek ,. s oly nagyok az ellentétek, hogy azok a félszi- 
get történetében ujra és ujra megnyilatkoztak;a partvidéki ál- 
lamok mindenkor hallandók voltak az élsz dánra, s mindig az 
önállóságra törekedtek. A többi tartommány okab '..leginkább csak 
a fe jedeimi önkény, az erőszak és elnyomás tudta ösazetarta.• 
ni.. 1.82/Az ország történetének fő vonalát bzilágyihoz hasonló- 
an adja,, még a IVII.. századot illetően is. 83/ 

$unfalvy liberális felfogásu könyvében erős antikierikalizmu- 

sa, , zsarnokellenessége gyakran megnyilatkozik. 
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Délaur6pa cinű művében pedig már nagy szerepet kap, a libera-

lizmuson tulinutató lélektani szempont is. Itt a spanyolok lélek- - 

tani. tulajdonságaiból próbálja levezetni "..a spanyol iigyek 

gyakran meglepő fordulatainak tyyitját." /  

Somhegyi Ferenc műve szintén liberális és hazafias szemlé-

letével jelentkezik. 	. 

hazafias érzülete miatt a kegyesrendi szerzetest sok zak- 

tatás érte. Emiabt kapott megrovást 1849-ben, s tiltották él a 

tanitástól. 1858-ban büntetésből került Szegedre is: nemi volt  

hajlandó előadásait németül tartani.. Márki Sándor ista rólas 

"A sorok közt olvaaásáa, más népek történetében saját hazája job 

jövendőjében való bizalomra Somhegyi oktatta tanulóit. "86/ 

Az arab időszak leírásával, kezdi fejezetét:" Azon áltanok 

közt, melyek az ázsiai kalifaságtól függetlenné tevék magokat, 

első és legnevezetesénn volt a spanyolt mely minden belviszály 

és külmegrObanás dacára a történetbuvár előtt meglepő képét tár- 

ta föl mind az anyagi jólétnek, mind a szellemi fejlettségnek, 

ugy, hogy ez ország még soha oly virágzó és boldog nem volt, 

mint e korszakban az orrai jad 'háizb6l származó királyok a Jatt, "87/ 

A spanyol történelemről szóló részben Ferdinánd korlátlan hata-

lomvágya, negativ rendeletet, a felfedezés és negativ következ-

ményei az indiánokra; az inkvizició, a comuneros mozgalom, I. 

Fülöp zsarnoksága, a móriszkók 16o9-es kiűzése, Olivarez a az 

164a..ee katalánfelkelés jelenik aeg. A  liberálisok témái ezek, 

Liberális tálaláában, s a függetlenségi gondolatnak alárendelve. 

Ha Hunfalvy é9 Somhegyi munkáit értékeljük, látnunk kell mman-

kái.k magyar jelentőségét: hossza évtizedekig közkézen vannak, s 

befolyásolják- még a 7o-es években is- a gimnáziumok tanulóinak 

9 igy a magyar közvéleménynek Spanyolorsz4gról alkotott nézete- 

i t . 



A iiberáli sZemlélet végigvonul ez időszak törteneti tanköny 

vein, cikkein, mint uralkodó szemlélet. Helfy Ignic Világtörté. 

nete88/  a 	 nezeteit foglalja 6ssze•sablontikban, Edvi  
IlléS László tankönyve pedig főleg Amerikáról szóló rtszei. 

ben mutatszélei-libarális- ismereteket. 89/ 

" Táncsics MihálY Krónikája 90/  a magyar törbénetbudomány. 

ban elaralkodó dilettantizman ellen lép Fein/3  könyvének  szia 
keretei között a liberális motivumokat eleveniti fel, és viszi 
tovább. 

' 	A liberitliS munkák közt érdekes helyet fogial el Szász 

-Károly  1858-ban  a Budapesti Szemlében'megjelent tanulmánya fl. 

Fillöpről4. 92/E munka Prescott IL, Fülöpről készült, s 1855-ben 
kiadott kötete 93/ alapján iródobt. Ez esetben teháb viszony-
lag'rövid időn 	került magyar olvasók elé a neves amerikai 

könYve.' 
Prescott a Robertson féle vonalhoz kaposolódik+ Fuoter 

szemére  yeti, ho gy protestánwssemlélete miatt nem  értette  meg 
a katonai és politikai szükségességeket, s nem értette meg a 

VaLlási szemléletből'adődó sajátosságait a spanyol történelem. 

neke 94/Jdderias is protestáns, spanyolellenes részrehajlással 

s itéli el Prescottnake miivéts Prescott felfogása ' 

basohlit,Iiberális elődeiéreql, 	zsarnOkságát, az inkvi. 

zioiő borzalmait, a nép rettenetes tudatlanságát emeli ki e 
CA/ kOkSzakból. "1  

Szász Károly megjelent tanulmányában, Prescott alapján 

PUlöp jellemót, az inkvizicióboz való viszonyát, a Don Carlos 

kérdést és a németalföldi háborukab tiargyalja• recenzió bő 

ismerebeket főképp a németalföldi hábarukról s a Don Carlos 

kérdésről ad. Prescott primér források alapján dolgozott, s igy 
e kérdésben is a régi liberili szemlélettől eltérő rajzot ad. 
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Szász Károly részletesen ir a Don Carlos kérdésről, hiszen 

erről részletesen magyar olvasó aft nem olvashatott. Ismertes,  
téséből elénk aril a szellemileg és testileg beteg Don Carlos 
rajza. 96/ 

II.•FULöp kora teljes egészében nem kerülhetett ismertetés 

re. Szász csak az első kötetet ismertette. A többi kötetről a .  

későbbiekben nem jelent meg ismertetés. 

x 

A 'liberalizmus az abszolutizmus időszaka alatt entikle-

rikális szemléletével, haladásigényével jelent tuft Magyaror-

szágon pozitiv felfogist. E szemlélet ellen veszi fel a harcob 
Danielik B. Jánoet,Colombusról szóló müvével. 97/ 

Danielik nevét a mai olvasó legfeljebb abból a vitából is. 

merheti, mely 1861-ben zajlotb, amikor Danielik vezetésével a 
magyar klérus kisérletet tesz  egyházi  birtokainak idegen kézre 
való átjátszására.98/Valóban, Danielik azon egyházi tudósok közé 
tartozik, akik nagy energiával küzdenek a klérus középkori jo 

gainak fönntartisáért. Mint akadémiai emlékbeszédébea Szvorényi 
megállapitotte: "..nagy terveiben 	s politikai ozikkeiben 
is mint az egyház munkása jelent meg."99/  

Ellensége minden forradalmi eszmének. 1848-49mben Béeset 

szolgálja Religió éimü lapjátiale Jutalomként as' egril‚öképta. 

Lan tagja less. S  "bár  az 50-es években Kemény csoportjához tar.. 
tozik, a oaászári család egyes tagjalval, s a magyar  klérus  ' 
vezetőivel meglévő  kapcsolata  erős maradt ekkor is.A 66-a5 (11.0 

vekben az egyházi birtekok esetleges szekularizációját 

Lend, s az európai katolikus illamok erejét, birtokait  ew e'..

stő terveket akar kivitelezni. Ez a magyar é 'á a nemzetközi 

közvélemény nyomására azonban nem sikerülhetett. 
Tudemányos munkái is az egyház apológiáját szolgálják, s 
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legtöbbször egyházi témájuak is.  

Nevéhez  fiizá►dik Cantu világtörténetének leForditása. Degk3:e-  

mél.kadötb müvoként Szvorény3, a. "Colombus, .vagy  'Amerika fc►1O-  

dez€se" 	munkát jelöli meg. loo/  

Könyvének első  részében SpaAyolország állapotáról irs 

HSpanyolország egyike  a föld legmegáldottabb tartornáqyai.nak...  

Földje, bár sokhelyütt .homakos, általában véve t'érmékeny, és  

gazdagon ; jutalmazza a földmüves fáradalmait...Spanyolorsz.ág  

a középkorban a lovagiasság hazája volt; s lakosainak nemes  

és nagy l.eLkü jelleme 
,
m.é4 napjainkig sem mosódott el."loZ,J  

US  kép ez Spaqy olországrol és a spanyolokról. A liberálisok,  

éppen a  kiüzések miatt a Isi~ n földet ábrázolták.  

E spanyol képből következik, hogy az ország hanyatlását,  

a liberálisoktól eltérően , más okokból vezeti le.A han ryatm  

lást Daniel.i.k a aagy armada vereségéhez köti., .Melyet; a viba4  

vert szét. Ez a magyarázat azonban visszalépébt_ jelent, s  

a véletlen szerepének e  l.tul:zásáb.A nagy  armada szerepét,  a vem  

reség  okát már a reformkori tanulmányok is a valóságnak mQgfe«.  

lelően , s reálisabban látták.  

Dániéli.k elfogult, de caás,a liberáliáakkál ellenkező  

előjellel. A  katolikus  királyokat igen  meleg szinnéL festi.,  

de reagálnia kel l  azokra a vá.dakfta, melyekkel  a Liberálisok  

illették Ferdinándot, ezért megjegyzi: "Buzgó : kcatholi,kus  

lyok té .véá, a türelem dolgiban á:t~,.gta azan. batárokat, :mellye..  

ken , bal.ő1, a térités munkájának tart$zkodnia kell:. 	azonban  

egyrészt a korszelleq hibája, más részről pedig 'a politikai  

helyzet következménye volt. nS különben isf a '  mórok kiüzése.  

kor, az i,nkviuic9.ó bevezetésével "..osak a kölcsönt adták visz-  

sza..". a keresztények. "E köl,osönvi.sszaf'i.zetés pedig még igen  



azelid volt, összebasonlitva azon kegybtrlen kihágásokkal, me-  

lzyket a mobaaedánok .  az elragadott nőkön ős rabszolgaságba. e-•  
sett ezernyi gyermek és férfiakon elkövettek." 1o2/Danialik.  

hatni próbál a magyar közvélemény nohaniodan-ellenes .  érzelme►  
ire/melynek bagyományai ismertek/,s például Somhegyivel ellen-  
tétben, igen lebecsüli a mohamedánok spanyolországi kul.turá.  
ját.  

Danielik tudománytalan érveléshez fordul, ho y a Katol . .  
kus Királyok tetteit igazolja az olvasók előtt. A liberálisak  
a "fekete legendát" terjesztették a spanyolokról. Danielik  

egy másfajta legenda kialak Iását kezdi :meg Magyarországon, . i-  
gazolva mindenit, amit a vallásért elkövettek, .Ez a tudorhányta.  
l.an ~ apologetikus szemlélet, annak ellenére, hogy Danielik ham'  

talnmas apparátust használ fel t  végig jellemzője milv6nek. 1°3/  
Ez jellemzi ott, ahol tédelmébe veszt az inkvizieiót. Teai.  

mészetesen ► az iakvizició szerepát eltulozték a liberálisok.  

Danielik érvelése azonban hamis, amikor azzal akarja kicsinyt-  

teai az inkviziaió bűneit, hogy ki je lonci: Végeredményben  base«• 
nos volt az inkvizició, mert "...elejét vette a véaontásoká  
nak, mellyek a vallásujitás kivétkeztében Európában másfél  

század alatt napirenden voltak..." S hozzáteszi;" Az uj  vala. 
lés követőinek teljességgel nincs mit szemökre vetniők a spa  

nyol inquisitoroknak: miután magok is  csak azon kegyetlenség  
gel jártak el az általuk kikiáltott polgártársak ellen..." Sze-  
rinte nem lehet e.  litélni az inkvizitorokat:" ők hittek, és b i..  
tökei szintugy védelemre találták méltónak, mint egyéb földi  
javaikat." 1°4461 kiviláglik  itt Danielik felfogása:mindent ,., 
ami .vallási, védeni kell. A hit az elsődleges nála, s mindent  
igazolt. Az inkvizició igazi lényegéből., az abszolutizmusrend  
szerében betöltött szerepéről semmit sem lát meg  . 
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A felfedezéseknél viszont a ppanyolok kegyetlenségét emeli ki. 
Szándéka világos:" Soha eléggé nem siratható szerencsétlenség, 
hogy a 'spanyolok kihágásaik és elnyomás által e szende embere- 

kat annyira elkeseritették: miszerint a megtéritésöket később 
munkába vett misszionáriusoknak, kik valódi Őrangyalaik ' és 
atyáidként jelentek meg köztők, a jövendő .boldogságávali biz- 
tatásaikra azon választ adak, .mikép nekik még a mennyország 
sem kell, ha ott is spanyolok vannak. t3  1°5/ 
A spanyol kegyetlenséget felgokozza, s ezzel a szerzetesek 

jóságát állitja szembe, 1°641U :tósára az utoLsó,fejezetben x 
jezsuita államot hozza föl érvként, s levonja .a következtetést: 

Amerikában a keresztény és európai nép becsületét Okeresz—
tény katholi,ka" egyház mentette meg. 1°7/ 	 . 

Egy idilli képtárul elénk:".,Paraguayban városok és 

falvak emelkedének, fénynélküliek ugyan, de mellyekben boldog -g 

ság honolt 0.o8/  

Az egyház délamerikai szerepének megitélésénél figyeis► 

lembe kell venni azt, hogy a missziós telepek, a reduction—ok 

valóban jelentettek védelmez is. A bánásmód is enyhébb, mint 

az encomj .eadáu. 1°96gyanakkor nem mellékes az sem, hogy az 

egyház a legnagyobb földbirtokos volt Dél—Amerikában, szere- 
pét, helyét nem lehet tehát szembeállitani a  spanyolok szere«- . 

pével, megítélésével. A paraguayi jezsuita állam kérdésében 
a felvilágosodás óta tart a vita, A felvilánosodás erkölcsi 

érvekkel támadta az államot, lelki-kényszere, hatalmas gáz. 
dagsága miatt. Szerepét még ma is vitatják. A legujabb burzso-. 
á tanulmányok védelmükba veszik a jezsuita államot, olyan min. 
táállamként rajzolják meg, mely korunkban a gyengén fejlett 

országok gazdasági fejlődésének problémáit megoldana. 11o/ 

Danielik azonban találhatott védelmezőket is:Montesquieu, 
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Robertson szintén pazitivnak tartják', a jezsuiták müködését. 
A reáukoiókban élő guaranik, akik  előtte halászó-vadaszó 

ól,ébm,ódotk; folytattak, az eddig meglévő létbizonytalanság 
helyett áliandóan biztositott élelmet élvezhettek, s védelmet 
is, a főleg portugál területről be-becsapó rabszolgavadászok 
ellen. Fejlett technikán alapuló berme lés jellemezte az á.11a- 
mot. S mégis, ar,tkót csapások érték ezt az államot, széthullott 
s a guaranik ismét visszaestek előző ALlapotukba. 
Ez a tény jelzi azt, hogy a snegitólós bonyolult« Nyorutalanul, 

eltiintek a redukciók, mert a guaranik ott non tanultak meg mást . 

mint engedal.meskedn3,. Stagnáló társadatom volt ez, korszerű 
technikája ellenére i  vi.szonyai. elmaradottak. Nem volt tulaj. 
donjog .a termelő eszközökre, s a terméktöbbletet is a jezsui-
ták sajáti.tották ki.; . A belső ellentmondások ffiegkövesedtek r  a- 
kadályozták saját maguk ellentétté éleződésót, és az adott 

rend ittörédót, legalább is előre. Fejlcádósképtelen rend volt 

ez, társadal,cl3. zsákutca. 111/ 

Dan3.Gl.f.k vádelmébe veszik a jezsuitákat #  mégis a felvilá-
gosultaknak volt igazuk, akik természet- és fejlódésselienos» 
nek tartották e kisérletet. 	. 

Danielik ErtEkelóssét rövidea összefcaglal.hatjuk, ha kiemele 
jük korlsitolt katolicizmusát, mely i  a felhasznált források 
ellenére, tudatosan törzit, néha már a tudománytalanságig to- 
iozvaw. E torzitás a spanuolországi, részeknél a rózsaszinüre 
festésben nyil.va.nui meg, az Amerikáról szóló fejezetekben Pe-
dig asz egyház szerepének az ideali.zálásában ;. Danielik nem éri 
el a korabeli liberalizmus szinvonalát ,, Wive ennél alacsonyabb 

fokot jelent :. 

A klerikális rendnek ügyesebb  védelmezője voltom ói 



V~.., l.mos. Zagyarországon ő az elsó, aki spanyol áliami leva-  

tárban dolgozhatott:Vkutatásai Pázmány Péterrel voltak ks,p-  

;csolatosak, de irásai bemutatják a spanyol maaax°chia  sajátos  

helyzetét is , Pázmány Péter idQszqi. -6,ban.  

A spanyol diplomácia módszereiről irja, Praknóit !° A spanyol  

állam, hogy politikai czéljainak a küludvaroknál érvényt sze-

rezzen, a®m szomitkozott a diplomatia rendes eszközeire, nem  

mulasztotta el czéljaira felhasználni a kincseket sem, melye-

ket az uj világ bányáiból nyert, "1l3/"E czélból * .. tekiaté-- 

lyos államférfiakat, h3.rneves hadvezéreket és befolyásos fő- . 

:papokat lmntókeny évdi jak által ; szokták volt lekötelezni."  

III. Pal.öp idején ,  a két Forgách/ a biboros és a aádor/ is  

ilyen évdi  ja  t huzp t t a spanyol kormagy tó l, s 1622-ben Pázmány  

maga tesz lépéseket, .hogy ez évdijat.megkapja. tzt meg is szaim  

vazta a spanyol udvar, s ezért a  spanyol t3absburgok érdekeit  . 

kellett képviselnie Bócsben és 	114/  

Frakn6i e tanuLmá nyában, e .kérdésen keresztül jól órzé46  

kelteti a spanyol udvar pénzügyi zavarát. /Az All.amtanács msg..  

szavazott ugyan 3000 aranyat, de a jogyzőkörlyvokbálk kiderült  

egyes tagok óvatosságot ajánlanak, mert ilyen évdijakkal tulw  

ságosan .megterhelik a kincstárat,  115//. S valóban, Pázmánynak  

cakaem lo évig kellett várnia , mig l631.-beo, megkapta az el.  

s€4 ."illetmónyt".S már 1632-ben a király  rendeletben utasitja  

kavAté, t a k;.fizetósre,de a némec követ T akire o kérdág tar.  

tozaa, nem tud fizetni, mert pénzzavarral küzd. 1145/  

Prakaói Pázmány lépéseit a legmess .zabbnaeadkig helyesl3., . 

mert az az évdij  a magyarországi katolikus egyház " sziiksége-

in"enyh3tett. 117/  

Pázmán Péterről szóló kt©nyv€ban  a spanyol. udvarnak  Beth.  

len Gáborral  kapcsolatos politikákát méltatja. A spanyol .  kor-  



máay felismerte az erdék,yi fejedelem képességeit, s magihoz  

akarta egy házassággal l ~.áncol.ni. "Azon áll:áspont, melyet a spa.  

nyel cabinet; Bethlennel szemben eltoglalt, sok tekintetben  

meglepő. A madridi államférfiak sokkal tisztábban ismerték  

fől: személyének fonto$sá.gát,.ml,nt a bácsiek." I18/  

Frakabi e könyvéből kiderül az is,  by a spanyol áll ~.am és  

hadsereg a XVII. század Európában még nagybatalomhak számitott ..  

A hanyatlásrbl s26l6 sablonok, melyek .a II.  Fülöp utáni  

"zuhanásról " ji.rrkak, igy korrigálódhattak.  

lorakkaóat forrásokon alapuló munkája érdekes oldalról vizsgál. ,.  

ja a spanyol államot, s e vonatkozásban pozitiv munkássága.  

Persze Fraknói célja Pázmány Péternek, a katolikus főpapnak  

az idealizálása, e ebben a vonatkozásban , forrásait haladás.  

ellenes ¢ apologetikus szándékkal használja fel.Mégis, emli-  

tett baQulmágyaiban e szándék ..eléggé burkolt.  

A  spanyolegyházi javak szekularizációjáról irott mun-  

kájában azonban már nyiltan kel az e Whát védelmére. 119/  

A bevezetőben irja: "4ziintel:enü.l, tapasztatjuk, hogy állami és  

társad.almi törekvések czél.pontjául olyan eszméket tiáznek ki,  

melyek ismételve vészteljesnek bizonyultak; és elkeseredett  

ostromok tárgyát 	intézmények képezik, melyeknek áldá- 

sos hatását évezredek története hitdet3." 12a/Azárt fordul  

külföldi példához, mert Magyarországon is egyre több  

hang kőveteli az egyházi bibtokok k3.sajátitását.  

Azt akarja bebizonyitani: a spanyol kincstár azért defici-  

tes t  mert nines egyházi birtok, mely segitené. mert a spanyol  
klérus "...miként földbirtokát megosztotta a szegény osztá-  

lyukkal., ugy jövedelmének nagy részét állami siikséglaetekre  

szentelte." Példának hozza Fel, hogy a kolduló rendek csupán 



évente 9 rainiest fizettek az államnak a szekularizáció előtt.  

Az iskolákat is az egyház tartotta feat,  121/Az .1835-1+1 közt  

Lefolyó egyházellenes folyamat Fraknóiból .tehát tiltakozást  

váltott ki. Az 9:nd.itó.ok azonban jól lábszik, s ez a félelem,  

egy magyarországi szekularizációtól.  

Tanulmánya azonban az  antiklerikális erők kezében is  fogy.  

verré válhat. Adataiból aagyon jól kiderül.: milyen hatalmas  

jövedelmek fölött rendelkezett az egyház. 122/s  e hatalmas  

egyháai vagyon láttán érthető a spanyol polgárság szekularizá.  

cl.ós eljárása is.  

Fraknói érvelése haazis•, az állami defie,it növekedése és  

az ország gazdasági helyzete közötti kapcsolat ilyen felveté.  

se nem  jogos. Az állami csőd rémének  felidézése, , az isko:lá,xr-  

tatás  kérdéseivel kapcsolatos rrlegjegyzéseá. a magyar olvasót  

akarjá elrémiszteni a ezekularizáoiótól. . :  

A klerikális tör.ténetirás, látjuk,.,  az abszolutiz-  

mus időszakában megerősödött, s hevesen támadta a liberals  

szemléletet. 8 ha péd:áuL azt nézzük, ,hogy ez  időben Fraknói  

juthatott csak külföldre, megkockáztathatjuk azt a megál.l.apig.  

té►st is,  hogy az 185o.qo közti időszak főleg e konzervat3-.v, .  

klerika3.s vonalnak kedvezett. Alapvető ál,láspantja ez iránye  

zatnak azonban már a védekezés.  

A spanyol történelemmel foglalkozó müvekhez kapcsol.ód«  

nak a fel»fedezésekké.l, mint öe ►nál46 témával  foglalkozó  kö4q ~- 

vak, valamint a XiX. század közepi amerikai utleirás-irod.al.om .  

E témában ázonban 'csak néhány könyvet tudunk megemliteni. ' 

Gaál József  1859-ben ir peru,  Sokol  ..yjtiite . 1£366.-ban  
Mexikó felfedezéséről irt könyvet.123/  . 	 . 



A szabac1sághare után a külföldre kerül volt honvédtisztek, 

az önkényuralom ellen forduló liberálisok közül sokan kerül-

tek.ki Amerikába, Ezek sok cikket jelentetnek meg a korabeli 

magyar sajtóban, főleg a 60-as években, s ezektől jelent meg 

néhány utleirás is Dél-Amerikáról. Ezek közül Geőtze és Balázs 

Gabor könyvében , bár érdeked, eleven rajz jelenik meg , annak 

szokásairól , életéről, történeti részük azonban nincs.Konroly ., 

munkát jelent viszont Rosti Pál  Üti emlékezetek Amerikából 
cimü könyve, mely 186 1-ben jelent meg. Könyvének értékét bit- 
ka, s e korban egyedilkálló fényképfelvébelei is ciivel.k•A ma- 
g, ar Akadémia e könyvéért választotta levelező tagjául. 

Gall József  könyve a tudományos ismeretterjesztés célja-
it szolgálta, mégis komoly igényesség jellemzi. Meg akarja vá-
laszolni azt a kérdést: miért volt szükségszerű az, hogy a 

spanyolok lettek a felfedezők:" Ezen ország fekvése Amerikával 
ugyszólván szemközt, elegendő hatalmas a vészed vállalatot 

nem csak véghez vinni, de hbditásait más európai vetélkedők-

ből megóvni, s elegendő népesség, hogy az ujenan feltalált 

földek birását telepitések általbiztositbaasa..." Ezen okok 
mellett. "...még fontosabb ok rejlék a spanyol nép akkori harci-

asan erégényes , mondhatnók kalandos jellemében." Itt kiemeli 
a mórok elleni harcokat, melynek során. e jellemvonások kiala- 

• .kuliak. 125/  

Jól látja hogy a rekonkviszba háboruk megszűnése egy hatal-

mas katonáskodó réteget tett"munkanélkülivé," s ez feszitterít 

jelentett a hóditássoknál.A "foglalkozás nélkül tengődő hősö -

ket" ezért hajtja a hazafiság, vallási buzgalom és kalandos 

tettvágy... E jellemzők mellett megemliti azonban a nyers e- 

rőszak, vadság kegyetlenség tulajdonságokat is, mert ezek is  
jellemezték a spanyolokat. Mindezen tulajdonságokat azonban 



a történelem: igazolta, mondja Gaál. Az erőszak jogtalan volt, 

de igen czélszerü, hiszen e batalwas területeket csak gyors 

csapással Lehetett. Pizarro mint aranyra éhes kalandor jelenik 

meg, de megemliti  a sok küszködést, harcot, Pizarro nagy  aka-

raterejét, mely s zimtén a hóditás igazi történetéhez tartozik:` 
Gaál igyekszik tul.emelkedni az egyoldaluságon, s megérteni 

a hóditókat. Történeti szükségszerűségeknek tartja e módszere- 

ket, s ezzel tuIjut a spanyolok egyoldalu elitélésén. 

A hódi tásoknál igyekszik lélektani rugókat is kitapintani. 

A. hóditas végső okát igy a történelem során kialakult spanyol 

. jellemben, a spanyo l  szellemben találja, mely "...minden ke-

gyetlenséget a vallási érdem szinével festett." 127  

Szokoly Viktor Prescott munkájára 128/ támaszkodva írta 

meg Mexikó történetét. Erősen tapad Prescott könyvéhez, néha 

egész részeket átvesz. 129/  . 

