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BEVEZETÉS

hogy a történész 
elkerülhetetlenül

Szent meggyőződésem, 
munkáj a 
szubjektív, 
egészében az.

mindig
legalábbis az enyém teljes 

Ez persze nem jelenti azt, 
hogy ne tennék meg mindent, ami csak tőlem 
telik, azért, hogy a lehető legjobban 
közelítsek ahhoz, amit - szövegünkhöz, e 
képzelet szülte szellemi termékhez 
viszonyítva - "valóságnak" nevezhetünk." 
(Georges Duby)
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a) A témaválasztásról

Latin-Amerilca XX. századi történetével foglalkozó

kutatók1 többször leszögezték már, hogy az 1930-as években 

megváltozott a kontinens életét alakitó gazdasági, 

társadalmi folyamatok iránya. Az exportorientáltsággal 

szemben a befelé fordulás jelentkezett fő tendenciaként,

báráltalában az 1929-33-as világválság hatását tükrözve,

időbeli) eltéréseketegyes országokban bizonyos (pl.az

mutatva2. Brazília esetében az átalakulás Getúlio Vargas

(1883-1954) nevéhez, illetve az általa fémjelzett évek

1930-tól 1945-ig terjedő időszakához kötődik, mely a

módonváltozatostörténeti elemzések sokszor és

feldolgozott témájául szolgál. A közel húsz esztendő alatt, 

mig Vargas irányította a brazil politikát, különböző

minőségben állt az ország élén. E.B. Burns felosztásával

élve: 1930-tól 1934-ig mint az ideiglenes kormány feje,

aztán 1934-től 1937-ig mint a Kongresszus döntése alapján,

majd 1937-tőlalkotmányszabta jogkörrel rendelkező elnök,

1így például KÁDÁR Béla: Latin-Amerika gazdasági 
dilemmái. Budapest Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1977. 
ld. A befelé forduló növekedés szakasza cimű fejezetet. 
KOLLÁR Zoltán: Dél Keresztje alatt - Latin-Amerika 
latinamerikanizálódása. Budapest, 1996. Id. a Periférikus 
kapitalizmus Latin-Amerikában és a Modellváltások és 
gazdasági ciklusok cimű fejezeteket.

2Vö. ANDERLE Ádám: Nemzettudat és kontinentalizmus 
Latin-Amerikában a XIX. és XX. században. Budapest, 
Kossuth, Könyvkiadó 1989. 226.0.
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1945-ig mint diktátor, és végül, 1951-től 1954-ig mint a 

nép által választott elnök, akinek hatalmát ismét alkotmány 

szabályozta.3 A Vargas-korszak 1937-től 1945-ig terjedő 

periódusát az Estado Nővo (Új Állam) névvel szokás jelölni, 

mely bár elnöki puccsal vette kezdetét, mégis sok 

szempontból az 1930-ban, Vargas hatalomra jutásakor 

elkezdődött változások szerves folytatásának tekinthető, 

amint Francisco Campos egy interjúban kijelentette: "... a 

'30-as Forradalom valójában csak 1937. november 10-én ment 

végbe"4 A főideológus kijelentésével egybecseng a jelenkori 

történész, John D. French véleménye, aki a szociális és

munkástörvényekről szólva megállapítja, hogy a '30-as évek 

elején kibontakozó vargasi kormánypolitika csak az Estado 

Nővo által vált koherens rendszerré.5

Az Új Állam a későbbiekben még hosszú ideig éreztette 

hatását a brazil politikai életben. Joäo Cruz Costa 1956-

"Majdban megjelent könyvében igy irt erről: 

negyedszázad múltán (melyből nem hiányoztak a jelentős

egy

3Edward Bradford BURNS: A history of Brazil. New York
290.o.- London, Columbia University Press, 1970.

4"...a Revolugäo de 30 só se operou, efetivamente, em 
10 de novembro de 1937" Mauro MALIN és Marcos PENCHEL 
idézi F. Campos kijelentését a róla szóló tanulmányban, in 
Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro 1930-1983. 
coord.: I. BELOCH és A. ALVES DE ABREU. Rio de Janeiro, 
Forense-Universitária - Finep, 1984 . 1. vol. 578.0.

5Vö: John D. FRENCH: The Populist Gamble of Getúlo 
Vargas in 1945. Political and Ideological Transitions in 
Brazil, in Latin America in the 1940s. ed. : David ROCK. 
Berkeley, University of California Press, 1994. 146.o.
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történelmi fordulatok:), 1930. eseményei még mindig 

éreztetik: hatásukat. Sok vezető személyiség, aki szerepet 

játszott az akkori folyamatokban, ma is él és aktiv. 

Azonban néhányan már hiányoznak,..."6 A kontinuitást 

nemcsak egyes személyek jelenléte biztosította. Elég csupán 

például Vargas munkástörvényeinek hatására utalni, melyek

az 1980-as évekig meghatározták az ipari foglalkoztatás 

szabályait Braziliában.7 "A kollektiv memória, a hétköznapi 

emberek emlékezete által, őrzi a korszak néhány, akár 

ellentmondásos jellegzetességét: a cenzúrát; Filinto Müller 

rendőrségét; a Volta Redonda erőmű építését; a trabalhista

törvényeket; a Vasco da Gama stadionban rendezett

munkásfelvonulásokat; a Rio de Janeiró-i Nevelési és

Kulturális Minisztérium épületét; Villa-Lobos alakját; a

Rádió Nacionált; Carmen Mirandát; Zé Cariocát és,

Vargast."8 Atermészetesen, folytonosságot az egyes

6"After almost a quarter of a century (in which there 
were important adventures in our history) , the events of 
1930 still alive and active. Some, however, are already 
missing,
Brazil
Evolution of National History. Berkeley & Los Angeles, 
University of California Press, 1964. 269.o.

Joäo Cruz COSTA: A History of Ideas in 
The Development of Philosophy in Brazil and the

I»

7Vö. Thomas E. SKIDMORE Peter H. SMITH: Modern 
Latin-America. New York - Oxford, Oxford University Press, 
1992. 168.0.

8nA memória social, representada pela lembranga do 
homem comum, guarda alguns tragos, ainda que 
contraditórios, do período: a censura; a policia de 
Filinto Müller; a construgäo de Volta Redonda; a 
legislagäo trabalhista e as manifestagöes operárias no
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személyek: mellett maga az államszervezet, a hivatali 

testületek, a bürokrácia is képviseli, melynek, ha 

csúcsvezetői cserélődnek is, az apparátus állandó, 

személytelen marad. Megtörténhet, hogy korábban elindított 

programokat visz. tovább.

Ahogy műit az idő és növekedett a történelmi távlat, 

úgy vált fokozatosan a Vargas-éra elemzése a történetírás 

tárgyává. Az Estado Nővo értékelésére is sor került, 

gyakran és nem is alaptalanul, a korszak hasonló 

berendezkedésű európai államaival való összevetés 

keretében. A kutatók között brazilok, észak-amerikaiak,

franciák, lengyelek éppen úgy vannak, mint magyarok. Ez

utóbbiak érdeklődése, ahogy a Latin-Amerika kutatásban

Braziliával kapcsolatban is elsősorbanáltalában, a

munkásmozgalom, a politikai pártok és a magyar emigráció

története, az ideológiai háttér tekintetében pedig a 

populizmus kérdése felé fordult.9 így a művelődés-, a

kultúrtörténet szempontjából mondhatjuk: a befogadó vagy

elszenvedő rétegeket vizsgálta. Ettől eltérően mi a

о prédio do Ministério daestádio do Vasco da Gama;
Educagäo e Cultura no Rio de Janeiro; a figura de Villa- 
Lobos; a Rádió Nációnál; Carmem Miranda; Zé Carioca; e,
obviamente, Vargas." Lúcia Lippi OLIVEIRA - Monica Pimenta 
VELLOSO Angela Maria de CASTRO GOMES: Estado Novo - 
Ideológia e Poder. Rio de Janeiro, Zahar Editores, 1982.
7.0.

9Vö:ANDERLE Ádám: 
kutatások harminc éve. Vitaanyag. Szeged,

A magyar Latin-Amerika története-
1996.
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témául választott viszonylag rövid periódusban a működő

kultúrát alakitó/átalakitó erőket szeretnénk bemutatni.

Új ÁllamA dolgozat Írásakor jellemzéséreaz

vállalkozunk, azonban kulturális élet folyamataina

keresztül. Arra keresünk választ, hogy a művelődés terén

milyen eszközök álltak a brazil Estado Nővo szolgálatában; 

hogyan érvényesültek ezen a stratégiai jelentőségűnek

tartott területen az egyéb vonatkozásban jól ismert

szempontok, a nemzetiesítés (nacionalizagäo) gyakran,

mint nyelvi kérdés és a központosítás (centrallzagäo); 

hatalom befolyásolnimiként próbálta embereka az

gondolkodását; hogyan igyekezett felgyorsítani 

("melting pot") működését,

s az

"olvasztótégely" egy

múltikultúrális amerikai társadalom egységesítése,

brazilosítása (brazllizagäo) érdekében.

"Brazília a kontrasztok országa. Gazdasági életében 

[...] egymás mellet létezik a sertáo [vadon] primitív 

világa, az interiorbeli [a szárazföld belsejében lévő] 

városok középkorias gazdasága és a modern civilizáció a

jellemzi

gondolkodásmódot is."10 A kulturális tarkaság, az etnikai 

összetétel színessége, a faji keveredés, illetve az egymás

nagyvárosokban. Ez sokszínűséga a

10"Brazil is a country of contrasts. In its economic 
life, [...] exist side by side the primitive world of the 
sertäo, a medieval economy in the towns of the interior, 
and a modern civilization in the cities. The same holds 
true in the realm of the intellect." J. C. COSTA i.m. 
277.0.
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mellett élő, jobban vagy kevésbé asszimilálódó bevándorló 

csoportok miatt is fokozódott. Ezek, különösen a magyar 

közösségek helyzete, mint kiegészítő kutatási terület 

szintén részét képezi témánknak olyan módon, hogy azokra a 

célokra és eszközökre (törvényalkotás, az intézményrendszer

átalakítása, propaganda) irányítjuk a figyelmünket, melyek 

az Új Államban a homogenizálást szolgálták.

Vizsgálódás közben keressük azokat a kapcsolódási 

pontokat is, melyek az Estado Nővo illetve a brazil

történelmilatin-amerikaisaj átosságait

perspektívába helyezve egy, az egész kontinensen újdonságot 

jelentőjáramlattal kötik össze, s melyről Anderle Ádám igy 

ir a populista pártok vizsgálata kapcsán:

fejlődés

modern"E

tömegpártok programjai és ideológiái - úgy látjuk - Latin- 

Amerika politikai történetében először tartalmazzák azt a

tömegek tudatának formálása, 

befolyásolása a politizálás, a "politikacsinálás" döntő 

feladata. Ebben nagy szerepet kaptak az identitástudat 

szempontjai is; kivált a nemzet kérdése, a nemzet eszméje, 

amely e szociális összetételükben igen heterogén pártok 

számára politikai kötőanyagként, cementként szolgált."11 

Igaz, Horváth Gyulával egyetértve, meg kell jegyeznünk azt 

is, hogy Braziliában a populizmus 1945 előtti szakaszának 

jellemzője éppen az volt, hogy a nép és az államvezetés

felismerést, hogy a

■^ANDERLE Á. : Nemzettudat és... i.m. 229.0.
7



közti kapcsolattartásra nem létezett szervezett párt

(közvetítőknek az államszakszervezeteket szánták)12, tehát a

"politikacsinálás" sem egy populista párt, hanem az állam

feladata lett. E sajátos brazil helyzet részleges

j ellemzésére törekszünk éppen

kultúrpolitika elemzése során. A kulturális kérdéseket 

azonban átfogóan, a vezető személyiségek13 életútján,

továbbiakban, aa

tevékenységén, illetve az oktatásügy, a sajtó, a rádió, a 

helyzetének vizsgálatán

bemutatni, mivel egy ilyen áttekintés újdonságot jelenthet 

az Estado Növoval foglalkozó szakirodalomban.

film keresztül szeretnénk

12Vö. HORVÁTH Gyula: 
című előadása. Elhangzott 
Szemináriumon, 1994. V. 13-án.

A populizmus Latin-Amerikában 
Szegeden, a Mariátegui

13A dolgozatban szereplő személyek esetében a születés 
és halálozás évét a rendelkezésünkre álló információ 
függvényében közöljük.
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b) Historiográfia

1. Források

70-es évek közepén összefoglalta 

a brazil történettudomány történetét14, arról panaszkodott, 

hogy országa történelmét nagyrészt angolul irták/irják meg. 

Mig a britek főként a kölcsönös gazdasági kapcsolatokra és 

a rabszolga-kereskedelem kérdéseire koncentrálnak, addig az 

észak-amerikaiakat elsősorban a huszadik század érdekli, a

A. J. Lacombe, aki a

franciák pedig a gyarmatosítás problémáival foglalkoznak. 

Egyrészt amerikai ösztöndíjasok százai kutatnak Brazíliában 

különböző történelmi, társadalmi, gazdasági és irodalmi 

témákban. Másrészt a brazil fejlődés bizonyos kérdéseit -

könnyebb Észak-Amerikában megismerni, 

ahol a könyvtárak mikrofilm állományán folyamatosan gyűjtik 

a témára vonatkozó levéltári és könyvtári anyagot, mint a 

kutatóközpontokban, 

forráshiánnyal küzdenek az új könyvek beszerzésekor.15 Nem 

véletlen tehát, hogy az Estado Növő történetével 

kapcsolatban is számos kiadvány, tudományos munka jelenik 

meg nemcsak Brazíliában, hanem világszerte. Igaz ugyan,

Lacombe szerint

mindigbrazil ahol szinte

14A témáról még ld. Jósé Honório RODRIGUES: História e 
historiadores do Barsil. Säo Paulo, Flugor, 1965.

15ld.: Américo Jacobina LACOMBE: Introdugäo ao estudo 
da história do Barsil. Säo Paulo, Editora Nációnál 
EDUSP, 1974. 200-203.o.

9



hogy T.E. Skidmore a '70-es évek közepén még a következőket 

irta: "Az 1937. novemberében bevezetett autoritárius Estado 

Növő története még megírásra vár. [...] Bőséges kiadatlan

kutatót, aki az 1937-1945 közöttiforrásanyag várja a 

időszakkal kiván foglalkozni. >46 Azóta rangos publikációk

különbözőkorszakkörüljárjaegész

jellegzetességeit, más és más szempontok alapján, egyre

asora

részletesebben tárva fel ezt az izgalmas történelmi

periódust. Az eltelt évtizedek némileg módosították az 

érdeklődés okait, ám intenzitását nem csökkentették.

A nyolcvanas, kilencvenes évekre a Vargas-korszak élő

tanúi megfogyatkoztak ugyan, de ezzel párhuzamosan a

korábbannyíltak megelőtttörténészek asorra

hozzáférhetetlen magánlevéltárak, javítva ezzel a brazíliai 

kutatási feltételeket. így a szubjektív, személyes 

reflexiók helyét (interjúk, visszaemlékezések) egyre inkább 

a dokumentumokon alapuló tényfeltárás veheti át.

Elérhetővé vált például a számunkra igen fontos

Gustavo Capanema archívum, az Estado Nővo egykori nevelés-

és közegészségügyi miniszterének gyűjteménye, mely 1978 óta 

a brazil legújabbkori történelem kutatóközpontjában, a

i6«The history of the autoritarian Estado Növő,
launched in November 1937, has yet to be written, 
wealth

[. . •] A
material awaits theunpublished

researcher who focuses on 
741.0. Thomas E.
(1889-1964) I-II. in HISPANIC AMERICAN HISTORICAL REVIEW 
1975/4.sz. 716-748.0., 1976/1.sz. 81-109.o.

of source
1/740-the 1937-1945 era."

SKIDMORE: The Historiography of Brazil
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Centro de Pesquisa e Documentagä em História Contemporänea 

do Brasil da Fundagäo Getúlio Vargas (CPDOC) anyagában

található. A mintegy 200.000 tételből (iratok, fotók,

sajtókivágatok stb.) álló együttes részét máregy

publikálták. Ebből a körből a dolgozat megírásakor két, 

témánk szempontjából alapvető jelentőségű munkát, mint

felhasználtunk.17forrásgyűj teményt ispublikált

Részletesebben nem térnénk itt ki a Latin-Amerikával

kapcsolatban sokat emlegetett nehéz kutatási feltételekre, 

a kint tölthető idő rövidségére, a közép-európai kutató 

számára sokszor leküzdhetetlen akadályt jelentő földrajzi

távolságra, csak azt szeretnénk hangsúlyozni, hogy a

publikált forrásoknak igen nagy jelentőségük volt munkánk

során.

Egy másik fontos kézirattár is hozzáférhetővé vált

1993-tól. Az I.E.B. (Instituto de Estudos Brasileiros da

Universidade de Säo Paulo) gyűjteménye. Ez, többek között, 

olyan személyiségek iratait őrzi, akik jelentős szerepet 

játszottak a kulturális életben az Estado Nővo idején,

például Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Graciliano

Ramos vagy a számunkra talán legfontosabb, Fernando de

17Estado Novo, um Auto-retrato (Arquivo Gustavo 
Capanema) org.: Simon SCHWARTMAN, Editora Universidade de 
Brasilia,
SCHWARTZMAN

1983.) és a miniszterről szóló monográfia, S.
Vanda MariaHelena Maria Bousquet BOMENY 

RIBEIRO COSTA: Tempos de Capanema (Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, Säo Paulo: EDUSP, 1984.) forrásidézeteit a hozzá 
kapcsolódó Breviáriummal.
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Azevedo.18. Érdekesek észak-amerikai kortársának, Kari

Loewens teinna к a megfigyelései is, aki munkájában19 a teljes

vargasi politikai rendszerről adott áttekintést, egy

kívülálló kritikus és távolságtartó módján, ám alkotmány- 

és törvényelemzéssel alaposan alátámasztva.

Természetesen számunkra is elengedhetetlen volt a

köztársasági alkotmányok és a témánkkal kapcsolatos 

törvények szövegének ismerete.20 Ezen kivül -speciálisan a

bevándorlással kapcsolatban használható - Anibal Martins

Alonso könyve21, aki jegyzetekkel ellátva teszi közzé a

külföldiekre vonatkozó törvények szövegét.