Cortez hősiességéről ir, s tiltakozik azellen, hogy C :or-

tezben ,l exiköLfeldulóját Lássák, Prescott nyomán azonban mé- 

gis a spaay olok gyarmatositásra alkalmatlanságáról ir, ezt a 

tulajdonságot mintegy faji sajátosságnak fogja föl* "Soha nép 

nagy gyarmatok szerzésére képesebbnek, megtartásukra pedig 

képtelenebbnek nem  mutatkozott. A Spanyol.-Amarikábaa beállott 

esendannak, hogy e római, faj magasabb műveltség terjesztésére 

alkalmatlan, azért is jele, mert a spanyol birtokok az ujvi-

lágban ...aránylag csekély rázkódásokat szenveütek." 13°/  

Szokoly, aki Szilágyi Virgillel dolgozoist együtt az 5o—es 

években, 131/liberális iró. Főként irodalmi és publicisztikai 

munkássága jelentős. E müvébe4 az átvett, s fentebb idézett 

sorokban a liberalizmuson tulmutató gondolatokat is közvetít. 

/A  "római 'faj°' alacaoayabbrendüsége/. 
Rosti Pál utleiráset Kubát, Venezuelát, M©xikót mutatja 
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be, Elitéli a gyarmatosit6k kegyetlenségeit, és az anyaorszá-
got, mely nem segitette elő a gyarmatok kereskedősének és 
iparának fejlődését:" á spanyolok elfoglalták Amerikát, hagy 

uralkodjanak fölötte, hogy dicsőséget, hirneveb szerezzenek., 
végre , hogy  batártalan kincsvágyukat az uj -világ aranyával. 
kielégithessék. A kapzsiság, a minden kegyetlenséggel pára- 

suit Ayers báboraág szülte ama szörnyedel.meket, melyek Pi- 

zarro nevéhez füzvék." 132/Mexik6ban a ",...katonai kényura-• 

lom, az alkirályok zsarnoksága, a vallási vakbuzgóság, a pa. 

poknak minden szellemi haladást, értelmi kifejlődést Leni,. 
gözá uralma, a spanyo l  kormány szerencsétlen rendszere, mi- 

szerint az anyaországot gazdagitani vélte, ha telepítvényei- 

ben, különösen pedig Mexikóban az ipart, kereskedést, gaz-

dászatot elfojtja: Mexico szellemi ésaanyagi fejlődését mega-, 

kasztotta .
.r"133rI , 

A spanyol állam gyarmati politikájának rajza nem uj, hi.  
azen a  Sas 1832-se  évfolyamában megjelent tanulmány is u.- 

gyanigy rajzolta e viszonyt. 134' A következőkben azonbagt már 

sajátosan magyar inditékok is hatnak értékelésében 

A szabadság megszerzése után nem következett be Latin4 . 

Amerikában a harmónikus fejlődés. A nép nem tudott élni a 

szabadsággal, ",..azt rablásokra, erőszakoskodásokra, aljas 

ozélok elérésére, örökös viszályok e polgárháborukra hasz. 

nálja lföl." 135/ A mexikói állapotoknál is a következőket 

áiliapitja meg: "  A spanyol kormánynak kétségtelenül sok árny- 

oldalavolt, de másrészt való, hogy a mi jelenleg intézetek-

re adott alapitványok, utak, épitmények dolgában jelentékeny 

megtalál aató, at mind a spanyolbkk korából maradt meg; a 

független Mexico me .m hozott még létre searitsem," 136/  
Venezuelánál és Mexikónál ugyanaz tehát a következtetés. 
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Rosti Pil szemlélete igen pregnánsan jelzi, hogy a liberaliz-

mus 1849 után a politika terdletén egyre inkább retrográd 

lett. Szilágyi Virgil még a  szabadsághaladás képletében ir-

ta müvét, Rosti,  1á61-.ben, amikor a Magyar uralkodó osztályok 

ismét felvetik az Ausztriához való viszony kérdését,a font* 

soraival a liabsbargokkal való kiegyezést, valami kapcsol tot 

sugall történeti példáival. 

Anarchiilóloonépmozgalmaktól való félelme is aeon 

ralisták szemléletét mutatja. 

Az 1849-70 közötti időszak  általános  jellemzőit az elmondot-
. 

tak  alapán meghatározhatjuk. 

Igen jeleatős hatissal van az e korszakban irt müvekre 

a szabadságharc, annak emléke .  Világos hosszu ideig vissza-

ter a történeti művekben, s ad alapot a spaayol történelem 

egyes tényeinek, s az egész spanyol törtéaelemhek az elsö- 

tétitéséhez. Talán éppen e tény magyarázza azt is, hogy  bi 

zoayos mértékben leszűkül az előző időszakhoz képest a spa-

0401 téma, s csaknem kizárólagosan as abszolutizmus időszak 

kit, s az ehhez kapcsolódó politikai eseméayeket tárgyalják. 

Mks  vonatkozásban  viszont növekedést tapasztalunk. Az 

ismeretaayag gazdagabb lett, a spanyol történelem apró  rész  

leteinek sokaságát ismerheti meg az olvasó .  A liberili szemlé 

let frissessége eltűnik as időszakbaa, "dogmatikusan" meg. 

merevednek a sablonok. Ugy tUnik, nines meg az előző kor. 

szak tárgyilagosságra törekvő mérlegelése egyes kérdésekben, 

/pl. II. Fülöp/. Banat  okát,  többek között  talán  a szabadság-

hare bakiáiban is kereshetjük,  mely  'Ain a  spanyol  abszoln-

tizmus elleni tiltakozás mögött az irók nil magyar inditékok 

A. • 

1 
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kat kell keresnünk. 

A  ,klerikális szemlélet megerősödése ez  időszakban 

kezdődik, mely a spanyol történelem ata.ealizilását  kezdi meg  

egyes poatokon, apologetikus célzattal, s kezd i  meg egy e:i.len- 

kező ei,qjeiü Legenda  kial.ak3.tását. 





A kiegyezés után hatalmas gazdasági fejlődés bontako- 

zott ki  hazánkban. Az osztrák ipar bénitó hatása ugyan erós , . 

azonban ennek ellenére jelentős ipari fejlődés ment végbe.Az 

ipari Üzemek számának .ugrásszerű növekedése, a vasuthálózat 

kiépülése, a külföldi tőkebeáramlás eredményeképp kiépülő 

bankrendszer jelzi a kapitalizmus kibontakozását. 

A gazdasági fejlődés következtében strukturálisan is 

átszerveződött a magyarországi társadalom. Megjelent az osz- 

01,54 szerveződött  burzsoózia, s mögötte a proletariátus. 

Kialakult a modern értelmiség is. 

Az a negativ folyamat, mely 1849 után keddódött el, 

67'után is jelentkezik, fölerősödik. Bázisa főképp a volt . 

feudális uralkodó osztály,,: a nagybirtokos arisztokrácia, a 

középbirtokos nemesek egy része, a klérus, mely régi élet- 

módját nem tudja már fenntartani, bár igényei megmaradtak. 

Ez táplálja a feslődéssel szembeni  ellenérzésekét, s éleszt 

egyfajta reakciós antikapitalizmust, melynek megnyilvánulási 

formái között megtalálható a klerikalizmus ., az antiszemitiz- 

mus is 2/ 

Ez időszaknak is uralkodó szemlélete maradt a libera-

lizmus. Ez azonban a sajátos magyar viszonyok közt ez idő--

szakban teljesen deformálódik, s jön létre valami sajátos 

"magyar liberalizmus" . , melynek tartalma a századforduló után 

magában rejti olykor az antiszemitizmust is. A liberalizmus 

fogalma alatt nagyon sokféle felfogás jelentkezik 1867-1918 
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közötti időszakban. BaUgi Aladár, Oarczali Henrik,  árki  
Sándor  egyaránt "Liberális" szellembon ir, s vallja ennek esz-
méltio A liberalizmus ellaposodott, jobboldali  eszmékkel  te. 
litődöbt. Csat egy kis cooportnál található mog a liberaliz-

MUB a  maga  eredeti tisztaságában. 3/  
korszak alacsony szinvonala fölé emelkedik a XX: 

század elején a szociAldenokrata  ós a polgári radikális tar- • 

ténetfelfogitslide ezen irányzatok jelenléte sea módosithatjA 
az összképotS A magyar történetirás hogy  Uárki szavait i-
dézzük-"d.szellemtelen adabgyüjtés" szinvonalán mozgott. 

évokben 

A 7o-es években megjelent milveket megvizsgálva, a libe-

rális sablonok bovábbélését figyelhetjük megs érvelósükben, 
bémáikbau  egyaránt.  E =aka neuereagáltak még olyan * a ka-
pitalizmust magrázó,esaményre sea, mint a Párizsi Kommün. 

Főképpen világtörténetek án néhány tanulmány foglalkoz-
nak a spanyol történelemmalw 

Tarnóczi Tivadar világtörténete teljesen vázlatos icaz 
rettségiro készülő tanutók samara készült, s néhány utaló-
szóval intéz el egy-ogy országot, korszakot. Sitrospatakon  irt  
könyve mg csak meg sea közotiti az ugyancsak pataki Seen-

gory József reformkori taakönyvét. 5/  
Batizfalvi Istvin  és Langol4 k liajos  tankölgyve ugyancsak 

, 	_ 	- 

berális munkák hatását mutatja. 
Batizfalvi igyekszik kitérni gazdasági és tudományks kórdó-

sekre is,  átfogó  képet kiván tanulóinak adni. A gyaruatok  tör- 



téneténéi ea:itéli a ©paoyoLokat.Ami fontos itt, az antikle-

rikalizmusa. gilaangsulyozza, hogy az egyház sem tudott  hatékflnz  

védelmezője Lenni a bennszülötteknek. 6/Ez az álláspont. mél~► 

tányland6, blazon Danielik óta az .egyház fg=yoldaIu -pozitiv  —  
rajza egyre inkább teret  kap.  

II. Fülöp értékelésében tárgyilagos próbái Lenni.  Bliss.  

meri, tehetségét, de va:l.iási, türelmetlenségét kiemeli .. Tárgyi~- 

lagossága a Don Carlos kérdésre is kiterjed: a már ismert Aj  

adatok alapján rajzalja Don Carlost. Liberalizmusa  381 megfér  

az uj adat ok felhasználásávak.  

Mangold könyve igen  sok birála .tot váltott ki  megjelené-

sekor. 13iráiták felfogását, stf.lu9áb, módszereit.  7/liárk3. .meg- . 

próbálja montegetni8j , ennek  ellenére azonban megállapibha► tó,  
hogy Dangold  munkája nem igen  felelt meg a tankönyvi követel-

ményeknek. Hatalmas anyagba imaz, melyet nem lehet feldolgoz-

ni.  

Szemléletében meglehetősen jelentkezik a protestáns libe••  

rális történotiró elfogultsága.. II.. Fülöp alakja sötét, s  fők  

képp a katolieizmust világhatalommá tevő Fülöp.  ellenszenves -

számára.  

A  spanyol nép ábrázolása a "fekete: legenda" "klasz—  

izkus " érveit idézi fel.  A spanyol, :mint a becsületes mun-

kától irtózó nép jelenik meg , melynek  f'ó jellemvonása agőg  

és komolyság. E tulajdonságok mellett a spanyol nép veleszü- 

letett tulajdonságaként a szolgaleiküség jelenik meg. A  papság  

hatalmas ereje  és tekintélye bilincsbe verte a spanyolokat,  s  

a nép szolga módjára köve tte papjait, mondja aangold.  

Az összes spanyol  uralkodó ezért kapja. a  "bárg,pu" jeI-  

zöt,. s a sganol népre is megjegyzi:". .a nép is hallatlanul  
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buta. "91  

Mango 1d liberalizmusa már nem a z onos a reformkor, vagy akáb  
Szilágyi Virgil liberalizmusával A magyar uralkodó osztály .. 

egyre erősödő nacionalizmusa, a szomszédos népeket lenéző, at-  
t tadje t irelmetlensége már jellemzi Mandold munkáját, s  

rávetiti árnyékát a spanyol népre, annak megité .lésére ..: Eddig  

a liberálisoknál a legfeketébb ábrázolás is. főképp az  ural- 

kodó osztályt, a klérust, az uralkodót érintette. A spanyol , 

népre a legnagyobb könnyedséggel rásütni a "bárgyuság", "bu » 
tasá,g" jelzőket, net  volt ennek előtte a magyar liberalizmus  

jellemzője.  

`A 70-es évek végén három tanulmány jelent .meg a kolozs.  

vári egyetemhez tartozó írók tollából. Mika 'Sándar, Gergely  

Sámuel, Job Imre a francima őrtédelem egyazon időszakát ve-

szik vizsgálat alá. Valószinü, hogy a tanulmányok létrejötté-  

ben Mika Sándornak ,  vói'b nagy szerepes, szemléliite meghatároz-

za a két dolgozat felfogását is.  

Mika  tanulmán4Ya lo' a XVII. századi spanyol-francia el-  

teatéteket rajzolja meg. Ennek kapusán jellemzi Spanyolország  

helyzetét. Campanella nyomán a spanyol nagyhatalom real.i:tá,sá•.  

ról ir,s arról , hogy Spanyolország, a XVII. század elején, a  
liberális sablonokkal ellentétben, melyek a II. rülöp utáni  
szakadatlan hanyatlásról írnak, uj életre látszott éledni,  

s ismét meg 'akarta valositani az universális monarchiát¢ a  

3o éves hábaruban  

Campanella neve'tresi először kerül elő a spanyolokkal  
foglalkozó müvekben, ,  s először az universáli,s monarchiát meg—

valósitani akaró Spanyolország. Neve pedig jelzi azt is, ,hogy  

az .  egyetemes történeti. kutatásokban Magyarországon is sor ke-

rült primér források , feidolgpzások felhasználására is.  



Mika az universális monarchia megteremtésének campanellei 

koncepcióját , mely sajátosan a XVI. századnak a terméke volt, 

tullicitálva Campanellát is, történelmietlenül rávetiti a 3o 
éves táborura is.Campanel,lát időzve rajzolja meg Spanyyolorszá. 

gob nagynak, erősnek, s reálisnak a veszélyt, mely Európát re.. 

ityegette. E veszélytől, mondja Mika, Európát Richelieu mentette 
meg. 

Igen nagy szerepet kap Fran©aország és Richelieu tevékeny- 
sége, s éppen a külpolitikai tevékenység , a külpolitika ala-
kulásából vezeti le Ranke hatására, annak munkáit felhasz-

nálva -Spanyolország hanstatlását, Illetve vereségét a 3o é-
ves háboruban. 

Gergely Sámuel  11/ugyanezt az időszakot mutatja be ta- 
nulmányában. Koncepciója a külpolitika- bangs .ulyozása telje+ 
sen hasonlita Mika koncepciójára. Ami igen a iltan jelent-
kezik, az Rabsburg és katolikus-ellenessége. 	. 

Spanyolországot tragikusan védtelen államnak mutatja be, 
olyan államnak, melyet a  katolikus államok nyíltan elhagytak, 
bár Spanyolország értük tette magát tönkre:"Európa katolikus 

államai, melyeknek védelmében egykor magát tönkretetette, nem 
siettek segélyére: Németország három egyházi fejedelme a hatal-

mas franczia királlyal cimboráskodott ellene, a gyenge elleni 

Auszt1 is pedig botrányosan elárulta. A sors ugy akarta, hogy 

magának Spanyolországnak közremüködése nélkül , sőt némileg a- 

kabata ellenére, azok lépjenek f01 védelmére, kik ellen más.. 

fél száz éven keresztül élet-halál harczot folytatott,  
rópa protestáns államai." 

 Imre tanulmánya i3/csaknem másolja Mika tanulmányát. 

Richelieu-ben látja "protestánsEurópa" megmentőjét, éppugy, 
mint Itália felszabaditóját a "gyűlöletes Habsburgok " százados 



igája alól. 14/ 

Ugy tűnik, hogy a kolozsvári egyetemen, Mika, vezetésével, 

a magyarországi Liberalizmus kialakuló Habsburg- és katolikus- 

védő irányzatával szemben  fellép egy erdélyi ,protestáns libe- 

rális irány, mely e harcában felhasználja .Erdély . történelmé- 

nek Habsburg-ellenes hagy omáayait. Tanulmányaikban  Ranke ba' 
taxa/ a külpolitika primátusának hangsulyozása/, s aliberáli— 

sok munkássága egyaránt fellelhető. 	. 

A jogtörténet körébe tartozik inkább Schwarcz Gyula 

két . taaulmánya 15/, melyben a magyar alkotmányt hasonlitja 

*ze a spanyol, pontosabban az aragon alkotmánnyal, annak tör- 

ténetével. Inditboka az irásnál eléggé általánosan elterj rdt 

hangulatot fejez kis. A magyar alkotmányt, annak történetét i  

vizsgálni kell, mert a magyar alkotmányt az európai fejlő- 

désben jelent olyan előzményt, mint az aragon. 

A magyar tudomány képviselői között eléggé elterjedt véle- 
méáy volt e korszakban, hogy Európa történetében a magyar kap- 

csolatokat, eseményeket $  esdményeket meg  sem  emlitik. 

Ennek f orrása(azonban nem annyira a magyar tudományos ered-

mények reális számbavételében , hanem a magyar nacionaliz. 

musban keresendő. 16/ 

Schwarcz tanulmányaiban gazdag forrásanyagot mutat be, 

a XIII. század spanyol jogtörténetéből Ismeri a foOráspub- 

likációkoa kívül a Spanyolország történetéről szóló feldolgo-

zásokat is, 	 . 

A gazdag  anyag bemutatásának az a célja , hogy babi— 

zonyi .tsa: a miniszteri felelősség csirái. előbb . megvoltak a 

magyar, mint az aragon jogban. 	. 

Anélkül, hogy hozzászólnánk ehhez a kérdéshez, megje 
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gyezzük,, hogy az r12o9-es  .magyar tanácstörvénytN nagyon nehéz 
a polgárát állam minisztereinek felelősségéva]. összekötni. E 

törvények legfeljebb a középkori,rendiség kialakulásához adhat 
nak adalékot. 17/ 

Az eddig említett müvekből jól Látható az, hogy a liberá-
lis munkák nem reagáltak 1871re. Trefort Ágoston 1885 -ben 
lvlignet felett tartott emlékbeszéde 18/azonban 361 mutatja, hogy 
az értélmiség legmesszebbre látó tagjai felmérték a Kommün ha-

tását, s ez tükröződik .munkáikban is. 
Trefort müvének alaphangja a forradalom-ellenesség.Mignet 

volt .megalkotója ,a forradalmi legendának, de e tanok nem vol-
tak helyesek ., mondja Trefort:" Sőt elmondhatjuk, hogy a beteg 

phantasia a leggonoszabb kedéllyel párosulva o3:yy tetteket ho-
zott létre, melyek az emberiségnek örökké szégyenére fognak 
válná. A jacobinus uralom és theóriája, melyet a párizsi kommu-

ne 1871--ben ismét szirtre hozott, az emberi ész legnagyobb té-

vedése. .,. t'19/ Trefort elemzi Mi.gnet müveit, igy a spanyol vo- 
natkozásuakat.is A spanyol történelem negativ eseményei pe- 
dig j6 alkalmat adnak az aktualizálás számára. 

Az eretnekek elleni harc lázas vezetőjeként jellemzett 
V. Károiz ilyen tárgya leveleivel kapcsolatosan jegyzi maga 

"Leveleit# melyeket ez ügyben irt, oly vadságot tüntetnek föl, 

mintha Robespierre vagy Saint. Juste irts volna. Az inquisitio 

eljárása is iszonyatos volt elmondhatni, hogy a francia com-

munisták és demagógok a spanyol királyokból;tanuiták el az ural-

kodás ezen formáját. " 2°/Amikor II. Fülöp aljas természetéről, 

vad fanatizmusáról, gonoszdágáról szóló sablonokat, melyeket 

a történettudomány addig már sokban enyhitett, átveszi, emus- 

pára azért teszi, hogy forradalomellenességéhez érveket kapjon, 



' .hogy.levonhassa a következtetést :II, Fülöp élénken emlékez« 

tet, Rabesp .ierre.ra. 21/ 	 . 

Az "Antonio Perez et Philippe d second" elemzésének  

befejezésekor megjegyzi, t' Sajnálom, hogy ez érdekes könyvnél  

hosszabban  new időzhettem. Csak azon tanulságot emelem ki,  

hogy a .  rémuralom nem francziaországi és nem is demokratikus  
találmány. EgyÓbkánt,  e litélendő, .bárhonnan  

A liberális Trefort antifeudális szemlélete megmaradt, , 

e .  szemlélet azonban már egy másik front ellen is fel kell vee 
 

We  a harcot, s ez a proletariátus, melynek erejét Magyarorszá-  

gon csak ,  nagyon kevesen ismerték fel, .  E kevesek közé tarts..  

zott Trefort, és a centralisták nagyrésze  

űi helyzetnek leszünk tanul. A "fekete legenda" motive,  

mait, megtartva antifeudális tartását, Trefort a  proletariá'  

tus ellen is felhasználja. ;  . 

P~ arc za li Renri ■~rr■■~i~rr ~ 	r ~ nr~...~ ■ ■~w~w~ 

A dualizmus történetirásában külön fejezetet jelent Marcza.  

li munkássága az egyetemes történelem területén is. Egyetemes  

történeti munkái 23/  kiemelkedő jelentőségüek terjedel.mia,  

alaposságuk miatt  is. 	 . 

Egyik könyve Ribáry világtörténetében jelent meg '  1883-  

ban, a Nagy Képes Világtörténet pedig 19o4, ill.  1.906--ban.  

E két könyv között eltelt 2o év j6 választ :adhat arra is, va-

jon Marczali szemlélete milyen irányban változott, mi az  alté-- 
rés e két munka között.  

Marczali életmüvét Léderer. Emma és  I. Tóth Zoltán is  

méltatta 24/ egyetemes történeti műveit azonban nem vizsgál- 



ták meg. 

Lederer Emma az 1881—ben megirt Magyarország története 
zsef korában c. munka vizsgálatakor kiemeli Marczali történet- 
irásának fő sajátosságait: Ranke hatásának érvénye, itését, az 

eszmék és intézmények elsődleges voltának hangsulyozásában é9 

a külpolitika döntő szerepének kibangsul,y ozásában; a gazdásági 
viszonyok fontosságának felismerését, fatalizmusát, filozófiá-» 

ban való .tájékozatlanságát, feltétlen Habsbur -•barátságát, ol. 

vasmányosságát. 

Lederer Emma Marczali szemléletét, a szó marxista jelenté-

se szerint is liberálisnak tartja, melynek tartalma Marczali. 

nál a 90o—as években ugyan bővült, de alapvetően nem változott. 

Két történeti müvén megvizsgálhatjuk, áll.--e teljes mérték- 

ben es a  kijelentés. 	 . 

Mindkét mü bevezetőjében hangsulyozza a történelmi 

fejlődést, annak fontosságát. Az ujkor kezdetén a gazdasági 

átalakulás jelentőségére hiuja fel a figyelmet, sőt a Nagy Ké. 

pes Világtörténetben a politikai viszonyok gazdasági meghatás+ 

rozottságára is utal.Ugyanitt bő e'4re13 ir a fejlődés tartat- 

mi kérdéseiről. Marczali szerint az eszmék vezetik a történet- 

met, s "Az emberi gondolkodás fejlődésének eredménye az t  hogy 
uj kob lép a régi helyébe."26'Amikor tehát a gazdasági kérdések 

fontosságát hangsulyozza, a végső lényeget idealista módon t  a 

szellem fejlődésében latja. 	 . 

garczali V. Karoly időszakával kezdi a spanyol történet 

tárgyalását. Az Ujkor történetében Károly pozitiv értékelést 

kap. Bitünő katona, jelleme "szilárd és álhatatos", erkölcsi 

téren ".. kora politikusai közt bizobyára ő volt legtisztább*" 

Az 19o4—es világtörténetben azonban ez a kép kiegÉ'szül,Cam. 



~ 81  

panelfát felhas ználva, Károlyt, mint az universális monarc-

hia megteremtésére törekvő uralkodót állítja elénk. E törekvé-•  

sében Károly a spanyolokra támaszkodott, monda Marczali.E  

második kötetben azonban Károly képe mar idealizált: "BMeggon-  

dolt volt, mint ahhoz illik, ki dönt, türelmes, mint ki pa-

rancsol, egész magatartásának komolysága megelőzte éveit...",  

s "..már látszott, hogy belőle válik korának legfinomabb, és  

egyuttal legszilárdabb uralkodója. " Ugy véli Marczali, hogy  

károly egyéniségétől függött , hogy a különböző multtal, al-  

kotmánnyal, jogrendszerrel stb—vel rendelkező országrészekből  

egységes állam alakul—e vagy sem..Az egyéniség szerepének el-

tulzása ez, de már néhány sorral alább megvi légit ja, hogyan . is  

érti a fenti sorokat: new  nemzet, erkölcsi fellendiilés, és tör  

téneti önbizalom kell, hogy egy ► nemzet fia képes legyen nagy  

tettekre. 8panyolországben mindez megvolt, s csak igy volt ké-  

pes Károly történeti szerepét végrehajtani. 27/  

Marczali irracionális tényezőkben Látja az egyéniséget  

mozgató erőket: a spanyol nemes lelkülete, melynek alapvonása  

a hüség és ragaszkodás, a vallásosság, riely áthatotta az egész  

népet, s igy a spanyol nép támasza lett fejedelemnek.  

Pilindkét müben a lélektani szempontok hatását figyel.het•-

jük meg. E szempontok végigvonulnak , mint magyarázó tényezők  

Spany oloeszág történetén. 28/  

Forradalom—ellenessége mindkét művön végégvonul. A Nagy  

Képes Világtörténetben azonban agyár nemcsak a junta "tulkapása-.  

iról" beszél, a comuneros felkelésnél,hanem általános megjegy-  

zésében hangsulyozza, hogy a "forradalom" és "polgárháborW'  

rettenetes károkat okoz, s a felkelés csak sulyosbitja a bago-w  

ka t. 29/  
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Amire e fejezetben fel kell figyelni, az az arisztokrácia 

megitélésének megváltozása. 

Az aljkor történetében Károly érdemei közé sorolja , hogy 

a nemesség és grandok előjogait elvette,. Elégedetten jegyzi 
meg: "Többé nem volt külön réstök az államban, alattvalók 

Lettek,' mint  a többiek. "3oj 

Az  e kérdésben megnyilvánuló demokratizmusa a Képéa ' Vik 

lágtörténetben éitün.k, hódolattá változik az arisztbkrácia 

iránti " Onérzetes, nagy hagyományokra támaszkodó aristocra- 

fiának alkotmányos országba0 mindig marad törvényes módja 

nemzeti feladata/?/ teljesitésére", ilaja. 31/  

Kárált' időszakáról szóló fejezetben tesz emlitést a gysr-

matokrólő is. Mindkét könyvében védi a gyarmatositókat. Cor- 

tez hósként tünik elénk, csupánPizarrot rajzolja vérdcigzű- 

nek. Kiemeli a benszülötteket védő törvényeket, s erre. hivat-

kozva állapitj, meg:"A spanyolok hódítása egy tekintetben i-

gen előnyösen különbözik más népeknek, különösen az angolok:s 

nak a gyarmati politikájától Amerikában. Az amerikai angol 

telepedők kiirtották az őslakosságot, a  spanyolok a hóditás- 

sa l  járó első kegyetlenség után nemcsak meghagyták, hanem 

müveltók és térítették..."A "..rabszolgákkal sem bántak oly 

kegytelemül, mint a többi gyrmatositó nemzet." 32/  

Ha a gyarmatositás történténél a többe gyarmattartó 

hatalom tevékenységét is figyelembe veszik a történetirók, ez 

jogos lehet, 'hiszen a történeti értékelést szolgálja. 

A'XIK. században egyre inkább előtérbe került a gyar -

matositó Anglia tevékenysége. A gyarmatszerzésben lemaradtak 

mint  pl. Németország, épp ugy mint annakidején az európai ál. 

lamok a spanyolokkal tették, erkölcsi érvekkel támadják a 
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a XIX. században a gyarmatositásban élenjáró Angliát, 

Marczali német forrásokat használ fel e kérdésben 331 , 

akikhak a  gyarmatok iránti érdeklődése nem csupán tudományos 

jellegű a 8o—as években. .Az angol gyarma tositás megemlitése 

tartaláaaz tehát politikai aspektusokat/persze nem elsősorban 

Marczalinái/, s nem az objektiv értékelést szolgálja csupán. 

Hogy mennyire nem erről van szó, mutatják azok a sorok, ahol 

Marozali arról ir, hogy az indiánok számára. ".. a bányamunka 

elég jövedelmezőnek és kedvesnek mutatkozott. Előfordult, . 

hogy Potoaibar} Peruba ezrével tódultak munkáért az arra aem 

kötelezett peruiak, és hogy a robotolók tovább dolgoztak, mint 

az elő volt irva. " K hangsulyozza az Indiák tabácsának bölcs 

politikáját -  és az egyház áemes tevékenységét is 34/  

Marczali itt »anielik vonalát viszi tovább, természtesen 

sokkal több tényt felsorakoztatva. 	. 

A Képes 'Világt©rténetbea csak egy kérdésben módosul né-

mileg ez az apologetikus kép. A királyi rendeletekről, melyek 

a benszülötteket lettek volna hivatottak védeni, megjegyzi: 

ezeket vagy későn, vagy sosem hajtották végre. 35/ 

Két uj fejezet található a Képes VilágtörténetbenaAz 

egyház reformja Spanyolországban, és A nemzet jelleme, c«fe- 

jenetek. 36/ . 
 

A két fejezet kapcsolatban vailV mert ugyanakt a gondola•• 

tot ismétli: Spanyolországban a nép jellemének alapvető bum  

lajdonsága a vallásosság« A második fejezetcini is jelzi az 

eluralkodó lélektan, szemléletet. 

Marczali a spanyol jellem alapvető vonásaként a vallásos-- 

ságot jelöli meg, s magyarázó tényezőként állitja be. 

Spanyolország és a bigott vallásosság még ma 3.s szinte egyet 



jelent Dg a vallásos tudat is képződmény, s éppen a középkori 
ban kereshetjük kialakulásának okait. Magyarázó elvvé tép- 

tele mindenesetre jelzi, hogy a XX. század elején a történet- 
tudomány egyre inkább -objektiv okok helyett «• más, az idea= 

lizmus különbözd változatainak örvényébe került: 
A vallásosság abszolutizálása arra jó, hogy — szakitva 

a liberalizmus eszméivel - kijelenthesse: a spanyol nép jeile- 

méból fakadt az, hogy ".nem politikai szabadságra tört, ha- 

nem csak arra, hogy vele együttérző urat szolgálhasson,"37/ 

A pszichológizmus Lehetővé tedzi, hogy e,reakciós következ. 
tetésig eljusson. 

A liberálisok a spanyol történelemben, mint láttuk,ábrá» 

zolték a küzdelmeket, s ha nem is jutottak el az osztálybbart 

tudatos ábrázolásáig, nem ábrázolták az idilli- az osztályok . 

közti béke- állapotának Spanyolország viszonyait.  
A századforduló után az Európa szerte, de Magyarorszá. 

gon is , kibontakozó éles osztályharcokra történő reakció a 

megjegyzés. Az uralkodó osztály addig, mig érdekeit a feuda-

lizmus gátolta, támadta a régebbi korszakot, kimutatva az elő 
lentéteket, s ebből következően bukásának, s a polgári hata- 
lom, társadalom győzelmének szükségességét. Most, amikor a 

proletariátus mozgalmai veszélyeztetik uralmit, a középkari 

idill. és .osztálybéke mitoszának megteremtésével is—s  ezt Mar«. 
czali tudatosan, vagy nem, de átveszi- igyekszik a burzso 

ázia fékezni a mozgalmakat,a történelem felhasználásával is. 
A Al.  kötet 1906-ban jelent meg. A fenti sorok tehát igen 

"aktuálisan " csengteki 

Az uralkodó és nemzet azonosulásának felfogásé jelent- 

kezik a következő féjezetben is, ahol II. Fülöp uralkodását 

tárgyalja Marczali.. 	 . 
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Az. Ujkor történetében II. Füllöpöt tárgyilagosan akarja  ábrái* 

zolni s . " Jellemében nincs semmi katonás, nem őszinte nem a-

dakozó.. Méltóságos és hideg." 38/E körörvben Fülöp Jellemző tu-  
lajdonságaként az önállótlanság jelenik meg,  

A liberálisak támadásaitól akarja  II.  Fülöpöt megvédeni.  

Ezért tanácséainak szerepét emeli ki a negatív tettek nál:  

"ezek birtak főrészt a hatalomban," 39/  

A Képes Világtörténet Fülöp--képe más felfogása és sokkal po  
zitivabb az előzőnél:" A hol közvetlen érdeke vagy egyháznak  

tekiatéaye nem jn kérdésbe, nyugodt, megfantol.b, igazságos.  

Még ellenségei is elismerik, hogy nem viselt Igazságtalan  há-- 
borsit."4o/E kötetben már nem a tanácsadók szerepe a meghat 4«~ 

rozó. Spanyolország tragikumának nem egy uralkodó tehetsége, . 

vagy szenvedélye az , olya, n.. hanem egy nemzet elszánt akad-  

ta." E gondolat végigvonul a köteten. Nem Fülöp tetteiről, ba« s  
nem az egész spanyol nép hozzáállásáról van szó, ami Fülöp=  

tetteiben_; megnyilvánul. A nép szelleme egységes uralkodójáé.  
val. "A király és a nemzet egy!", mondja. 41/  

Másutt ugyanezt fejtegetia"..teljes volt az ogyetér  

tés a spanyol királyság és a nemzet •között. Fülöp agy  tinik 

elő, mint a spanyol, nép akabatának teljes hatalma végrehajtó—

Ja. Nem 8 adott irányt, a nemzeti közvélemény oly erős volt,  
hogy ezt az örökké fontolgató, óvatos és lassu elmét is ma-  
gávak ragadta *:4-Z/  

Marczali a  romantikus történetfelfogást teszi magáává , mely-
ben nem jut hely a cselekvő embehnek. Az ember és egyént tots.  

teit közös néplélek irányitja ..  

A romantikus felfogást idézi a spanyol nép jellemzése is.  
A romantikus .  történész a franciáról megállapitja, hogy fogra  

dalmi, s az angolról, hogy konzervatív Lelkületű, e Marozali  
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a spanyolokról állapitja meg, hogy vallásos Lelkületűek, s 

ez batározza meg minden tevékenységüket. 

A liberálisok gonosz, kegybtlen, decselekvő II. Fülöp. 

je helyett a romantikus felfogás passziv képét kapjuk Marcza- 
finál. 

Az uralkodó és a nép közötti harmónia hangsulyozása táp2,á1» 

kokik Marcaali Habsburg-barátságából is, s ezt a spanyol- 

Habsburgok értékelésénél figyelembe kell venni. 43/ 

A romantikus felfogás teszi. lehetővé Marczaki számára, 

hogy II. Fülöp értékelésénél a liberálisok által oly igen 

ismert vádakat egyazerüen ne vegye figyelembe. Ezért lehet az, 

hogy mig az Ujkor történetében az inkvizició borzasztó ha- 

talmár6l beszéL44/, a Képes Világtörténetben csak kevés sző 

esik érről. 	 ' . 

Marczali komoly érdemes hogy mindkét könyvében , először 

ad átfogó képet Spanyolország gazdasági helyzetéről is. 

A Képes Vilégtörténetben külön fejezettet is 
szán ennek a kérdésnek. 45/ 

II. Fülöp pénzügyi politikáját vizsgálja, s ennek ká-* 

ros következményeit. Amikor jól veszi észre, hogy a spanyol 
gazdaságpolitika feladata Fülöp céljainak szolgálata volt, 
A pénzügyi esőd okát mégsem itt keresi, hanem az állam "kö. 

zépkori Szellemében":" A tőke valami mysteriosus hatalom az 

ő szemében, melyet néha felhasznál, de melynek belső ter-- 

mészetét felfogni nem képes,"446/F magyarázattal. Marcali ma. 
ga is mysteriosus , irracionális magyarázatot ad. 

A gazdaságtörténet fontteaságát azonban feli.smerte.A 

németalföldi harcokat tárgyaló fejezetben/Képes Viágtörté. 

net/,  igen jól látja, hogy a nyílt felkelés kitörésének gaz- . 

dasági okai vámnak. Főképpen az elszegényedett , és a bába- 
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ruskodások megszüntével áalástalanul maradt nemesség helyze-
tét látja világosan. 47/  

Spanyolország gazdasági hanyablásánál a népesség szá. .. 
mát, a juhtenyésztés számadatait, a sevillai szövőszékek szám 

mait, s ezek csökkenését vizsgálja, s bizonyítja adatszerv 
en a hanyat]ást.4$/Az okot azonban a nemzet jellemében lát- 
jas" ..a büszkeség, lustasággal párosulva még-abban is mega- 

kadályozta Őket, hogy beversék földjeiket *  ", irja Marczali.49  
A hanyatlás vizsgálatánál egy pillanatra ugy tűnhet,°hogy 

Marczali romantikus magyarázat helyett Libérálls ra yaráza-. 
tot fogad el. A hanyatlást elemezve mondja:"Könnyű. mindezt 

/ti.  a hanyatlást/ a vallásos rajongásnak, az inkviziciónak, 

a szabad gondolkodás elfojtásának róni fél bűnül, De  hiszen 
az ellenség sem volt kevésbé . rajongó, és Cprtez.vagyPizarro . 

oly keveset törődtek a szabad gondolkodással ,mint' szerem 

csétlen utódaik. Közelebb jutunk az igazsághoz, ha a balsi- 
kert az abszolutizmusnak ró j juk fék bünü.l.", mert' ez a cse.. 
Lekvés szabadságát megköbötte.A Liberálisok érveivel vitatg 

kozik, de maga  is  liberális érvet násznál fel. 
A következő sárban már rácáfol önmagára is, s az elő-

zőekben már tárgyalt felfogást vallja:" Az igazi okot azon- 
ban a nép lelkében kell keresnünk. A spanyol lelkületnek' meggy ► 

felel a harcziasság, az elszántság a döntő pillanátban, de 

nem a folytonos szellemi és anyagi munka. Olyan óriási " tör-. 
téneti munkát végeztek el

. 
 két emberöltő 'alatt, hogy most  jól. 

eshetett  pihenni a babérokon.." 50/ 	 . 

Az Ujkor történetében a spanyol dologtalanság elitélé- 

se a polgár szeméből történik, akimár nem tartja szégyennek 

a munkát, hanem látja hogy mindén érték ebből fakad. 51/ 
E felfogás alapján izéli meg a spanyol papságot is. 
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Az általános dologtalanságot előidézte az egyház. is, Az év 

egyharmad része ünnepnap; hatalmas szerzetes és apácahad 

élősködik az országon. A lakósság kb. 8 millió volt, ébbők 
1 millió munka nélkül élte mondja Marczali. 
Bz az antiklerikális szemlélet összefonódik Az újkor tör-

ténetében a demokratizmussat is ; "Az ország vagyoaa.a föld.. 

ben állott."S " Az is nagyon egyenlőtlenül volt elosztva.A 

földbirtok egyharmadrésze az egyházé volt...Az ország másik 
harmada a főrendűeknek képezte birtokát."52/ 

B szemlélet forrását is megtaláljuk , _Buekle-ben, akire 

hivatkozik is, s akinek talán "...legsikerültebb értekezé.. 

sét talán azon lapok képezik, mellykkea 'a spanyol nemzet bu-

kásénak okait adja elő, páratlan nagysága és virágzása után."; 

Marczali rámutat arra is, hogy a nemzeti öntudat más né-

pek iránti gyülöletté fajult, és különösen a zsidók és mórok 

ellen irányult.54/A liberalizmus vallási türelmet követelő 
szemlélete jelentkezik, s a türelmetlensége elitélése. 

A fentebb tárgyalt jellemvonások= demekratizmus, anti- 

klerikalizmus, tolerancia jellemzi Az Ugkbr történetét a to. 
4 	' 

vábbi fejezetekben is, bár ezutáni fejezetekben csak nagy 
vonalakban foglalkozik a spanyol történelemmel. 55/  

Ha a Képes Világtörténetet nézzük, itt  ugyan több he-

lyet kap a későbbi korszak, de nagyon sok.pozitiv jellemző 

hiányzik .Marczali történetirásából.Antiklerikalizmusa,de- 

mokratizmu.sa nem jelentkezik s a zsidók, moriszkók elleni 
hajszára sincs szubjektiv.reagálás. 

Marczali Henrik munkásságát értékelve elfogadhat- 

juk Lédezer Emma értékelését - ami á 80-as évek Marczaliját 

illeti.Az Ujkofr története a szó marxista értelmében is li-

berális sajátosságokat mutat. Forradalom-ellenessége,anbi. 
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klerikalizmusa, arisztokrata-ellenessége, tolerancia'igánye 

jól kimutatható, bár Ranke és a romantikusok hatása is  megis 
nyilvánul, azoknak a munkáit is használja. 

Léderer Emma azon megjegyzése, mely mégállapitja, hogg 

". ..Marczali Henrik liberális koncepciója a 9oo-as években bi- 

zonyos baloldali ráhatások alatt bővült, megközelitette a 
pozitivista elméletet "56/a Képes 'Világtörténetre hem áll. 

Ugy véljük, elég idézetet hoztunk annak bizonyitására, hogy 

Marczali m munkájában, előző egyetöanes történeti művéhez ké-

pest,  a jobboldali, konzervativ, klerikális, romantikus szem- 

létet hatása növekedett. Ha Léderer Emma által emlitett mü.* 

vekben a baloldali, ugy a Képes Világtörténetben a jobbolda.. 

Li  hatás, é s változás mutatható ki. 

Marczali egyetemes történeti munkái nagy jelentőségűek. 

Előstör használt fel primer forrásokat: Campanellát, Dittit, 

Machiavellit. Ismerte és feldolgozta az európai törtónetirás 

eredményeit. A Don Carlos kérdésben pl. egész históriográfiai 

áttekintést ad. 57/  
Első könyve a liberális képzetek továbbélését jelen- 

ti. Második könyvében viszonta "fekete  legenda" egyes moti- 

vumai felerősödnek, éppen prímér források alapján is,/pl.C,am.

panella/, igy erősödik fel például a spgnyyol lustaságról szó-

l6 legenda, másrészt egyes alakok, intézmények megitélésében 

apologetikus színezés jelentkezik/egyház,  

Mindazt, amit a XIX. századi történettudomány elért, 

felhasználja e művében, de felhasználja azok apologetikus, 

sokszor rózsaszin képeit is. Munkássága határkövet jelent a 

spanyol történelemmel foglalkozó magyar müvekbens egy elaea- 
tétes 'előjelü , rózsaszin, ké*ialakulásának első jeleit fo-- 
dezhetjük fel munkájában. 	. 



U,j mot i vumok Jelentkezése  

A'  történettudomány egyre tökéletesebbé tette a forrásku-

tatás 'módszereit, melyek Európa szerte jelentős eredményhket 

hoztak. 

A Budapesti Szemle, mely feladatának a .  tudományos élet 

frissebb termékeinek ismertetését tertotta• adott izeitőt a 

század utolsó évtizedeiben1néhány ilyet irányu mozaiket la spa- 

nyol történelmet , olvasónak, 

1890-ben jelenik meg Reeuinyi Géza  cikke kol.ombusz éle- 

t6rő1.58/.téltatja' a felfedezések jelentőségét,kolombusz e— 
gyéniségét, majd hosszasan foglalkozik Kolumbusz születésé-g 

sének helyével ás idejével. Felsorolja az e kérdésekben ta.. 

lálhatá kétes adatok sorozatát, de ő maga nem foglal állást. 

Ugyanez a kérdés a tárgya  Remén„vi Antal  cikkének is, mely 

a Katholikus Szemlében jelent meg. 59/ 

Reményi a monarchia flottájának tisztje,, tideklődése 

ezért' erős a felfedezések és a. hajózás története iránt.E 
cikkében Reményi saját kutatásainak erdményét publikálta. A 

genovai közjegyzői akták tanulmányozása alapján vonja le kö- 

vetkeztetését,s Kolumbusz 1446 május 25—e utáni, de 1447 már. 

cjus 2o előtt  született. 6o/ 

A szerző vitatkozik azon nézetekkel ,, melyek Kolombusz 

előkelő származását hirdetik,  a  az okmányok alapján, lesző*- 

gcz3,2 a nagy tengerész genovai gyap juszövb családból. szárma-. 

zik 61/ 

A tengeri hadviselés történetéből veszi, témáját könyve. 
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melynek középpontjában a lepantói küzdelem áll. 

Hogy miért tartja nagyjelentöségünek e csatát, megmutatják 

befejező sorai:" Lepanto egyuttal ugy a tengeri hadviselés, 

mint a hajöépités egy korszakának befejezését jelenti.; az  U.  

tolsó naby csata volt, melyben kizárólag evezőshajók küzdöt-

tek egymással. "63"Lepantóban tehát a középkori karomodor 

végét, a korszakhatárt látja. 

A könyv igen sok adatot , részletet hoz a csatából, annak 

előzményeiből. Az adatok bősége, a részletek gazdaságága a-

zonban összefonódik I3absburg-barátságával, ezek védelmével 

is. 64/ 

Uj megvilágitásba kerül a spanyol udvab , s IV.  Fülöp 

alakja is a Budapesti. Szemle két, Velasquez-szel foglalkozó 

cikke nyomán. EBV 2rf" jelzésü cikk 65/  Justi Károly Diego 

Velasquez und seia Jahrhundert, Boan,1888 I-II cimü cikke a- 

lapján rajzolja fel a spanyol udvart. A II. Fülöp utáni ural-

kodók az eddigi iro,alomban általában egysiku figuraként, be- 

hetetlen , néha degenerált uralkodóként jelentek meg. 

IV. Fülöp e cikkben  energikus, tehetséges, fiatal 

kodóként jelenik meg, aki elcsapja apja kegyenceit, s maga  

kiván ulialkodni. Szereti a müvészeteket, ő fogadja udvarába 

Velasquezt is. Nem idealizálja azonban IV. Fülöpöt:gyenge 

jelleméről is ir, de jóindulatát azonban nem tagadja. A kori-  

mány politikáját jellemezve írja. " Az ut, mely Spanyolország 

tönkremenéséhez vezetett, a legjobb szándékkal volt övezve."66/ 

Először olvashatunk magyar történebb cikkben arról is, 

hogy a k:)rmány politikája milyen káros volt - akarata ellené- 

re is - a spanyol klimáras A hatalmas ersőirtások köve tkez. 

Lében a klíma - kedvezőtlenül - megváltozott. 

A cikk szemléletes 1©irását adja Velasquez környezetének, 
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a  spanyol  udvarnak. 

Ugyancsak Justi könyve, annak második kiadása alpp-

jan jelenik meg 1908-ban Velasquez-ről egy cikk. 67/Kiegé- 

szitéskapp azonban számainkra csak Velasquez+ről összeállt- 

tott bibliográfiája hat• Velasquezt e cikkek nyomán fedez-

hette fel a  magyar  köztudat, s kapott a spanyol művészet 

történetéből egy kicsiny, de szemléletes képet. 

Határkövet jelent a "fekete legenda" egy motivumá- 

nak , a Don Carlos kérdésnek magyarországi történetében Ká- 

rolyi Árpád Az igazi Don Carlos cimü tanulmá;ya. 68/ 

Az eddigiek során láthattuk, miképp kezdődik  meg  a s záá 

zad közepén, Hunfalvy Jánosnál. e Legenda szétfoszlása. Hun-

falvy Szilágyi Virgillel vitatkozva veti fel a reális tör- 

tépeti értékelés kérdését, A legenda Flarczalinál tört szét, 

Károlyi Wüdinger nyomán ismét felveti a kérdést. 69/  

Bemutatja azokat a forrásokat, melyek atz bizooyitják, hogy 

nincs alapja a Dog Carlost idealizáló felfogásoknak.Ez a-
zonban Farczalinál is megtan.Ami uj, az a részletes histo- 

riográffiai áttekintés. Ennek során mutat rá Károlyi a legen.. 

da kialakulásának okaira, németalföldi Forrására, Végigte-

anti a legenda kialakulásának történetét, azt, mely törté- 

netirók mit tesznek hozzá a németalföldi forráshoz . Ezt vé+ 

gigtekintve mutat rás "..,a XVIII, századra Don Carlos rely. 

télyes esetéről olyan anyag maradt örökül, melynek alkatié- 

szeis zsarnoság, szabadságszeretet, ifjuság, szerelem  és hü- 

ség jól összegyurva csak a mester kezére vártak,: aki a ki- 

tUnő anyggból az Isten képére teremtett dicső ember szobrát 

megfaragja. És ez a mester jött is Schiller, a nagy Költő 

személyében,"  70/ 

A legenda kialakulása mellett azt is megvizsgálja, ho• 
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gyan, milyen módon oszlik szét a homály ebben a kérdésben. 

. Ranke, Koch, IUauronbecher, Gachard, %üdinger ilyeniránya, te«- 

vékenységéb méltatja. . 

Károlyi felfogásának, tanulmányának az ujszerüs .ége a 

magyar történeti irodalomban nyilvánvaló: először mutatott 

rá . ttagyarors,zágon, hogy .a spanyolokról kialakult képzetek 

sokban tor`zitáss eredményei,. S egy konkbét példán ?a legenda 

kialakulásának bemutatása jó alkalom arra, hogy felvesse az  

olvasó számáras a spanyol történelem c:egyéb eseményeinek éri 

tékelésénél sem elégedhetünk meg a kialakult képzetek átvé 
t  

telével. .Tanulmánya a történeti torzitások tadatos széttö— . 
résének kitünö példája. 

Károlyi tanulmányával a spanyol történelmet beboritó . 
torzítások szövevényén, egy kérdésben, szakadás következett 

be végérvány eseti. 

Persze a Legenda széttörése lehetőséget terest arra,;, 

hogy  I.  Fülöp képe is megváltozzék. II .  Fülöp alakja -körül, 

a XIX, század végére , szintén felszakadt a legenda fátyla, 
de sokban idealizálták; Károlyi tanulmágya ezt ,az idealizált 

képet viszi, tovább: Fülöp, mint gondos, szertó apa  jelenik 

meg, s tulajdonképpen tavgi,kus sors az sívé. 7, 1/ 

A  tanulmányban ugyan véglegesen leszámol Károlyi a  le. 

gendával,, a Liberálisok munkáiban azonban , politikai.: és 

egyéb célzattal is, vissza—visszatér a  Don Carlost idealizá- 

16 kép, 	 , 
x x x 

A XX. század elsó éveiben egy másik kérdésben, qz 

inkvizlei6 kérdésében is-jelennek meg olyan munkák, melyek 

az átértékelést hangsulyozzák.Rangvételük, bármennyire is i- ► 

gyekeznek hangsulyozni a forráskritika , és a történeti igaz:. 
ság f untosságát, jól megmutatja, hogy a "fekete legenda! e1.le. 
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ni  harc mögött, hol nyitan, hol, burkoltabban, de politikait 

világnézetit reakció jelentkezik, s hogy a forráskritika, a 

forráskutatás orodményeit mennyire aktuális, reakciós, célok 

érdekében használják feli 

Ballagi Aladár  spanyol inkvizicióról szöló akadé.. 

aiai székfoglalója szintén a történeti tárgyilagosságra hi-

vatkozik, s annak jegében kivárja ie,világitani a kérdést?" 

Tanulmánya első részében arra próbál választ adni, hogy 

mi volt az oka az inkvizició létrejöttének. 

A korszellem a "faji" .momentumot hozta előtérbe, kezdi. 

Európában egyetlen faj különbözik ettől/a sémi. Ez pedig "hój- 

ditó faj". A spanyolság, mely csak az uralkodó_ eszméket fe•• 
jezte ki, a zsidóságban látta egységének akadályát..Jelenlé. 

tük egyre veszélyesebb, mert a nemzeti vagyon nagy része az 

ő kezükbe került, s a nemzet elzsidósodásától lehetett tar- 

tani. Ez az oka annak, hogy -- a faji egység megteremtése ér-

dekében az inkvizició megkezdi miaödését. 

Jogosnak tartja az üldözéseket,mert a zsidó "..ott él 

köztük, és részesedik a neateti jevakból. " S a nép követeli 

a kiüzéseket, mondja Ballagi , mert addig, mig zsidók és m64 

rok élnek ott, nem érzik magukénak földjüket.73/ .. 
Az a  véleménye,  hogy Spanyolország számára a kiűzés és 

az üldözések aem negatív tényezőt jelentettek„ Ellenkezőleg: 

".. e tényekkel egyide jül.eg emelkedik fel Spanyolország a 

hatalom oly széditő magaslatára, miaón sem azelőtt, som azu 

tán nem volt soha "74/A "faj csodás kiterjedése" ezután kez-

dődött meg. 