A statisztikai adatok forrása elsősorban az Anuário

Estatístico do Brasil (Rio de Janeiro) és az Anuário

Estatístico do Säo Paulo (Säo Paulo), valamint a brazil

iaEgyébként az ő grandiózus munkája, az A Cultura 
Brasileira (Rio de Janeiro, IBGE, 1943.) elengedhetetlen 
forrása a brazil kultúra tanulmányozásának

19Brazil under Vargas. New York, The Macmillan 
Company, 1942.

20Az alkotmányok szövegét
gyűjtemény: Constituigöes do Brasil org.: Fernando H.
Mendes de ALMEIDA. Säo Paulo, Edigäo Saraiva, 1961. A 
törvényeket a Colegäo das leis de República dos Estados 
Unidos do Brasil (Rio de Janeiro, évente) cimű kötetekben 
illetve a hivatalos közlönyben, a DIÁRIO OFICIALban (Rio 
de Janeiro) tették közzé.

közli következőa

21Estrangeiros no Brasil 
atualizada (Rio de Janeiro 
Bastos s/a. I960.)

legislagäo anotada e 
Säo Paulo, Livraria Freitas
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külügyminisztérium évkönyve22 volt. A rendszeres, 

évtizedenkénti, modern népszámlálást egyébként csak 1940- 

től vezették be Braziliában, irányítását az IBGE (Istituto 

Brasileiro de Geográfia e Estatistica) végezte.23

Az áttekintett újságok, folyóiratok közül számunkra a

legfontosabb az Estado Növő fő ideológiai folyóirata, a 

CULTURA POLÍTICA (1941-45.) és a hozzá kapcsolódó

reprezentatív különszámok, mellékletek voltak. Ezen kivül

felhasználtuk még a korabeli lapok egyes Írásait, így

például

beállítottságú DIRETRIZES hasábjairól. A brazil politikai 

élet magyarországi reflexióira illetve az ottani magyarok 

helyzetére vonatkozólag pedig a KÜLÜGYI SZEMLE, a KÜLÜGYI 

KÖZLÖNY, a KÜLÜGYI ÉVKÖNYV és a PANNONHALMI SZEMLE24

katolikus A ORDEM, baloldalia vagy a

korabeli évfolyamaiból illetve brazíliai magyarsága

lapjaiból, elsősorban a DÉLAMERIKAI MAGYAR HÍRLAP és a 

DÉLAMERIKAI MAGYAR ÚJSÁG hasábjairól tájékozódtunk. Fontos 

forrás együttesnek bizonyult Külügyminisztériuma

22Brazil Resources, Possibilities. (Rio de Janeiro,
1946.)

23Vö. Thomas W. MERRICK Douglas H. GRAHAM:
Population and Economic Development in Brazil 1800 to the 
Present. Baltimore London, The Johns Hopkins University
Press, 1979. 316.o.

24Az első magyar bencés, Szelecz Arnold (1900-1972) 
1931. március 23-án érkezett Säo Paulóba. Ettől kezdve 
1942-ig rendszeresen küldött a PANNONHALMI SZEMLÉNEK 
Brazíliáról szóló beszámolókat. Tevékenységéről bővebben 
ld. A magyar bencések 50 éve Brazíliában. Säo Paulo, A 
Szent Gellért Kolostor kiadása, 1981. 5-10.o.
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sajtóosztályának illetve a IX., a külföldön élő magyarok 

gondozását ellátó osztályának anyaga a Magyar Országos 

(továbbiakban

szerepeltek még azok a kiadványok, melyek az Estado Növő 

idején Vargas személyét vagy a rendszer politikáját 

népszerűsítették, igy például J.M. Bello, F. Galváo, A. M. 

Rego vagy W. Hoffmann-Harnisch Írásai. Ezen kívül sok

közöttForrásainkO.L.).Levéltárban

háttérinformációval szolgáltak és a téma feldolgozását 

színesítették a brazilok és a rövidebb-hosszabb ideig kint 

élő magyarok visszaemlékezései. Például H.J. Ferreira 

szülővárosáról, Anápolisról írott könyve25, id. Boglár Lajos

emlékiratai26, a Brazíliát járt idős kommunisták lejegyzett 

elbeszélései27, illetve a magyar emigráció tagjaival

folytatott személyes beszélgetések anyaga.

2. Szakirodalom

történetiA Vargas-korszakra vonatkozó általános

összefoglalások közül igyekeztünk olyanokat felhasználni,

melyeknek szerzői módszer, beállítottság, érdeklődési kör

25Anápolis 
Federal Centro Gráfico,

Sua vida, seu povo. Brasilia, Senado 
1981.

26Magyar világ Brazíliában. A múlt századtól 1942-ig. 
Budapest, 1997.

27A brazil változat 
világháború 
szerkesztésében (kézirat). Szeged, 1988.

Magyarok Sáo Paulóban a két 
Visszaemlékezések KACZÚR Ágnesközött.
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Icülönböznelc egymástól. Közülük: érdemestekintetében

kiemelni néhányat. Az Estado Növő egykori hívének, J.M.

Bellonak28 illetve Leónciomarxista történésznek,a

Basbaumnak29 kötetét olvasva egyaránt érzékelhető politikai 

meggyőződésük. Ez határozza meg az Új Állam értékeléséhez 

való viszonyukat. Mig az előbbi elsősorban a rendszer 

eredményeit méltatja, az utóbbi diktatórikus jellegét

könyvében30, melybenSeitenfushangsúlyozza.

elsősorban külpolitikai, diplomáciatörténeti szempontból

R. A. S.

elemzi a korszakot. Főként a belpolitikai folyamatok

(társadalmi rétegek, emigránsok helyzete stb.) alakulását 

vizsgálja Edgard Carone31. A fent említettek közül ő

foglalkozik legtöbbet a kultúra kérdéseivel, legalábbis

általános jellemzőivel. A Boris Fausto szerkesztette átfogó

tanulmánygyűj temény, História Geral da Civilizagäoa

Brasileira. 0 Brasil republicans I-III. második32 és

28A History of Modern Brasil (1889-1964). Stanford, 
Stanford University Press, 1966.

29História Sincera da República de 1930 a 1960. 
Paulo, Alfa-Omega, 1976.

Säo

30O Brasil de Getúlio Vargas e a formagäo dos blocos 
о processo do envolvimento brasileiro na II 

Editora Nációnál, 1985.
1930-1942,
Guerra Mundial. Säo Paulo,

310 Estado Novo (1937-1945) 
Paulo, DIFEL, 1976.

Rio de Janeiro Säo

32Sociedade e instituigőes 1889-1930. 
DIFEL, 1978.

Säo Paulo,
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harmadik33 kötete érinti korszakunkat. Az összeállítás

tartalma igen sokrétű, a szerzők egyes résztémák34 

feldolgozásával járulnak hozzá ahhoz, hogy az olvasó 

árnyalt képet kapjonlbrazil köztársaság koráról.

Az észak-amerikai történészek munkái közül a politikai 

pártok és az intézményrendszer történetével foglalkozik 

T.E. Skidmore könyve35; J.A. Page terjedelmes esszéje pedig

inkább a mentalitástörténet körébe tartozik36

A magyar kutatók közül Anderle Ádámnak a latin

amerikai történelem országhatárokon átívelő nagyobb 

összefüggéseit vizsgáló munkáit használtuk.37; Horváth Gyula

tanulmányaibanBrazília történetével foglalkozó

belpolitikai eseményeket, pártok történetét (BKP,

Integralista Mozgalom, népfront mozgalom stb.) és bizonyos

33Sociologia e politica. 1930-1964. u.o. 1981. Az első 
kötet alcíme: Estrutura de poder e economia (1898-1914) 
Säo Paulo, DIFEL, 1975.

34így szólnak pl. a huszas évek politikai kríziséről 
és az 1930-as forradalomról (B.FAUSTO); a városi

jellegéről,
PINHEIRO); a hadsereg (J.M. de CARVALHO)

középrétegek 
szerepéről (P.S. 
és az egyház (S.L. de MOURA) befolyásáról.

kialakulásáról, politikai

35Politics in Brazil 
democracy. Oxford University Press, 1967.

j6The Brazilians. Addison -Wesley Publishing Company,

1930-1964. An experiment in

1995.

37Munkásmozgalom Latin-Amerikában 1870-1959. Budapest, 
Kossuth Könyvkiadó, 1982. és a már idézett Nemzettudat és 
kontinentalizmus Latin-Amerikában a XIX. és XX. században 
cimű kötet.
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gazdasági folyamatokat (pl. a nacionalizáció és a 

gazdaságfejlesztés összefüggései) elemez. Írásaiból 

tanulmányköteteket38 állított össze. A latin-amerikai 

gazdaság történetéről elsősorban Kádár Béla és Kollár 

Zoltán már idézett művei adnak tájékoztatást. A brazíliai

magyar emigráció történetére vonatkozólag pedig főként

Ágnes40Ilona39 kutatásainakilletve KaczúrVarga

eredményeit használtuk fel.

Tekintve, hogy dolgozatunk egyfajta összképet kiván 

adni az Estado Növő és a kultúra viszonyáról, e kérdés

bőséges álltszakirodalomrészterületeit illetően

történetiMégis,

összefoglalásra csak a film témakörében41 és az oktatással

rendelkezésünkre. rendszeres

filmtörténetekapcsolatban támaszkodhattunk. F.Ramos

adatokban gazdag, elsősorban esztétikai, filmipari és

forgalmazási szempontból tárgyalja a mozgókép brazíliai

históriáját. A kultúrpolitikai háttér csak jelzésszerűen

38Tanulmányok Latin-Amerika történetéből. Kaposvár, 
Más Kor Kiadó, 1993. és Ültetvény és politika. Tanulmányok 
Brazília történetéből. Szeged, 1996.

39A kivándorlás irányváltozása és a magyar kivándorlók 
beilleszkedése Latin-Amerikában a két világháború között. 
Szeged, 1976. Acta Historica Tomus LVI. Magyar kivándorlás 
Latin-Amerikába a két világháború között (kandidátusi 
értekezés) Szeged, 1977.

40Brazíliai magyarság a két világháború 
(egyetemi doktori értekezés) Szeged, 1989.

között.

41História do Cinema Brasileiro. org.: Fernáo RAMOS. 
Säo Paulo, Art Editora, 1990.
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van jelen könyvében. Az oktatásügyi/oktatás- politikai 

kérdésekben a már említett Capanema-monoqráfia volt az 

irányadó. Szerzői levéltári anyagból merítve adnak képet a 

politikus tevékenységéről, egyes döntései előkészítéséről, 

hátteréről. Bizonyos fokú szubjektivitásuk éppen abból 

következik, hogy egyetlen személyiség cselekvésének 

mozgatórugóit igyekeznek feltárni. A kötet elsősorban az

oktatási kérdésekre koncentrál, igy háttérbe szorulnak

benne a kultúra egyéb területét érintő események. Kivételt

talán csak a modernizmus hatásának bemutatása jelent.

Kifejezetten a Vargas-korszak oktatásügyének történetét 

választotta témájául könyvéhez Otaíza Romanelli42. Ennek

egyfajta kronologikus folytatása Marinete dós Santos Silva

munkája.43 Maria de Lourdes Favero könyve44 pedig a

felsőoktatás kérdéseiről szól. Mindháromban az

intézményrendszer felépítése, átalakítása, 

szabályozás bemutatása a cél, 

korszakhoz kötődően. A kultúrát alakitó személyiségek 

bemutatása, az egyéni koncepciók érvényesülése kevesebb 

figyelmet kap. A Sáo Pauló-i jogi kart sajátos Vargas

törvényia

adott történelmiaz

42História da 
Petrópolis, Editora Vozes,

educagäo 
1976.

Brasil: 1930/1937.no

43A educagáo brasileira no Estado Novo. Säo Paulo, 
Livramento, 1980

44Universidade e poder - análise critica 
históricos 1930/1945. Rio de Janeiro, Achiamé,

fundamentos
1980.
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ellenes központként mutatja be J.W.F. Dulles könyve45. Ebben

az esetben nem egyszerű intézménytörténetről van szó, hanem 

a korszak politikai életébe beágyazott, igaz viszonylag 

lokalizált hatókörű (elsősorban Säo Paulo Államra

kiterjedő)^ élő, szellemi műhely működésének bemutatásáról.

Fontosnak tartjuk az A Revolugäo de 30 

internaclonal46 cimű tanulmánykötetet is, mely résztémákat 

feldolgozó, rövidebb Írások gyűjteménye. Szerzői között 

szerepel például Hannah Arendt, aki a hadsereg érdekeinek

seminário

érvényesülését vizsgálja; Luís António Cunha, aki az

oktatáspolitika 

foglalkozik; vagy Sérgio Miceli, aki a Nemzeti Nevelési

munkaerőképzés kérdéseivelés a

Tanács működéséről ír.

Az irodalomtörténet területéről elsősorban a brazíliai

modernizmus kérdései kapcsolódtak témánkhoz. Ehhez Massaud

Moisés irodalomtörténetének47 ötödik, Modernismo /1922-

Atualidades/ (Modernizmus /1922-től napjainkig/) című 

kötete kiváló adatbázisnak bizonyult. Felhasználtunk még 

egy korábbi összefoglalást is, Mário da Silva Brito

45A Faculdade de Direito de Säo Paulo e a resisténcia
Frontéira,anti-Vargas: 1938-1945. Rio de Janeiro 

Säo Paulo
Nova

EDUSP, 1984.

46Brasilia, 
kiadása, 1983.

Editora da Universidade de Brasilia

47História da literatura brasileira V.- Modernismo. 
Säo Paulo, Cultrix - EDUSP, 1989.
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tollából48, illetve Joáo Cruz Costa immár klasszikusnak:

számitó filozófiatörténetének: angol nyelvű változatát.49

Az Estado Növő ideológiai rendszerével kapcsolatban az 

Oliveira - Velloso - Castro Gomes szerzőhármas már idézett

kötete érdemel figyelmet. A könyvben szereplő tanulmányok a 

korszak szellemi életéről adnak képet elsősorban abból a 

szempontból, hogy a vezető értelmiség milyen módon vett 

részt a kultúra irányításában, hogyan viszonyult egymáshoz

propaganda

intellektuelek. E kérdéskör szegmenseiből áll össze az 

estadonovista tanok egyfajta egysége. Az értelmiség és a 

hatalom viszonyát elemzi még Sérgio Miceli könyve50 és a 

francia történész, Daniel Pécaut51. munkája is. Mindkettejük

hatalommal politika, és aza aa

alapvető következtetése, hogy a Vargas-rendszer elég nagy

számban sikeresen integrálta a vezető értelmiséget. Tagjai

részt vettek mind az adminisztrációban, mind az ideológiai

48História do Modernismo Brasileiro. 2. ed. Rio de 
Janeiro, Editora Civilizagäo Brasileira S.A., 1964.

49A szerző már idézett művének eredeti 
Contribuigäo á História das Idéias no Brasil 
Janeiro, Jósé Olympio, 1956.)

kiadása: 
(Rio de

50Intelectuais e Classe Dirigente no Brasil 1920-1945. 
Säo Paulo - Rio de Janeiro, DIFEL, 1979.

51Entre le Peuple et la Nation. Les intellectuels et 
la politique au Brésil. Paris, Ed. de la Maison des 
sciences de l'homme, 1989. A publikált, eredetileg 
portugál nyelvű forrásrészletek átvételekor a könyv brazil 
kiadását használtuk: Os intelectuais e a politica no 
Brasil. Entre о povo e a nagäo. Säo Paulo, Editora Ática, 
1990.
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háttér kidolgozásának: folyamatában. E témakör részeként 

fogható fel M.H. Capelato sajtótörténeti tanulmánya52 is, 

aki elsősorban a liberális sajtó és az Estado Növő

rendszer bizonyos ellenzékét állítja 

elénk. Szélesebb időkeretben vizsgálja az ideológia és a 

kultúra összefüggéseit C.G. Mota hires könyve, az Ideológia 

da Cultura Brasileira 1933-1974.53. Ebben a szerző a

viszonyát, így a

választott történelmi korszak periodizációjára vállalkozik. 

Az általunk vizsgált években három jellegzetes szellemi 

áramlatot különböztet meg, egyes gondolkodókhoz kötve. így

ideológia

kikristályosodása: a "brazil kultúra" ("Cristalizagäo de

G. Freyre, F. de 

Azevedo); 194 4-ben következik a Testamento de urna geragäo54

'30-as években bekövetkező folyamat egya

urna ideológia: a "cultura brasileira"

(Egy generáció testamentuma) cimű kötet és főként M. de

Andrade "kora"; 1945-ben pedig már egy új, az I. Brazil 

írókongresszuson55 résztvevő generáció Candido,(A. M.

Schenberg) időszaka veszi kezdetét.

520s arautos do liberalismo 
1945. Säo Paulo, Editora Brasiliense,1989.

Imprensa paulista 1920-

53A könyv 6. kiadását használtuk: Säo Paulo, Editora 
Ática, 1990.

54A témáról bővebben ld. 
politika cimű fejezetben.

a Tömegkommunikáció és

55Bővebben ld. u. о.
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A földrajzi határokat a Latin-Amerika más országairól 

is képet adó História Politics56 cimű tanulmánykötet 

segítségével tágítottuk ki e témában. A szerzőgárda a XX. 

század latin-amerikai modernizációs kísérleteit (pl. 

Ecuador, Uruguay), a baloldal politikai szerepét (pl.Mexikó 

és Argentína) és a populizmus általános dél-amerikai 

jelenségeit választotta tárgyául.

A kézikönyvek közül az I. Beloch és A. Alves de Abreu

szerkesztésében készült, fent idézett életrajzi lexikon 

tanulmánynak is tekinthető szócikkei jelentették a

legnagyobb segítséget.

A szakirodalmat áttekintve látható, hogy az olyan

elemzés, mely az Estado Növő kultúrpolitikájának két 

alapvető összetevőjét, az oktatást és a propaganda 

tevékenységet együttesen vizsgálná nem áll rendelkezésre.

Valamint hiányzik a két kultuszminiszter összehasonlító

pályaképe, tevékenységük kapcsolódási pontjainak bemutatása

is.