Mintegy sugallják sorai: a zsidókkal való Leszámolás 

a haza fellendülését fogja hozni, s a zsidók okai az ország 

rossz helyzetének .. 75/ Antiszemitizmusa elég durván, nyiltan 
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megmutatkozik.  

Ferdinándot kora leghatalmasabb uralkodójának tartja,mert 

bevezette az inkviziciót, a "faji egység" megteremtéséneke*-

lőfeltételét. A tudományosság álarca mögött célzatos ferdí-

tés huzódik meg. . 

Bár tesz ealitést a mórokról, az inkvizició behozata-

lánál azonban csak a zsidóság nagy hatalmáról beszél, s a zsi-

dókkal hozza - aktualizálva kapcsolatba.  A magyarországi osz.-

tályharcok kiéleződésekor tanulmánya, s annak antiszemita 

szemlélete tükrözi az uralkodó osztály felfogását, mely az 

osztályharcok helyett az antiszemitizmust kinálja az elnyomot» 

tatsnak kábitószer gyanánt. De, s ugy véljük, Baltagi eseté-

ben/  az antiszemitizmus a kapitalizmus, sőt az imperializmus 

kibontakozása idején a ;  történelemből kiesett magyardzsentri 

életérzését, szemléletét fejezi ki. Összefügg antiszemitizo» 

.musával a "rendőrállam", egy "vaskezii karmám+"idealizálása. 

Ugy véli, hogy Spanyolország olyan áLtan, "..mely nem tudott 

boldogulni másképp, csak vaskezű kormányzat alatt." /  

Forradalom-ellenessége is jól megmutatkozik: "S ha  az 

inquisitiot ;összehasonlit juk , teszem a nagy franeáa (orra 

dalmi mozgalommal; csak az a különbség, hogy, 'aze egyik törve- 

Gyes formák közt, a másik , minden törvény Lábbaltiprásával 

dolgozott a szabadság, egyenlőség és a. testvériség előmente--

lén, s ezzel változott viszonyok között az emberiség előre- 

haladásán. q77/ 

A faii egység hirdetése, mely e tanulmányban, az , anti- 

szenzitizmusban csapódott  Le,  megmutatja sovinizmusát is,  hi— 

szen Oagyarországon e gondolatnak feltétlenül van nemzetisé- 

"8/ g3.—ellenes éle is. 



,»96 «. 

Ballagi tanulmányának második részében az inkvizivió gya- 

korlati tevékenysé.góvel foglalkozik. De mig az előzőekből 

az derül ki, hogy az inkviziciá-bár jogosan- de kegyetlenül 

működött, e részbon arról ir, hogy mennyire türelmes, óvatos 

szerv vhlt ez az intézmény. 

Tanulmányának ez a része érdekes, mert önálló kutatása. 

kon alapul., s szemléletes képet ad az inkvizíció tevékonysé.. 

géről:a börtönökről, a vizsgálat lefolytatásáról, az itélke. 

zá.sről. 79/De tanulmányának ez a forrásokon alapuló része alá 

van rendelve az elvi résznek, annak reakciós szemléletének. 

Ballagi szemléletét viszi tovább két katolikus irá tag 

nulmánya. Petrányi Ferenc és Lukács József az inkvizició kér- 

dését azonban az egyház oldaláról vetik fel, apologetikus cél. 

zattal. 	 . 

Petrányi  könyvet szentel e kérdésnek. 80'De a "Tia a i-

ALAság a sok hazugság között?" alciu is jelzi, könyve otrom-

ba, vulgáris apológia. 

"LIi a katholikus elvi álláspont?" veti fel a kérdést. Az 

egyház ebben a kérdésben védelemre hem szorul, "...nines mi4 

től tartania; annyit azonban előre jelezhetünk, hogy ami gán-

csolandó van az egész dologban, az nem irható az egyház szám.. 

Iájára .
"81/  

Ballagi tanulmányára támaszkodva , ahhoz hasonlóan igazolja 

az inkviziciót. Annak célja ugyanis "..a hatalmukban féktea 

Len zsidók es mórok uralmának..." megdöntése. Látjuk, Ballagi 

szemlélete Jó talajra tatalt. 

Az inkviziciót egy  évszázados élet-halál harc különle. 

ges jeLenségének tartja, annak a harcnak, melyet "Európa" 

folytatott a szivós szemita faj eliens"A spanyol inkviziciót 
csalt ezen önvédelmi harc szempontjából lehet igazán megér- 
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teai: a keresztény nemzeti királyság fegyvere a hatalmában el-

bizakodott zsidóság ellen. "82/Baltagi gondolatai kivirágoz-  

tak. A zsidóság elleni "igazdágos háboru" fegyvereként je-

lenik meg az inkvizició. Ugyanakkor szintén az inkvizició  tü- 

reimét, enyhe itéleteit emeli ki.  

Durván kikel Petrányi azok ellen, eleik rosszat mertek ir-  

ni a hitnyomozó törvényszék muakájéról. Llorente, mint áruló  

jelenik meg. Könyve a ponyvairodalom szinvonalán vah, véli  

Petrányi. 83/ 	 .. 

Ugyanilyen szinvonal , durva apológia jellemzi Lukács  

zsef könyvét is. $4' Rémregénynek tartja az inkvizicióról irob--  

takab, melyet az "irodalmi zsellérgárda" agyalt ki, hogy "mit.  
Lift  szivét mételyezze meg."85/Az inkvizicióról szóló könyvek  

"férctákolmány", "hazugság" jelzőket kapják: "Az inkvizició..  
ról szóló rémmesékben a szunyog hatalmas elefánttá van fel-  
fujva..", véli Lukács. 86/ 	 . 

Ilyen színvonalon áll Lukács könyve. Oeupán azért i-

déztük, hogy világosan láthassuk: tárgyilagosság és értékelés  

ürügyén meddig jutottak el  egyes  irók.S hangsulyoznunk kell:  

Ballagi müve csupán szinvonalban tér el ezektől. Szándéka ha-

sonlóan reakciós.  

A mggyer reakció politikai eszközei kötött igen je-  

lentős szerepet kapott a 8o-has évektől kezdve az antiszemita  

agitáció, s ebben a vonatkozásban s klerikálisok, a Katholi-

kus Néppárt szerepe igen jelentős. Agitációjukban, mint Lát-  

juk, felhasználják céljaik érdekében a történelem egyes ese-

ményeit, s tudatpsan torzítják el azokat. 87/De a protestáns  

Ballagi a példa rá, nem csupán katolikus eszköz volt az  an  

tiszemitizmus, hanem a reakcióNé általában.  
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utolsó 	évtizedeiben  . 

Marcza li után, . egészen 1918—ig még nagy vonulata jelentkezik 

a liberális történetiróknak, liberális munkáknak. Ezek Leg• 

böbbjét az jellemzi '  hogy a Marczali előtti liberális bagyo.• 

mányhoz nyulnak vissza, annak sablonjait, képeit viszik tovább. 

Nem  fogadják el egyes esetekben az aj eredményeket sem, aa 

toknak apologetikus "rózeszin" törekvéseik miatt. 

E vonal k®pviseláit a kispolgári, kispolgári értelmi- 

ségi, rétegek képviselőiként jellemezhetjük, illetve e réte. 

gekben találjuk meg a liberáli eszméket továbbvivők bázisát. 
Radu SebestYép  V. károlyról szóló könyve jelzi azt is, 

hogy a nemzetiségi kispolgárság , értelmiség is bázisul szol. 

gáa liberális eszmék továbbélésének. 88/  l 	 Radu alapvető mun- 
kakent Rotteek világtörténetét használja fel, bár .ismeri. Cantu, 

Marczal,i történeti könyvét is. A liberális eszmék :szabadság, 
lelkiismereti szabadság, türelem hirdetése jellemzi, s elítéli 

az erőszakot. 89' Károly császár nagyságáról ir elismerően, s 
a protestánsokról, mint a szabadság bástyáiról."/  

Szilágyi Sándor középiskoládok számára készitett egyetemes 

történeti tankönyve91' ugyancsak a liberalizmus tárházából vet. 
te adatait, érveit. 	 . 

A fejlődés .és Oksági összefüggés Liberális elveit vallja. 

Számára a  fejlődés  "...a mai polgárosultság magas fokára " e- 

melkedést jelent, de e fejlődés végső mozgatója isten.92/  

A harmadik kötet foglalkozik a spanyol történele,nmel.A gyar- 

matositás kegyetlen kizsákmányolásként!. nyer értékelést. 
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II. Fülöp "... hideg, komoly, sötétlelkü ember volt.Termé-• 

szeténél fogva embergyülölő révén visszavonulva élt...az Es- 

curiálban : 42 éven át igazgatta számit6 kegyetlenséggel ropoi  

pant birodalmát." írja. Beszél Fülöp uralkodása alatt az ink- 

vizició kegyetlenkedéseiről is A Oon Carlos kérdésben sem fám 

gadja el a . már lezárt, Marczalinál és Károlyinál alaposan táz 

gyalt uj képet. Fölvéti: valószinü, hogy Fülöp 'fiát és felesé—

gót is kivégeztette. 93/  

" A nép elaljasodott, az ipar és kereskedés alászállott, 

a papok elhatalmasodtak, a barátok elszaporodtak, s az eretne-

kek és a mórok borzasztöan üldözbettek. A ''régi nagyság helyét 

az udvar feszessége és a nemes gőgje foglalta 'el", trja III. 

Fülöp idŐszakár-ól. 94/Az idézet j61 mutatja szemléletének jel.. 

lemzőit: az iparkereskedelem szemmel kisérését, antikler ka4 

li:zrausát, vallási türelmét, .s  taiám kispolgári némes-.ellenes 

séfiét is. Könyvében igen erős hangot kap' az egyház—ellenesség. 

	

Nem érti azonban meg a Napoleon ellen felkel& népet,  ennek 	' 

a harcnak a bonyolult jellegét: " Az oly sokáig elnyomott és 

sanyargatott lotpzágnek minden fia örült e változásnak, de nem 
a szolgaság jármában elvbutult, s a papok által fanatizált nép i, 
mely mindenfelé tömegesen kelt fel, s ...nagy ki.tártással . . 
folytatott guerilla harcot. "951  Szilvágyi Napoleonb®n ósak .a 
polgári eszmék, a polgári állam képviselőjét Tátja, s nem  Lett-
ja  a hóditót. ,Igy nem  =érti meg a spanyol háboru jellegzetessé . 
gélt sem. 

Bárczai Oszkár  tankonyve96/egyév►és önkéretések számára ké-. 
szült Négy oldalon "tárgyal" spanyol  történetet, s veszi 

át az ismert liberális sablonokat. 

A  XX. század első éveiben megjelent egyetemes történetek " 

álitalában ugyanilyen szellemben irbdtak. 



Cseh Lajos. könyve97/ a Tudományos zsebkönyvtár sorözatban 
jelent meg. Ujat az előzőekhez képest nem jelent '  hacsak az 
egyház iránti loyalitása nem. . 

Sebestyén Gyula II. , Fülöpről rajzolt képe Rotteck ábrázolásán 
ra hasonlit98/, aki lát valami tragikusat II. Fülöp borzab ► 

mat  keltő alakjában 
Waidmana György  Merczali könyvét dolgozta fel tanítóképzők 

számára 99/ , bár a  történelem lényege nála eléggé leegyszeri.. 
södött: " A történelem valóban megtörtént, fontos eseményeknek 
hiteles előadása", mon4a a leendő tanároknak bevezetőjében• 

Marczali hatása igen erős, néha mondatok, fejezetrészek 

is csaknem szószerzet egyeznek. Campanella nyomán ó is a világ-
uralomra törő Spanyolországról ir. II. Fülöp a jó király alak- 
ját ölti fel, s az egyház pozitiv missziója kap hangsulyt a 
spanyol gyarmatok tárgyalásánál.Nincs szö inkvizicióról, kiü- 
zésekről. Egy idilli képet ad Waldmann Spanyolors zágról, s a 
II. Fülöp utáni időszakot néhány mondattal 	 loo/ p 	 jelzi csak. 

Ugy tünik, Marczali Képes, Világtörténete erősen hat a 

történelemkönyvekben. Ezt a hatást Láthatjuk Ujházi Lászlónál, 

is, minél a lélektani szempontok is erősen érvényesül,— 

nek. 1ol/ A spanyolok, az uralkodók megítélése, az egyes kor-

szakok jellemzése Marczalit idézik, felhasználja következte. 

téseit is.  102/  Talán csak a gyarmatositás értékelése más. 
házi a spanyol kegyetlenkedésekről ir, Las Casas nyomán. 1o3/ i  

Sós József  Európa az Ujkor kezdetén cmü könyveM Han-
gold Lajost idézi. Lo4/ Ugyanis Mangoldnál találtunk olyan dur 

ván leegyszerüsitett jellemzést, mint gósnál: "A spanyol nép 

szegénysége Lelki sötétségére vezethető vissza", irja Sós. 
A. lélektani szempontok vulgarizálását jelenti az is, 

ahogy Ferdinándot és. Izabellát jellemzi.., Izabelláról irja Sós: 



"...szelid kék szeneiből mély érzés és értelem sugárzott .ki.." 
Az inkvizició állami szerepéről beszél, s kihangsulyozza 1e- 
gyetl.emségeit. 1451 . 

Igen vázlatos, vulgarizált képet ad Spanyolországról. . 
régid érdemes ezt, s az ilyen jellant könyveket is megvizsgál- 
ni, mert jelzik, hogy a "miivelt" köztudatban ,milyen kép formá- 
lódik, s jelzi, hogy a spanyolokról szóló Legendák még a távol. 
ról sincsenek szétszakitva. 	 . 

A liberalizmus tisztá jelentkezését láthatjuk Márki; Sánca 

dor, Domanovszky Sándor, C5uday Jenő könyveiben is. . 
Márki Sándor  nagytudásu történész. Azon kevesek közé tar 

tozott, akik tudatosan tájékozódtak a történetfilozófia— ezi— 
dőre már eléggé süppedékes— területén, . 

Egyetemes .történeti munkájában lo6/  igyekszik az események 

reális magyarázatát adni. Nolombuszböl nem csinál katolikus 

hőt, nem teszi meg a civilizáció tudatos terjesztőjének. Ko- 

lombusz és a gyarinatositók számára Amerika elsősorban aranyat 

és rabszolgát jelent, mondja Márki. Tárgyilagosan próbálja az 

első háditókat ábrázolni: "Cortez neve nagy név a földrajzban, 

de a történelem egy nagy nemzet kiirtóját látja benne," Ir .bar- 

cairál,' de megállapitjas e • haok a hóditással jártak. Véres 

hársaik ellenére sem Cortez, sem Pizarro nem jelenik meg vére 

gőzös figuraként. 1o7/ 	 . 

Márki szemlélete számára a vallás a királyok kezében 

csak politikai eszköz.Nem aisztifikálja a spanyol királyok val. 

lásosságát. 	 . 

II. Fülöp hibás politikájának tulajionitja.,az ország ha-

nyatlásit, aki. "... a vallási és politika i  szabadságot megfoj-
tani akarván , a latin fajraakét legerősebb biLineset verte: 
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a klerikalizmust és militarizmust.." és "...az inkvizíció ver- 

díktjei alapján tömegesen küldte máglyára a ranusitottakat," 

a "..politikai célokra használta fel az inkviziciót." 10S/ 

Táj érv 11. Fülöp elitélésénél a militarizmus fogalma, 

mely valószinü, hogy a XX. század háborura készülő államainak 
hatására jelenik meg Márkinál. 

Márki leszögezi: a rémuralom •és türelmetlenség az oka 
a spanyol  gazdaság hanyatlásának. Ugy véli, hogy az angol és 

holland . fejlődés a vallástürelem egyenes következménye.Márkiw 

nál a szabadságr.fejlődés mechanikus kapcsolata tehát tovább 

él. A vallásszabadság és politikai szabadság közvetlen kapcso-
latát is hangsulyozza "Akik a hit dolgában nem adtak szabadsá-
got,  azok ellenségei voltak a politikai szabadságnak is. Ezt 

legszomorubban Spanyolország tapasztalta, hol a protestánsok 

zsidók, mohamedánok vallása szabadságának elvesztését nyomban 

követte az ősi politikai jogok elkobzása l,s." lo9/ 

Szemléletesen ábrázolja a XVII, stázadi Spanyolországot: 

" Spanyolországban, hol a XVI, században ellenség nem járt, a 

XVII. század elején mált óriási területek hevertek parlagon. 

A mórok rétöntöző csatornái beomlottak vagy kiszáradtak , a 

szőlők, az olajfakertek elvadultak, az ország népessége száz 
esztendő alatt biz  milliótól ötre csappant. „llo/ Képe a Ski-. 
lágya. Virgilnél idézett D'Anulnoy leirásra hasonlit, mely a 
liberális munkákban gyakran kerül, felhasználásra. 

Márki spanyol törtónetét a XIX.század közepéig viszi.A 
X:LX, század harcainak leirása igen jó, s Márki mindvégig a bam 
ladó erők oldalán áll, azokkal szieupatizál. 111/  

Könyve visszanyul. a reformkor felfhgádához, tiszta liberális 

eszméket közvetit. 
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Márkihoz  hasonló felfogasu Domanovszky Sándor  munkája 
ís. 112/ 

Az Ujkob jellemzésekor igyekszik világos és tiszta ké«- 

pet adni. Jól latja a kapitalizmus kialakulásának fő vonalait, 

s rámutat arra, hogy a kapitalizmussal sem következett be az 

osttályok közötti béke. 113/ 

A gyarmatositásoknál a kegyetlenkedésekről ir, de jól lát-

ja : az életviszonyok megváltozása, az árforradalom, a kapita- 

lzaus diadalmaskodása, mind közvetlen kapcsolatban van  an-
nak eseményeivel. 114/  Minden eseményt gazdasági jelértősé 

ge szempontjából próbál mérlegelni.. II. Fülöp e i is nszenves a- 

lakját, szerencsétlen 'háboruit, melynek következtében a gyar-

mati kereskedelbm került veszélybe; a spanyol nemes fényüzé- 

sét, gőgjét, mellyel lenéz minden munkát; a kiüzéseket, az ink.. 

viziciót, a városok leverését. 115/  

Domanovszky egy kapitális kérdést is felvet, bár csak 

jelzi a kérdést: azt, hogy a mezőgazdaságot a juhtenyésztés e1- 

nyomta, az ország nagy része Legelő lett a XVI, században *fiz 

a pusztulás jele Domanovszkynál. 

E probléma áj a spanyolokkal foglalkozó magyar történeti 

irodalomban.  Kidolgozásra nem kerül ° Domanovszkynál,s az euró. 

pái történeti irodalomban is csak jóval később jelenik meg 

e témáról tanulmnny. 116/De u problémát vet j 	 fel t t  mel y;  a Ppagy  ol 
fejlődés egyik , központi problémáját jelenti. 

Az°'Uránia`°  Magyar Tudomány os Egyesület, Népszerü tudo 
mányos fololvasások sorozatában jelent meg  Csuday Jenő  három 

kis füzete, mely Spanyolország és Dél-Amerika történetét tár-* 

gyalja 117/könyveiben a Liberális gondolatok vulgáris megfo- 

galmazást npsrtek. . 
A felfedezésre azért volt szükség, mert "Ezidőben Euró- 
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pa népe , annyira hozzászokott a fiaszerekhez ,' hogy erről lenen- 
dana alig tudott volna", irja.Hogy sikerült Amerikába eljutni, 

az pedig Kolumbusz érdeme, aki iskolái után " Nem sokára tit-

kos sugallattól ösztönözve tengerésszé lett...t* 118/ 

Rotteck munkáját használta fel, néha csaknem szószerinte 

A Q3n Carlos kérdésben is visszabért a régi kép: a gonosz apa 

és a hős fiu ellentéte. 119/  

E motivum, a Don Carlos legenda fel.elevenitése már azt is 

jelzi, hogy Csuda, tudatosan nem használja feb a történeti 

kutatások adatait. Tudatlanságról szó sem Lehet, hiszen ő is 

.rója volt a Képes Világtörténetnek, melyben l aszal . egy sor 
kérdésben, igy a Don Carlos kérdésben is, más megvilágitásban, 

adatokkal alátámasztva, irt 12oj  

Csuday népszerüsitő könyvéhez hasonló Wolfner Pál köny-

ve is, mely a Társadalomtudományi Társaság szabadiskolája szá 

máira iródott. 121/ 

Márkus László a szociáldemokrata történetfelfogásról 

rott könyvében a radikálisok jobboldalán jelöli ki. Wollner 
helyét, s jelzi, hogy ez az állásponta is megváltozik, s a 

finánctőkét képvitdelő XX. századi "magyar libera"lizmushoz" 

csatlakozik Jellemzi Arkus t'lolfner könyvét is: "Előadásában 

...keverednek a XIX.  századi francia törtéaetirók, a kibonta- 
kozó német szelleratörténet és a történelmi materializmus  nézem 
tei, " 1,22/  

Wolfner a munkásosztály számára irta könyvét. A történelmi 

materializmus alapján akar állni, s az osztályharc fejlődését, 

változását vizsgálja, s a gazdasági fejlődést tartja elsődl.e-

gesnek. 123/  

A spanyol történelem tényeinél a liberális nézeteket veszi. 



át. Ezt írja: " Francziaország déli szomszédja , a hatalmas 
spanyol birodalom, rohamosan hanyatlik. A hanyatlás okai kü- 

lönfélék. Amikor a spanyolok a móroktól országukat visszafog 

falták, egy szép és tökéletes kulturát találtak bénne.Dé e 1b- 

ben a kulturában ellenségüket Látták. Folytonosan reszkettek 

egy uj mohamedán támadástós, és az előrenyomuló török hatalom 

ezt a félelmet némileg indokolttá tette. Binden erejükből te- 

hát azon voltak, hogy a mórok gazdasági és politikai hatalmát 

megtörjék. A legyőzött fajt kegyetlenül üldözték. 'Az iakvizie, 

ció elkobozta vagyonukat, börtönbe és halálba küldte őket. Per. 

dinánd a mórokat és zsidókat egyenese4 kiüldözte az országm

ból.Fiadennek folytán az ipar, a kereskedelem, sőt a földmű- 

velés is rohamosan pusztult, s a hajdani gazdagság pedig el- 
veszett. rt4/ 

A gyarmatok tárgyalásánál azonbanigen sajátosan érté- 

keli. a spanyol-gyarmati viszonyt. 	 ' . 

Kijelenti:"Gyaraatositani csak ugy lehet, ha az anyaország 

és a gyarmat kötött egészséges kapcsolat van." E }lapcsolat 

nem volt meg y  vert a szerencselovagok és kalandortk kirabol- 

ták Latin--erikát '  mondja. 	 ' 

Wolfner itt jellemzően a nagytőke érvét játszotta k4, 

s ítélte el e gyarLnatositást. E logikának semmilyea kaposola- 

ta nines a munkásosztállyal, annak érdekeivel, sőtt Wolfner 

a kizsákmányolás tényét, mely a gyarmatositás lényege, akarja 
egészséges viszonyként feltüntetni. 	 .. 

E . kérdésben elfoglalt álláspontja jelzi: . Wolfner nem a 

munkádosztály érdekét képviseli, s jelzi, hogy nézetei zavarom 

saki.  
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A dualizmus időszaka fő jellemző vomása az, hogy a libe—  

ralizmus tulsulya megszűnt. A liberalizmus képei, sablonjai  

továbbra is hatnak ugyan, de jelentős változásoknak is tanui  

lehetünk. 136/  . 

A határktiveti ~ mindenképpecx Marczalival jelölhetjük, meg.  

Marozali gyüjti össze az európai történeti irodalom eredm.é—  

nyiet, s SeldoLgozza műveiben. A Spanyolországról alkotbW  

képzetek eddig főképp a politikai életből táplálkoztak. Marcza-  

li. az első, aki a gazdasági életről is Jr.  

S Marczali ad sok esetben a liberálisok felfogásától el- 

térő képet, s kezdi meg ,. minden ellentmondásávale együtt,  

egy reálisabb kép kialakitását.  

Gazdag , összetett kép jelenik meg . ez időszakban Spany o1-  

országról.Látnunk kell azonban az ujjáértékelés igénye mögött  

a reakciós szándékot is mely nyiltan, vagy burkoltan, de jee  

Lentkezik.  

A "fekete legenda" képeinek kizárólagossága megszűnik9 el-

tolódás következik be a "itzinképeh", de nem csupán a történe-

ti igazság irányában. Uj legenda kialakulásának első lépéseit  

figyelhetjük meg, egy "rózsaszin" legendáét, mely főleg az u-

ralkodók, és egyes intézmények /egyház.,. inkvizició/ értékelé-

sében jelentkezik.  

E korszak utolsó éveiben e kétféle képzet él egymás mel-

lett.  

A végső értékelésnél mindenesetre azt a mozgá't köll'  

hangsul.goznunk, mely a "fekete legenda" tisztulásának irányá-

ba hatott, s mely a spanyol abszolutizmus időszakának érté-

kelésében uj elemeket hozott a magyar történetirásba, a magyar  

köztudatba.  
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A  mozgás a tisztulás irányába hats de nem mentes további e-  

gyoldalusá,goktöl, s egyes kérdésekben a"fe:kete l.egeade e--  

gyes motivuaainak fölerősödésének is tanui  lehetvr~k. 