56Ed. Jorge NUNEZ SANCHES, Quito, Editora Nációnál,
1992 .
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c) A módszerről

Nemzetépités és kultúrpolitika áll a dolgozat

elmében. Mindkét fogalom egyfajta összegzést sejtet, mely a

sok és sokféle elemzés mozaikjából valamilyen egészet kiván

összeállítani. Célja, hogy bemutassa az Estado Nővot, mint

többé-kevésbé koherens rendszert (ha az volt), ésegy

kitapogassa kultúrpolitikai vonalvezetését (ha volt ilyen).

Az áttekintés módszere természetesen többfajta lehet. 

Dolgozatunkban arra törekszünk, hogy az analóg eseteket

lehetőleg összefüggésükben lássuk és egy folyamatba 

helyezve érzékeltessük. Ezért leíró módon (fenomenológia) 

követjük ugyan a brazil történelem vizsgált szakaszát, de

adott állam-modellel kapcsolatos pozitivisztikus 

oknyomozásba. a megszakítottság/megszakítatlanság kimu

tatásakor bevonjuk a hasonlatosságot is. Részben a szellem 

(tudomány, művészet stb.) alakulását tudatosan irányítani 

akaró erők munkáját követjük. Az "idea-történet" azonban 

nem nélkülözi az okolhatatlan mozgást, az akauzalitást, 

amely - nem úgy mint a természettudományos folyamatokban - 

a társadalomban vitathatatlanul benne rejlik. így a 

dolgozatban csupán arról próbálunk tudatos képet adni, hogy 

korszakunkban a hatalom birtokosai (maguk is állampolgárok) 

miként gondolkodtak sorsukról - államuk sorsáról - és merre 

akarták azt mozgatni. Összegezve: ahogy a politikusok, 

ideológusok arra keresték a választ, hogy a braziloknak

az
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"mi legyen a fejében" ahhoz, hogy megfelelő munkaerő, 

állampolgár stb. váljék belőlük, addig mi ezen útkeresés 

kikristályosodó alapelveit mutatjuk be.

A téma még akkor is nagyon szerteágazónak bizonyul, ha 

elsősorban csupán az ideológiai alap, a rendszer politikai 

szándékainak és eszközeinek bemutatására szorítkozunk. Az

eredmények, a tényleges hatás elemzése kisebb teret kap a 

dolgozatban, nemcsak a terjedelmi korlátok miatt, hanem

azért is, mert ez utóbbiak értékelése sok esetben más

jellegű, szociológikusabb beállítottságú kutatási módszert 

igényelt volna.

A nemzettéváltőztatás/nemzetépítés

kultúrpolitika tükrében vizsgálva határterületen mozgunk. 

Egy rendszer, az Estado Növő monografikus bemutatásának, 

illetve a brazil kultúra történetének, eszmetörténetének

kísérletét a

határán. A választott módszernek olyannak kellett lennie, 

mellyel egymáshoz fűzhető ez a két terület anélkül, hogy 

vitatható összefüggéseket vagy hangsúlyeltolódásokat 

teremtenénk, hogy elkerüljük a túlzó következtetéseket 

vagy, hogy valamely prekoncepciónknak megfelelően 

"szelektáljunk" a tények között. Megközelítésmódunkkal

értékelési/új jáértékelési (sőtkapcsolatban az

Bizonyoskanonizációs) problémák is felmerülhetnek.

esetekben (pl. az iskolarendszer kapcsán) ránk vár a magyar 

terminológia bővítése is. (Ezzel kapcsolatban meg kell

jegyezni, hogy mivel a források, a szakirodalom legnagyobb
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része idegen nyelven állt rendelkezésünkre, a pontosság 

kedvéért az általunk készített magyar fordítás mellett az 

idézett szövegrészeket eredeti nyelven is megadjuk.) 

Szintézisünk ezen túl azokat a kategóriákat közülük

is igyekszik

egybefűzni, melyeket az adott történelmi idő napirendre

a legátfogóbb maga az Estado Növő

tűzött és tudatosított. Minden kor megalkotja ugyanis

szintetizálható fogalmait, amelyekkel adekvátan irható le 

az adott időszak gondolati tartalma.

A fentiekkel összhangban tehát, a dolgozat alapja a

nemzetépítés szolgálatában álló 

kulturális intézményrendszer története lesz, az alkotmányok 

és a törvényalkotás tükrében. Erre épül az eszmei háttér 

bemutatása, főként két meghatározó személyiségnek, az 1930-

brazil nemzetiesítés

terjedő időszak koncepciózus1945-ig két

kultuszminiszterének gondolatai alapján.
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A BRAZIL ESTADO NÖVŐ ÁLTALÁNOS 

JELLEMZÉSE

"Arról volt szó, hogy csak nevelő 
célzattal simogatjuk meg egy kicsit, 
nem úgy mint amikor a komenista újságot 
megleckéztettük. Senki sem biztatott 
rá, de az újság csúnyán szidta a 
főnököt, erre aztán egy szép napon 
kigyulladt, és nem volt vizük a 
tűzoltóknak. Nem maradt belőle semmi. 
[...] Az újság, igen, szóval a főnök 
másnap közölte egy másik újsággal, hogy 

integralisták gyújtották fel. 
Getúlio, fogja le nekem az összes 
integralistát, hadd tanulják meg, hogy 

szabad felgyújtani 
újságját. Az ég szerelmére kérem, az 
utolsó szálig hozza ide őket. Mi akkor 
elindultunk, és hamarosan ott állt 
előtte valamennyi. Szép kis dolog 
fölgyújtani az újságot, szép kis dolog 
leégetni a komenisták újságját." (Joäo 
Ubaldo Ribeiro)

az

másoknem a
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Erős föderáció - autoritárius jellegzetességek: -
külpolitikaelnöki puccs -gazdaságirányítás 

egységes kultúra

1. Erős föderáció

Braziliának az 1930-40-es években a modernizáció

társadalomurbanizált, iparikényszerével,

létrejöttének szükségességével kellett szembenéznie. A 

szándék ennek megvalósítására évtizedek óta élt a

az

gondolkodók és a politikusok terveiben. A hatalmas

köztársaságban

centralizált Új Állam, létrehozóinak szándéka szerint, e

rendszerűföderálisterületű, a

célok fölülről történő megvalósításának eszközeként

szolgált. Alapokmánya, az 1937-es alkotmány1, mely 

jórészt Francisco Campos (1891-1968) munkája volt, 

elsősorban a korabeli portugál2, lengyel3 illetve olasz4

3A demokratikus intézmények erősen 
és az állam illetve az elnök 

kitérj esztése
(pseudoconstitución) nevezi. Teória de 

Barcelona, Editorial Ariel, 1976.

korlátozott
hatalmának

Loewenstein
volta
nagymértékű 
"álalkotmánynak" 
la Constitución. 2.ed. 
8 6.0.

miatt

Portugáliában 1933-ban került sor a korporativ
brazilok innen kölcsönzik az

és az új alkotmány bevezetésére. Mely
"...az összes családfők, férfiak vagy nők, szavazatát 
magában foglaló népi referendum-mai 1933 március 19-én 
szentesítést nyert..." Oliveira SALAZAR: Békés
forradalom. ford.: Lovass Gyula. 2. kiad. Budapest, 
Athenaeum, 1941. 314.о.

rendszer, az Estado Növő 
elnevezést

3Piísudski (1867-1935) marsall élete végén 
kidolgozott alkotmányát 1935 áprilisában vezették be. 
Ennek illetve 1926-ban létrejött autoritáriánus
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mintára épült, és megteremtette a jogi alapját annak a 

politikai hierarchiának, melyben az erős föderális unió 

abszolút elsőséget élvezett a tagállamokkal illetve a 

helyi önkormányzatokkal szemben, a végrehajtó hatalom 

pedig a másik két államhatalmi ággal szemben; az egyéni 

szabadságjogok és az egyesületi érdekek háttérbe 

szorultak az államérdek mögött. Mindehhez járult még az 

elnöki hatalomnak a korábbinál is nagyobb mértékű

kiterjesztése. Jósé Maria Bello szerint: Braziliában "... 

senki, sem II. Péter császár, hosszú és békés uralkodása

idején, sem Floriano Peixoto, rövid diktatúrája alatt - 

nem rendelkezett az övénél nagyobb hatalommal. [...] így 

a jó vagy a rossz, amit Vargas Braziliával tett, sokkal 

inkább személyesen neki tulajdonitható, mint az 

államrendszernek, illetve politikai és adminisztratív 

gépezete jó vagy rossz működésének.

rendszerének hatását mutatja, hogy a '37-es brazil 
alkotmányt szokás a "lengyel" (polaca) jelzővel illetni.

4Itt elsősorban a "munka és a munkaügy kérdéséről" 
szóló elvi állásfoglalásra, a Carta del lavorora (1927) 
gondolunk.
Budapest, Kossuth Könyvkiadó,

ORMOS Mária: Mussolini.
1987. 230-234.o.

Bővebben ld.

neither Dom Pedro II, during his 
long and peaceful reign, nor Floriano Peixoto, during 
his brief dictatorship - ever held greater power. [...] 
Thus the good or evil that Vargas brought Brazil can be 
attributed more to him personally than to the structure 
of the state, or to the good or bad functioning of its 
political and administrative machinery." Jósé Maria 
BELLO: A History of Modern Brazil 1889-1954. Stanford, 
Stanford University. Press, 1966. 279-280.o. (Ez a 
kötet a brazil 4.,bővített kiadás fordítása (História da 
República (1889-1954), Säo Paulo, 1959.)

5" • • • no one
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2. Autoritárius jellegsetességek

A rendszert általában autoritáriusként határozzák 

meg.® Ezzel egyetértve, a megállapítás alátámasztására 

csupán két jelenségre utalunk: egyrészt Vargasnak 

különböző politikai irányzatokhoz tartozó, kiemelkedő 

személyiségeket - például a liberális demokrata Osvaldo 

Aranhát (1894-1960) vagy a tenenték jobb szárnyáról, az

integralista mozgalomhoz közel álló Francisco Campost

sikerült bevonnia az Estado Növő vezetésébe; ezen kivül

például a markáns tenente erők - a Clubé do 3 de Outubro 

(Október 3. Klub)7, mely a politizálás sajátos fórumaként 

nyomását Vargas sikeresen ellensúlyozta 

folyamatosan kiépülő populista tömegbázisával. A brazil

működött

rendszerét sok6Bár Vargas (1883-1954)
vonatkozásban hasonlítják, az olasz fasizmus mellett, a 
német náci rezsimhez is, mégis több szerző leszögezi, 
hogy az Estado Nővo esetében nem totalitárianizmusról, 
hanem autoritárius rendszerről van szó. így pl. Edgard 
CARONE: О Estado Novo (1937-1945). Rio de Janeiro - Säo 
Paulo, DIFEL, 1976. 3-4.0. Vamireh CHACON: Estado e
povo no Brasil. Rio de Janeiro, Jósé Olympio, 1977. 43-
44.0. Karl LOEWENSTEIN: Brazil under Vargas. New York, 
The Macmillan Company, 1942. 60.o. és u.ő. Teória...
i.m. 86.0. T.E. SKIDMORE: The Historiography of Brasil 
(1889-1964) I. in HISPANIC AMERICAN HISTORICAL REVIEW, 
1975/4.sz. 740-741.o. Az Estado Nővot kifejezetten 
fasiszta diktatúraként határozza meg könyvében a 
marxista történész, Leőncio BASBAUM: História Sincera da 
República de 1930 a 1960. Säo Paulo, Ed. Alfa-Omega, 
1976. 113.0. A rendszer és a fasizmus kapcsolatára a
továbbiakban még kitérünk ld. A főideológus cimű 
fejezetet.

7Az 1931-ben alapított szervezet elnevezése a '30- 
as forradalom kitörésének napjára utalt. Tagjai között 
katonák és hozzájuk hasonló gondolkodású civilek 
egyaránt voltak.
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Új Állam jellemzésekor alkalmazhatjuk Niederhauser Emil 

definícióját:

jellemző, hogy a centrumban van bizonyos pluralizmus, 

hogy a rendszer nem tekinti magát örökkévalónak, hogy nem 

kötelezi az állampolgárt, csak korlátozza. Korlátozottan 

létezik bizonyos ellenzékiség is, a hatalom a különböző

"Az autoritárius rendszerekre aaz

ellenzéki csoportok között manőverezve tartja fenn
»8magát.

Bármennyire is küzdöttek ez ellen a szellemi élet 

képviselői pl. a modernisták, a brazil gondolkodók (akár 

politikai, akár kulturális téren) a '30-as években még 

mindig Európára tekintettek.9 Nem véletlen tehát, hogy 

amennyiben az Estado Növő nemzetközi mintáit keressük és

tágabb összehasonlitásba kívánjuk helyezni (ahogy 

alkotmányát tekintve már megtettük), különösen három

európai rendszer, Józef Klements Pilsudski (1867-1935)

Lengyelországának, Salazar (1889-1970) portugál

rendszerének10 és bizonyos vonatkozásokban az olasz

8NIEDERHAUSER Emil: Piámén Cvetkov: Az
autoritarizmus a két világháború között, in KLIÓ 1993/1. 
sz. 114. o.

9Spanyol-Amerikával szemben mindig is egyfajta 
elkülönülés jellemezte Braziliát, 
kulturális/nyelvi különbségek
vonatkozásait bővebben ld. A gyenge brazil filmipar cimű 
fejezetben.

elsősorban a
miatt. Bizonyos

10Igaz, az egykori anyaországgal szemben mindig 
bizonyos tartózkodás vagy közöny érezhető.
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fasizmusnak11 hatását érzékelhetjük. Enneka

bizonyítására a további jellemzés során több hasonlóságra

utalunk, de a különbségekre is kitérünk majd.

3. Elnöki puccs

1937. november 10-i elnöki puccsa után,Vargas

melyet mandátuma meghosszabbítása érdekében hajtott

végre, a rezsim diktatórikus sajátosságai egyértelműen 

megmutatkoztak (pl. új alkotmány és törvényerejű elnöki 

rendeletek^-2 kibocsátása, minden politikai párt 

működésének betiltása, a Congresso Nációnál13 (Nemzeti

Kongresszus) feloszlatása, tagállamokaz egyes

parlamentjei és a városi képviselő testületek működésének

aiAz olasz fasizmus eszméi a 
latin-amerikai

'30-as években más 
Példáulországokban

Argentínában Jósé Uriburu (elnök:1930-32) korporációs 
elképzelései, vö. HORVÁTH Gyula: A peronizmus. Szeged, 
1996. 19-20.о. Chilében Carlos Ibanez katonai rendszere

vö: ANDERLE Ádám: Munkásmozgalom Latin-
1870-1959. Budapest, Kossuth Könyvkiadó,

is hatott.

(1927-1931) , 
Amerikában 
1982. 197.0.

12Az 1937-es alkotmány (ConstituigOo) lehetőséget 
adott rendeletek (decreto) illetve törvényerejű elnöki 
rendeletek (decreto-lei) kiadására (13-14 cikk.). Ez 
utóbbi esetén az elnök abban a rendkívüli helyzetben 
volt, hogy egyesítette a törvényhozói és a végrehajtói 
hatalmat. Hasonlóképpen születtek az 1937-es alapokmányt 
kiegészítő alkotmánymódosítások (Lei Consti tudónál) is.

13A törvényhozás két háza a CSmara dós Deputados -
a szenátus

volt 1937. előtt. Az új alkotmány már a Parlamento 
Nációnál (Nemzeti Parlament) fogalmát használja, aminek 
két kamarája a Cámara dós Deputados és Conselho Federal 
(Föderális Tanács).

a képviselőház illetve a Senado Federal
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megszűntetése); fokozatosan kialakult a "nép atyja" (o 

pai do povo) , az elnök alakja körüli kultusz.

A magyar olvasókhoz is eljutott az "Új Brazília" 

hire. Egy Säo Pauló-i magyar bencés atya már 1938-ban, a 

PANNONHALMI SZEMLÉBEN tudósított változásokról:a

"Getulio Vargas federális elnök 1937. november 10-én új 

alkotmányt adott a brazil népnek. Ezzel egyidőben 

feloszlatta a rioi parlamentet: a szövetségi Kamarát, a

Szenátust és feloszlottnak nyilvánította az egyes államok
„14 1941-ben, az Estadoparlamentjeit s városi kamaráit.

Nővoval szimpatizáló Wolfgang Hoffmann-Harnisch tollából

többek között a következőket tudhatta meg minderről a 

magyar publikum: "1937. november 10-én Vargas megteszi a 

döntő lépést. Hatályon kívül helyezi az alkotmányt és új 

közjogi alaptörvényt bocsát ki. Megtartja a köztársasági 

államformát és a szövetségi rendszert. A képviselőház

továbbra is fennmarad, a képviselőket azonban ezentúl nem

[...] Az elnököt magátközvetlen választással választják.

is egy különleges választótestület fogja ezentúl

megválasztani. A felsőház, a szenátus államtanáccsá

alakul át. Felállítanak egy nemzeti gazdasági tanácsot,

az elnök közvetlen vezetése alatt. Ez az intézkedés

bölcsen elkülöníti a gazdasági érdeket a politikai 

érdektől. A legfontosabb azonban az, hogy az elnöknek

Új Brazília. in PANNONHALMI 
125.0.

14 SZELECZ 
SZEMLE, 1938. XIII.

Arnold: 
évf.
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jogában áll törvényerejű rendeleteket a parlament 

közbejötté nélkül kibocsátani. »15

lengyel "szanációs" diktatúraOrmos Mária a

mondja:

"...megmaradt pragmatikus politikusnak." "Az új rend csak 

lassan vált diktatórikussá...Mindazonáltal a szanációs

következőket Pilsudskielemzésekor a

rezsim, bármekkora utat is tett meg 1926-hoz viszonyítva, 

sosem vált tökéletesen záró diktatúrává."16 Hasonló

jellemzők mondhatók el Vargas rendszeréről is, amennyiben 

az 1930-ban lezajlott forradalomtól kezdődően vizsgáljuk

Pragmatizmusa

karrierje kezdetétől nyomon követhető. A tagállami 

politizálásában éppen úgy megmutatkozott, mint az 1934- 

es, kompromisszumokat tartalmazó alkotmány kiadásában, 

vagy a '42-es külpolitikai irányváltásában, a háború 

végén történő demokratizálási kísérletében illetve az 

'51-es "visszatérésében".

alakulását.politikájánakelnökaz

Kétségtelen az is, hogy a '30-as évek elejéhez 

képest a diktatúra 1937-ben tejesedett ki, de ahogy

vált sohaLengyelországban, úgy Brazíliában sem

"tökéletesen záróvá".

Brazília. 
ford.: Csordás Nóra. Budapest,

15Wolfgang 
forróövi nagybirodalom. 
Atheneum, 1941. 270.o.

EgyHOFFMANN-HARNI SCH:

160RM0S Mária: Nácizmus
Magvető Kiadó,1987. 468., 472.0.

fasizmus. Budapest,
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4. Gaidaságirányítás

A lengyel helyzettől eltérően17 Brazíliában az 

Estado Nővo idején különösen nagy hangsúlyt kaptak: a 

gazdasági kérdések, főként az iparosítás és az 

urbanizáció problémái. A gazdaságirányítás és egyben a 

populista retorika fontos eleme volt az a szándék, 

illetve annak hangoztatása, hogy a kulcsiparágakat és a 

hadiipar számára fontos ásványkincsek kitermelését 

kivonják az idegen ellenőrzés alól. A korszak legfőbb 

jellemzői között említhetjük az importhelyettesítő 

törekvéseket18 és a sajátos nacionalizmust. "... 1945-ig

a nacionalizmusnak döntően belső mozgatórugói voltak 

(belső piac növelése, regionalizmus elleni harc, ipari 

ültetvényesek közötti harc stb.) 

elnök alapelvei közé tartozott, hogy a hanyatló politikai

gazdasági

”19 Vargasburzsoázia

kelldemokráciávaldemokráciát

17"A lengyel szanáció egyetlen reformprogramját a 
rendbetételét átmenetileg

ezen túl azonban a gazdaságba beavatkozni
470-471.o.

pénzügyek 
megoldotta, 
nem akart,..." ORMOS M.: Nácizmus... i.m.

úgy-ahogy

18A korszakban több latin-amerikai országban is 
megfigyelhető a kifelé fordulást követő befelé forduló 
szakasz. így Argentinéban, Chilében, Mexikóban, 
Uruguayban és Kolumbiában. Vö. KÁDÁR Béla: Latin-Amerika 
gazdasági dilemmái. Budapest, Közgazdasági és Jogi 
Könyvkiadó, 1977. 44-45.0. és T.E. SKIDMORE - P.H. 
SMITH: Modern Latin America. 3. ed. New York - Oxford, 
Oxford University Press, 1992. 53-56.0.

19H0RVÁTH 
gazdaságfejlesztés "filozófiája" 
SOMOGY MEGYEI KÖZLEMÉNYEK. 1987/1. 
KÁDÁR B. i.m. 44-50.о.

nacionalizmus mint
Latin-Amerikában. in 

166.0. Ld. még

Gyula: A a

sz .
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helyettesíteni.20 Rendszere jellegzetessége volt: a 

gazdasági fejlesztést és átalakítást szolgáló 

centralizáció; a regionális érdekekkel szemben a

föderális kormányzat meglehetősen agresszív szerepe az

irányításban (pl. a Conselho da Economia Nációnál

Nemzetgazdasági Tanács, vagy a Conselho Nációnál do Café

Nemzeti Kávé Tanács felállításával); az államilag

szervezett kereskedelmi (pl. kakaó, kávé, cukor és tea)

kartellek és az új állami vállalatok létrehozása. A

nehézipar fejlesztését szolgáló központi beruházások

között kiemelkedő volt a Volta Redonda acélmű létrehozása

(1943.), mely méreteit és korszerűségét tekintve

egyedülálló volt Latin-Amerikában illetve a fejlődő 

világban.21

A centralizáció nemcsak a gazdaságot jellemezte, 

hanem érvényesült az állami adminisztráció területén is.

korszakA egyik sajátossága volt föderálisa

államigazgatási apparátus átalakítása, ennek során

megváltozott összetételű hivatalnoki kar került a régi 

helyére és az új hivatalokba. Ez voltaképpen egyfajta 

politikai technika volt hatalmánakVargas

kiterjesztésére. A korábbi személyes összefonódások 

mellőzésével, saját híveinek pozícióba hozásával az elnök

20Edward Bradford BURNS: A Documentary History of 
Brazil. New York, A.A.Knopf, 1966. 346.0.

21A fentiekhez kapcsolódva a brazil GDP alakulását 
nemzetközi összehasonlításban Id. I. melléklet.
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1937-re semlegesíteni tudta a helyi politikai oligarchia 

jelentős részét.22

Az Estado Növő jellemzésekor szólni kell 

korporativista jellegéről, illetve munkástörvényeiről. 

Vargas ebben már államelnökként23 az olasz mintát

követte: "Rio Grande do Sul kormányzásakor vezérelvem a

korporativ vagy hivatásrendi berendezkedéshez hasonlít, 

melyet a fasizmus vezetett be az Olaszországban zajló

nyilatkozta a '30-as évek"24alkotó megújulás idején 

elején. Az Estado Növő keretében pedig föderális szintre 

emelte ezt a politikát.

A munkához való jogot az alkotmány rögzítette (136.

szakszervezetek működését,cikk). Legalizálták a

rendezték a dolgozókat megillető szabadnapok számát, a 

nyugdíjkorhatárt, szabályozták a női- és gyermekmunka 

feltételeit stb. Ugyanakkor az Új Állam korlátozta is a 

munkavállalók jogait ellenőrzése alá vonta a(pl -

kívül helyezteszakszervezeteket, törvényen a

22Vö.: Thomas E. SKIDMORE: Politics in Brazil 1930-
Oxford,1964. An Experiment in Democracy. New York 

Oxford University Press, reissued 1986. 3 6.0.

23Vargas 1928-30. Rio Grande do Sul Állam enöke
volt.

24"...a minha diretriz no governo do Rio Grande do 
Sul se assemelha ao direto corporativo ou organizagäo de 
classes promovido pelo fascismo no periodo de renovagäo 
criadora que a Itália atravessa." Vargas szavait idézi 
Paulo BRANDI - Dora FLAKSMAN in Dicionário Histórico- 
Biográfico Brasileiro 1930-1983. coord.: I. BELOCH - A. 
ALVES DE ABREU. Rio de Janeiro, Ed. Fornese 
Universitária - Finep, 1984. 4.vol. 3444.0.
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sztrájkjogot). Bár a korporáció csak a kulcsfontosságú 

nagyvárosokban érvényesült, s ott is érintetlenül hagyta 

az egyre nagyobb létszámú munkanélküli tömeget"25,

ország lakosságának többségét kitevő

Állam jellegzetes

valamint az

Újagrárnépességet26, mégis 

intézményévé vált.

az

5. Külpolitika

Az Estado Nővo létrejöttekor az új vargasi kabinet 

nem hagyott kétséget afelől, hogy szimpatizál az "erős 

rezsimekkel"27, bár ez a szimpátia nem jelentett teljes 

azonosulást. A KÜLÜGYI SZEMLE 1940-ben a következőképpen 

tudósit a dél-amerikai országok külkapcsolatainak 

alakulásáról: "Mig a latinamerikai államok az iparilag 

vezető szerepet betöltő germán és angol-szász népekkel 

állnak gazdasági érintkezésben, kulturális orientációjuk

olaszok, spanyolok, 

felé irányul. A szellemi 

kapcsolatokkal együtt jár a rokonszenv is, mely az utóbb 

említett négy néppel szemben általában megnyilvánul. Az

az európai rokon latin népek

portugálok, franciák

25"Ekkor és ettől kezdve jelent meg a városokban a
peremén élőkmarginados, a város 

tömege, akik anélkül telepedtek le a városokban, hogy 
munkát találtak volna." ANDERLE Á. : Nemzettudat és 
kontinentalizmus Latin-Amerikában a XIX. és a XX. 
században. Bp. Kossuth Kiadó, 1989. 227.o.

és a társadalom

26Ld. II. melléklet.

27Vö.: Ricardo Antőnio Silva SEITENFUS: О Brasil de 
Getúlio Vargas e a formagäo dos blocos, 1930-1942. Säo 
Paulo, Editora Nációnál, 1985. 154.0.
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francia barátság azonban valószínűleg aolasz ibér

jövőben is békésen meg fog férni a germán - angol-szász

társaságában. »28 hasonlóérintkezés Agazdasági

berendezkedésű európai államokhoz való gazdasági,

politikai, ideológiai közeledés a 30-as évek elejétől 

tapasztalható volt, okairól Horváth Gyula megállapítja: 

"Az új importhelyettesítő gazdaságpolitika megkívánta a

külső piacok "diverzifikálását"... Mivel Brazília 

hagyományos partnerei Anglia és az USA voltak, a

diverzifikáció óhatatlanul a fasiszta hatalmak felé is

nagyobb nyitást jelentett, ami együtt járt a politikai 

közeledéssel."29 Ez a gazdasági-politikai orientáció, 

igaz, kisebb-nagyobb súrlódásokkal, 1942-ig egyértelmű 

volt. Ebben az évben azonban Brazília, korábban deklarált

semlegességét30 (és az emögött húzódó tengelyhatalmi

28DOMÁN Miklós: Latinamerika gazdasági problémái, 
in KÜLÜGYI SZEMLE 1940. nov. 6.sz. 507.о.

29H0RVÁTH Gyula: A népfrontvezetők perétől az 
integralista puccskísérletig (Brazília 
Uő.: Tanulmányok Latin-Amerika történetéből.
Más Kor Kiadó, 1993. 74-75.0.

1935-1938). in 
Kaposvár,

30"Decretada a neutraliadade do Brasil. Postas em 
vigor as regras baixadas pelo Ministério do Exterior - 
Näo será tolerado em nosso território acto algum dós

Vedada a formagao de corpos de
Näo é permitido о estacionamento de 

em porto brasileiro" (Döntés Brazília 
függetlenségéről. Hatályba léptek a Külügyminisztérium 
által kibocsátott rendelkezések

belligerantes 
voluntaries 
submarinos

Területünkön nem 
Tilos

Megengedhetetlen a 
a brazil kikötőkben) 

szept. 5-i
(4.0.). A korabeli lapok fontos hírként

tűrjük a hadban álló felek semmilyen akcióját 
önkéntes alakulatok létrehozása

állomásozásatengeralattjárók 
nagybetűs focim a DIÁRIO DE PERNAMBUCO 1939. 
számában

38



szimpátiát) feladva, gazdasági segítség fejében, az 

észak-amerikai érdekeknek megfelelően, végül hadat üzent 

Németországnak és Olaszországnak. Az 1942-es év fordulata 

korszakhatárt jelentett az Estado Növő külpolitikájában, 

egyben kihatott a rendszer egészére, hanyatlásának 

kezdetét erre az évre tehetjük. A helyzet instabilitását 

fokozta, hogy Vargas mandátuma az alkotmány szerint 1943-

ig tartott, s a választások kiírásával kapcsolatban az 

ellenzéki hangok felerősödtek.

6. Egységes kultúra

Az egységes és autentikus brazil kultúra formálása 

és széleskörű terjesztése az Estado Növő ideológiájának 

és propagandájának egyik alappillére volt. 1937. után

tovább erősödött a korábbi tendencia: sor került a

nemzeti kohézió megteremtése érdekében megfogalmazott

régebbi elképzelések következetesebb megvalósítására. A 

kulturális heterogenitás okát elsősorban a regionális 

különbségekben és a lakosság származási sokszínűségében 

látták a kortársak. Tehát nem véletlen, ha megoldásként e

területen is a centralizáció illetve a bevándorlókkal

szembeni újabb korlátozások bevezetése kínálkozott, 

immigránsokkal szembeni türelmetlenségnek gazdasági és 

belbiztonsági okai is voltak. Ezek sokban hasonlítottak

(Az

kezelték a semlegesség kinyilvánítását, s tele voltak 
hasonló elmekkel.
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az Észaк-Amerikában kialakult tényezőkhöz.31 A következők

talán jobban érthetővé teszik, miért is érezhette úgy a

szigorításokra van szükség: 1930-tólhatalom, hogy

kezdődően fokozatosan szigorodtak a Braziliába való

feltételei32, emigránsokámbevándorlás

visszaemlékezéseiből kiderül, hogy a törvények ellenére, 

főleg a korrupció miatt, léteztek kiskapuk. Bognár Ferenc 

és társa 1939. május 5-én érkezett Belémbe, Guyanában

illegálisan vásárolt vízummal. A brazil rendőrség

hivatalnoka újabb csúszópénz ellenében, Bognár emlékezete

szerint a következő szavak kíséretében hosszabbította meg

Rendben van, uraim,tartózkodási engedélyüket II

maradhatnak. Brazíliából még senkit sem utasítottak ki."

Ezután Bognár 8 évig használta az igy szerzett, 6 hónapra 

szóló, ideiglenes igazolványt.33

A kultúrpolitikában az Új Állam folytatta, sőt a 

háborús helyzettel, a hadsereg sajátos érdekeivel

összefonódva felerősítette azt az irányvonalat, mely a

fiatalok állampolgárokkákellőképpen "hazafias"

31A '30-as évekbeli észak-amerikai bezárkózásról 
ld. PUSKÁS Julianna: Az Egyesült Államok bevándorlási 
politikája (1890-1990) in REGIO 1993. 3.sz. 158-162.0.

32A statisztikai adatok ezt alátámasztják, hiszen 
mig 1920-29 között 846,647 bevándorlót regisztráltak 
hivatalosan, addig a '30-as évtizedben számuk 332,768- 
ra, mig 1940-49. között 114,085-re esett vissza, ld. 
ANUÁRIO ESTATÍSTICO DO BRASIL DE 1954. Rio de Janeiro, 
IBGE/Conselho Nációnál de Estatistica. 49.o.

33Ld. BOGNÁR Ferenc: ...és vándorbotot vettem
kezembe. Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1976. 109-110.o.
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bevándorlók: gyermekeinek:nevelését, és persze a

brazilokká tételét szorgalmazta. A továbbiakban azt

kisérjük figyelemmel, hogy a homogenitásnak milyen 

kritériumai voltak, s hogy megvalósításáért milyen

eszközöket használt fel az Estado Nővo.
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A KULCSFIGURÁK

"Amint az értelmiségi csatlakozik 
valamilyen érdekcsoporthoz, és a 
világ egésze iránt felelősséget 
kezd
áldozatául 
egészében ragadva meg a világot 
átfogó nézetrendszert alakítson 
ki róla, és globális megoldási

esikérezni, gyakran
a kísértésnek, hogy

javaslatokat faragjon. A szellem 
türelmetlensége és a 
gondolkodási 
aztán oda, hogy az entellektüelek 
hajlamossá válnak megkérdőjelez
hetetlen

különféle 
zavarok vezetnek

f abriká-ideológiák 
lására, és beadják a derekukat a 
szent társadalomszervező hatalom
csábításának." (Václav Havel)

említett kétbevezetőbenfejezetben

meghatározó személyiség, az 1930-1945 közötti időszak két 

kultuszminiszterének életútját követjük végig. Az első,

Ebben aa

mint jogász és államelméletifőkéntFrancisco Campos

gondolkodó, míg a második, Gustavo Capanema elsősorban 

mint koncepciózus miniszter játszott kulcsszerepet a brazil

hogyalakításában. Tekintve,Estado Növő egy

kultúrpolitikus tevékenységének három fő argumentuma

létrehozottáltalatörvényalkotói munká j a, az

gondolatainakoriginálisintézményrendszer illetve

koncentrálunk.továbbiakbanösszefoglalása,

Kiegészítésül szolgál majd az életrajzi vázlat, mely

errea

politikai karrier szempontjából fontoselsősorban a

é-2állomásokat rögzíti.



a) A főideológus: Francisco Campos1

Francisco Luis da Silva Campos a Minas Gerais

állambeli Dores do índiában született, 1891. november 18- 

án, Jacinto Álvares da Silva Campos magiszter és Azéjúlia

de Sousa e Silva gyermekeként, apai részről mint egy

kiterjedt, jelentős gazdasági, társadalmi és politikai 

befolyással rendelkező család leszármazottja. Nagyanyja

Minas Gerais leghíresebb matrónája volt. Rokonai közül

pedig többen ismertté váltak a 30-as években, igy például a 

jogász, diplomata Afránio de Meló Franco (1870-1943)

vagy az Estado Nővokülügyminiszter1930-33-ig

kultuszminisztere, Gustavo Capanema (1900-?).

A családi hagyományokhoz hiven Francisco Campos is

jogi tanulmányokat folytatott a Belő Horizonte-i egyetemen. 

Mivel évfolyama legkiválóbb diákja volt, Rio Branco-dijjal

jutalmazták. A tizes évek közepétől ügyvédként dolgozott

s 1918-tól az egyetemen is tanított.Belő Horizontéban,

Minas Gerais-igenerációváltás 

államvezetésben. Az új elnök, Artur Bernardes (1875-1955)

Ekkortáj t történt a

köztársasági elnök: 1922-26./ 

és köre az oligarchia fiatal nemzedékéhez tartozott, s

/az állam elnöke: 1919-22 • /

célul tűzte ki az elődeitől örökölt államigazgatási

•'Az életrajzi adatok megegyeznek a Fundagäo Getúlio 
Centro de Pesquisa e Documentagao de HistóriaVargas

ContemporSnea do Brasil által közöltekkel. ld: Dicionário
Histórico-Biográfico 
BELOCH és A. ALVES DE ABREU. Rio de Janeiro, 
Universitária - Finep, 1984. 1.vol.

Brasileiro 1930-1983. coord.: I.
Ed. Forense-

571-582.0.

43



struktúra reformját. A reformerek csoportjához kapcsolódva 

ekkor kezdődött Campos politikai karrierje is. A minasi

republikánus párt (Partldo Republicano Mineiro) 

jelöltjeként sikerrel szerepelt az 1919-es választásokon, 

majd állama egyik küldötte lett a szövetségi parlamentben. 

A kiváló képességű ifjú jogász markáns véleményével 

hamarosan figyelmet keltett a politikai életben. Már ekkor 

kialakult későbbiekben is konzekvensen képviselt

ésvált liberalizmusKözismertténézetrendszere.

politikusokkonzervatívellenessége.kommunizmus A

szorgalmaztatöbbségével

közigazgatás korszerűsítését. Nemzeti, antiliberális, 

autoritárius és egyben modern állam megteremtéséért szállt

ellentétben azonban a

sikra. Szembehelyezkedett a demokráciával, mint elavult

intézménnyel. Kifejtette, hogy egy megfelelően működő 

rendszerben az individuális szabadságjogokat az államnak

garantálnia. Nézeteitjogszerű adminisztrációval kell

publikáció formájában is gyakran közzétette. Számtalan 

tanulmányt, újságcikket, előadást irt élete során. 