A liberalizmus-sablonjaival szemben ezen uj törbkvbsek  

igyekeznek a kutaásokra, az európai történetzrás eredményeire  

támaszkodnál,, s mozaikok  sorával  egészitik ki a  spanyol törté- 

nelemről kialakult képet. Törekvéseik végső mozgatójaként a-

zonban látni kel.l a reakciós osztálycélokat, melykk olykar  rnár 
durván, megRyilatkQ.znak.  
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Ito tilehet első'pillantásra to  bogy a magyar tartánalwa 
natlyszera esemányeit 1918 októbere, 1919 márolusa, a pi 
demokratikus állam 6s a Tanáestaztársaság nom jeleat wmánk 
vonatkozásában határkövet*Hiszen seen tlőszat atatt* a balsa 

osztálytazdelmet felfokozottsága tövetteztóben, a haza 0160 

4116 hatalmas feladate, s e 41030 idaszat rtividságe *  nn m tot.. 

tók lohetővó, hogy a tőrtánettudpmány Wvelői elmayedhessenet 
a tőrtónalem problemáibban to s megszülethosSenet az °lea* már 
marxista ihlet6sti tanulmányok a spanyol tórtánalemről io• 

Ba lyen vonatkozásban asm is találjuk n ' ot' az 1918— 
1919-pee időszaknak* mógis, a forradalmat, hi/144600n az 0600 
proletárforradalom meghatározó jelentőságii a magyar tfirbánalem b  

a a törtánstirás vonatkozásában to. 
A nob.rendzernot az első prolstárforradalom to. 

nyánek Arnyókában 'Kellett berendeztednie t  a  Na  g$ Októbert Ozo. 
oialista Forradalom árnyátábant a kaPitalizmus általános váli* 
eágánat a talaján* 4z első munkásállam romjain tialakuló fa. 
siszta renilszernet ideológiájára is meghatározó erővel hotott 
az els8 prolettirforradalom* A kalső segitséggel győzedelmes*. 
kedő ellenforradalom fasiszta rendszert ópit tit hogy hatalmát 
fenntarthassa* A nagybirbottal Osszefonódott nagytőke azonban 
coat blzonyao feltátelek kőzt alatithatta ki uralmát* 

E fasiszta,rendszer nem lephatett fel a proletártorrada1oM 
leveróss uttin szocialista lepelben, és a szociális demagógia 
fegyverót is coat sziit határok tőtz alatlmazhatta* 1919 után, 
ocy tamsgpárt kisárlete sem sitordlhetett, s a rendszer 
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tömegbázisa sem szilárd. Egy totális diktabura feltételei teik 
hát nincsenek .meg, igy bizonyos"liberális" váLtoza tu fasisz-
ta rendszer jött létre, melyben a parlamentarizmus és a több-

pártrendszer játszik bizonyos szerepet/ főképp azt ., hogy a 
rendszer,-ellenes mozgalmakat korlátok közé vigye/ 3,s menyben 
nem törölték el a szakszervezeteket, s a szociáldemokrata pár-. 

bot sem. 

A konszolidáció, mely az uralkodó osztálynak oly sürgős 

volt, kiépibi az u.n. "magyar  fasizmust",  titkos és félig tit. 
kos fasiszta szervezetéive l,. parlamenttel, elleplezétt fasisz-
ta államrendszerével" 1/  

E rendszer egészét áthatotta , igy ideológiáját is,  a. 
fasizmus. A "szegedi gondolat" az antiszocializmus és antik.-. 
beralizmus szellemében fogant. Alapvető jellemzői köbe megta- 
lál .ható a munkásosztály és ideológiája elleni harc, a demokra-

tikus intézmények tagadása, szimpátia a .diktatórikus, fasiszta  
rendszerek iránt, militarizmus, sovinizmus, klerikalizmus, an-

tiszemitizmus a fajelmélet alapján. S mindez "keresztény nem" 
ceti jelszavakba burkolva. 

Mindezen jellemzők rendszerbefoglalása a magyar szellem- 

történeti irányzatban valósul meg, mely a magyar mint reakci- 

ós ujjéértékelését kezdi meg. 

A szellemtörténet a  proletárforradalom leverése után 

tesz szert egyedüra . lomra.`/" Determinizmus helyett indeter— 

min;izmus, tbrvényazerüvel oksággal szemben a szabad akarat és 
voluntarizmus, a történelem anyagi valóságával szemben széf 

sőséges szubjektivizmus, racionalizmussal szemben irraoionab 

liztzus, a tudaton kivin létezd anyagi valóság és az ember töri- 

ténetformáló tevékenysége helyett isten, . a fejlődést előrevi-. 
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vő osztályharcok helyett a szeLlem 	önkifejlésesezek a szelm. 
lemtörténebirds törtéaefilozófiájának legfőbb vonitsai."3/  

A magyar burzsoázia és nagybirtokossig kiibrindult a 

"liberalizmas"...ból, mert azzal nem sikerült az elnyomottak 

befolzlásolása* A liberalizmus, mely 1918 előtt jeleatős szemlé. 

leti  tartást  jelentett, minden hiányosságával és ellentmondisé* 

val együtt, e korszakban csaknem teljesen °Mat, illetve a 

azellemiörténet label kevésbé elfoglalt területekre huzódott 
vissza. 

A Horthy-korszak fő jellemzőjeként a  tőrbénetirdsban a 
szellemtörtéaetet  tudjuk  megjelölni* 4/  

Szellemtörténeti mtivek 

A 2o-as években Spanyolországban hatalomra jutott .. 

Primo de. Rivera katonai kordányzata, melyuelt fasiszta módsze. 

rei igen erős hasonlóságot mutattal Horthy rendsterével. ,  
E hasenló államreadszer, s .  az, bogy az elüzött Habsburg család 

1Spanyolörszágban telepedett le, adta meg a  Lehetőséget  ahhoz, 
how 6 20.as években, főképp katolikus szerzebesek, eljussanak 

Spanyolországba, sneak levéltáraiba. 5/  Bawl kapcsán tovább 

folytatódik a  spanyolokról  szóló  utleirás irodalom müvelése 
is.Ezek közé a miivek közé tartozik Bőle Kornél  dominikánus 

-szerzetes ilyén tárgyu könyve is 6/  
E kötet jelentőségét azonban nem maga az utleirás, hanem 

a bevezétő tanulmány adja, melyet Kőrösy Albin  irt,Spatqc40P 
szág hajdan . és most, cimmelc 

- 	Kőrösy már ismeri a "fekete legenda" fogaLmát, mellyel :  

a spanyoltörténeLem torzitásainak gyüjtőfogalmát adta meg a 
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történettudomány.  

Már Juderias művénél emlitettük az első fejezetben, hogy 

a "fekete  legenda"  elleni bare nemcsak a történeti igazság«. 

gézt folyt. Minden történetivót, aki rosszat irt a spanyolok—
r61, tekintet, nélkül. szándékaira, elitéltek.Bőlo előstava is 

jól mutatja, mit ért a . "fekete legenda" elleni ' harcon a spanyol 

történetir&ss"Alig van ország , melyet oly kevéssé ismernének 

vagy alaposan félre ne is .merhének, mint Spanyolország, -

tikai féltékenységből, hithű katholikus mivoltáért és egyéb o. 

kok miatt sikerült befeketiteni, agyonrágalmazni..." S fe lte. 
sz a kérdést: " Szabad egy szinkatholhkus néppel ily igazság.. 

talon leunt? Bármilyen okból?" Abban igaza van Bőiének, hogy 

a "fekete legendát" politikai és vallási érdekek alaki .tották 

ki. Be ez a feleketeti elfogultság nála is megvan. 

Ilyen szempont nem lehet tartós értékitélet alapja, hiszen 

e szemponttal épp ugy torzit Bőle, mint a liberálisok 

További szempontfiai is jelzik, hogy nem a spanyol népben 

rejlő pozibiv erők, melyek semmivel sem kisebbek más nép jó- 

tulajdonságainál, kerülnek tollára.. Az álig—vérig konzervativ 

szemlélet tükrében értékeli a spanyolokat pozitivan: " ts a 

hála érzete is ösztönzi/a s1agyar népet/, .hogy megismerje és 
megbee ülve megszeresse azt a. földet, melynek népe oly nemesen 

Látja. vendégül száműzött királyi családunkat." írja Ből.e.?/A 

konzervativ, klreiké.lis , royalista Bőle azon tulajdonságokat 

emeli ki pozitivan a spanyolokban, melyek konzervatívak, s me. 

lyek a középkor maradványaiként maradtak  meg  a jelenben. 

Kőrösy Albin nyíltan hangottatjas cikkével a spanyol törté•» 

netet befonó "fekete legendát" akarja széttörni, ill. ezt 

el .ősegiteni. 
Spanyolországot "....politikai és féltékenykedési 
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ösistánböl nem átallják leszólni, befeketiteni, róla hamis né-  

zeteket közölni, vagy ferde  megvilágitáeban állitani-be a  

többi nép szeme elé .. Róla nálunk is még hamis, ferde, fölényes  

megjegyzések röpködnek szájról szájra, még pedig  nem  is épen  

csak a tudatlanék körében. Itt az ideje, hogy ezek a téves  

nézetek oda kerüljenek, ahova valók: a tudatlanság ,  az el.fo.  

gultság lomtárába,"8/ Jól jellemzi Kőrösy a "fekete legendát*' 1  

s igénye nagyon is korazerö.. 	 . 

A spanyol hanyatlásnál arról .ir, hogy az angolok és fran-

ciák. Irigykedésest miatt folytatott rengeteg háboru követelt  . 

sok áldozatot» Az angolok és franciak negativ ábrázolásánál  

azonban jól látha tó Trianon batása, 9/  

A véletlent abszolutizálja, amikor a hanyatlást a  

nagy armada elpusztulásában látja, mehet a szélvihar vert  

szét lo/Ilyen érveléssel minden  felelősség alól felmentheti  

a spanyol történet fő szereplőit.  

Az indeterminizmus hangsalyozása mellett megtalálható Kő..  

rösynél a pszichológia baltengése , melyirracionális magya-

rázatokkal szolgált' ;A spanyolokról árja, abszolutizálva valló-=  

sos érzücetüket "...a mindenáron 	akarás hite hivvá  

tesz minden anyagi jóra irányuló törekvést. A tulvilági élet—  

tel való törődés gondja ma is ott il a legtöbb spanyol ko  

mor arcán." 1l1  Kötöny a  spanyol  nép jövője felé optimizmussal  

tekint. Ez azonban nincs összhangban a spanyol nép; igazi érdes-  

keive].: Primo de Rivera tevékenységét .magasztaIja, s örömmel  

állapit ja meg, hogy a katolikus munkásszervezetek 'előretörtek  

az internacionalisták rovására. 12/  

Szemlélete sok negativumot tartalmaz, mégis bizonyos  

vonatkozásban, a spanyol nép és kulturája .iránt érzett őszinte  
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szeretete tulemel.i e korlátokon. A spanyol  kultura nagysága—  

rcil ir igen meggyőzően: a középkorban 'müködő egyetemekről, me—  

í,yek a matamatika, csillagászat jelentős eredményeit adták.  

A XVI,. században az krvostudomány ,, a botanika, a mezőgazda—  . 	. 	_ 
ság eredményeiről ir, azépitészét, müvészet, oktatás-nove-  

lés magas fokáról. Kihangsultyozzas IT. lá'üiöp igen sokban se—  . 

gitette a tudományokat.  13/l;zek az oldalak igen méggyőzőek,s  
hatalmas .  tényanyaguk aLk.almas, arra, bogy a spanyöl butaságról  
kialakult képzetekkel. leszámoljon. S igy _,. szemléletének hibás  
alapvetése ellenébe is, tanulmánya eléri a kivánt célts"Meg  
leszek elégedve, ha csak egy árva sugárral is hozzájárulhattam  

a "fekete Legenda" eloszlatásához, ,  mely Spanyolország ragyogó  
multját be:feketitette.. ...":14/   

Kiemelkedő jelentőságii Kőrös.y egy másik könyve , a  

Bpan,stol  irodalom  t€irténete lAlsö  és egyetlen mii, mely a spa-

nyol irodalom történetét magyarul t.árgyalja,Kör ~yvéből, éppugyi
- 

mint előző tanulmányából, a spanyol irodalom szeretete  Arad.  

A spanyol irodalom "aranykarának" tárgyalása, mely a mi  

szempontunkból figyelmet érdemel, 16/01 mutatják a már megál.-  

lapitott jellemzőket. 	 . 	 . 

Az általános szellemi fellendüi#st,- a reneszánsz szelw  

leme hozta magával. .17/E szellemet .a spanyolok az oiasz4któl  

vették át #  s gy urták spa ny oll.á, 18/mondja Rőrösy.Sa j ábosan  

szellemtörténeti szemlélet ez, mely ,a hatások szerepét elGuloz—  

za:..Rőrösy az  okokat  és okozatokat összekeveri #  amikob a szel—  

lemi élet fejlődésének vizsgálja: " Az ujjászületés eszméi, az  

egyetemi oktatás fellendülése, a pezsgésnek indult müszaki é.  

iet ., ,  a királyok meleg érdeklődése a szellemi és anyagi kultura  

3.ráat, karöltve a nagy fölfedezésekkel járó szükségletekkel, , 

serkentőleg hatottak,.."19/ 	 . 	 . 
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A társadalmi és kulturális fe j bidés közötti fáziseltolódás 

sajátosságainak magyarázata is felszines: " Az irodalom és 

müvószet szerencsére nem tertott lépést ezzel 'a gyors iran.0 

hanyatlással. 1`ónye, ha nem is oly erővel, , mint a XVI. szá-

zadban, még mindig erősen ragyogott. Eaaek oka az, hogy a a 

nagy szellemek termelési ideje a XVII. századba nyuit bele':; 

Ez a magyarázat a véletlent hangsulyozza. S ha  másutt ma. 

gyarázatot keres, az sem. megg yőzős" Az általános nyomorban, 

a szomoru rideg valóságban a spanyol társadalom, mint aki 

vesztét érzi, vigaszt, renényt szórakozást keresett..." 21/  

Az "aranykor" hanyatlásának kezdatéb, okait lelki ténye. 

zőkben látja:" A léét belföldi .lázadás, a flandriai és az 

olasz szerencsétlen hadjáratok, Balthazar trónörökös elhuny. ► 

ta nemcsak IV. Fülöp, hanem minden önzetlen spanyol lei- 
]ágát megrenditettók..., a nagy birodalom bomlási folyaata 

megkezdődött...A Buen,12etiro mulatságai megszüntek, a szerel-

mi drámák előadását betiltotta a centura... Megindult a 

drámairás branyatlá.sa.."22/ 

A spanyol irodalom. aranykora nem. érthető meg az uj világom 

piaci f orgalo 'G kialakulása, s ennek a spanyol gazdasági é-

letre wakorolt hatása nélkül. Nem érthető meg a spanyol 

nagyhatalmi helyzet nélkül, mely főlob külső forrásokból táp. 

Iálkozott,23/S épp ez a helyzet tette lehetővé azt, hagy a 

spanyol kul.tura "aranykor4"»nak hanyatlása később következi.  

zék be. 	. 

Iőrösy Albin azonban a részletekben csodálatosan gazdag 

anyagot tár az olvasó elé. Könyve megismertet nemcsak . a 

spanyol irodalaía al, de  a. spanyol szinpaddal , szinésze :.kel, 

a spanyol irodalmi élettel is. 
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Hatalmas tudása ellensulyozza szemléletének hibáit, s ko-
moly forrást jelent ca spanyolok reális értékelésében, aegi- 
félésében. 	 . 

A szelie börténe tirás módszerének minden káros követ.  
kezmóuyye megtalálható Juhász Vilmos  Spaoy olországról és 
Portugáliéról szóló könyvében. 24/ 

A déli nép más mint az  északi, kezdi Juhász könyvét. 
A spanyolt az "...időből kiesettség titokzatos lógköre veszi 

körül". Látjuk, Juhász igyekszik misztikus légkörbe burkol-' 

ni a spanyol népet. A spanyol népet vizsgálva jellegzetesen 
szellemtörténeti módszert választ, hogy megmagyarázza, hogyan 
alakult ki a "spanyol jellem". E motivumokat a spapy ol nép 
őseiből eredezteti. Az ibérektől vették At  mágikus hajlama+ 
ikat, a keltáktól örökölték ,  az "államalkotó tehetség hi&... 

nyát", s a keltibérektől tanulták  a harcos •zabadságszerete 
tat, .mely a gorilla  harcmodorban található meg ,«25/Az átvétel, 
ós hatás keresése és vizsgálata jellegzetesen szellemtörté- 
neti módszer26/ 0 ezt használja Juhász is, könnyen megmagya-' 
rázva igy  a spanyolok vélt tulajdonságait. 

"Államalkotó tehetség hiánya" irracionális fogalma heg- 

lyett racionális magyarázatot a spanyol állam és gazdaság 

fejlődésében kereshetünk, amikor arra akarunk válaszolni, m3.- 

ért maradt erős a rendi. centrifugalizmus Spanyolországban. 

A spanyol gazdasági élet megtörése, a belső piac kialakulésá. 
nak hiánya, s igy az egyes tartományok elszigetelődése az, 
ami a spanyol abszolutizmus sajátosságait -többek közt meg-g 

határozza.S inkább kereshetjük a gerillák szivós ellenálla 

sónak okát a regiona]J.zmusban, mint keltiber átvételben. 27/ 

Hangzatos, de nem sokat mondó jelzőkkel illeti az e.- 
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gyes tartományokat, azok népeit. Az aragonra, katalinra 

illeszti a "kifelé-néző" jelzőt, a kasztiliait pedig a "végg 

telen vágyakozás szelleme" hajtija a felfedezés felé. 28/  

A spanyol történelem megértéséhez az ilyen fogalmak nem ad-

nak segitséget, hiszen a katalin 9  aragon"kifelénéző" vol. 

tához nem füz magyarázatot, nein vilegitja meg, mit jelen. 

tett Katalónia és Aragónia földrajzi fekvése, gazdaságának 

sajátos volta, s a kasztiliai  "végtelen  vágyakozásának szel. 

Lame" sem elég a felfedézések magyarázatára. E kérdésre pas,. 

dig pier a liberálisok is .  többé  kevésbé racionálisan meg. 

felieltek. 

Az inkvizicióval kapcsolatosan igen erősen megnyil-

vinul katolicizmusa és antiszemitizmusa: " Az inkvizició 

kiindulispontda az volt, hogy a zsidó szellem, a  zsidó  faji 

alkattal belopja magát a spanyol keresztény hivők  közé s a 

faji keveredéssel megrontja azok  vallási  tisztaságát, egy-

szerit és abszolut hitét is. Teháb küzdelem a fajtit4taság 

és  vallástisztaság  feantartásáért." S ezt a királyok segi-

tik, mert " Meg akarták ...6vni a spanyolok további faji 

elzsidósodAsát," S ehhez w hozzAteszi:az tnkvizioió még 

ma is aktuális kérdés./!/29/A Ballaginál  eluralkodó  anti. 

szemitizmus "továbbfejlődött" Juhásznál, s összekapcuolódott 

a fasiszta fajelmélettel-. S hogy az inkvizieiós módszerek 

hive, J451 mutatja azalábbi idézet:az inkvizició"..a spanyol 

nemzeti eszme katolikus  voltának lángoló  kifejezése."3°/  

A faj  nála  biológiai fogalom31/ s miaden kegyetlensé. 

get igatol; " Ugy a Xajtisztaseznak, mint a mély vallisos. 

ságnak pedig nines mindig köze a morelhoz, s az inkvizició 

azon  esetek egyike volt, amikor egyrészt a morál és a fajtn. 

dab, másrészt a hit utjai különváltak152/ 



Ez elv alapján léptek át Horthy különitményesei minden mo. 

rilt, s ilyen rémtettekkel igazolták Hitler rémtetteit  isi  
Az inkvizició  igazolása  mögött tehát a magyar fasiszta 

rendszer igazolása huzódik meg. 

A feliaetesség , a racionális magyarázat elkerülésének 

jellemző példáját adja a Mestával kapcsolatos magyarázata, 

melyben a "fekete legends " továbbélését is megfigyelhetjük. 

A spanyol megveti a szorgalmat és a munkát, s "..ahhoz 

a foglalkozáshoz ragaszkodott, amely a szabad dologtalan 

ság Elaállapotát Ieginkább megközolitette: a  nomád  állatte-
nyósztéshez és a  pásztorkodással  szemben megvetette a föld. 
miimelést." 33/A Mesta kérdése még nem lezArt kérdés.De any. 

nyit a történettudomány tud ahhoz, hogy megállapitsa: durva 

vuLgarizá&ás Juhász fenti  gondolatmenete, s nem sok köze 

van a spanyol történelem realitásához. 34/ 

Ugyanez a szemlélet és szinvonal  jelentkezik  a Nay  

• bbditök  cimü könyvében351 , ahol a III. fejezetben az ameri. 

kai hóditásokról esik szó. 

A fehér faj felsőbbrendüségének hirdetése t  az egyház sze. 

repének eltulzása, angolszász-ellenesség jellemzi könyvét. 

Szemléletében uj motivum a "hóditis" fogalmának értelmezé-

se.ArróL beszél Juhász, hogy az amerikai hóditis meglepően 

keveset jövedelmezett, meta néptől idegen maradt:"...a hó. 

ditások hijával boLtak a népi jellegnek ..", s agyarmatosi. 

tás "...a bürokrácia és néhány ezer haszonélvező ügye voltV51  

A "népi érdek a hóditásban" $ az osztályérdek elhomályo. 

sitását jelenti, s tudatosan szolgálja as l939-4o-es időszak. 

ban az "országgyarapitók ideologiáját, e börténelmipenaló. 

giávaL közös érdekként  tüntetve  fel az uralkodó osztály 

érdekét. 



Némileg más kép jelenik  meg az 194o—es övek elején kiadott 

Világtörténetében, bár a szellemtörténeti felfogása nem vá1- 
fosott, 37/ Az inkvizició funkciójánál már nem annak "zsi- 

dóellenességét"állitja középpontba, hanem a királyi abszolu- 

tizmus eszközeként-  jellemzi /. 8  

A gyarmatositás tárgyalásánál a hóditók kegy6tlenkndése.. 

iről beszél, s az indiánokkal érez együtt. 38'Ugyanakkor a szo' 

cialista eszmék.elleai álláspontja is jelentkezik.Az inkák 

államát valamiféle "államszocializmasként".jellemzi, s ez ni—

la  azonos a"kollektiv szolgasággal 39/1egpróbál gazdasági, 

pénzügyi viszonyokra is utalni. 4o/  

Az abszolutizmus számára már a kapitalizmussal azonos, de 

hangsulyozza a különbséget a későbbi kapitalizmussal. likkar 

".a kapitalizmus még nem önoélu hatalom",  mondja.41/ z vég 

gig jellemzője könyvének: a kapitalizmus öncéluvá válásában 

látja az osztályellentétek kibontakozásának okát.. 

Ugy tűnik, ítéleteinek mértékletesebbé válásában 

igen jelentős szerepet játszik az uj viiágháboru, ill. a pop- 

litikai események .Nagyon világosan állast foglal:" A világ. 

háboru utáni demokráciák hiányaiból táplálkoztak és, nőttek 

nagyra ellenfeleik, a különféle parancsuralmi rends terek. "42/ 

A 2  spanyol polgárbáboru bebizonyitotta, hogy a nyugati hatal-

mak-képtelenek szilárd és egységes állásfogialásra." 42  / Az 

első könyvek vad antiszemitizmusa is eltűnik. T ihugsulyaz.. 

za: a két magyar zsidótörvény " a  magyar  jogalkotással merő. 

ben ellentétes. "43/Nacionalizmusa, klerikalizmusa, szellem* 

törtöneti módszere megmarad, de e könyve már józanabb szemléa.  

letet tükröz. 

A magyar történetírásban eluralkodó antiszemitizmus, 
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katolicizmus, és igen nagyfoku priccitivség jellemzi Tápai  
Szabó László   egyetemes  történeti müvét. 44/  

Spanyolország nem tud tartós államszervezetet alkot ►  
ni, írja. Itt nem a rendi  centrifugalizmus, nem a földrajzi  
viszonyok, nem gazdasági tényezők szerepét vizsgálja, hogy  

okokra leljen. Az államszervezet gyengeségének szerinte okai 

" .., főképp  a zsidók, akik nagyon elszaporodtak a félszige. 

te.n. " 5/  Könyvében  aem található összefüggő kép Spanyolor.  
szágról, csupán mozaikok./ez jellemz i  különben az egész köny-  
vet46//. Az ihkvizició szerepénél valamifélet'közvetitő"ál.  
láspontot foglal el:" Nincs igazuk _  azoknak, akik az Inkvizi-.  
ció áldpzatainak óriási számáról irnak, sem azoknak, akik  

az Iakviziciót mentegetik. re  Azonban nem történeti, hanem  
erkölcsi szempontok vezérlik: " De ha nem tizezrekre, ha-g  
nem csak százakra rugott is az elevenen elégetett vagy más-  

ként kivégzett maranok... és moriszkók száma, akkor is bor-g 

zal.om.mal gondol minden emberi érzésü kerésztény az inkvizici.  
" `~7/ Sitt nagyon helyesen emeli ki: az inkvizíci ora. 	 oó az  

államhatalom eszköze volt. 

II. Fülöp jellemzése az általánosságokban mozog; csupán 
48  

annyit jegyez meg róla: "nem volt nagyon szerencsés uralkodó: 

Tápai könyve nem jelent uj szempontokat, csupán rég i  sablo-  
nek összefoglalását, felelevenitését. 49/könyve Spanyolor-

szágról uem ad átfogó képet, csak mozaikokat.  
Történeti regény elé irt előszót Balla AntaiS a/Mbd-

szere szellemtörténeti: "Minden intézményt a saját eszmevi. 

lágábaa és a kar szemüvegén kell szemlélnünk.."hirdeti Bal.  
la. A középkor lélkiis ►cereti kényszerére "modern" példát 

hoz:" ,A totális állarcok politikai kényszere a X., században  
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szintén nerc egyéb, mint egyik neme a lelkiismereti kényszer- 

nek.."9 kényszer a korszellembál következik, igy terrúszeter 

sajátosság. Iáz tehát nem lehet a spanyol hanyatlás oka. Nem 

a zsidók és moriszkók kiűzése a . hanyatlás oka:" A zsidók és 

arabok gazdasági munkáját bőségesen kárpótolták azok a mér 

hato tlen arany és ezüstkincsek, amelyek az u j onnan fa lfede•. 

zett világrészből jutottak át Spanyolországba."51  Valóban 

nam Lehet a spanyol gazdasági szerkezet átalakulását a kiü- 

zésekkel magyarázni. . A tényezők elmélete nem ad megfelelő t, 
,ruagyarázatot. De Balla érvelése sea jó i  hiszen a kincsék, 

nem tudtak Spanyolország gazdasági szerkezetébe, vérkerin— 

gódébe bejutni, s elősegiteni a gazdaság fejlődését.A kin-

csek beözönlése inkább eltömitette a gazdasági vérkeringést. 