Témaválasztását jól mutatja néhány fontosabb kötetének 

cime: Introdugäo critica á filosofia do direito (Kritikai 

bevezetés a jogfilozófiába) 1918, Opiniőes e debates

(Vélemények és viták) Direito1921, Pareceres

constitucional (Vélemények, Alkotmányjog) 

Estado Nációnál (A nemzeti Állam)

1933,1936, 0

1937, Educagäo e

cultura (Nevelés és kultúra) Gondolatainak1940.
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legnagyobb hatású összefoglalása mégis az Estado Nővo 1937- 

es alkotmánya lett.

minasiújraválasztottákCampost1924-ben a

parlamentbe. Továbbra is elszánt támogatója maradt a

Bernardes elnök illetve a republikánusok által képviselt

politikának és az 1926-os minasi alkotmányreformnak, mely 

az 1891-es, liberális szellemű alapokmány megváltoztatására

irányult.

Francisco Campos politikai pályafutásával párhuzamosan

fel, jogfilozófiát ésaz egyetemi katedrát sem adta

20-as évek elején. Egyik fő mozgatójaIközjogot tanított a

volt a minasi iskolareform törekvéseknek, melyekről a

későbbiekben (ld. Az oktatás cimű fejezetet) szólunk majd. 

Nagy jelentőséget tulajdonított a keresztény meggyőződésnek 

illetve a vallás nevelésben betöltött szerepének.2 Az 

"escola nova" (új iskola) létrehozását célzó reform sok 

eredménye mellett erős konzervativizmust takart (pl. a

vallásoktatás visszaállítása az állami iskolákban 1928-

ban). A által irányított program bizonyosCampos

tekintetben már magán viselte azokat a jegyeket, melyek 

később az Estado Növő oktatáspolitikáját is meghatározták.

2Gondolatai
individuális jogok viszonyáról, a kereszténység szerepéről 
korszellemet tükröznek. Nagyon hasonlóak a korszak európai 
konzervatív tekintélyuralmi államait irányitó politikusok 
elképzeléseihez.

diktatúráról, állam ésaza az
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Francisco Campos mint föderális képviselő és mint

oktatáspolitikus a 20-as évek végére nagy tekintélyre tett 

szert a hasonlóan gondolkodók körében. Részt vett az 1930- 

as forradalmat előkészítő politikai egyeztetésekben, majd 

Vargas Ideiglenes Kormányában (Governo Provisário) az 

újonnan létehozott Nevelés- és Közegészségügyi Minisztérium 

(Ministério da Educagäo e Saude Pública) élére került. Ám 

továbbra is fontosnak tartotta részvételét a Minas Gerais-i

értelmi szerzője volt például a Minasipolitikában

Liberális Légió (Legiäo Liberal Mineira)3 megszervezésének

is. S éppen államának az Ideiglenes Kormány támogatásával 

kapcsolatban tanúsított ingadozó magatartása vezetett

1932-ben4 lemondott miniszteriahhoz, hogy Campos

tisztéről. A következő év azonban minasi politikai

karrierje végét jelentette, hiszen a Legiäo Liberal Mineira

nem vált életképes politikai szervezetté, és Campos

személyesen is vereséget szenvedett 1933-ban, mikor 

független jelöltként indult az alkotmányozó nemzetgyűlési 

választásokon. Ezt követően kapcsolódott össze pályája

föderális politikával. Rio de Janeiróbanvégleg a

3Az védelmére 
szervezet. 

a régi minasi 
republikánus párt alternatívájaként működhetett volna.

vívmányai
létrehozott, rövid életű, fasiszta jellegű 
Campos tervei szerint párttá válva,

1930-as forradalom

4Ugyanebben az évben verseskötetet is publikált Ciclo 
de Helena címmel.
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telepedett le, ahol ügyvédi irodát nyitott, tanított az 

egyetemen. Képességeinek és az ország vezető köreihez 

fűződő kapcsolatainak köszönhetően ettől kezdve politikusi 

karrierje jó ideig felfelé ívelt. Eleinte elsősorban a 

irányításában 1935-ben,kultúra részt.vett az

követően5 sajtócenzorkéntbevezetésétostromállapot

működött, majd ez év végén a Szövetségi Kerület (Distrito

Federal6) nevelésügyének irányítását bízták rá. Célul tűzte 

ki, hogy elődje (a korábbi Secretário-Geral de Educagäo do 

Distrito Federal)/ Anísio Teixeira7 törekvéseivel szemben,

az oktatást a katolikus egyház illetve az integralisták 

érdekeinek megfelelően reformálja meg. Campos koncepcióját 

meghatározó világnézetét jól jellemzi 

kijelentése, mely teljes összhangban van a katolicizmushoz

következőa

5Az 1935. 6. szám dekrétum Vargas elnöknek lehetővé
tette 90 napos ostromállapot elrendelését arra az esetre, 
ha valami (a propaganda szerint főként a kommunizmus) 
veszélyeztetné a fennálló politikai intézményeket. A 
következő két évben újra és újra kihirdették a 
szükségállapotot, így Vargas gyakorlatilag folyamatosan 
diktátori hatalommal rendelkezett. Bővebben ld. HORVÁTH

integralistanépfrontvezetők perétőlGyula:
puccskísérletig (Brazília 1935-1938). in Uő.: Tanulmányok 
Latin-Amerika történetéből. Kaposvár, Más Kor Kiadó, 1993.

A az

70. o.

6A federális köztársaság központi 
székhelyéül szolgáló terület; főváros.

kormányának

7Teixeira (1900-1967.) nevelésfilozófus, teoretikus, 
az escola nova egyik apostola.
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mozgalom8brazil integralistakötődősajátosan

jelszavaival: "Három kötelék van, mely összetartja az

a vallás, a család és a haza."9 Folytatva aembereket

gondolatmenetet Campos kifejtette, hogy szerinte ezen

kommunizmus ésellenségelegnagyobbértékek aa

liberalizmus.

A 30-as évek közepén, Francisco Jósé de Oliveira

Vianához (1883-1951), Antőnio Jósé de Azevedo Amaralhoz10

vagy Almir de Andradéhoz hasonlóan, Francisco Campost már 

mint a brazil jobboldal egyik legfőbb ideológusát tartották 

számon. Ismeretes, hogy kulcsszerepet játszott az Estado

alkotmány

létrehozásában is. A megváltozott politikai helyzetben, az 

1934-es alapokmány már nem volt kielégítő Vargas számára,

1937-eselvi-jogi alapját jelentőNövő

igy megbízásából Campos 1936. végén új alkotmánytervezeten

3Plinio Salgado (1901-1975) hozta létre 1932-ben a
brazil fasiszta mozgalom pártját, Agäo Integralista 
Brasileira (AIB) néven. Az integralizmus és a katolicizmus

Ádám: éskapcsolatáról 
kontinentalizmus 
században. Bp., Kossuth, 1989.

Nemzettudat 
XIX. és a XX.

ld.ANDERLE 
Latin-Amerikában a

210-225.o.

9"Há trés lapos que reúnem os homens - a religiäo, a 
família a pátria." Campos szavait idézi a Dicionário 
Histórico ... i.m. 576-577.0.

10Az Estado Nővo két legfontosabb ideológiai 
pillérének Campos már említett О Estado Nációnál és Maral 
О Estado autoritário e a realidade nációnál (Az 
autoritárius állam és a nemzeti valóság) című könyvét 
tartják. Vö: Lúcia Lippi OLIVEIRA - Monica Pimenta VELLOSO

Ideológia e- Angela Maria Castro GOMES: Estado Novo 
Poder. Rio de Janeiro, Zahar Editores, 1982. 31.о.
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kezdett dolgozni. A munkába bevonták még többek között a 

brazil integralisták vezetőjét, Plínio Salgadót is, akinek 

Campos ekkor még azt Ígérte, hogy az AIB az Estado Nővo 

fontos bázisa lesz majd. Az integralista elvek közül sok 

minden be is került az új alkotmányba. Ennek ellenére a 

'37-es puccs után az AIB-t a többi párthoz hasonlóan 

betiltották. A rendszer nemcsak bal- (kommunista), de

háttérbe(integralista)

szorította. Semmiképpen sem érthetünk egyet L. Basbaum már

ellenzékét isjobboldali

említett megfogalmazásával, melyben az Estado Nővot 

fasiszta diktatúraként határozza meg (ld. az Autoritárius

jellegzetességek cimű fejezet). Amennyiben az 1930-45-ig 

tartó Vargas-rendszer és a fasizmus viszonyát mégis meg

akarnánk határozni, érdemes Ormos Mária öt európai

rendszerébe beillesztenünk.diktatúratipust 

Véleményünk szerint e felosztás harmadik kategóriájához áll

elkülönítő

közel, ahol a fasiszta csoport politikai részvétele és

befolyása viszonylag gyenge, "...jelenléte, illetve hatása 

változó mértékű volt, magának a diktatúrának a keménysége

fluktuált, korlátozottan bár, de mindkettőben érvényesült

valamelyest a pluralizmus, teljes politikai zártsághoz
"11egyikük sem jutott el.

uORMOS Mária: Nácizmus - fasizmus. Bp. Magvető Kiadó, 
472.,374.0.1987.
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Campos az általa készített alkotmány szövegéről 1937.

november 8-án, két nappal a puccs előtt saját házában

véleményt cserélt a rendszer "erős embereivel", Góis

Monteiróval (1889-1956), Eurico Gáspár Dutrával (1885-1974)

Guilhemével12 (1875-?) is. ElnyerteAristidesés

jóváhagyásukat, hiszen a koncepció megfelelt a hadsereg 

érdekeinek. Vargasnak egyébként mindvégig figyelembe

kellett i/erurvt ^ ezt a szempontot, mert a hadsereg őt 

"csak" támogatta (legalábbis 1945-ig). Ellentétben például 

Piísudskival, aki "...mögött a hadsereg állt.... Döntési

szabadsága lényegesen nagyobb volt, mint Salazaré (1933 

előtt különösen), mert őt a hadsereg nemcsak támogatta, de 

mint főparancsnokának neki engedelmeskedett. >43

autoritárius ésA megtervezői szerint modern,

antiliberális állam kiépítésére, egyben az új alapokmány

kiadására az ürügyet a meglehetősen eltúlzott kommunista 

fenyegetés, illetve a szélsőséges politikai csoportok nyilt 

összeütközésének, az esetleges polgárháborúnak a veszélye

szolgáltatta. Jól tükrözi ezt az alkotmány bevezető szövege

is.14

12Ekkor Pedro Aurélio de Góis Monteiro vezérkari
főnök,
Guilheme a tengerészet főparancsnoka volt.

Eurico Gáspár Dutra hadügyminiszter és Aristides

13ORMOS M. : i .m. 470.o.

14Az alkotmány bevetőjének szövegét
mellékletben.

Id. III.
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A hivatalban lévő kormány tagjai közül 

igazságügyminiszter, Jósé Carlos de Macedo Soares (1883-?)

az

nem értett egyet az elnöki puccs előkészületeivel. Ezért 

1937. novemberének elején benyújtotta lemondását. Helyére 

Vargas az Új Állam ideológiai alapjait lefektető Francisco 

Campos t nevezte ki15, aki hivatalba lépése után több

kiegészítéssel látta el a saját maga készítette 

alkotmányszöveget, és 1939-ben módosításokat hajtott végre 

a polgári, majd 1940-41-ben a büntető törvénykönyvön is. A 

minisztersége idején hozott törvények közül csak néhányat 

említünk példaként, melyek témánk szempontjából fontosak: 

az állampolgársági (Lei de Nációnálidade), a bevándorlási

külföldiek kiadatására és(Lei de Imigragao) , a

kiutasítására (Lei de Extradigäo e Expulsäo) illetve

politikai tevékenységükre (Lei de Atividad.es Políticas de 

Estrangeiros) vonatkozó törvények.

Campos funkciójánál és befolyásánál fogva az Estado 

Nővo egyik legfontosabb politikusa lett. Ám mivel 

karrierjét jelentős mértékben segítette az a kiváló érzék, 

mellyel az erőviszonyok folyamatos változásait követte, 

Vargas helyzetének gyöngülését is korán megérezte. Az Új 

Állam rendszerének válságjelei már 1942-től megmutatkoztak.

Ebben az évben került több magasrangú államisor

15Vö. Ricardo Antőnio Silva SEITENFUS: 0 Brasil de
Getúlio Vargas e a formagäo dós blocos: 1930-1942. Säo 
Paulo, Editora Nációnál, 1985. 145.o.
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hivatalnok:, köztük az igazságügyminiszter lemondására, aki 

ezután főként ügyvédi és jogprofesszori tevékenységet 

folytatott. Ez a lépés még nem jelentett számára teljes 

visszavonulást vagy Vargas-szal való végleges szakítást - 

hiszen a következő esztendő elején elfogadta az Amerikaközi 

Jogi Bizottság16 elnöki posztját 

vallott az Estado Nővo rendszerrel szemben. Campos ettől az

ám távolságtartásra

foglalkozottsokatvégéig

gazdálkodással is Pompéu (Minas Gerais Állam) közelében

életekezdveidőtől

lévő birtokán. Azonban a politizálásról továbbra sem

mondott le.

1945-ben befejeződött a háború és a megváltozott 

nemzetközi helyzet hatással volt a brazil belpolitikára is.

A katonai vezetés köreiben egyre erősödött a Varqas-

ellenesség. Az elnököt egykor támogató, de az új helyzetben

hamarMonteiro tábornoksürgető

szövetségesre talált az '37-es alkotmány kidolgozójának 

személyében17, akinek nézetei a második világháborút követő

lemondását Góis

16Comissao Juridica Interamericana - brazil székhelyű 
nemzetközi szervezet, elnöke a brazil kormány egy 
megbízottja. Az Afránio de Meló Franco 
halálával megüresedett elnöki posztra 
januárjában nevezte ki Campost, aki először 1955-ig, majd 
1964-től élete végéig viselte ezt a tisztséget. Utóda 
Vicente Räo lett. Vö. Dicionário Histórico... i.m. 580. o.

(1870-1943) 
Vargas 1943.

17Vö. John D. FRENCH: The Populist Gamble of Getúlio 
Vargas in 1945. in: Latin America in the 1940s. ed: David 
ROCK. Berkeley,Univ. of California Press, 1994. 142.0.
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években érezhetően liberalizálódtak. Bár Francisco Campos 

többé nem vett részt a kormányzásban, fontos szerepet

így a

Vargas ellenes 1954-es, majd a Kubitschek (1956-60), a 

Quadros

játszott a további politikai összeesküvésekben.

(1961) és a Goulart (1961-64) elnökök elleni

konspirációban is. Befolyásos értelmiségiként, szónokként 

és jogászként is aktiv maradt élete végéig. Sok előadást 

tartott politikai és jogi kérdésekről. A hatvanas évek 

elej én

kidolgozásában, 

megalkotásában.

Mikor 1968. november 1-én Belő Horizontéban elhunyt a 

szerteágazó életművet hátrahagyó Francisco Campos, sokan 

úgy vélték, a brazil jogászok sorából egy olyan személyiség 

távozott, akinek jelentősége, az alkotmányozásban játszott 

szerepe politikai beállítottságuk különbözősége ellenére, 

csupán a századforduló nagy juristájáéhoz, Rui Barbosáéhoz

részt új Polgári Törvénykönyvvett az

Institúciónál18illetve Atoaz

(1849-1923) fogható.

18Az 1964-es katonai kormányzat határozata az 1946-os 
alkotmány felfüggesztéséről és egyéb kapcsolódó 
intézkedésekről. A dokumentumot további négy u.n. Ato 
követte az 1967-es új alkotmány életbeléptéig. ld. 
Constituigäo da República Federativa do Brasil. Brasilia, 
Cämara dos Deputados, 1987.
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b) A miniszter: Gustavo Capanema19

Brazília kapcsán nehéz lenne úgy oktatás- vagy

kultúrpolitikáról beszélni, hogy említést ne tennénk 

Gustavo Capanemáról, aki 1934 és 1945 között Vargas 

nevelés- és közegészségügyi minisztere volt. Tekintve, hogy

a '37-es változások után is hivatalban maradt, az ő

személye határozta meg a művelődéspolitika irányát, és

folyamatosságot kérdésesbiztosítottaegyben aa

Nővobélyegét Estadorányomva

oktatáspolitikájára és bizonyos mértékig propagandájára is. 

Tizenegy éves miniszteri tevékenysége idején ez az egységes 

keret három különböző periódust foglalt magában: állami

időszakban, az

törvényes határok közétisztviselő volt, előbb egy

szorított, de centralizációra törekvő rendszerben, majd,

1937 után a szigorú autoritáriánus hatalmi gépezetben,

a már, elsősorban a nemzetközivégül

helyzet hatására, bizonyos fokig liberalizálódó Estado Nővo

1 43-'44-145-ben

1945-ben pedig a maga módján részt vettvezetői között.

azokban a törekvésekben is, melyek Vargas hatalmának

átmentésére irányultak, egyben igazodni próbáltak az új

idők szelleméhez.

19Az életrajzi adatok megegyeznek a Fundagao Getúlio 
Centro de Pesquisa e Documentagäo de HistóriaVar eras

Contemporänea do Brasil által közöltekkel. ld: Dicionário
Histórico-Biográfico Brasileiro 1930-1938... i.m. 1. vol. 
590-601.o.
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Capanéma szülei, az idősebb Gustavo Capanema és 

Marciana Júlia Freitas, mindketten régi Minas Gerais-i

család leszármazottai voltak. Az állam szellemi és

politikai életének több kiemelkedő személyiségével is 

rokonságban álltak. Gustavo 1900-ban született Pitanguiban, 

ám gimnáziumi évei egy részét már a német papok által 

vezetett Belő Horizonte-i Colégio Arnaldóban töltötte. Ez 

az iskola az első világháború idején nem működött20, igy 

Capanema középiskolai tanulmányait a minasi gimnáziumban

(Ginásio Mineiro) fejezte be. Ezután következett a Belő 

Horizonte-i jogi fakultás, melyet 1924-ben végzett el. 

Fiatal éveiben ilyennek látta őt egy barátja, Pedro Nava:

egyszerű,olyan volt, mint többiek,И egya

tiszteletlen, idealista fiú, akit nem érintett meg

semmiféle karrierizmus, és sokkal jobban foglalkoztatta az 

irodalom és a kultúra, mint a politika. [...] Mi, a társai, 

titkos bánatot érzünk a politika miatt, ami megfosztott

talán egy nagy esszéistától, egybennünket ki tudja?

nagy irodalom- és művészetkritikustól, prózairótól vagy

20Az első világháború idején a brazil-német 
diplomáciai és kereskedelmi kapcsolatok felfüggesztésére 
1917. április 11-én került sor. A két ország közötti 
hadiállapot meghirdetéséről a brazil kongresszus 
október 26-án határozott. Vö: J. Pandiá
Formagáo histórica do Brasil. 8. edigäo, Säo Paulo, 
Editora Nációnál, 1980. 347-348.0.

1917. 
CALÓGERAS:
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költőtől."21 Diákévei alatt Capanema már szoros kapcsolatban

közéállt a későbbi minasi modernistákkal. Barátai

tartozott pl. Emilio Moura és Carlos Drummond de Andrade22, 

aki a '30-as években, az oktatásirányításban munkatársa is 

lett. Vele tartott interventori kinevezésekor, 1933-ban, és

kabinetfőnöke lett a föderális minisztériumban 1934-től

1945-ig. De ahogy a továbbiakban részletesebben utalunk rá, 

nemcsak a személyes kapcsolatok miatt lehetett a

21"... ele fői sempre, сото seus companheiros, um mopo 
irreverente, idealista, simples, despreocupado de qualquer 
carreirismo e mais dado ás letras e á cultura que 
propriamente á politics. [...] Nós, seus companheiros, é 
que guardamos secreta mágoa da politics que nos roubou - 
quem sabe? - um grande ensaista, um grande critico de 
literatura e arte, talvez um prosador, talvez um poéta." 
Pedro Nava (1903-1984) a minasi modernisták köréhez 
kapcsolódott az 1920-as évektől. Elsősorban, mint a 
mozgalom fontos memoáriróját tartják számon. Polgári 
foglalkozása orvos volt, azonban idős korában, a '70-es, 
'80-as években több kötetben megjelentette irodalmi értékű 
visszaemlékezéseit. Szavait idézi Simon SCHWARTZMAN

Vanda RIBEIRO COSTA: Tempos de Capanema. 
- Säo Paulo, Paz e Terra - EDUSP, 1984.

Helena BOMENY • 
Rio de Janeiro 
25.0.

22Emílio Moura (1901-1971.) Carlos Drummond de Andrade 
(1902-1987) - a minasi modernizmus jeles képviselői. Az A
REVISTA (1925) cimű folyóirat köréhez tartoztak. Az utóbbi 
művei közül magyarul olvasható a Folyópart (Beira-rio) 

elbeszélés Faragó Éva fordításában, in
- brazil elbeszélők, szerk: RÓNAI Pál.
1986. 219-227.0. Verseit megtalálhatjuk
- Mai brazil költők, szerk.: RÓNAI Pál.

Budapest, Vajda János Társaság, 1939. in Fegyverek szomorú 
éjszakája - Mai latin-amerikai költők. szerk.: SIMOR
András. Budapest, Zrínyi, 1982. és in Járom és csillag - 
Latin-amerikai költők antológiája, szerk.: BENYHE János. 
Budapest, Kozmosz Könyvek, 1984.

cimű
Boszorkányszombat 
Budapest, Európa, 
in Brazília üzen
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modernizmus (illetve különösen annak egyes áramlatai) az a

brazil szellemi irányzat, mely meghatározta Capanema 

gondolkodását és ezen keresztül politikáját.

Capanema

szülővárosába, Pitanguiba, ahol ügyvédként működött, a 

tanítóképző intézet tanára és a város önkormányzati 

testületének (Camara Municipal) tagja volt. A brazil 

köztársaság korai időszakában, a felsőoktatási rendszer 

kevéssé specializált volta miatt, a jogász végzettségűek

visszatértbefejeztévelegyetemAz

diplomáját univerzálisnak tekintették. Nemcsak jogi illetve 

államigazgatási munkaköröket tölthettek be, hanem más 

értelmiségi pályán is jól el tudtak helyezkedni. Ezért nem

gyermekpszichológiát ésmeglepő, hogy Capanema

természettudományokat tanított fiatal éveiben. Sérgio

évek1920-40-esMiceli érdekes kimutatást készített az

jeles értelmiségiéiről. A 22 felsorolt személyből 15-en 

végeztek jogot, ketten művészeti tanulmányokat folytattak, 

egyvalaki orvostudományt tanult Európában, a felsoroltak 

közül az egyetlen nő, Rachel de Queiroz23 tanítóképzőbe

járt, hárman pedig nem rendelkeztek diplomával. A jogi 

tanulmányokat folytatók később a legkülönbözőbb pályákon

23Más helyesírás szerint: Raguéi de Queirós (1910) 
írónő, írói állneve: Rita de Queluz. Magyarul olvasható 
műve: A kisasszony és a Bandzsa (A donzela e a moura 
torta), fordította S. Tóth Eszter, in Boszorkányszombat, 
i.m. 282-289.0.

57



helyezkedtek el. így pl. Fernando de Azevedo24 latin és 

pszichológia tanárként, Jorge Amado25 a DIÁRIO DE BAHIA 

cimű újság szerkesztőjeként, Jósé Lins do Rego26 

pénzügyminisztériumi tisztviselőként kezdett dolgozni.27

A '20-as években Capanema kapcsolatba került a már 

említett minasi oktatási reformmozgalommal, mely főként 

Francisco Campos nevéhez fűződik28, aki nemcsak rokona, de

pártfogója és politikai pályájának egyengetője is volt, és 

intellektuálisan szintén nagy hatást gyakorolt rá. Capanema 

mint városi tanácsnok kezdte tudatosan építeni karrierjét.

politikába is,Igyekezett bekapcsolódni állami aaz

sokszorérdekébenfenntartásaszemélyes kontaktus

ellátogatott Belő Horizontéba és Rio de Janeiróba.

24Äzevedo (1894-?) az escola nova mozgalom jelentős 
képviselője, oktatáspolitikus. Számtalan pedagógiai és 
kultúrpolitikai témájú Írás szerzője.

25Amado (1912-1993) népszerű és világhírű brazil 
író.Számos könyve magyarul is megjelent

26José Lins do Rego Cavalcanti (1901-1957). Prózaíró, 
a brazil modernizmus második generációjának képviselője.

27Ld. Sérgio MICELI: Intelectuais e Classe Dirigente 
no Brasil (1920-1945). Säo Paulo - Rio de Janeiro, DIFEL, 
1979. Quadro I. és Quadro V.

28Campos ebben az időben mint a minasi belügyi tárca 
tulajdonosa, felelős volt az oktatási reformokért. Részt 
vett a Belő Horizonte-i Második Nemzeti Nevelési 
Konferencia (Segunda Conferéncia Nációnál de Educagäo) 
megszervezésében 1928-ban, ami az escola nova mozgalom 
képviselőinek találkozója volt. (A mozgalomról ld. még Az 
oktatás című fejezetet.)
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Tevékenysége eredményesnek bizonyult, hiszen 1930-ban 

felkérték, hogy legyen Minas Gerais Állam elnökének, 

Qlegário Macielnek29 (1855-1933) a kabinetfőnöke. Erre a

pozícióra valószínűleg pártfogója, Francisco Campos 

javasolta, aki ilyen módon megbízható és kiváló képességű 

hivét helyezte el az államvezetésben, ami különösen 

hasznosnak bizonyult az 1930-as események folyamán. Hiszen 

ekkor Capanema aktivan részt vett a forradalomban és Vargas

érdekeit képviselte Minas Gerais-ban. Nem sokkal ezután az 

állam egyik kulcspozíciójába, a belügyi államtitkári székbe

kapcsolatrendszerét igyekezettSzerteágazó

befolyása növelésére felhasználni: " 

hogy meglévő kapcsolatai és az új föderális kormányzattal 

szemben tanúsított lojalitása támaszul szolgáljanak hatalmi

került.

törekedett,arra

pozíciója megerősítéséhez a tagállamon belül. [...] illetve 

lehető legnagyobb támogatást igyekezett magának 

biztosítani a helyi vezetők részéről, s ezt, mint politikai 

tőkét használta a föderális kormány megnyeréséhez30 Az ügyes

a

290. Maciéi a Republics Velha (régi köztársaság) 
korszakának utolsó minasi elnöke volt. 1930-ban hivatalban 
maradhatott (1933-ig) Campos-szal és a tenentékkel való 
ellentétei dacára, bár az irányítása alatt álló állami és 
a föderális vezetés viszonya rossz volt.

30n o básico era manter os canais abertos e a 
lealdade ao novo governo federal, e utilizá-lo сото ponto 
de apoio para consolidar a posigáo de poder dentro do 
estado. [...] ou seja, manter e consolidar о máximo de 
apoio das lideranpas políticas regionais e locais, e 
utilizá-lo сото capital politico para manter as boas
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köszönhetőenmanővereknek Capanemapolitikai

monopolhelyzetbe került. Szinte ő volt az egyedüli, aki 

1930-33-ban kapcsolatot tartott Minas Gerais és a központi

hatalom között.31 1933-ban rövid ideig, 3 hónapig állama 

szövetségi biztosa32 volt. Politikai befolyását növelte, 

hogy a párt (Partido Progressista Mineiro) , melynek 

alapitói között volt s amely az újonnan feltörekvő 

politikai erőket tömöritette, az 1934-es alkotmányozó

győzelmetválasztásokonnemzetgyűlési

republikánusok (Partido Republicano Mineiro) felett. Pedig 

ez utóbbi a Régi Köztársaság idején domináns szerepet

aratott a

játszott a minasi politikai életben, föderális szinten 

pedig általában szövetségben állt a Säo Pauló-i (PRP) és a 

Rio Grande do Sul-i (PRR) republikánusokkal.

grapas do governo federal." S. SCHWARTZMAN 
V. RIBEIRO COSTA: i.m.

H. BOMENY
32.0.

31Vargas hatalomra jutása előtt a Köztársaság elnöki 
tisztét hatalmi alku következtében Säo Paulo állambéli 
illetve minasi politikusok felváltva töltötték be. E 
rendszer végét jelentette a 30-as puccs.

32Vargas '30-as forradalom után kormányzók 
(governador) vagy államelnökök (presidente estadual) 
helyére általa kijelölt hivatalnokokat, szövetségi 
biztosokat (interventor federal) küldött, akik a központi 
kormányzat érdekeit képviselték az adott tagállamban. A
kifejezés magyar fordítását id.____ Boglár Lajostól
kölcsönöztük, ld. uő. : Magyar világ Braziliában. A múlt 
századtól 1942-ig. Budapest, 1997, 16.o.

a
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1934. július 26-án Gustavo Capanemát beiktatták a 

nevelés- és közegészségügyi miniszteri székbe33. Kinevezése 

egyfajta kompenzációt is jelentett Minas Gerais-nak, 

illetve Oleqário Maciéi körének. Másrészt Varqas és a 

katolikus egyház viszonyára is jótékony hatást gyakorolt a 

Capanema személyében történt megállapodás, aki aztán 1945- 

állt a tárca élén.34 Miniszteri tevékenységét aig
továbbiakban részletesen tárgyaljuk.

Annak ellenére, hogy Capanema több mint egy évtizeden

keresztül a vargasi rendszer mellett kötelezte el magát, 

politikai pályája nem szakadt meg az Estado Növő bukásakor. 

A közreműködésével alakult minasi szociáldemokrata párt

(Partido Social Democrático) jeles személyiségei közé

tartozott, s mint ilyen 1946-tól minden föderális 

parlamentnek tagja volt Minas Gerais képviseletében. 1966- 

tól, továbbra is a politikai felszínen maradva, az ARENA35

33Elődei
novemberétől, majd 1932. szeptemberétől Washington Pires.

tárca élén: Francisco Campos 1930.a

34A
ellentéteiről, 
kérdésekben ld. Az oktatás cimű fejezetet.

egyház
oktatási

Vargas-kormányzat és
komp romisszurnáiról

katolikus
főleg

a

35A '60-as évek közepén, Castelo Branco (1900-1967) 
tábornok hatalmát a katonai háttér és a valóságos pártok 
helyett
biztosította, mely kormánypártból és egyfajta ellenzékből 
állt. Ebbe a rendszerbe illeszkedett az ARENA, a hatalmat 
gyakorlók pártja. Vő: A világ politikai pártjai szerk.: 
FENCSIK László. Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1978. 
349.0. A témáról ld. még ANDERLE Ádám: Politikai pártok 
Latin-Amerikában in A POLITIKAI FŐISKOLA KÖZLEMÉNYEI 1978. 
3-4.sz. 83-109.о.

létrehozott mesterséges pártstruktúra
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tagja lett, 1971-ben pedig ennek a szervezetnek választott

szenátora.

A két "kulcsfigura" személyiségét összehasonlítva, 

tevékenységüket, életrajzukat áttekintve egyetérthetünk 

azzal a megállapítással, melyet Capanema monográfusai 

tesznek a két politikust összehasonlítva: "Campos mindvégig 

ideológus maradt, abban az értelemben, hogy minden 

politikai cselekedetében azokból a meghatározó elvekből és 

koncepciókból indult ki, melyek számára az adott időszakban 

illetve politikai játszmában a legmegfelelőbbeknek tűntek. 

Capanema sem szűnt meg az eszmék embere lenni, mégis úgy 

tűnik, cselekedeteit sokkal inkább a mindennapok változásai 

irányították, stratégiája a kiegyezésre illetve a hatalom 

fenntartására és növelésére irányult, ami végül is eléggé 

reálisnak és megvalósíthatónak bizonyult, még akkor is, ha 

az önállóság és a függetlenség bizonyos elvesztésével
"36j árt.

36"Campos fői, sempre, um ideólogo, no sentido de que 
toda a sua atuagäo politica se fazia a partir de
determinadas idéias e concepgőes que lhe pareciam mais 
apropriadas para a época e para о jogo politico no qual se 
envolvia. Capanema, sem deixar de ser também um homem de 
idéias, parecia mover-se muito mais pelas contingencies do 
dia-a-dia,
conservagáo e acúmulo de poder que, no final, se mostraria 
bastante realista e efetiva, ainda que acarretasse urna 
perda de autonómia e independéncia." S. SCHWARTZMAN 
BOMENY

estratégia de conciliagäo, deem urna

H.
V. RIBEIRO COSTA: i.m. 44.0.
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AZ OKTATÁS

"Canudos nem volt más, mint a 
műveletlenség lázadása [. . . ] Ezt 
a műveletlenséget a monarchia 
hagyta itt örökségbe, 
demokrácia nagy feladata lesz, 
hogy kiirtsuk a műveletlenséget,

gonoszság

[...] A

minden emberi
melegágyát." (Márai Sándor)

Az Estado Nővo oktatáspolitikája szorosan kapcsolódott

a megelőző évtizedek reformkísérleteihez, sok mindent

átvett a korábbi célkitűzésekből, felhasználta a már elért

eredményeket. Ezért az 1937-től 1945-ig terjedő időszak

elemzésekor elengedhetetlen, hogy röviden bemutassuk az 

előzményeket, főként a 20-as évek escola nova mozgalmát,

illetve a 30-as évek első felének oktatáspolitikai

törekvéseit.
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a/ Megújítási törekvések a századforduló idején -
JohnA '20-as évek reformkísérletei: az escola nova - 

Devey hatása - Az egyház és az új iskola viszonya

1. Megújítási törekvések a századiorduló idején

A Brazil Köztársaság számára szinte megalakulásától 

fogva fontos problémát jelentett az oktatásügy kérdése, 

történetében több reformkísérlet zajlott. A császárság 

korszakában az ország területén szétszórtan elhelyezkedő, 

egymástól szinte függetlenül működő intézmények laza 

hálózatát alkotva dolgoztak az iskolák, melyek mind 

színvonalban, mind követelményrendszerben, mind iskolatípus 

tekintetében meglehetősen különböztek egymástól. Az első 

fontos megújítási program a Benjamin Constant1 nevéhez

fűződő, pozitivista2 szellemű koncepció volt, kísérlet egy 

egységes, jól szervezett, hatékony és korszerű oktatási 

rendszer kiépítésére. Az átalakítási munka, kétségtelen

aBenjamin Constant Botelho de Magalháes (1833-1891), 
a pozitivizmus egyik első brazíliai követője. A Brazil 
Köztársaság alapitói között tartják számon. Katonatiszt,

később oktatási miniszter. 
Ádám:

Latin-Amerikában a

matematikatanár, 
Bővebben

hadügyi, 
ANDERLE ésNemzettudat 

XIX. és a XX.
105-148.o.

ld. :
kontinentalizmus 
században. Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1989.

2A brazíliai pozitivizmusról Id. H. SZABÓ Sára: A 
pozitivizmus Braziliában, in Acta Historica tom. LXXVII. 
Szeged, 1983. 109-119.o. és Uő.: Pozitivista 
alkotmánytervezet Brazíliában. Kézirat, az ELTE Portugál 
Nyelv és Irodalom Tanszékének könyvtárában.
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sikerei ellenére, összességében nem hozta meg a kivánt 

eredményt. Tény, hogy a századforduló környékén sok új 

szakirányú, világi iskolát alapítottak, és számos, máig is 

működő természettudományos intézményt vagy elődeiket is a 

reform keretében hozták létre. Ekkor létesítettek például

bizonyos műszaki főiskolákat (1893. Escola Politécnica, 

1896. mérnök iskola a Colégio Mackenzie-ben), 1901-ben a 

piracicabai mezőgazdasági főiskolát, 1902-ben a két első 

gazdasági iskolát, a bakteriológiai intézetet 

Instituto Bacteriológico) és a hires Butantä Intézetet 

(1899. Instituto Butantä). 1913-ban megkezdte működését Sao 

Paulo első orvosi iskolája is.3

A reformkísérlet hiányosságai viszont leginkább az 

elemi szintű képzésben mutatkoztak meg. Erre utal az is, 

hogy az analfabetizmus nagy arányát továbbra sem sikerült 

lényegesen csökkenteni Brazíliában. Az Írástudatlanok 1872-

(1892.