Balla tagadja az anyagi tényezők szerepét. .A gyarma— 

tositás célja csak akátolizálás volt, mondjai.A spanyolok 

nem folytattak olyan embertelen rabszolgakereskedelmet, mint 

az angolok. 52/ 

A spanyol történelmet is a "néplélekre" hivatkozva akar-

ja megmagyarázni: a spanyol nem ért° el sosem a helyes kö-

zéputat a szélső individualizmus és az universalizmus élet- 

formái között. mindig végletek között hányódik a spanyol, 

véli Bollla. Ez a spanyol jellem azonban csupa jó tulajdonsá-

gokkal van fölvértezve. Bgla igyekszik mentséget találni 

a spanyolok számára; "A müvészi fantáziáju, költészetre és 

festőművészetre, zenére hajlamos spanyol nép nem volt meg-

áldva azokkal a tulajdonokkal,, mint az angol, a hollandus, 

meg a francia és nem tudta gyarmatait a gazdasági évdéknek 

erős köte].ékeivet magához kapcsolni. Sohasem tudott Spanyol-

ország átalakulni egységes, igazán dolgozó és termelő pol. 
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gári társadalommá."53/BiLla spanyol—képe bár szimpatikus,  . . 

idealitált, 16 példáját adja a "rózsaszin" legendának. A 

spanyolok tulajdonságai itt is valami életkóptelenség-stulaj.  

donpágban összegeződnek,mint pl. Montesquieu nél, de  itt  nem  

az elitélés, hanem a szimpátia az értékelés alapja. S ez a  

magyarázat nagyon felszines, nem mutatja meg a spanyol gazda.  

ság fejlődésének igazi problémáit.  

A .hanyatlást nem a Habsburgoktól, hanem a Bourbon dinasz»  

tiáttól, annak trónralépésétöl, 54/Ez a felfogás lehetővé teát  

szi, hogy az eddigi történetirás által negetiv hatásunak  

telt tényeket: inkviz .ició, kiűzések, II. Fülöp, más, pozitiv  

hatásunak tegye meg, ill. tagadja káros hatásukat . 

Balla tanulmánya is a "fekete legenda" elleni.. harcot 3e..  

lenti. 55/E harcban a szellemtörténet azonban csak egy másik  

legenda kialakitására képes.Á spanyolok iránti szimpátiája  

azonban Kőrösy Albinhoz hasonlóan elismerést 'és méltánylást  

érdemel.  

A szellemtötténetiMs a történelem uj jáértékelését hang—  

sulyozta és valósitotta meg . .  Ezt az uj jáértékelést az egy.  

háztörténet területén is kihangsulyozzak és véghezviszik  

a katolikus történészek. 56'Ez uj jáértó .kelés az egyház érdeké-

ben  történik, apologetikus c6lzatu.  

Csóka La;los  A katolikus megujhodás kora57/citnü i öuyve  

is ebbe a sorba. állitható. A cinben megjelölt kor tulajdon»  

képpen az  ellenreformáció.  

2 	Az ujjáértékelés jegyében a libebalizmus al.Len harcol ~8/  
a , modernizáció modszer:t is felhasználva az egyház jelens  

kori  szerepének fontosságát akarja kibangsulyozni. 59/  

Könyvének középpontjában a pápák állnak, s lesznek  



igon pozitiv alakoks Az ezekkel szembend116 alakok podig no 

gativ szint kapnake  U. F610006, mint lattuk eddigi Attekito. 

téoilakfayamtiu t  a katolikus történeozek az egyház hatalmát 

foltartó katolikus hőst látt ák* Osóka, a pápák etlen harcolt 

II* litlöpben ue házgátle alakot lát • A jozouita Osóka szá 
uara a U. 	iltal mostaremtett* valamifele nomzeti ea» 
ház nom pozitiv era, blazon nem aegitette elő a katolioizmuz 
egységét* A papa azért támaezkodtak Franciaországra, aert 
ugy budják az ogyházat ".**megmenteni ogy keleti ezinozotil 
cozaropapizmusból, amoly az egyház toklatélyét, politikai 
e8zközz6 sillyesztette volna* 

II. Fillöpöt no lehat 1O5ppen a t3 	legendak miatt az 
'há z tiszta l  feankölt Orzésii alt 	Want, ezért Csóka 
olozakit mindfn szálat, ami II* FitituP öz az ogibAz k*zött 
megvolt* Map azerencsótlea uralkodó, akinek "balfogásai" 
csak gátoltak az egyház megujulástit, a aki pl. Néviotalföldön 
a "protostims vandalizmaera" hasonlóval válaszolt. 61/006ka, 
mint Jersuita az ogyház teljea 	 eseiekv6sé 
gának ogy eras, centralizált egyházaak hive* Igy ülöp, aki 
az egyházat 10 felhasználta torvefiro, nom szimpatikus04a00701"" 
or zágban "*.egy megbóklyózott 4lIamogyház boatakozott kJ," 
mondja*62/Itt azeaban 441 meglatja az egyháznak az abszolur. 
tizmusbaa betöltött szeroPotv 

Igea now Carat szontol a gyarmatokaak. ho gy bomutatim 
hassa az egyll-Az pozitiv szerepét* Banek rajzában aem különbö- 
zik katelikus iró-eladoitől* Row kielelhesse a ozerzetosek 
pozitly szerepét, a kogyetleakedéorill tai °  A fegyveres hódi-
ték kapzeleága s  kincsvagya ős kicsapongaaai agyanis gyakran 
botrányos ellentétben álltak azokkal az eivekkel, amiket a 
hittóritők Amerika vagy Aglaia népeinek hirdettek*"3/ 
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Danielikeb idézik azok a sorai, ahol arról ir, hogy a spanyo-

lok csak a "mozlim brutalitás" rémtetteit adták vissza, mint  

kölcsönt. Hiszen a spanyolok azt hitték, Indiában járnak.  U' 

gyancoak Danielikhez hasonlóan hozza fel a protestánsállamok  

brúbalitásáb, akik kipuszbibják Észak-Amerika őslakóit, s a  

rabszolgakereskedelem fenntartói. Érvet ad Csóka számára az a  

" embertelen négergyülálet és indiánundor" is, amely"...csak  

az északamaerikaifiotestáns államokban dühöng, ..mig a spanyol  

hóditók földjén máig is ismeretien." 64' Ez az érv nem lehet  

tudományos, s már Danieliknél is rámutattunk ennek demagóg  

jellegére.65/  

Ilias Antal  mUnkája66/ is az ábérbékelés jegyében szüle-  

tett. Szintén a pápaság szerepének megitélése áll műve közép?  

pontjában. Koncepciója azonos Csókáéval, a  pápaság önálló poli-  

tikai szerepét akarja bebizonyitani. Ennek jegyében nagy tew  

ret szentel Ranke pápákról irt könyvének. Ranke ugyanis ugy  

látta, hogy a páoaság a spanyol-francia ellentétre alapította  

uralmát, s másfél századon át a spanyolság erejére támászko-

dobt.67' Elitélően ir a spanyolokról amiatt is, hogy a spanyol  

diplomácia nyomást gyakorolt XIV. Kelemenre azirányban,hogy tö-

röljék el a jezsuita rendet. 68/  Ezen tulmenően azonban nem fog-  

lalkozik a spanyol történelemmel.  
T ì vRClc~ r 

Az amerikáról irobb könyvek sorába tartozik Ác..  

.r.41-7- könyve: a Magyarok La tin--Amerikában 5' - Bár igen felszine-

son,  de mégiscsak először, ő gyüjbi össze a Latin-Amerikában  

járt magyarok neveit, ezek miiveiről , cikkiről is tájékoztat.  

Könyve ismeretterjesztő jellegű, s érdekes képet ad e tómáról.  
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H 	l 	Ys tyán 

A szellemtörténet szerint a fejlődést célok, értékakarat, 

értékmotívumok viszik előre. A szellemtörténetirás teleoló- 

gitus felfogásával., szemben: aaakitja k3, Hajnal István sajátos 

felfogását. Hajnal ki akarja széleszteni a szellemtörténet 
által leszükitett történet kereteit. A nagy események he- 
fett a dolgos hétköznapokat kutatja, a mindennapi teremtő- 
munkát állitja előtérbe. S hangsulyozza0 a középkor apró 

tömegmunkájában nincs semmi. célratartás,.tudatosság. Az "e-
gész fejlődés lassu, öntudatlanul elmélyülő, szakszerű nun- 
ká eredménye."7°f Az embertől elidagenedett kapitalizmus he- 
lyett szimpátiája a középkoré. 

Hajnal István történetszemléletének sajátos vonásai 
nagyon jól megtalálhatók egyetemes történeti munkájábaa. 7  
Ahhoz, hogy a spanyol történelemről irott oldalait megvizsgál. 
juk, ki kell térnünk sajátos fogalmaira, hogy megértsük a 
spanyol történ lesből szóló értékelését. 

A középkorban kétféle társadalmi formát lát: a szokásszerű 

társadalmat és a racionálisai. A "szokásszerü"..ben "..a kö-

zösség cél nbl 1 a közeli.együttálésa alapján szabályozza . 

magát.. "?4/A saokásszeril társadalmakban az élet nem okszerű 
szervezkedés, ".. a személyies életegyüttes a közeli méltá-

nyosság szabályainak vál.tazatos, kifejezhetetlen tömkelege.?% 
Az európai társadalomban ez jelenti a riély és ható erőt. 

A racionális társadalmakat Hajnal koncepciójában a déli ál 

lamok alkotják: Spanyolország és Itália.Ezen országok jellem 

zésekor kiderül, hogy szimpátiája a szokásszerű társadámaké. 
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Spanyolországról irja: " A birodalom óriási feszitőereje az 

ujkob elején inkább erőszakosan központositott uralmi szerve-

zetében, mint társadalmának mély munkaszervezetté tagoltsá- 
gában rejlett. Hasonló e tekintetben  a későantik birodalom-

hoz, de az arab államalakulathoz is. Rivatottarra, hogy az 

uj világrészekben is meginditsa az európai  terjeszkedést, 
de sekélyesebb berendezkedésű társadalma nem birja aztán a 

gazdasági versenyt az északi társadalmakkal. int az antiknál, 

igen mivelt, előkelő társadalmi élet, virágzó irodalom, hatal- 
mas önérzet, de kevés hajlam a gondos, szervezett, elmélyülő 
munkára...; sok tekintetben hasonló a török birodalom hoz. "74/ 

Ez a "déli racionális szervezet" /ezzel a fogalommal jelö• 
li Spanyolországlt/ "..nagyszeri képe a büszke hatalomnak #  
rágzó kulturéletnek, de nincs valódi társadalmias munka mö- 

götte..."Az illambatalotn szempontjából racionalizált spanyol 
társadalomban "II. Fülöp idején minden egpsitve volt, s 
központosítva, de semmi sem mélyen Feldolgozva." 75/ Hajnal  
tehát a racionális társadalomban egyrészt az erős eentraliza 

must látja, és értékeli negativan, melyet nacionális megfon# 

bolasok , s nem a közösség különböző formái közti viszonyok 

spontán alakulása hozott Létre, másrészt pedig igen j61, azt 

Latja Meg,  hogy e centralizált állam erői nem belső forrás- 
ból táplálkoztak. 76/  Ezen államok számára a léthez szükséges . 

erőt a gyarmatok adták, melyek "uj elemet vittek be " az as- 
rópaí társadalom fejlődésébe$" .,a többé-kevésbé nyers ki-• 

zsákmányolás lehetőségeit, a gazdaságnak és a hatalomnak . 

külsőséges módszereit, s ezzel mintegy régi, priritivebb, 

az antik s arab kulburára oly végzetes utakra vitte Európa 

társadalmait, siettette haladásukat a sekélyes kapitalizmus 

és imperializmus felé."77/ 
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Hajnal antikapitalizmusa iratja e sorain olitóli a nyers 

kizsákcányolást, s ugy véli, a szokásszerű társadalmak a-
zé,rt magasabbrendűek, mert ez a kizsákmányolás nincs meg. 

Ezt a magasabbrendűséget a németalföldi harcok sarán is ki- 

hangsulyozza: " ..csak a társadalomszervezet különbségeivel 

magyarázható, hogy a spanyol Malom és szellem... mily ke-

servesen bajlódott egy fél századon át a szakadozott szerve- 

zetü németalföldi társadalommal, mig végre Hollandia önáUó-

sodott."76l  A németalföldiek győzelme a szokásszerig alakulat 

g yőzelme bolt. " A németalföldi társadalmat az erők szabadabb 

érvényesülése jellemzi, de nem az egészeké, hanem a szokássze-

rüon alakult képleteké..." 79/Ugyanoz a vereség éri a gyarma-

tokon is a psnyolokat: " A nyersen tisztán központi állaiha-

talon szempontjából racionalizált portugál és spanyol társa 

dalinak tengerentuli monopoliumát áttörte a mélyebb munkaszer-

vezeten alapuló holland és angol terjeszkedés."" /  

Hajnal jól latja meg Spanyolországban a központi hata-

lom, az abszolutizmus belső erőinek gyengeségét, az állam 

extravertált jellegét. Megjegyzéseiben nagyon sok reális megm 

figyelés van.Zét fogalgának, a szokásszerünk és a racionális-

nak a használata azonban teás tul elvont, nem segiti mar a tör-

ténelem megismerését. S bát érezni, hogy e fogalmak tögténolo- 

ai elvonatkoztatás eredményei, elvontságuk miatt a priori hat-

nak, s a történelmi tényeket helyettestbtő sablonáá váltak. 

Hajnal koncepciója szerint a kapitlizmus előzményeiként 

Spanyolország jöhet szánitásba, azon az alapon, hogy a gyar•. 

mátok kizsakraányolása , ill.  "nyers  kizsákmányolás" jelentke-

zik mindkettőnél. Ilyen eredmény a formai oldalak tulhangsu-

l.yozá.sg , s formális analógiák alapján jöhetett Létre. 

Az Ujkor történetében non az egyes országokat, azok tör.. 
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ténetót, hanem a fejlődés egyetemes vonásait tárgyalja, igy 

Spanyolországról sem kapunk átfogó képet, 

Hajnal Spanolország szerepét, jellegét nem itéli meg teljesen 

pozitivaa, Értékelése azonban a történész objektiv értékelése 
kiván lenni, . Ezért jellemzi 11. Fülöpöt is tárgyilagosan: 
" Törékeny testtel ., fehér arccal, méltóságteljes, de barát-
ságos, dohasem sértő beszéddel maga a rendíthetetlen nyuga- 
lom, a tökéletessé képzett komolyság,..Nem állaz # hogy 
csak a makacs erőszak a módszere, igyekszik békiten, megnyer+ 
ni például a néne ta lfiildi felkelőket" 8  

Fülöp jellemzésé kivül utalás történik a Don Carlos 

kérdésre, s itt máit a Károlyi féle értékelés tényeit fogad-
ja cl, megemliti tsz inkviziciót, s a papság latinamerikai 
szerepét vizsgálja. 

Hajnal István egyetemes történetének spanyol tárgyu részei 

igyekeznek egy reális,elfogultságtól megtes képet adni, s 

ez a törekvése komoly hangsuly t érdemel. 

U.berá li , s munkák . 

Horthy—korszakban 

A szellemtörténeti irány mellett, mely egyeduralomra 

tett szebb ezen időszakban, tovább élt a századforduló kö- 

rüli magyar liberalizmus iránya is. Fenntartói főképp azok 
a történészek, akiknak pályája átnyulik a Horthy-korszakba. 

Ezek a történészek századforduló körüli ismereteiken nem 

lépnek tul, nem használják föl az uj eredményekeCi 

A Horthy korszak minden"művelt"polgárának könyvespol-

cán ott volt . a Tolnai Világtörténet  valamelyik kiadása, 8  ' 



Kollekbiv munka eredmé.gye ez a sokkötetes világtörténet. Szer-

kesztője baltagi Aladár, s az irók közt ott találjuk Mangold 

Lajost is. A "fekete legenda" továbbélése, alacsony szinvenal, 

vulgáris megállapi tás ok je láemzik a könyvet. 

A felfedezésekkel kezdi a spanyol történet tárgyalását. 

A kegyetlenségeket hangsayozza, de má:r különbséget tesz a 

nép és az állam szerepe közt. A könyv szerint- a" A .spanyol 

nnéé volt az, amely a hóditásoknakzt a véres munkáját véghez-

vitte..." Ezzel szemben a kormány az egyházzal együtt "min- 

dig azon törekedett, hogy a hódítók a benszülöttekkel ember- 

ságesen bánjanak." 831E reakciós szemlélet kialakulását bizo-

nyára elősegitette a forradalmi korszak, mely a konzervatiy 

történészek számára csak vért jelentett, s az állnm hozta 

meg a nyugalmat. 

A gyarmatokból beözönlő kincsekben orran tényezőt lát, 
mely"fokozta a spanyol nép lustaságát..", s a katolikus ki-

rályok ",.két kézzel szórták szét háboruikra és politikai  

céljaikra Amerika aranyát, egy katolikus világbirodalom áb- 

rándképéért.." És "..mikor ez ábránd csalókának bizonyult, . 
akkorra elfogyott az Ujviáág aranya is. Igy lett Spanyolorszft  

4 
nagysága Spanyolország lehanyatlásának okozójává.  .

"64/ 
 . . . 

Tovább él, látjuk, a "fekete legenda",, s a tudomány ta. 

lan magyarázatok a spanyol. hanyatlásról. Ez a feifof, ás jelent- 

kezik a spanyolokról vallott felfogásbanis, akiket gőgöd, . 
fanatikus, hatalomvággyak teli jelzőkkel ruháznak föl. 

Az 1918-19191es forradalmak  még  nyomják'a liberá.i- 

sok tudatát ' is. Minden felkelést; a comunerost, az 1571•es 
mór lázadást, az 164o-es katakán felkelést forradalomként .. 

jellemzik. Sőt, a eomuneros lázadás "kommunista jellegügy' 

megmozdulás volt.85/ 	' 
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II. aildp negativ rajza élesen jelenik meg a viligtörténet- 
• 

ben. Fülöp "..spanyollá és katolikussá akarta tenni az e-

gész világot", irja a könyvo Ez az ellenszenv protestáns 

és liberális oldalról jöt4 

Minden pletyka, Legenda, melyet mar a magyar törtém 

now, irodalom is régen a lezárt eredmények kötb könyvelt 

el, megjeleni4 Fülöp fia, Don Carlos  elő],  "kaparintja"el 
a francia Ersébetet. S bir a szerzők ismerik a Don Carlos 
kérdés' reális  képét,  mégis a "köszivil, kegyetIon II. Fü. 
löpről beszélnek.36/A II.. FUlöp utáni időszakot is rövideh 

elintézik a szerzőkt Spanyolország rothadó és züllött 

ország182/Erős ellenszenv 4red a spanyolok Olen, csupán 
a XVIII. században ralzol pozitiv alakokat: Arandát és Cam. 

pomanest. 88/  

A Tolnai Világbörténet  átfogja  az egész spanyol történetet. 

Felfogása azonban a "fekete legenda" fölerősődését jsienti, 
s ezt hangsulyoznunk ken, hiszeg a Horthy korszakban e köny 

adott a nagyközönség számára teljes képet SpanYolországról, 

s hatása' elterjedtsége,használata igen széleskörd. Urgvan-

akkor szinvonalesesb is jelent q könyv, hiszen Mangold 1880 
as könyvének szinvonalin neia lép tail, s az már a maga korám 

ban alacsony szinvonalat Jelentett. 

A liberilis hagyomány 41 tovább Ember István viLág-

történetébenrite nem olyan alacsony szinvonala, mint a Toi.. 

aai világtörténet.Altalános Attekintése ' jól mutatja be a 
középkor bomlását, ill, a gazdasági átalakulás elindulását 

Európábani"/  
,Spanyolországban as abszolutizmus első jeletkezé. 

sét lát3a s bázisaként a Banta Hermandad—t, as inkviziciót, 



ós  az  egyházi lovagrendeket jelöli meg. 91/IZ. 	alakja, 
oéljai, tevékenysége a liberális aablonokat elevenitik fel, 
s ebben basonlit a tolna3. Világtörténetre 3s. 92/ 

De amit a 13.berAlisok ebben az időben nem szaktak  bangs  
sulyozniV i, de  ami Embernél megtalálhatós a spanyol kultura 
ara nyk oráb II « Fülöp alatt  éri e l."1.

.  

Ember könyver a liberális képletek felhasználása el- 
Lenére sem jelenti a "fekete+ legenda " olyan tövább éléséti 
mint a Tolnai Világtörténet. Ember István igyekszik mérle- 
gelni ., pozitiv és negativ oldalak közt eg3+easuLy t  teremte-
ni. 

Nagyon széles, ábfogó bibliográfiát ad a spanyol 
ténetről Horviba Jenő  viYágbörbéQetéhen„94fEnnek ellenére 
könyvét igen sok durva pontatlanság je13.emzi. 950Adabai,fei- 
fogása pedig egyáltalán /nem mutatjék azt, hogy a bibliagrá-
fiában felsorolt könyveket ismeri. S sem ismeri a magyar 
történeti irodalmat sem. 

Hogy 	ellenreformáeió negativ szerepét tciemelje,II. Fü- 
löpöt muta tja be: "...II. Fülöp kezében az inkvizicib egy•- 
farmán sujtotba saját és az eg,yház ellenségeit, a spanyol 
főldön .maradt arabokat és saját fiát, Don 6arlost, kit  fe- 
gyelm.ezetlensóge és lázadó tervei miatt elfogatott és ki a 
börtönben .meghalt.": 961E rövid idézet süritve magábab, fogli4- 

ja a "fekete legenda" legfőbb elemeit; hiszen  ha  nem is iv - 

ja ., de a s .zövehben sejteti hogy Don  Oa,rlos t az inkvizS.c16 . 

végezteti ki. 

Ilyen felfogásban ir Horváth Amerikáról szóló köny- 

vében i8. 971  

Erdekes módon, ismét erdélyi iró, Kár pát1. Emil  egy rö- 
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vid könyve foglalkozikV. Károly törökellenes barcaival lkele. 

ti Polibikájáva1. 98/Sok adatot közöl, sokosatáról iv, s ezek. 

ből Károly igen pozititl szinben kerüL elénk.tddemes lenne mé-

1yebben megvizsgálni, vajon nitYen bagyományok alapjáa Lett 

az erdélyi történeti irodalomban központi szereplő V. KárolY. 
E  Liberális  sorban enlithetjUk meg még Horvph ZoltAn 

-Parrasi György világtörténeti lexikonátn/melYnek cikkelyei 
e szeltemben foganta1."°/8 JÓ]. Jelzi e lexikon, bogy aHorbby 
karszak végén is megtalálható a liberális  hagyomány,  hagyabék o  

és szinte jelképes, hogY az e korszakot lezáró lexikon o melys 
nek sürltenie kell a történetirds eredményeib, a liberális 

haMományt  használja  rel. • 

Kiemelkedő  helyet  foetal el a korszak történetirásában 

témánk szemponbjából Seltman Rerső inkviziCióból szóló tenul-m 
mánya, mely a Századunk 1928.as  évfolyamában jelent  meg. lo1/ 

A folyóirat polgári radikális irdnyu, s mint magáról 

vaLlja, "..haladó,  fiiggetlen és tudományos orgánum. Ezért 
küzdenie  Kell létéért és fennmaradásit csak olvasóink eldfirn 

zetépi dijai biztosithatják: 102/A  Lap támadja Hortbyb is,. e-

zért nem is élbot  soká.  A rendszer betiltja. 

Seltman tanulmdnya egy hamisitásra  reakció.  1928-ban 

Havas  Károly  neve eitlatt megjelent egy könyv, Az inkvizició 
törtónete,cimmell °3/Seltman bebizoeyhtjas bogy a könyv kompi-

litlits, ill. Ch.H. Lea inkvizicióról szóló könyvének rövidi-

tett német kiadását forditotta le rosszul-, s adta ki 

JO neve alatt. 
E könyv  kapcsán összegezi  as inkvizicióról kialakulb néze-

teket, é tárgy historiográfiáját. Tanulmánya első részében 

az inkvizició  általános  kérdéseivel foglalkozik, ill. a spa-
nyol inkvizició előtti formáival. Ennek kapcsán  rámutat, bogy 
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mar a spanyol inkvizieié megjelenése előtt is szerepelbek az 
egyhizi inkvizicióban politikai Ugyek4Jeanne doAre tés a temp4* 
Láriusak agyel l05/Ezzel sz agYházi történészek nézebeit 04. 

folja4 mart, mint rámutat: "..a kabholikus történészek a prio- 

At ritást mindig a vilagi törvényhozásnak akarjAk engedai7 106/  
A spanyol inkvizició kérdését hatalmas olvasottsággal tosi 

kinti At. Ismorteti az lakvizioiót Allami, ill. egyházi szerv- 
nek  feltUntető nézeteket, s helyesea, Ranke nézetét  fogadja  
el legmaradandóbbnak. Nimutat:Nanke nagyon világosan Latta, 

hogy a spanyol inkvizieié a centralizáció JegYében Jött létre. 

$ az antiszemita nézetekkel vitatkozva  állást  foglal: a kiti. 
zések alaprugója nem faji kérdés volt, hanem a vagyonalkpzás1  

Igazságtalannak tartja a zsidóüldözést és ellene foglal 
állást. Nem lehet észre nem, venal., hogY",.onnan Uzték ki őí 

ket, ahol őslakók voltak, akik lattak ibetanni a vizigétokat, 
és a kabholikus Allamokat megszületni és virágzani és a. 

kik 1400 évig éltek azon a terilletek, ahol minden osaladnak 
kis földje és háza volt, s ahol a legjelentékenyebb családoS 

köztük Katholikus Ferdinand is • zsidó vért hordbak 
"10/ ben. 	Az inkviziel6 dzerePét helyesen  Látta 	 s helYesen 

tiltakozik az antiszemita értékelések ellenJebizonyitJa: az 
inkvizició az abszolutizmus alatt is a centralista 411amesz. 
me eszköze volt, szerepét ennek megfelelően kell megitélni.S 

lábjegyzetben hozziteszi: hogy mennyire nem faji és katolikus 
szUkséglebek horták Litre az inkviziciót, mi Sem bizMitja 
Jobban, mint az, hogy VI. Edward alatt Angliaban is foglalkoz. 
tak sz inkvizició hevezetésével anglikán szempontb61. 114/  

Seltman értékelése helyesen mutatja be az inkvizició •sze. 

vepét, funkcióját az államban. 