1890-ben 67,2%-át,1900-ban 58,8%-ben a lakosság 66,4%-át,

át,1920-ban 60,1%-át4 tették ki.

A lányok magasabb szintű oktatásának kérdése is 

megoldatlan maradt. Ők ekkor még a jobbára csak francia 

illetve belga tanárnőkkel működő zárdaiskolákat, és néhány

3Vö. Fernando de AZEVEDO: A Cultura Brasileira
(Introdugäo ao Estudo da Cultura no Brasil). Rio de 
Janeiro, IBGE, 1943. 376-377.0.

4Az adatokat Id. F. de AZEVEDO i.m. 375.0.
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protestáns felekezeti intézményt látogathattak. A világi 

(akár magán, akár állami) oktatásban kevés volt a leány

tanuló.

A pozitivista szellemű törekvéseknek nem sikerült

kiküszöbölniük korszak oktatásügyének alapvetőa

problémáit. Az újonnan létrehozott intézmények, 

korábbiakhoz hasonlóan, egymástól elszigetelten működtek.

a

Nem valósult meg a tervezett egységes oktatási rendszer.

jól felkészült tanáriHiányzott a megfelelő létszámú,

gárda. Az iskolaügyben megmaradt az egyes tagállamok

közötti politikai és közigazgatási autonómiából adódó

heterogenitás is. Az intézménytípusok közti átjárhatóság 

illetve a különböző szintek egymásra épülése nem volt

kielégítő. Egyre erősödött az a tendencia, hogy a gazdagabb 

területek oktatási infrastruktúrájához képest fokozatosan

lemaradt szegényebb államok illetve vidékeka

iskolahálózata.

2. A 20-as évek reformkísérletei: az escola nova! John
Dewey hatása

A következő jelentős kísérlet a fenti problémák

leküzdésére 1920-as évek újítási hulláma voltaz

Braziliában, melynek a korábbi gondok megoldásán túl 

további nehézségekkel is szembe kellett néznie. Elsősorban

a gyors társadalmi (demográfiai, urbanizációs, migrációs)
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változásokra, a bevándorlás, az iparosítás kihívásaira

kellett reagálnia az iskolának nemcsak Brazíliában, hanem

Európa és Amerika szerte is. Ebben a helyzetben egyfajta

pragmatistákmegoldási lehetőségként kínálkozott 

iskolamodellje. "Most, amikor úgyszólván mindnyájunkat

a

magával ragadott Európa és Amerika indusztrializálódása: 

inkább a foglakozás, mint a könyvek útján kell tanulnunk. A 

szkolasztikus kultúra a sznobságot szolgálja, a munkában 

való részvétel a demokráciát. Ipari társadalomban az iskola 

miniatűr műhely és miniatűr közösség legyen; gyakorlatilag, 

próbálgatás és tévedések útján tanítsa meg azokat a 

mesterségeket s azt a fegyelmet, amely a gazdasági és
»5társadalmi rend szempontjából szükséges.

pragmatizmus hivei voltak azokNagyrészt

reformerek, akik a Brazil Köztársaság különböző vidékein

aa

iskola) mozgalomhozműködtek, s az escola nova (új

csatlakoztak. Alapvető céljuk az volt, hogy mindenki

számára elérhetővé tegyék a tanulás lehetőségét. Bár a 

mozgalom programját sohasem definiálták, tevékenységük 

során bizonyos súlyponti kérdések fogalmazódtak meg. Ezek

hogyszerint minden állampolgárnak ahhoz,1 °ga van

nyilvános, egységes és ingyenes alapoktatásban részesüljön, 

ahol a tanulóknak egyenlő esélyük van képességeik teljes

5Dewey iskoláról alkotott nézeteinek összefoglalása 
in Will DURANT: A gondolat hősei. ford. Benedek Marcell. 
Budapest, Dante kiadás, 1931. 456.0.
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kibontakoztatására. A mozgalom képviselői szabad és

felvilágosult polgárokat akartak nevelni, akik jól be 

tudnak illeszkedni - megjelenik a gondolat - az egységes 

brazil nemzet keretei közé. Elérkezettnek látták az időt a

legalább részleges szakításra a korábban az oktatást Latin-

Amerika szerte meghatározó német nevelésfilozófiával

oktatásszerkezettel. Afrancia mintájúilletve a

pozitivista reformoktól eltérően, a 20-as években nem a 

specializált felsőfokú, hanem főként a világi szellemű, 

elsősorban állami irányítás alatt álló, alapfokú oktatás 

megújítása került a középpontba. Ebben nagy szerepe volt

John Dewey (1859-1952) hatásának is, aki többek között ezt

felsőoktatásban, egyetemeken ésmondj a:

technikumokban számos kutatást végeznek, és sok tudományos 

ismeretet adnak elő. De a modern pszichológiának az az 

alapelve, hogy értelmünk alap-attitűdjei a korábbi években 

alakulnak ki. És meg merném kockáztatni azt az állítást, 

hogy az intellektuális habitusok kialakításának legnagyobb

"A aaz

részét az alsó fokú oktatásban, otthon és az iskolában

alig-alig érintették a tudományos módszerek."6

A fenti idézet is utal arra, hogy Dewey és brazil

követői mellettiskolaszerkezeti változtatások aaz

6John DEWEY: Filozófia és civilizáció, ford. Vajda 
in Pragmatizmus. A pragmatista filozófia

szerk: SZABÓ András György.
1981. 525-526. o.

Mihály, 
megalapítóinak műveiből. 
Budapest, Gondolat,
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pedagógiai módszerek: tekintetében is új utakat kerestek. Az 

egyébként Latin-Amerika szerte előtérbe kerülő tendencia 

szerint a korábbi szigorú, autoritáriánus szellem helyett

demokratikusabb nevelési elveket, a hosszú ismétlések

épülő oktatásigyerekek kreativitásárahelyett

módszereket, illetve a természettudományos gondolkodásmód

a

terjedését szorgalmazták. A későbbiekben az Estado Növő 

kultúrpolitikájába is beemelt alapelv fogalmazódott meg 

ekkor: az iskola legyen közösségformáló erő, mely ráadásul, 

ismét Dewey szavait idézve, derék és engedelmes polgárok

homogén közösségét alakítja tanulóiból, "... minden egyes 

iskolánk egy kicsi társadalmi közösséggé válik (embryonic 

community life) az alkotó munka típusaival, amely a nagyobb 

társadalom életének tükre s amely át van itatva a művészet, 

a történelem, a tudomány szellemével. Ha az iskola a 

társadalom minden egyes gyermekét egy ilyen kis társadalom 

tagjaként neveli s fejleszti, beléplántálja szivébe az 

engedelmesség szellemét s fölvértezi az önuralom erejével, 

akkor igenis megvan a legjobb és legbiztosabb biztosíték 

egy olyan társadalmat illetőleg, amelyik derék, kedves és 

összhangzó lesz."7

7John DEWEY: Az iskola és a társadalom, ford. Dr. 
Ozorai Frigyes. in Dr. TÓTH Gábor: Egyetemes 
neveléstörténeti kresztomátia. Budapest, Tankönyvkiadó, 
1976. 19.0.
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Az új iskola mozgalom nem maradt a pedagógiával 

foglalkozók belső, szakmai ügye, hanem politikai tényezővé 

vált azáltal, hogy legjelesebb képviselői állami vagy 

föderális szinten a kormányzat oktatási kulcspozícióiba 

kerültek a 20-as, illetve később, a 30-as években, és saját 

hatáskörükben kisebb-nagyobb reformokat hajtottak végre, 

így például Säo Paulo Államban Antőnio de Sampaio Dórja; 

Manuel Lourengo Filho (1897-?) Cearában; az egyetlen 

tényleges Dewey tanítvány, Anísio Teixeira Bahia Államban; 

Rióban Carneiro Leáo; Paranában Lisimaco de Costa; s mint

már korábban említettük, Minas Gerais Államban Francisco
8 A legnagyobb hatása talán mégis Fernando de 

Azevedo9 tevékenységének volt, aki 1926-30-ig irányította a

Campos.

Szövetségi Kerület közoktatásának ügyeit.

Az escola nova mozgalom egységének megteremtése

érdekében hivta életre 1924-ben Heitor Lira az Associa$ao

Brasileira de Educagäo (Brazil Nevelésügyi Társaság) nevű

szervezetet, mely több, úgynevezett nemzeti konferenciát 

(Conferencia Nációnál de Educagäo) és különböző kurzusokat

8Az említettek szerepéről bővebben Id. F. de AZEVEDO: 
i.m. III. rész 3. fejezet, és Simon SCHWARTZMAN

Vanda RIBEIRO COSTA: Tempos de Capanema. Rio de 
PAZ e TERRA - EDUSP, 1984. 52-53. o.

Helena
BOMENY 
Janeiro - Säo Paulo,

kéziratainak egy része, mely 
kötődik, hozzáférhető 

az Instituto de Estudos 
Säo Paulo (I.E.B.) 

FA/A3,105. és FA/A3,48. szám alatt.

oktatáspolitikai 
a Säo Pauló-i 
Brasileiros da 
gyűj teményében,

tevékenységéhez 
egyetemen, 
Universidade de
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szervezett, publikációkat adott ki. Az új iskola hiveinek 

fontos orgánuma volt az 1922-től megjelenő EDUCAQÄO 

(Nevelés) cimű lap is. A mozgalom résztvevői természetesen

egyformán. Egyénigondolkodtak mindenrőlnem

törekvéseikből, a századeleji helyzethez hasonlóan, megint 

nem sikerült egységes, az egész föderációra érvényes

oktatáspolitikát kidolgozni, az államok között lévő 

széttagoltságot áthidalni, annak ellenére, hogy az egységes 

"össznemzeti" oktatási rendszert szorgalmazó hangok egyre

bevándorlók iskolái ellenerősödtek, gyakrans a

irányultak. Talán éppen azért, mert az immigráns csoportok 

különféle kulturális szerveződései pl. iskolái éppen a XX.

század első évtizedeiben erősödtek meg, gyakran az

anyaország támogatásával. Ez volt a helyzet a magyarokkal

is. Sao Paulo városában, ahol fokozatosan a legnagyobb

1921-benlétszámban települtek le, első egyesületüket

hozták létre, Brazíliai Magyar Kör néven. A Magyar Kolónia 

hivatalos megalapítását pedig 1922-re teszik. Ez után 

hamarosan létrehozták az első elemi iskolájukat is, ami
V-S

1925-ben vagy 1927-ben nyilt meg Moócán.10

ld. KŐGL J. Szeverin: Magyarok
Paulo, Könyves Kálmán Szabadegyetem,

és 16.0. Szerinte a moócai iskola 1927-ben
alatt. Ezzel szemben

10Az adatokat 
Brazíliában. Sao 
1992. 8. 14.
nyilt meg a Rua Padre de Deus 169. 
id.
1997.
nyílt meg a rua da Moóca 431/a szám alatt. Az immigránsok 
iskoláiról néhány adat Id. IV. melléklet.

BOGLÁR Lajos: Magyar világ Brazíliában. Budapest, 
60.o. szerint az első magyar iskola Moócán 1925-ben
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Már a század elejétől fogva jelen volt Brazíliában az 

a szándék, hogy a bevándorlókat az oktatás segítségével 

mielőbb asszimilálják. Ezzel szemben a jelentős politikai 

erőt képviselő pártok, érdekcsoportok egyike sem vállalta, 

a multikulturalitást támogassa, 

bevándorló jelenléte ellenére sem. Sőt például 1918-ban, az 

I. világháborús szembenállásnak köszönhetően, a Brazil 

Köztársaság kormánya elrendelte a déli német iskolák 

bezárását, a Paraná, Santa Catarina és Rio Grande

Államokban működő elemi iskolák pedig szubvenciót kaptak, 

hogy leküzdhessék "a nemzeti egység érdekeit veszélyeztető" 

német befolyást.11 1921-ben pedig egy államközi nevelési 

konferencián a bevándorlók gyermekeinek oktatásával 

kapcsolatban a következőket mondta az egyik hozzászóló: 

"Ezeknek a brazil gyermekeknek a jellemét szüleik nyelve, 

szokásai, hagyományai formálják, igy csak származási

nemzeti kohézió

számúhogy nagya

országukhoz húznak, akadályozva 

kialakulását. Még a könnyen asszimilálódó latin nép, az 

olasz is szabályos tömbökbe települve, erősen törekszik 

arra, hogy megőrizze nyelvét és szokásait; a német 

kolóniában a megőrző hajlam még sokkal erősebb, súlyosbítva 

a nyelvi és szokásbeli különbségekkel. Az ország bizonyos 

vidékein meglehetősen nagy szükség van a Nemzeti Iskolára;

a

nLd. F. de AZEVEDO: i.m. 388. о.
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ennek megnyitásával több ezer polgárt nyer a haza."12 Az 

elvek és a gyakorlat között azonban megmaradt a szakadék. A 

brazil közoktatás nem tudott saját intézményeket állítani a 

bevándorlók iskolái helyébe, igy nem is nélkülözhette őket 

még jóval később sem. 

következőket írta munkájáról: "A tanítással nagyon nagyon 

kell vigyáznunk, mert az itteni törvények értelmében csak

1939-ben magyar tanító aegy

10 éven felüli gyermekeket volna szabad tanítanunk magyar

nyelven, azonban ezt a törvényt nem lehet megtartani, mert 

amennyiben mi nem tanítunk, a gyermekek egyáltalán nem

tanulnak meg írni olvasni. [...] A számolást brazil és

magyar nyelven tanítom, tekintettel a jelenlévő brazil

tanulókra. "13

12n0 espírito dessas criangas brasileiras, formado em 
lingua, nos costumes, nas tradigőes dós pais, só poderia 
tender para a pátria de origem, constituindo um empecilho 
á coesgáo nációnál. Mesmo na raga latina e assimilável 
сото é a italiana, nota-se urna grande tendécia para 
conservar a lingua e os costumes, quando formando 
reguläres aglomeragöes; nas colónias alemäs, entäo, a 
propensäo conservadora é ainda muito maior, agravada pela 
diferenga de lingua e dós costumes. Em certas regiöes do 
pais a necessidade da Escola Nációnál é bastante grande; 
abri-la é conquistar milhares de cidadäos para a pátria." 
A szöveget közli S. SCHWARTZMAN - H. BOMENY - V. RIBEIRO 
COSTA: i.m. 73.о.

13 GÁLOS Rezsőnek, a Villa Pompeia-i magyar iskola 
tanítójának jelentése 1939. aug. 2-i keltezéssel. O.L. 
Kül. К 71. 86. csomó 1939. 1/6. tétel
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3. As egyház és as új iskola viszonya

Annak ellenére, hogy az escola nova mozgalom nem volt

egységes és nem is mindenben érte el célját, mégis

veszélyes vetélytársává vált az oktatás, de közvetett

módon a politika terén is a katolikus egyháznak, mely, 

bár a brazil lakosság túlnyomó többségét tömöritette14 a 

XIX-XX. században folyamatosan vesztett befolyásából15. Mégis

váltnehezen szereptől, melyet hagyományosanmeg a

betöltött az oktatásban. Az escola nova képviselőinek

elképzeléseit, jelenlétüket a tanügyi kulcspozíciókban 

növekvő indulattal szemlélték a katolikus egyházi vezetők,

és hamarosan támadásba lendültek az iskolareform-törekvések

ellen. A legfontosabb orgánum, mely a katolikus álláspontot 

közvetítette az A ORDEM (A Rend) cimű folyóirat volt. Ebben 

egyre hevesebb és egyre személyeskedőbb hangvételű

141930-ban a katolikus egyházon kívül Brazíliában 
működött a görögkeleti egyház (8 templommal és 8 
lelkésszel) és az izraelita felekezet (9 zsinagógával). 
1935-ben a megközelítőleg 37 milliós lakosságból már kb. 
1.500.000 hívő tartozott valamelyik protestáns egyházhoz. 
De a katolikusokhoz képest még így is nagyon kicsi volt a 
más vallásúak száma. Vö: F. de AZEVEDO: i.m. 143-144. o.

15A katolikus egyház hatalmának visszaszorulását jelző 
legfontosabb események a XIX. században: 1823-ban a brazil 
parlament kimondta, hogy minden vallás egyenrangú; 1855- 
ben a császár határozata alapján megszűnt az újoncok 
felvétele a szerzetesrendekbe; 1881-től a nem katolikus 
vallásúak is választhatók lettek, 1891-ben megtörtént az 
állam és az egyház szétválasztása, lehetővé vált a polgári 
házasságkötés és a világi oktatás.
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bírálatok jelentek meg az új iskola képviselői, s közülük

is elsősorban A. Teixeira és F.__de Azevedo ellen. Az

előbbit például a lap úgy jellemezte, mint a "Columbia 

Egyetem által félrevezetett fiatalembert, aki tagadja az 

isteni tanok elsődlegességét az emberek nevelésében, s

tudomány nevetségesmegelégszik a demokrácia és a

ösztönöklegállatiasabbelsőségével,

leghétköznapibb emberi önzés szintjén 

küzdelemre, majd a kiegyezésre a két tábor között azonban

vagy aa
»16 A politikai

csak 1930. után kerülhetett sor. Az egyház és az állam

megegyezésének létrejöttében ekkor nagy szerephez jutott 

Vargas első nevelés- és közegészségügyi minisztere,

Francisco Campos.

16"Anísio Teixeira um "jovem desnorteado" pelos 
ensinamentos em Columbia, a ponto de negar "o primado de 
Deus na educagäo do homem [. . . ] para contentar-se com a 
primado ridiculo da democracia e da ciéncia, á altura dós 
instintos mais rasteiros ou mais triviais do egoismo 
humano." Az A ORDEM cikkéből idéz S. SCHWARTZMAN 
BOMENY - V. RIBEIRO COSTA: i.m. 59.o.