Bemutatja az inkvizioi6 szervezetét, tevéienységét is.Szem-

léletének alapvonása valqmi polgári humanizmus, mely minden . 

eröszakot elitét.Bzért irja as iakvizitorokról elitélően, hogy 

"*.Ezek ugyanugy jártak el,,mint Tiberius osetszártól kezdve 
Lutheren és Ricbeieun keresztül leninig és Mussoliniig mLnm 
de m államférfi, aki rendszerének ellenségeit elteszl lab cos 

.1 110/ 161. 	A polgári humanists egyenlőségjelet tesz Leninés Mus- 

solimi közt. Látni kell azonban e szemlélet korlátai 
re, bogy ez tiltakozást jelent Uortby diktaturája ellen is. 
Bzenaz alapon itéli el as inkviziciót, de ugyanakkor kriti 

kávakkezeli a kUlönböző rémmeséket, a Llorente adatait fogad-
ja el?' 

Beltman tanulmglaya, szemléleti  korlátai  ellenébe is, helye• 

sea litja az iakvizioió szerepét,  helyét  a sPanYol 41 lambans 
historiogrigiai Attekintése pedig a katolikus  és  antiszemita 
munkák kritikáját Jelenti, s szerepe , e tevékenysége kiemel. 

kedő és egyedüld116 e korszakban. 

A Hortby korszak ,  áttekintése ugyanis Jól  mutatJa, bogy 
a kor történetirása aem törekszik objektiv és tudpmányos szem. 

léletre, teljesitményre. 

A szellembörténetirás, folitatva a századforduló 

körül kialakuló reakeiós szemléletet, igen alaesony alialgtaa-

La alkotásokat hozott létre. A spanyol történetet,  minta  tab. 

ténelmet iltalában a fasiszta rendszer igazolitoára akarti' \  

felhasználni. 

E korszakban azonban a "rózsaszin" kép Lett a #ellem. 
ző, a kapott a korszak történetszemléletében kiemeikedő 

lyet.A dualizmusban e felfogás kialakulását figyelhettük meg. 
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A Hortby korszakban efeÍ.f ogás nlyan közegbe került, melyben 
 

k3.bqntakozbatott. A .kornzmk történetfelfogásának  3:rracionái.e: 
volta  nos  jelentett olyan közeget, me ly ez eLLenkezá 7irányu  
t©rzitás gátját álkotbatta volma.  

E képnek azohaba terméeze.tasen vannak pozibiv a'redmény®i  

is-, amelyek basznosan szolgálták a. f'ieketé. legenda"  eL°lehi 
'b.arcot;t k~cirös~r t~ttAnkás ~t~gapl0.  . 	. 	

; 	. 

A liberál.iq szemlélet, mely a "fekete. legenda" tovább~ 

élését jelenti, tovább él, sekélyes szi;nvonalon, kispolgári  

„közönségg 3,Zlését, "e1:leszékiségé0 kielégitve.  
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MÉRLEG ÉS KITEBINTÉS 



Magyarországon a XIX. század miásodik évtizedében tapasz- 
talhatjuk a történetarás nagy fejlődését. A történelemmel való 
foglalkozás kapcsolatban van a polgári árutermelés kibontakozó♦ 

sávat, a polgárosodás eszméinek a jelentkezéáével•A történelem, 
s igy a spanyol történelem is, ennek jegyében kerül tárgyalás-- 
ra,, a liberális szemlélet eredményeit átvéveerősibendő a polgá-
rosodásért vivott harcot. 

A spanyol történelemrívl irottakat, a  'liberális átvéte, 

len tulmenően nagymértékben befolxásolta Magyarország sajátos 

helyzete. A XIX. század 'elején az  ország Marmát): heiwzete  ,W az 

ezellen fellépő köznemesi ellenzek adja az első 'magyarázatot a 

spanyol történelem képének vizsgálatánál.A magyar nemesség több-

ségének  klabsbur rellenessége,,  az osztrák abszolutizmus elt yomó 

apparátusa elleni tiltakozás igen nagy erőt jelent a"fekete le-

genda" magyarországi jelentkezésénél, hiszen a spanyol llabsbur- 

gokról irva, sokat el lehet mondani az osztrákokról is.'. Ez a sa-

játos magyar szempont természetesen beleágyatádik az európai. 1i-
beralizmsu vonalába, s legtöbbszót annak képleteire épül. 

Nagyon sötét a spanyol történelern , képe az első időszakban, . 

s ez összefüggésben van a magyar haladás erőinek tevékenységé• 

vet, s ezen erők nagyságát, jelzi, hogy  háttérbe szoritotbák a 

hivatalos álláspont/Bella pl./ képviselőit. 

A "fekete legenda" képei tehát uralkodók, de  vannak e 

műveknek komoly pozitívumaik. igyekeznek az írók tárgyilagosan 

rejzolni/pl.'a művészet értékelése/, s na gy figyelmet fordata- 
nak a spanyol felkelésekre, megmozdulásokra, a nincs meg a spa- 
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nyol népet lekezelő attitűd. 	. 

A Habsburg—ellenesség és az abszolutizmus elleni ,gyülölet . 

hatványozottan befolyásolja az 1849 után közvetlénül megjelenő 
műveket, s torzítja el a spanyol történetet is. 

 szabadságharc bukása'azonban kedvező Légkört teremt a fe-

udális szemlélet megerősödésének, s ezen a talajon, kezd kiala-

kulni egy ellentétes irányzat, mely a spanyol történelem ténye 

it ' főképp az egyházat, és .intézményeit, pozitivan értékeli. 

E két nézet vitatkozik egymással, s a századforduló idői* 

szakára .ez-sz apologetikus tendencia erősödik meg,Ezb a vonalat 

erősiti .a kiegyezést kereső magyar ,uralkodó osztály kialakuló 

Habsburg-barátsága is, s ennek  hatására is, nyernek más szint 
az eddig elég sötétnek rajzolt uralkodók. 	. 

E szemléletet erősiti az aarópai történetirásban elubaiko-y 

dó reakciós áramlat ., és segiti egy "rózsaszin " legenda kiala- 
kuláaátJz a kép azonban egyelőre csak bizonyos területeken hó 

dics a spanyol Habsburgok,, az egyház, az inkvizíció, a gyarma-

tositás, a kiűzések Qértékelése. Ugyanakkor, sajátos módon, éppen 

ez az irány erősiti más vonatkozásban a "fegete legendát". Fő-

képp a spanyol nép jéll,emzésénél látjuk ezt, 
Természetesen e két nézet harcának erdőjeként bizonyos tisz-- 

tufás végbemegy.Döntő változás azonban csak néhány ponton jelent- 
kozik, s szakitja szét a "fegete legendát", /Károlyi és 8eltman 
tanulmánya pl./ugy 1  hogy közben nem alakit egy ellentétes, elfo-

gult képet. 	 . 

A történeti anyag  vizsgálatakor nagyon világosan látható 

tehát, hogy a legendák szövedéke mesznyire harc arán szakadozik 

szét, s ez nem egy csapásra, hanem igen bonyolult mödon, az el•« 

Jentétes értékelések eredőjeként, ugy, hogy néha visszaesésnek 
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is  tanui lehetünk. L visszaesős azonban fokónt abból adódik, 

hogy . történ6szei.nk sokszor nem ismerik a máü elért eredménye. 

ket, s régi, sár elevult szemlélet továbbvivői lesznek.  

A "rózsaszín" Legenda a Horthy korszakban *ál .k uralko- 
dó szemléletté. ] kor légköre kedvező színteret jelent e 

szemlélet számára. A szellemtörténet szemlélete , : misztikus, 

irracionális jellegével rendszerré alakitja az eddigi motivu- 

mokat. Pozitivuma:. kiképp Kőrösynél és Balfánál jelentkezik; 
akiknek Spanyolország iránti szimpátiája méltánylást , érdemei. 

Sajátos szint jelent a magyar történetiráson vágighuzódó 

vonal: V. Károly pozitív értékelésében.Fzt visszavezethetjük 

Istvánffy munkájáig, s választ kapunk ez értékelés eredetére. 

Magyarországon a török-ellenes harc szempontjai is dönt.Ő 

en meghatározták a spanyolok, a spanyol: uralkodók megitélését. 
E ,hagyomány öröklődött a XIX, században, s határozza meg e. 
gyes alakok 'értékelését. 	 . 

S ugyanigy a protestáns hagiy omány ók, szemlélet . tor. 

zitó hatását is megfigyelhetjük, bár ennek hatása másodrendit. . 

A spanyol történelemről alkotott kép nemcsak szlineiben, 
változott , alakult, de szélességében is. .Főképpen .a XIX;szá 
zad utolsó harmadától megjelenő munkák adnak egyre részlétesebb 

képet a spanyol' történelemről. Egy—egy részlete a spanyól tör- 

ténelembek pedig szinte sziporkázóan , sokrétüen jelenik meg112/ 

/ Don Carlos kérdés, Lepanto, Velasquez, Kolombusz, az inkvizi. 
ció, az aragon jog, a spanyol irodalom, maüvészet,/. Marózab 

munkájának következtében a magyar közvélemény betekintést ka. 

pott a spanyol gazdaság ügyeibe is. 	 : 

E másfél század irodalmát áttekintve megállapitbatjuks 

a közvetlen forráskut:óson alapuló munkák hiányoznak, login- 
kább külföldi feldolgozások magyar átvétele alapján alakultki 
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a magyar ' olvasók előtt egy áttekintés a spanyol történelem'- 

ről.. 
A spanyol történelemről rajzolt képnél., mint láthattuk 

a  politikai  helyzet, a pofikai célok igen befolyásolták a 

történétirókat, s megállapithatjuk, hogy a spanyol történelem 

képének alakulása ennek függvégye volt általában. A magyartőr 

sadalom viszpnya a Habsburgokhoz; a magyar osztályok aktu 

ális céljai befolyásolták ezen osztályokhoz tartozó törtétié- 

szek szemléletét. á spanyol történelem képének alakulása vég- 

aő soron tükrözi a magyar uralkodó  osztály szemléletének . vél. 

ttil ózását, s a magyar történelemre ható eurőpai irányzatok 
sajátosságait is, s tükrözi a magyar történettudomány állását, 

jellemzőit is. 
S látnunk keli, hogy e másfél évszázad nem tudott reális 

képet kialakitani a spanyol történelemből, csupán egy másféj-

ta legenda kia laki tását végezte el. Ennek f0146.%.  ma tát Láthat-. 

juk.a XIX.  XX.  század történetirásában. 	 .. 

X X  

A liberalizmus képletei, láttuk, másfél századon keresz- 

ti 1. fennmaradtak. Akkor, am1 kor a fiatal magyar munkásállam 

az egyetemes történet müveléséhez kezd# nyilvánval.6, hogy a 

történeti hagyomány t, az elért erdmédeket feldolgozza, értél : 

keli. 
A szellemtörtéaet3:rás, miután nem adott . $ouiányös ma. 

gyarázatot a spanyol történelemre, s miután a magyar fasizmus 

ideológiai támaszát adta, hitelét vesztette a magyar történet.  

tudományba®. Igy a kialakuló, uj szel.lemü magyar történettu- 

domány, a vele szembenálló,.tárgyilagosabb képre támaszkodva, 
a liberális sablonokat vette dt.113/ 
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Sőt, itt sem dolgozta fel a fellelheti összes munkát, in. 

kább Csak szemezgetett a rendelkezésre álló munkákból. 

Azt tapasztalhatjuk tehát, hogy 1945 után a Liberális 

képletek átvétele történt meg. Az e szellemben irt  könyvek, 

cikkek  is  Leginkább ismeretterjesztő jellegűek, ill. tankönyv 

vek megfelelő fejezeteit hatja át e szemlélet. 	 . 
oOáti -Niakkai  világtörténete a ". '.tömegek önkéntes munn 

ka és érdekközö ssége" szempont jából 114'értékeli a spanyol tö. - 

Gépe l.me t, s veszi át a liberális aablonokat. E szemlélet jel- 

zi, a magyar politikai életben bekövetkezett változásokat. 

Több tanulmány foglalkozik az inkvizicióval, az ismeret. 

ter4esztő folyóiratok .lapjain. A felhasznált irodalom . jelzi, . 
hogy Liberális hatás alatt születtek e cikkek, de az .nkv zi 

1154 
ció szerepének megítélésében Seitman szinvonalát nem érik el .. 

Természetesen a liberális módszer, sablonok átvételét 

megkönnyitette, hogy a. marxista módszer csak fokotatasan hói- 

ditott a történészek körében.1945 után, . 
Térhóditása pozitiv hatásu,bar e ' szemlélet is a iiberá. 

Lis anyagra támaszkodott. 	 . 
A KUltura Világa  sorozatban megjelent kötet, Fenyő Béla  

nél»Amerikáról szóló könyve llő/már igen sok kérdésben reál's 

képet adnak, de oy lktsr meég kisért a legendák hatása, . 

A spanyol történetben helyes, kép kialakítása csak konk- 

rét kutatások eredményeként történhet. 117/ Az ezixánju kuta- 

,tárok az utóbbi. 2o évben Európa szerte megsokszorozódtak. A 
magyar történészek feladata e kutatásokba bekapcsolódni, ill. 

ezek anyagát, eredményeiket, melyek egy reális kép kialakitá«» 

sát elősegitik, átvenni. 	 . 
Wittman Tibor e tárgykörben irt tanulmányai',l$'jei.zik, 
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hogy a magyar  történettudomány hozzákezdett a spanyol kér—  

dések vizsgálatához, s hozzá akar j ~árul.ni a spanyol törté.  

neLem homályos kérdéseinek megfejtéséhez.  

E kérdés  vizsgálatában a magyar, s általában a keleteurópai  

történészek skk hasznos  módszertani probl:émávaik lehetnek á  

spanyol kutatás segitéégére, sajátos történeti fejlődésük e--  

redményeinek, L-anuiságal.nak számbavételével.  

A spanyol történelem képe csak a torzitások Lehántá-

sa után válhat reálissá. Az általunk tárgyalt másfél: század  

történetirása Magyarországon nem vállalkozott erre, csupán  

a legendák átvételét, elterjesztését végezte el. Kőrösy tevá-

kenysége inkább csak kivétel volt.  

A mar'ista kutatás módszere segithet abban, hogy a tör-  

ténelem törvényeinek számbavételévei reális, a valóságnak  

.megfelelő kép alakulhasson k3. S a katatások függvényekOpP e  

változhat meg a spanyol történelem képes s kerülhet a magyar  

olvasó elé is a spanyol mult , a valóságnak megfelelően.  
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54. 	uo. 990.  

55 .. A spanyol XVIII. század gazdasági fejlődésére lásd  

V., VivQs: Historia economica de Bspana.3,ed. l.Tadrid.,  

1964. ,  429-44o. o.  

56. A spanyolamerikai gyarmatok felszabadulás előtti állapo tjárú;  

Sas. 1832. 57-75 . o. 
 . 	 . 	 ,  

57• 	uo. 57. 01 

58. A11gem.ein.e Geschichte, .. 	 . 

59. Vajnstein i.m. 1360 0.  

6o. 	uo. 	136.o.  

61. Táncsics i.m. 37-38.o.  

62. Az egv etemes történettudomány vázlata. Sárospatak,  1843.  

63. uo. 139. o, ►  

64, 	uo. 1660  o. 	. 

65.. uo;~ 	 212~-13 , o. 
. 	.. 	., 

66.. uo . 166-67. o.  

67._ 	uo. 167. o. 	 . 
. 

68 Bile).  i.m. 198. o.  

69, 	uo. Birti elemzi e részt;  



III ; 

i 8 4 9 :. i 8 7 o 

1..Pach Zs. -Hanák P.: Magyarország az absaolutizmus és a 

dualizmus korában. ].849-67.1.füzet,3.21. o .. 

2. Rosti Pált Uti ettl.mkezetek Am.erikából.Pest,1861.Elbszóe 

3. Tipikus példa :Szilágyi Virgil=Az Ujkor története, 

pest, 185o. 

4. A természettudományos módszerre: A magyar irod. tört. 

IV.K. 79-85.o.  

5. MTA Emlókbeszédek.IX. é1.1o. . 6váry ]Gipét emlékbeszéde 

Cantu felett. 

6. Gunst Péter hivja fel a figyelmet  arra  hogy   2z1849 u-

táni liberalizamus s ok vonatkozásban nem 

e1 az előző korszak szinvonalát. 

7• Gsengery Tőrav►eii fc•hvltlia tujok. Pest I8S4 

8, Várkonyi Agnes:  Buckle és a  rmagyar történ tirás. 

Századok, 1963.  610-46.o.  

9. Léderer Bmma: A magyarországi polgári történettudomány* 

története,/egyetemi jegyzet/Bp. 1963.55-6p. o. 

10. Márki Sándor:TörténQttanitás a középiskolai uj tanterv 

szeall.eüték3en. Bp. 1902. 150. 

11.Szilágyi Virgil i. . m.Második kiadása 1851-•ben, Az Éjszak-. 

amerikai Egyesült Áll.odalrmak és a Pyrenaei félsziget törté- 

nt;te.Ca.mmel jelent meg. 	 . 

L2. Hunfalvy János: Egyetemes történelem I-III.Pest,1851. 

Somhegyi Ferenc:Egyetemes Világtörténet. I-IIT•$ az 

ötödik kiadást használtuk, mely 1874-eben jelent 

meg. Az első kiadás 1851-56 közt. . 



13. Szilágyi életének e szakaszára  lisd Szinnyeit  Magyar irók 

élete és munkái,Bp. 1909. XIII. 92l-24.o. 

Zsilinszky 4ihály:CsongrAdvármegye törbénete III. 

• 

	

	 Bp. 19oo, 194. 0., valamiat a Szentesi Allami Le- 

véltár megyei közgyülési jegyzőkönyveitt 

1846; 1.97, 1070. téma, 1847; 58,451,467.t. 

14. A ssabadsághare alatti tevékenységére: Szentesi All. Levéló. 

tar: 1848, közgyillési jegyzőkönYv:355t. 

1849, megyei bizottmányi jzkv:4567, 68-113.t. 

1849 álland6 bizottmányi jzkv174-77 1 186,256t, 

15. SziláGNi Virgil munkásságát Adalék a "fekete legenda" 

magyarországi történetéhez C. szakdolgozatomban 

dolgortam fel. 

16. trtesitő, 1852 ápr. 2o, 264. 0, 

17 ' 	Virgil  

18. uo. 144.0. 

19. Fessler ;Die alten and die neuen apanier, 11.2070. 

2o. Prescott 	 Idézi Juderias i.m. 

21. Szilágyi szerint Spanyolország általános  belyzete a sza. 

badság hiánya miatt Lesz egyre rosszabb.i.m.19340. 

22. Istváaffy Miktóst A magyarok történetéből. 

23. Wittman; A spanyol abszolutizmus... 27.o. 

24. uo. 19-2o.o. 

25.Marx 	i.m4 23.0. 

26, Szilágyi V.. ..m. 168.o. 

27, uo. 174.0. 

28, Marx ion, 	18.0, 

29. Szilágyi i.m. 181,o. 

30. uo. 184, 1920o. 

31. up. 194.o. 



32. WittmansA spanyol. abszolutizmus... 25. ó, ,.. 

33. Szilágyi  

34. u0.199-201. 0 . 

35. . ,uo. 215.o. .. 	

, 

36. , uo. 217.o. 	. 

37. uo. 224-25.0. 

38. 

 

uo. 235.o. 

39.. 	uo. 236+;  o, 

40. Rotteak . i.m, 	VIII. 1.91.o. 

41. .Szilágyi V. 3.. m. 217-20.o.  

42, 	uo. 219.0. 

43. uo. 220.0.,  	. 	 . . 

44. Rottsck ism. VII. 161-62.0.  

45. 

 

	

Szilágyi V, á.m. 281.0A 	. 

uo. 	285 ,. 0 . 

u .o. 282.o.  

48., 	,u0. 289-91. o. 	. 	 . 

49 . . 	u,o, 308.00 	,, 	a 

5o. , Wittman  ; A spanyol abszolutizmus... 25o. 

51. Robertson Amerikai h3.storiája.... II. 603 0 0. 

52 .. Fessler ion'.  II. 336.0.  

53. 8zi1Agyi. If. 1.. m. 3 19. 0 . 

54. Wittman:  A. spaa,y .ol. absz0.lutL .zmus, ..26, o. .. 

55. , Szi].ágS► i V.  , 320 4. 0 . 

56. uo. . 321. v ,. . . 	 . 

57., 	. uo. 313. o.I.dézi 13'Anulnoy t6L 	. 

58, A spanyol. XVIII. , századra ].ásd Vi .lágtörtGnet ,Bp..1964. 

V. k.  .587.89'o. , Vi+cetasVives s liis t or3.a ec onomica de 

Esp.afia ,Madrid. 196oí3. ed, 429-36.o. t különösen 



59..viceusit. , ufl. 431.o.  

6o. 	

. ..  
	 uo. 433.0.  

61. '  uo. 435. .a.  

62. Robertson Amerikai históriája... II.. 644--45.  o. 
63. Rot  téck 91.6. VIII. 1.6'40.  
64. 8a  lágyí i.m. 445.o.  

65. 110, 430 . o:  

66. uó. 416.0.  

67. at3. 319.o.  

68. Id.ézi Szilágyi i s m.  444, a.  

69. uo.  

70 .. 	uo.446.0. 	 . 

7 1 . 	uö. 462-63.o. 	 . 

~~ . 	 uo. 473-74.o.  

73. 
, 	,  úo. 488.0.  

74. Huafal.vy Jitaos Egye temes történelem i—III.12est  1851.  

8omhegYi Ferenc:Egyetemes Világtörténet I—III. 5.kiad.  
1874. HunfaLvynál egyöteme .s történetével egyiitt  

tárgyaljuk Dé1.*tEuróláa, Bp. 1884: öimii könyvét is  

75. Márki i.m. 76.0.  

76. Hunfalvy János életére  ládd  s Szinnyei: Magyar irók élete  

. 	 'és muekái,  IV. 14o4-15. , o .: , Márki emlékbeszédét  
á Fötdra.-i zi,. Xözlemégy ek 1889. 65-01. , 9 a MTA  

Eaal.ákbeszedék VI; 3.  sz. 47-86.o.  

77. Hua.falvy sEg,yete .mes 'történet III. 11-12.0.  

78. 'uo. 17.o.  

79s  u,a.  59.0.  

80. 	uo. 6o. a,  

81.. Raake tanulmányára gacidoLunii, aki velencei diplomaták  

ok+aágyái alapján festett  uj képet Don z Carlosról.  



82. Hunfalyy Dél-turópa 622.o. 

uo. 619-21.0. 

uo. 624-26.o. 

35, Somhegyi életét•lásd Szinnyei ism. XII. 1236-38., valamint 

a  Pesti  Napló-1879 28.sz. 

85. Mirki i.m. 76.0. , 

87, Somhegyi i.m. II. 78.o. 

Helfy Ignae:Vilagtörténet zsebben *Pest, 1854. 

89, Edvi Illés László; Vil4gtörténet a legrégibb idöktől a 

legujabb korig. Pest, 1859. 

90. Andorlaki Mátó/TAnesiesi; Krónika. Pest 186o.ó. 

91. uo. Blőbeszéd. V.o. 

92. Szász Karoly :II. Fülöp • Budapesti Szemle 1858.IV. 

48-80, 331-6o.o. 

93 ,  Prescott: History of the reign of Philip the second, in 

of Spain. 

• 94, Pueter: Gesehiehte der aeueren Historiographie. 

Münebenu. Berlin 1925. 524).0. 

95. Juderias I.m. 	278.79,0. 

96. Szász X. i.m. 58.0. 

97. Danielik.N. János:Oolombus. vagY Amerika felfedezése. 

Pest 1856. 

98. Magyar Trod. Tört. IV. 4)01- 0 . 

99. MA Bmlékbeszédek VI. 1891, 374.0, 

10o, tletéra részletesen Szvorényi az Bmlékbesz4dekben ir0. 

VI. 343-78.0. 

lol. Danielik i.m. 57-58.0. 

102. uo. 

103. Az arabok és a tudomany viszonyéról szóló részben 
jegyzetben tiltakozik azon nézetek ellen, melyek 



az arabokban 2  mórokban a tudomány magas müvelőit LAU:ilk. S 

Levonja a következtetéstl"Szóval mindenatt, hol a raiiveltség keg 

dote s előmeneteléről némi nyom fölmaradt, ott illanak min 

dig első menetben a pipák , piispökök ,  papok, szerzetesek..." 

i.m. 65-66.0. 

1o4. 	uo. 66-67.o. 

105. 	uo. 337.0. 
uo. 17o-74.o. 

107. 	uo. 356.0. 

Lo8. 	uo. 371o. 

109.A redukciók szerepét Vezérfi Károly elemzi paraguayi 

jersuita utópia cimmel y  Világossig,1966.3.st. 

167-74.o. 

llo. A Paraguay-jal kapcsolatos burzsoit historiográfia Őssze-

fogialását adja :Alperovicsasztorija Paraguay v 

oszvescsenyii pobejsej burzsuizhoj ieztoriogreit. 

Boprószil Risztórii 1965. 1.sz. 66-78.o. 

111. Vezérfi ].. .m. 172.74.o. 

112. FraknaVilmos: Tanulmányaim GpanyoIország Allami level-

tárában. Századok, 1869 . 150-165.o. 

1.13. Frakna:Tanulmányaim... 159. 0 . 

114.. Frakaóii Pizmány Péter spanyol évdija., Magyar Sion, 

1869.  VII..  224.39.0. 

115-4 	uo.  25.0.  

116. uo. 35-38. 0 . 

117. uo. 23.o, 

118. Fraknói: Pázmány Péter és kora. Pest. 1869. II. 104.0211, 

119. Fraknói: Az Miami javak saecularisatioja Pranczia-, 

Spanyol-, és Olaszországban, Pest, 1872. 

I2o. 	uo. Bevezető az Az egyházi javak saecularisatioja 



Spanyolországban cimú részben. 	. 

121. 	uo. 21-23.o.  

122.. Fraknói a következő adatokat  közlis. ° a .  XIX. század elején 

69 466 világi pap és lock 000 szerzetes és apáca 

volt Spaoeyolországban-; az egyház évente a tizedek—

b51 428 millió reált, földbirtokraibók és egyéb já-

radékból. 231 millió reált  szedett be. 	 . 

12$. Geötze: Utazás Bra2Yliába és vissza. Pest 

. Balázs G . ;: Utazásom Délamerikában Tfoiozsvár.1.876.. 

123. Gail József: Peru fölfedezése és elfoglalása.Pest 1859, 

125 ,. Gail  . i.m. 4-6.o. 

126. . 

127. 
uo. 7# 63. cr. 

.110- .. 82.o, 

L28. Prescott:  History of the Congciiest of  Mexi,ko 

129. Sz .okol.y Viktor: Mexikó Miksa császárig Pest 1866 -. 

109.o . 	. 

13o. 	uo. 151. . o. 	 . 	 . 	
.. 

131. S zinnyei 1.m. XIII. 1o41-42.o, . 

132 .. Rosti 	i.m. 39. o. 

133. uo. 164.o. . 

134. Ld. 1.14 TG. Q,ábiegyzet 

135., Rosti 
l 

i.m. 40.o.  

136. 	uo. 164.0.  



IV. 

1870 •- 	1918 

L; V.ö. Magyarország története Bp. 1964. II. 98-11o.o. 

2. Ezt a folyamataot elemzi Gunst Péter :Acsády Ignác • .c 

könyvében i.m. 21--22,o. 

3. Léderer Emma:  Marczali Henrik helye  a  magyar polgári tör-

ténetirásban c. cikkében fölveti, hogy az 187o ` 

utáni magyarországi liberalizmust mennyiben lehalt 

a fogalom mabxista értelmezésé szerint liberális= 

nak nevezni.Jogos e fölvetés, mert a polgári li.. 

beralizmus a polgári szabadságjogok, a parlamen- 

tarizmus tiszteletét jelenti, a haladás elismeré.. 

sőt és igenlését reformok által vallási és nemze 

ti elfogulatlanságot, szólásszabadságpt. Ez idó- 

szakban viszont "liberális" történetiróink egy ré-. 

síénél sokszor vadságig menő sovinizmus, a katoli- 

cizmus dicső .tése,antiszemitizmus, a feudalizmus 

és annak osztályainak felmagasztalásé jelentkezik. 

/Léderer..m. 444.0./Mégis, jobb fogalom híján, ez 

időszakban a Liberalizmus jelzőt használjuk e."ma- 

gyar liberalizmus jelzőjeként. 

4. T, árkus László: A szociáldemokrata történetfelfogás kér-

déséhez c . tanulmánya/Bp. 1964/ és Léderer E. 

Marczaliról szóló tanulmányában, a pécsi szar- 

badtanitási kongresszussal kapcsolatosan említi 

e kébdést. i.m._446 ésazb követő  lapok. 

5. Tarnöczz Tivadar A Világtörténet dióhéjban ..Sárospatak, 

1872. Spanyolországgal a 160-68 ..o. foglalkozik. 



6. Batizfalvi István: Az egyetemes történelem kézikönyve.  

Bp. 1079.  I-III. 

7. Példának hozzuk Bodrogi Lajos:Eg,y nagyképit tankönyv,  

Kécskamét, 1892. cimii füzetét.  

8. Márki: T©rténetttanitás... i.m. 78.o.  

9. Mangold Lajos: Világtörténelmi 2.kiad. Bp. 1883-85. I-III.  

A 19, 48, 104.o,  

1o. Mika Sándor: Ri,,chelieu bibornok-miniszter befolyása  

Franczáaországra és Európára. kolozsvár,1879.  

11. Gergely Sámuel: XIV. Lajos és a spanyol örökösödés kér-  

dése a pyreneusi békétől az acheni békéig.  

Kolozsvár, 1879.  

12. uo. 59.o.  

13. Joó Imre: Riche lieu bíbornok-miniszter ha.táWFranczi-  

aországra3 és Európára. Nagykőrős, 1096. Az előz-  

szóban megjegyzi , e tanulmányát 1881-ben  $olozs-

várott irta.  

14. uo. 51, 83.0. 	 . 

15. Schwarcz Gyulai A miniszteri felelősség eredete az eupó- 

pai alkotmánjCtörténelemben. Értekezések a Tárrsada..  

lamtudományak köréből. VII/6. Bp. 1883,  

-u©. A király tanácsosainak felelőssége Aragonáábaa  

és  Magyarországon  III. András óta. Értekezések a  

	

Társadalomtudomány ok  köréből. X/5. 1889. 	
. 

16. V. ö. Márki i.  m. 17.0.  

17. Blekes  Lajos:  A középkobi magyar  állam története  mega  la-  

pitásától mohácst. bukásáig. Bp. 1964.  
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L8. Trefort Agostoa: Emlékbeszéd M3.gnet Ferenoz ...felett. ,  

MTA Emlékbeszédek II. 1885. jan. 26. 

19. 	uo. 6.o. 

2o. 	uo. 11-12-o. 

21. uo. 	12.o.  

22. uo. 13.o. 

25. Marozali H.áAz Ujkor története I»IZ. /Ribáry világtörtc- 

net/, Bp. 1883.  

24. 'Adorer Emma: Marozali Henrik.... Századok, 1962. 

44o-469. o. 	 . . . 

I. Tóth Zoltán: Harcza li Henrik levelező tag em-

lékezete. MTA. Emlékbeszédek XXVI./8. 

25. 'Adorer: i.m. 	 ' 

26. Mareza lis Az Ujkpr története... Bevezetés ,9-lo.0. 

Képes Világtörténet Bevezetés, 2-410. 

27. Károlyról az Ujkar.,. I, 211-14.o. 

Nagy  Képes Világtörténet/továbbiakban MOT/ VII. 

62-66.0. 

28. Az U jkor. . . I. 77.0., NEW VII ,. 66.0. 	 . 

29. NKVT. VII. 70 73.0. 	 . 	 .  

3o. Az Ujkor... I. 77. o. 	. . 	 . 

. 31. NKVT. VII. 73.o: 	. 	 . 

32. Az Ujkor... I. 318-19.0 .. 	. . . . 

33. Roseher: Kólonien, Kolonialpol3.tik und Auswanderungc. 

müvét használja föl• 

34, Az Ujko1.. I. 32o-22.o. 

35. NKVT, VII. 424.o. 	. 

36. NKVT. VII. 466-6$, VIII. 3-6.o. 

37. NKVT. VIII. 5.o. 



38. Az Ujkor... L. 327.o. 

39."- 	uo. 328-29.0.  

40. NKVT. VIII. 8.o. 

41: ' 	uo. 6, 13.o. 

42. uo. 32 .o.   - . 	. 

43. Az Ujkor... I. 361-62.o. 

44. uo. 325.0. 

95. NKVT. VIII. 43-49.o., Az Ujkor...I. 487-89.o. 

46. NM. VIII. 46.o. 	 ..., 

47. uo. 84-85.o. 

48. uo. 50.0. 
F 	. 

49. uo .. 490. , 	 .  

50. uo. ,.56.  o. 

51. Az Ujkor... I. pl.  467.0. 	.,. 

52. uo. 489.0. 	 . . . 

53. uo. 486.0.  

54. uo. 486.0. 

55. uo. 494-99.0.  
56. LéderersMarczali helye... ,, il.m. 467.o. 	. 

57. Az Ujkor.. ,. I. 344-50.0. , 	 . 

58. Re9uinya. Géza: Kétes , a.:..datok Colombus életérAl. 

Budapesti , Szemle, 189o. ./63.k./ 448. . 62.o. 

59. Reményi Antal: Col.Ombus , származása és cselládja. .. 

Ka tho likus Szemle, 1903. II. 1107-1.123.o. 

6o. A közjegyzői akták alapján jut el eredményéhez. Jbl is,► 

meri ,a  korabeli rendeleteket, törvényeket. Példá- 

41 az olaéz törvények szerint végrendeletnél csak 

teljesjogu/25 éves /.lhhet tanu, 's 17. évtől kap . 

az if ju bizonyos állampolgára. jogokat. Ha hiány.. 

zik 'egy személy neve az aktáról, . akko r az még 



nincs 25 éves. Recényi gondolatmenete a következő 01471 mér-
jus 25. -én felesége/ti. Kolombusz apjának/, Susanna a 

pontanarossából ..való néhai "Giacomo" leánya is megemlitte- 

tik és mint Domenico Colombo, gyapjuszövő hites neje 

van jelezve. Arról van szó, hogy a legközelebbi roko-

naival.együtt...egy házeladáshoz beleegyezését adja. 

Legidősebb fia, Colombus Kristóf, mé .g , hiányzik a  tanuk 
közül; tehát még, nem volt 25 éves. Eszerint 1446 máj. 

25-e után kellett születnie , mert még nem volt teljes 

koru." "De 1472 márt. 20-án már mint teljes jogu tana  

Lép fel egy végrendelkezésnél Savonában.. ..Ha pedig 
teljeskoru.volt, nem születhetett 1447 márt. 20-a u-

tán " 

61. V.ö. Magidovicsy Nagy földrajzi felfedezéseke. miivével. 

Bp. 1963. /Gondolat:Siker könyvek/. 12--13 _.o. 

88ményi cikkének hatékonyságát, bizonytó erejét csökkenti, 

- 	hogy nem jelöli meg pontosan forrásait. Kutatásai meg, 

fontolást, s további ellenőrzést követelnének. 

62. Reményi Antal: A Szent Szövetség hadjárata II. Szelim 

szultán ellen. Bp. 1903. 	. 

63. uo. lo8.o. 

64. uo. 7-9.o. 

65. "rf" : Egy . spanyol realista festő. Budapesti•Szemle, 

189o. 64.k.. 20-30.o. 	 . 

66. uo. 213. 

67. W.G. t VeLasquez. Budapesti Szemle, 19o8. 134.k. 

392.415.0. 	 . 

68.Károlyi Árpád» Az igazi Don Carlos. Budapesti Szemle, 

1892. 7o.k. 223..53.o. 



69. Büdínger: Don Carlos Halt und Tod. Wien, 1892. 

7o. Károlyi i.m. 225-25.o. 

71. . uo. 232.o. 

72. Baltagi Aladár: A spanyol inquisitio. Akadémiai Érte. 

sitő. 19o4. XV. k. 12. . füzet, 533.50.0. 

73. uo. 546.0. 

74. Hasonlóságot mutat eszemlélet Rákosi. Jenő "egységes 

magyar nemzet"—et követelő szemléletével,V.ö. 

A magyar nacionalizmus kialakulása és története. 

Bp. 1965. 171.o. 
75. Baltagi l.m. 	537. 0. 

76. uo. 55o.o. 

77. uo. 550.0. 

78. A korszellem, az uralkodó eszmék, az örök faji sajá-

tosságok hangsulyozása , a rendőrállam ideali— 

zálása mindenekelőtt Ranke hatását, mutatják. 

79. Ballagi i.m. 542.44.o. 

80. Petrányi Ferenc:  Az inkvizició. Kaloc .sa.19o8. 

uo. 5.o. 
uo. 32.o. 

83. uo. 7o-72.o. 	 . 

84. Lukács  József: Felolvasáspk a váczi katholikus liczeum— 

ban. Az inkvizició c. rész. Vác. 1906.  29-46.o.  

85, 	uo. 29-30.0. 	. 	 . 

86. uo. 31.0 .  
89. Radu Sebestyén: V. Károly császár és a protestantizmus. 

Szamosujvár. 1889. 	 , 

88. uo.• 33, 69.0. 	 . 

89. V.ö.Mérei Gyula: Szekfii Gyula .történetszemléletének bi- 

rálatához. Századok, 1960. 18o-257.o. 

81.  

82.  



eav , 	uo. 70-71.0.  
91. .Szilágyi Sándor: Egyetem: történet I—III. Bp -. ,1889, . 

92. uo. Bevezetés  

93. • u.o. 36.37.o.  

94. .ua. 68.o.  

95. uo.  

96. Bárczai C1s2káir: Világtörténet,, Bp ,  1897.  

97. Waldmaan Györg<y. Egyetemes történelem II. Ujkokr.  

Bp. 1906.  

98. Cseh %joss Világtörténelem aII. Pozsony 19o1 ,.  ... 

994 Sebestyén Gyula:  Egyetemes történet. Ujkor.. Bp.1906.  

27.0.   

loGi. Waldmann i.m. 7.6;26.28.o. o:  

101. Ujház3 Lázzló: Egyetemes vi.lágtörténelemBp..19b3.  

102.  

103.  

uo. 297-98.  o.  

uo.. 249.o.  

104. S®6s József: Európa az t3jkor küszöbén. .  Sa.posvár, 1917. . 

105. uo. 6-11.o. 	 ' 

106. Márki Sándor: Az Ujkor és a I,egujabb kor története.  

Bp. é. .n.  . 

l07. 	act. 5-29.o.  

1o8.. 	uo. 9o.91.0.  

1o9. 	uo. Lla.-111.o. 	 ' 

li o. 	uo.. 156.5&.P.  

111. . 	uo.  502.0: 

112. DomanoVSzi~y Sándor:
, 
 Egyetem.es történelem. II. Bp. 1911.  

uo.  

u0. 13..o.  . 

uo. 46-50.0.  



116. Egyetlen tudominyos feldolgozás eddigA J. Klein: 

.The Mesta . Cambridge:, 192o. 
117. Osuday Jenő Spanyolország története a középkorban, 

- Bp. 1914. 

124. Spanyolország törbénete.az Ujkorbant  Bp. 1915. 

uő. Déliikmerika Bp. 19o9.o. 

118 OsudaysSpanyolország az Wkerban.3•5.0. 

119. A comuneros felkelésről Jr, II.. rülöp isarnoki uralmá-
ról, az inkvizicióról, Don CarlosróL, akit apja Eat 
meg, stb. uo. 7.14.o. 

12o. rdemos lenne megvizsgálni, miért vetik el a történet-

tudeulAW ',Altai megalapozott eredményeket ewes 1i. 

berális történészek? Ezen uj eredmények mögöbb je- 

lentkező apologptikus szándék ellani reakció, tu- 

dablanság a történeti történeti irodalom nemis 

ismerése jelentkezhet, mint szempont de kielégitő 

választ nem adhat. 

121. Uolfner Pa: A történelmi fejlődés  rövid  vizlata. 
Bp. 1906, 

122. Márkus Liszlói.m. 71-72.0. 

123. Volfner 

124,, 	uo. 35-36.o. 
125. Itt nem 11-eitilagyar liberalizmusranbeszálünk. Ebben ugya- 

nis helyet foglalhatna valamilyen módan Ballagi 

éppen ugy, mint Marczali, vagy Márki. A liberaliz-

mus polaritilódása után nagyon nehéz egy fogalam 
016 bevonni az Ira sokaságit. Itt mi a klasszikus 

értelemben basználjuk e fogalmat. 

•■ 



Zv - v.  

1 	2 0 ~► l 4 	. M é r L e 	é s 	k l t e k.i tl t é•s 

1. Magyarország története t  Bp 1964. II. 361-465.0.  

fiz e1leBformradalmi, fasiszta rendszerkiépüléséhez Id Nemes  

Derső: Az ellenforradalom története Magyarországon,1919.21.  

Bp, 196'Z  

2. A szellemtörténet9. irányzattal Szigeti József:Á magyar  

szellemtörténet birálatához cimü cikke foglalkozik.  

I. rész: Filozófiai évkönyv 1932 , 155..97.  

II. •' s Filozófiai  Szemle, 1958, 215.42.o.  

3.  Mérei Gyula: Szekfü Gyula történetszemléletének birála=*  

t:$thoz, i.m. 188.o.  

4. A korszak történetirásának képe term.észetesen sokkal bo.  

nyolultabb. Ld. Istványi Géza cikkeit a. Protestáns Szemlében:  

Szellemtörténet, ne.opozitivizmus, uj történeti áne-►  

alizmus. 1938, márc. 118.24.o. 	 . 

Az uj magyar történetszemlélet kialakulásához.  

1938 ntá  j . 264.67,o. 	 .  

A harmincas évek izörténetirása. 194o Jul. 19E 6-20.0.  

S. Pl. Szá.ttya3. Dénes t  aki a jezsuiták vendégeként járt kint,  

s erről a Századokban  tudósit. századak, 1922. 152-  

163.01 A simancasi spanyol állami levéltár magyar  

vonatkozásu anyaga .. 	 . 

6. Bőle Kordél: Spanyolország. Bp. 1927.  

7. . 	uo. 3.0. 	 . 

8.  ua. 78.o.  

9. uo. 7.o.  



lo. 	uo. 21. o:  

U. 	uo.  

12. uo. 28.29.0.  

13. uo.  

14. uo. 42.0.  

$~. Juhász Vilmos.s Spanyolország ós Portugália 'Bp. 1933. . 

15. Kárösy Albin: A spanyol irodalom törbéueite. Bp.' 193o.:  

16. uo.  11e~254,v. 

17. uo. 163.0.  

18. uo. 111.o.  

19. act. 174.o.  

24. 	° 	uo. 175-76. o.  

2 L: 	uo. 196.0.  

22. 	ay. 229-30.0.,  

23. Wittman Tibor: Vitoriától Suarezig. A spanyol  ál,laaaei.~ 

mé  1e t mérlege. Filológiai Közlöny 1966. 53 ,-66.0.  

2". Juhász i.m.  

26. Szigeti i.m. Filozófiai Szemle 1958 . 241.o.  

27.Errő1 már Marx tanulmányával kapcsolatosan beszéltünk.  

28. Juhász i.  m. 400.4Y:o.  

29. uo. 41,' 43.44.o.  

3o. 	uo. 43.o.  

31.° Mérei mutat rá,. bogy Szekfünéi a faj tö.rténeti:L' fogalom  

i. m.   

32. . Juhász° i. m. 	49.0.  

33. uo. 59 ..o.  

34. V.ö. Wittman A spanyol abszolutizmus.., és Ny. Mickun  . 

A Mesta a XVIII. században, Századok, 1964. 78-106.1  

magyarul  megjelent tanulmágyaival.  

' 35. Juhász Vilmoso A nagy hóditök. Bp. é.n.  



36. , 	uo. 513.14.o.  

37. Juhász Vilmos: Világtörténet. 

38.  uo. 172, 214.o.  

39.  uo. 188••89. o.  

40.  uo. 179.82.0,  

41.  uo. 214-15.o.  

42.  uo. 318.21.o.  

43.  uo. 324. 0.  

Bp./194?/ é.n.  

44. -Tápai szabó Lászlós Az emberiség története Bp*  é.n.  

45. uo. 223.o.  

46. Igy történhet meg,  hogy az angol polgári for.radalom/257—/  

II. Fülöp korszaka elé kerül/263+•  /. Ez teszi le-  

betóvé ;, hogy a Nagy Októberi Szocialista Forra.  

dalomról szóló sorait teljesen elrejtse az első  

válágháboruról szóló fejezetbe/uo. 382.o./  

47. - 	uo. 232.o. 	• 

48. uo. 263 ..0.  

49. ~ 	 uo. 6.o.  Legfeljebb a Bibliáról szóló rész "uj". 

50. M. Prawdins. Az őrült Johanna.Ford. Juhász Vilmos.  

Bevetető tánulminy: Balla Antalt A spanyol nagyba-  

taiom., 	Bp .. 1939.  	 . 

51. . 	uo. Bevezetés XIII. o.  

52. uo. XVI. o.  

53• 
 

up.  XVII.I.  o.  

54.. 	uo. XVIII. o.  

55. Ezt bizonyitják a gyarmatokról szóló fejezetek, melyek.=  

ben a spanyolok poz3.tiv tetteiről bészél. uo.XCX.o  

56. Az ujjáé.rtékelést egy sorozattal kivánják szolgálni:  
"A keresztény éegyház története"  

57. Kiadták Bp, 1940.  



58. Csóka 	7.444,0. 
59. uo. 93.0, 
6 6 . 	 uo. 61.o. 
61. uo. 172,78.o.  

62. uo. 291.0. 

63. uo. 27o«.7Lo. 

64. uo. 271-73.o.  
65.'Te*raésztesen ebben van reális megfigyelés is, hiszen a 

többi gyarmatositás sea folyt szelídebben. 

66. Ijjas Antal: Az egyház és az uralkodói abszolutizmus. 

Bp. 1941. 

67. 	uo. 43.0.44.o. 
	r 

uo.  

69. Kiadták Bp.  1944, 
70. Is tványi:Az u j magyar történetszemlélet...  C.  , tanudimány. 

Ki kell azonban hangsulyozni, hogy' bár az egyé. 

ai akavat és társadalom fejlődése közt ellen-

tét van, a történelmi materializmus bebizonyi-

t; otta, hogy bizonyos feltételek kiint, tudorrá- 

nyos megalapozottsággal, a társadalomban is ,l.e-

het tudományosan előre látni. 

LöaIrinyi Károly: Hajnal István szociológiai történetszem. 

leletéről. Debreceni KL2E Történeti Intézetének 

évkönyve,, 1962. 167.183.P. 

7Z.Ha jnal István: Az. Ujkor története.Bp. 1936. 
72. úo. 664.o. 

73. uo. 135.o. 

74. uo.  57 o. 	 . 

75. uo. 300.01.0. 

76.Hajnal jól. sejti +meg, hogy a spanyol abszolutizmus extra- 

68. 



vertált jellegü., kixlaő forrásokból táplálkozott. 

77. • 	uo. 5.0. 

78. uo. 236-37. o'. 

79. uo. 236.0. 

80. uo. 14.o. 

81. uo. 

f32. Tolnai Világtörténelme. lo--»13.k. Bp. é.n.Nii az  1927-ben 

induló uj kiadást használtik. 

83.  uo. lo.k. 9o, 	133.o. 

84.  uo. 139.0. 

85. . uo. 215-16.o.  

86.  uo. 	7.2.k. , 49-5 o. o. 

87.  uo. 12.k. 56-'58 !  1o6-1o7. o. 

$8. ua.  12.k. 296, 	13.k.  . 49.o. 

89. Ember  István: Világtörténelem SÍI. Bp. 1929. 

9o. 	uo. 3.0. 	. 

91. uo. 22.o. Meg  keli jegyezni, hogy ezek az is- 

mérvek csak a centralizált államra jellemzőek. 

92. uo. 	o. 

93.  uo. 67.o. 

9,w Horváth  Jenő:  Világtörténet. Bp. 1936. A bibliográfia a 

311-55.0. 

pl. a Zoo. o.: Horváth szerint Don Juan II. Fii.l öp gia 

volt, 	. 

96. uo ♦ 197.0. 	.. 

97. Horváth, Jena: .A modern Amerika  története Bp. 1928. 

98.. Kárpáti . Emil: V. Károly keleti politikája.  Kolozsvár. 

194?. 

99. Horváth-.arragi: Világtörténeti lexikon. Bp. 1943. 

loo. pl. I.k. 36o, 372, 374, 383, 384. ' 	 . 



101. Seltman Rezső: Az inkviziciö a történelmi kutatások 

megvxlágitásában, Szdzadunk,. 1928. i.sz *  1-14.o. 

1o2. 'Századunk 1. sz: 

1o3. Havas Károly : Az inkvizició története. Bp. 1928. 

1134. Ch.H. Lea: History of the Inkatition in the Middle 

Ages c. könyvéről van szó.  

1o5. Seltman .  i.m. 	4«00 

106. 	uo. 3.a: 

lo7. 	uo. 6.8, o. 

108. 	uo. 6.0. 

109, 	rim. 14.o.  

110. uo. 7.0. 

111. uo. 11.o. 	. 

112. Ehhez még hozzá  kell tennünk a magyarra forditött cuun.► 

kákat, melyékről ne at beszéltünk, de melyek nagy- 

mértékben ságitették a spanyol történelem  aegis. 

merését. Pls(3Antu világtörténete, 1853,t61 kiadva, 

Bumüller János': Világtörténet I- ►Ii. Pest,1854-3. 

Weis Ker. János süilágtörténete, 24.k.Uagybecke. 

rek, 1903.  

Endrei Zalán 'sA. világ történelme. 4.k. Bp. 19o7. 

Sok adatot találhatunk a zsidóság történelmével foglalkozó 

mü.vekben=Venétianer Lajosa zsidóság szervezete az  

európai államokban. Bp. 19o2,, és a Szabolcsi Miksa 

által szerkesztett:A zsidók egyetemes°történeto. 

Bp. W o$.  

113. Ez az irányulás annál is érthetőbb, mert az uj magyar 

történettudomány harcot  kellett  hogy inditson a 

a .klerikális, antiszemita, nacionalista sze©léleti,i 



történetirás.ellen, s e harcban csupán a liberális 

képzetekre, sablonokra támaszkodhatott kezdetben. 

114. Komjáti Miklós.Ma .kkai László: V3.lágtörténelemBp. 1945• 

115. Bónis György: A spanyol inkvizició, Ílet és Tudomány 

1962 .. 14.sz. 436..39.0. 

Kulcsár Zsuzsa: A spanyol inkvizició. Világosság.1962. 

12. s z. 24-32.o. 

uő. : Inkvtziciö és boszorkányperek. Bp. 196o. 

116. . Az emberiség története. Bp. é.n. A Kultura Világa so» 

rozat, Fenyő Béla: Kolombusztól Castroig. Bp. 1960. 

117. Bár ezek sem feltétlenül: Ny. Mickun:A Mesba aXVIII. 

században.ciwü tanulmánya éppen, mert a kérdést 

nem folyamatában vizsgálja, tévutra jut akkor, 

amikor  a XVIII. században a Mesta előretörését á1- 

iapitja meg, s a kisajátitásokat teljes egészében 

a Mestának tudja be. Korabeli szerzők Menta--elle- 

ne* kijelentéseit tulozza el, s hozza meg követ 

keztetéseit. 

118: Wittman Tibmr:Esparta ea la "Monarquia Espanola"de Can- 

	

panella, 	 . 

O.  A spanyol abszolutizmus néhány vonása a  XVI.  

században, Acta Univ. Szegediensis.Acta.  Bistoric } 

T. XV.. Szeged, 1964.  

uő. Reflexiones sabre la derrota del tabaco en 1as 

Antillas/siglos XVII ►XVIII./ T.XVIIZ Szeged, 1965. 

uő. A kuba i  gazdaság válászuton. S$izadok, 1965. 

	

783. 3o4. o. 	 . 

uő. Apuntes sabre los metodos de investigation de 

La  decadencia Castellana/siglos XVI—XVi1/. Nouvelles 

Études Historiques. Bp. 1965. 243-6o.o. 



ub. VitorS.ától Suárezig. A XVI. századi Spenyol áLla*- 

elmélet mérlege. Filológiái Közlön,y t  1966. 53-66: pl 

utí: A monokulturák történetéhez a Karib térdégben és 

Venezueléban/hVI—XVIII.sz./ Acta Histbr9.ca.T.XXIZ. 3..25.0 