H.
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b/ Az Ideiglenes Kormány (Governo Pravisário) 

oktatáspolitikája a '30-as évek elején 

Campos a Nevelés- és Közegészségügyi Minisztérium élén 

- a közép- és felsőoktatási reform

Francisco

1. A* Ideiglenes Kormány oktatáspolitikája a ' 30-as évek 

elején

Braziliában az oktatással foglalkozó szakemberek

pontosan érezték, hogy az új, '30-as évtized gyökeres 

változások ideje lesz számukra. F. de Azevedo jól jellemzi

"Két mentalitás konfliktusávalaz átalakulási folyamatot: 

szembesülünk éppen, az egyik amiatt küzd, mert haldoklik, a

mert születőben van."17 A régi és az újmásik azért,

mentalitás összeütközése három alapvető konfliktus 

kiéleződésében nyilvánult meg ekkor: egyrészt az egyházi és 

a világi (liberális) törekvések, másrészt a centralizáció 

és a regionalizmus, harmadrészt az elitképzés illetve a 

tömegképzés ellentétében. Mindez tükröződött az 1930-as 

változások utáni oktatáspolitikában is. A kormány 

igyekezett egyensúlyt teremteni az ellentétes elképzelések

között. A kultúra, még inkább, mint azelőtt, egyben

politikai kérdéssé is vált.

D. Hoerder a XVIII. századi észak-amerikai fejlődés

kultúrakapcsán "Ará következőkre:mutat a

17"Estamos em face de um conflito entre duas 
mentalidades, urna que luta porque está morrendo, outra que 
luta porque está nascendo." F. de AZEVEDO i.m. 401.o.
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homogenizálódása [...], az "amerikai gondolat" elterjedése 

(Curti), az "ipari tudat megjelenése és kezdeti fejlődése" 

(Rezneck) és a nemzeti társadalom létrehozásának folyamata 

(Wiebe) legalább olyan fontos, ha nem fontosabb aspektusok, 

alkotmányok megírása. Csak ezek együttes 

kibontakozása tesz egy lakosságot néppé.

néppé,

mint az
"18 Az az

nemzettélakossághogyelképzelés, a

központilag irányítva,folyamatátkovácsolódásának

mesterségesen felgyorsítsák, Brazíliában valójában csak az 

1930-as években emelkedett a szövetségi politika szintjére, 

nem utolsó .sorban Francisco Campos nézeteinek érvényesülése
v-/ ------------------------------------------------ 4---------

folytán. A "főideológus" 1930. november 18-án, a frissen 

felállított Nevelés- és Közegészségügyi Minisztérium19 élére 

kerülve, a Vargas-korszak egyik kulcstárcájának birtokosa

lett. Gondolatait nyomon követhetjük 0 Estado Nációnál [A 

nemzeti állam]20 című könyve alapján. Itt csak néhány, az

oktatáspolitikával is kapcsolatba hozható elképzelését

emelnénk ki. Szerinte a modern korral, a XX. század

beköszöntével elérkezett a liberalizmus hanyatlásának

ideje. Míg a XIX. század a politikai pluralizmus korszaka

18Dirk HOERDER: Nemzetépítés Európában és Észak- 
Amerikában az 1760-as és az 1840-es évek között, ford.: 
Bajomi-Lázár Péter, in REGIO, 1993. 3. sz. 3-4.o.

19A minisztérium felállításakor a mens sana in corpore 
sano, a rendszer egyik jelmondata értelmében került 
összevonásra az oktatás és az egészségügy.

20Francisco CAMPOS: 0 Estado Nációnál. Sua estrutura, 
seu conteúdo ideológico. Rio de Janeiro, Jósé Olympio, 
194 0 .
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volt, addig, Campos jóslata szerint, századunk a politikai

egyneműség korszaka lesz, a többpártrendszerre épülő 

parlamentarizmust törvényszerűen felváltja az "egyetlen

pártok" rendszere. Az állam semlegessége nem tartható fenn

tovább, szükség van központi ideológiára. A jövő az

individualizmus, liberalizmus helyett aza

autoritárianizmusé. A tömegek vezethetővé tételéhez pedig 

nélkülözhetetlen a megfelelő pedagógia. A hanyatló

demokrácia idején, Campos szerint, az iskola már nem

nevelhet demokráciára. Nem elég a puszta ismeretközlés sem,

a mentalitás átformálására kell törekedni az oktatás

révén.21 Nála elit intellektualizmusa helyettaz a

tömegkultúra kerül a középpontba. "A teljes politikai

integráció eszköze az irracionalitás, s legtökéletesebb

megnyilvánulási formája, a mítosz, az az intellektuális

módszer, mellyel a nemzet politikai ellenőrzése alá vonható
1122az öntudatlan közösség.

21Salazártól már ismerjük a gondolatot: "Az igazi 
kultúra feladata nem abban áll, hogy megtömje az agyat 
ismeretekkel, hanem abban, hogy a szellemet formálja. Az 
államnak mindent el kell követnie,

hogy igy a 
Oliveira 

Gyula.

hogy egységes 
magaalkotta 

SALAZAR: Békés
2.kiad. Budapest,

kell
gondolkodásmódot teremtsen, 
doktrínát 
forradalom. ford.: Lovass
Athenaeum, 1941.

elfogadtassa.

22"0 irracional é о instrumento da integragäo política 
total, e о mito que é a sua expressáo mais adequada, a 
técnica intelectual de utilizagäo do inconsciente coletivo 
para о controle politico da nagäo." F. CAMPOS i. m. 12.о.

7S.



2. Campos a Nevelés- és Közegészségügyi Minisztérium élén

Ahhoz, hogy a Vargas kormányzat megerősítse pozícióit,

fentiek szellemében átalakításokatilletve, hogy a

hajthasson kellettvégre, egyezségre jutnia az

oktatáspolitika korábbi főszereplőivel. Az egységes, világi

közoktatás érdekében, az egyes tagállami érdekcsoportokkal,

escola nova képviselőivel és főként a katolikusaz

egyházzal.

Az escola nova képviselői közül többen legjobb

meggyőződésük

centralizációjára

szerint támogatták oktatásaz

illetve központi ellenőrzésérea

vonatkozó törekvéseket, a tanulási lehetőségek és a kultúra 

demokratizálását a társadalmi egyenlőség nevében. Az új 

iskola mozgalomnak ezek a hívei megtarthatták az 

oktatásügyben elfoglalt pozícióikat és kibontakoztathatták 

elképzeléseiket.

A katolikus egyház, mely idegenkedett minden radikális 

változástól, kezdettől fogva gyanakvással tekintett az 

1930-as változásokra, hiszen Vargas és hívei következetesen

forradalmárként határozták meg magukat. A klérus úgy 

interpretálta a fordulatot, mint a tenentista mozgalom 

győzelmét, mint modern, veszélyes, a liberalizmussal és a

pozitivizmussal rokon gondolatok térnyerését. Jackson de 

Figueiredo (1891-1928) ki j elentette: "Aegyenesen
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legrosszabb törvénytelenség is jobb, mint a forradalom."23 

Ezen kivül súlyos félelmet keltettek a katolikus vezetőkben 

az Ideiglenes Kormány centralizációs törekvései. Ahogy már 

korábban utaltunk rá, az egyház Braziliában a

korábbi

20-as

pozícióinakoffenzivát indítottévektől

egységesvisszaszerzéséért. Támadta a laicizációt, az

iskolarendszer tervét, a koedukáció bevezetését, az oktatás

állami monopóliumát, a 18 éves korig járó ingyenes tanulási 

lehetőséget. Szorgalmazta a magán és egyházi oktatás 

nagyobb szabadságának visszaállítását, 

vallásoktatás bevezetését az állami iskolákban, a szülők

fakultativa

azon természetes jogát hangoztatva, hogy belátásuk szerint 

gondoskodhassanak gyermekeik vallásos neveléséről.

Camposnak minisztersége idején az egyházra elsősorban,

mint morális és ideológiai háttérrel, nagy tömegbefolyással

Inkább ez, mintrendelkező támogatóra volt szüksége, 

személyes vallásos meggyőződése sarkallta a katolikus

vezető körökkel való megegyezésre. Ennek érdekében került

egyház egyik legfontosabb1931. áprilisábansor az

23"...a pior ilegalidade era ainda melhor 
revolugäo" idézi S. SCHWARTZMAN 
COSTA: i. m.

que a 
V. RIBEIROH. BOMENY

54-55. o. Figueiredo világi katolikus 
gondolkodó volt, az egyik legfontosabb és legradikálisabb 
katolikus szellemi műhely, a Centro Dom Vital megalapítója 
(1922.). Ld. még Eulalia Maria LAHMEYER LOBO: A Igreja, о

1870-1920. inEstado e os Operários no Rio de Janeiro 
Iglesia,
latinoamericana

la história
(1492-1945) tomo III. ed.: Á. ANDERLE. 

Szeged, JATE Kiadó, 1989. 169-184.0.

religion sociedad enУ
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teljesítésére, államikövetelésének: iskolákbanaz

fakultatív vallásoktatás engedélyezésére. 

(Korábban, az 1891-es alkotmány életbelépése óta ez tilos

bevezetendő

volt, a pozitivizmus szellemében világnézetileg semlegesnek 

tekintett világi iskolákban.) Campos a következőket írta

elképzeléséről Vargasnak küldött levelében: "... amennyiben

Excellenciád jóváhagyja a rendeletet, az mozgósítani fogja

az egész Katolikus Egyházat a kormány mellett, a katolikus

erők, értékes és semmi máshoz nem fogható befolyásának

teljes, egyértelmű és nyílt elkötelezettsége a kormány 

iránt, egy tisztán nemzeti jellegű mozgalmat szolgál majd. 

[...] azzal a céllal, hogy Excellenciád oldalán még egy 

erőt, az egyik legnagyobb morális erőnket mozgósítsuk,

[...] Biztos lehet abban, hogy a Katolikus Egyház meg tudja

hálálni Excellenciádnak ezt a rendeletet, mely senkit nem 

szabadságában,

vallásszabadság fontos garanciája lesz."24_ Bár a megegyezés

korlátoz inkább lelkiismereti ésa

24 n o decreto, se aprovado por V. Excia., 
determinará a mobilizagáo de toda a Igreja Católica ao lado 
do governo, empenhando as forgás católicas, de modo 
manifesto e declarado, toda a sua valiosa e incomparável 
influéncia no sentido de apoiar о governo, pondo ao servigo 
deste um movimento de opiniäo de caráter absolutamente 
nációnál. [...] com о intuito de mobilizar mais urna forga, 
a maior das nossas forgás morais, ao lado de V. Excia., 
[...] Pode estar certo de que a Igreja Católica saberá 
agradecer а V. Excia. esse ato, que nao representa para 
ninguem limitagäo á liberdade, antes urna importante 
garantia á liberdade de consciéncia e de crengas 
religiosas." F. Campos 1931. április 18-i levele
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csak néhány évre csitította el a radikális katolikus 

követeléseket25, mégis fontos fordulatot jelentett az egyház 

és az állam viszonyában. Az újabb katolikus térnyerésre az 

1934-es alkotmány kiadásakor került sor. Az Ideiglenes 

Kormány, ahogyan azt már korábban említettük, kísérletet

tett arra, hogy a különböző érdekeket összeegyeztesse és 

ezt a saját javára fordítsa. Ilyen módon az 1934-es

alapokmány is egy kompromisszum eredménye lett, bár nem 

volt hosszú életű. Általa az egyház "visszatérhetett" az

iskolába, mely igy elvesztette világnézeti semlegességét,

hiszen teljesültek a Katolikus Liga (Liga Eleitorai

Católica) alapkövetelései: az alkotmány amellett, hogy 

kimondta a házasság felbonthatatlanságát illetve fakultativ 

vallásgyakorlást vezetett be a fegyveres erőknél, előírta a 

fakultatív hittant a közoktatásban. A kompromisszum azért 

kellett, mert az új rendszer konszolidációjához szükség

Vargashoz, melynek teljes szövegét a Capanema archívum 
számos más dokumentuma mellett függelékben közli S. 
SCHWARTZMAN - H. BOMENY - V. RIBEÍRÓ COSTA: i.m. 293.0.

25Katolikus 
követeléseikkel 
törvényhozáshoz. 
educagűo
Alkotmányban) címmel a JORNAL DO BRASIL 1933. február 3-i 
számában.

értelmiségiek 
petícióval fordultak a

tanárok, 
már 1933-ban 
Ennek szövege megjelent Os problémás da

további

ConstituigOo (Az oktatás kérdéseina az
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volt arra az ideológiai illetve morális tartalomra, amit az 

egyház biztosíthatott.

A megegyezés bizonyos, átmeneti sikerét jelezte, hogy 

a liberálisok sem érezték igazán vesztesnek magukat az új 

alkotmány létrejöttekor. Sőt, éppen ellenkezőleg, például a 

Sao Pauló-i liberális reformerek győztesnek tekintették

magukat. Hiszen az 1934-ben életbe lépett alapokmány

elképzeléseiknek megfelelően tartalmazta végrehaj tóa

felettihatalom ellenőrzés elvét, parlamentárisa

rendszerekhez hasonlóan; elnöki rendszeraz

(presidencialismo) továbbélését; a köztársasági elnök 

közvetlen választását; a föderális szisztéma megőrzését. A 

liberálisok térnyerése mindazonáltal nem volt olyan 

jelentős, mint amilyennek első pillanatra tűnt.26 Egyébként 

az 1934-es alkotmány, amely a megbékitési politika 

eredménye volt, nem is bizonyult tartósnak.

Az Ideiglenes Kormány centralizációs, koordinációs és

ellenőrző törekvései nemcsak a katolikus egyház érdekeit 

sértették. Veszélyeztették a nem túl 

magániskola,

számú egyébnagy

illetve emigráns közösségek általaz

működtetett tanintézetek valamint tagállamok

oktatáspolitikájának autonómiáját is. Campos 1930-ban

a

26Vö. Maria Helena CAPELATO: Os arautos do liberalismo 
- Imprensa paulista (1920-1945). Säo Paulo, Brasiliense, 
1989. 203.o.
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megfogalmazott álláspontja pedig, miszerint az alapfokú 

oktatás különös figyelmet kap majd27, 

középosztály hagyományos pozícióit veszélyeztette. Hiszen 

Vargas rendszere respektálta a legnevezetesebb, általában

értelmiségiaz

jeles családokból származó entellektüeleket, és elfogadta

magatartásukat,kritikuséppentávolságtartó vagy

tiszteletben tartotta társadalmi illetve képességeik

"lefejezni"szerint járó rangjukat. Nem akarta 

értelmiséget, sokkal inkább megnyerni igyekezett vezető 

személyiségeit, azonban megkísérelte figyelmen kivül hagyni 

szélesebb köreinek érdekeit. "Nos, a középosztály, aggódván

az

szinteketneki fenntartottstátusáért,saj át

privilegizálva, a mai napig sikerrel harcol azért, hogy az

a

vargasicamposihelyett [aoktatás kiszélesítése

ellentéte valósuljontervekkel szemben] annak éppen az

»28meg.

27Vö.Francisco CAMPOS: Educagäo e cultura. Rio de 
Janeiro, Jósé Olympio, 1940.

28»or les classes moyennes, hantées par la question de 
Statut, ne vont cesser, jusqu'á aujourd'hui, 

succés pour que 1' expansion de 
1'enseignement se fasse á l'envers, en privilégiant les 
niveaux d'enseignement qui leur sont réservés." Daniel 
PÉCAUT: Entre le Peuple et la Nation. Les intellectuels et 
la politique au Brésil. Paris, Ed. de la Maison des 
sciences de l'hoirane, 1989. 68-69.0.

leur 
d'oeuvrer avec
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3. A közép- és felsőoktatási reform

A fentiek: következtében Campos minisztériuma az

alapfokú képzés tekintetében nem vállalta az igazi

átalakítást.strukturális Azkonfrontációt, a

analfabetizmus elleni harcban a tanintézetek számának

növelésére szorítkozott. A 30-as évek elejétől egészen az

a felülről indított reformok főként aEstado Nővo végéig 

közép- és felsőoktatást célozták. Ennek az irányultságnak 

másik magyarázata az, hogy a rendszer nagyon fontosnak

tartotta "saját" értelmiségi elit létrehozását. Az 

átalakítási folyamat jelentős állomását jelentette két

dekrétum kibocsátása, az 1931. április 11-én kiadott 

19.851-es és az 1931. április 18-i 19.890-es számú.29. Az

előbbi az egyetemi, míg az utóbbi a középiskolai rendszer 

reformjának alapelveit tartalmazta. Ezek alapján úgy tűnik, 

hogy az Ideiglenes Kormány a különálló felsőfokú iskolák

helyett az "universitas" szellemét sugárzó összevont

intézmények kialakítását tűzte ki célul. Ha az ország 

bármely részén egyetemet kívántak létrehozni, azt csak 

bizonyos általános követelményeknek megfelelően tehették 

meg. Az említett dekrétum értelmében az egyetemnek legalább 

három kart kellett egyesítenie: a jogi, az orvosi illetve a

29Az itt és a továbbiakban hivatkozott rendeleteket 
Id. Brasil. Atos do Poder Executivo. Decreto no. 19.851. 
11 de abril de 1931. és no. 19.890. 18 de abril de 1931
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fakultást. Ezek egyikét helyettesíthettemérnöki a

nevelési, természet- és humántudományos összevont kar is. 

Az egyetemi reformot, mint a köztársaság felsőoktatására

érvényes általános szabályozást kívánták alkalmazni. Nagy 

hangsúlyt kapott a tanárképzés. Kezdetben az újonnan 

létrehozott intézményekben európai, főként francia, olasz

és német professzorok szakértelmére is számítottak.

(Például Claude Lévi-Strauss (1908—) 1935-ben érkezett a

Säo Pauló-i egyetemre.30)

Az az igény is megfogalmazódott a minisztérium 

részéről, hogy a tagállamok egyetemein kivül egy országos 

intézményt hozzanak létre, melyet az 1931. április 11-i

19.852-es dekrétum31 készített elő. Ez az 1920-ban,

különböző főiskolák összevonásával létesített Universidade

do Rio de Janeiro (Rio de Janeiró-i Egyetem) működésének

30 A
mintákat követtek, de 
Mi kor
egyetemalapításról, a franciákhoz fordultak segítségért. 
Párizs válaszul tanárokat (pl. Lévi-Strauss, Jacgues
Lambert,____ Pierre Monbeig) küldött, és
ösztöndíjakat létesített. Vö. Thomas E. SKIDMORE 
H. SMITH: Modern Latin America. 3. edition, New York 
Oxford, Oxford University Press, 1992. 356.0.

latin-amerikai egyetemek eredetileg ibériai 
a francia hatás egyre erősödött.

határoztakSäo Paulóban1933-ban az

tanulmányi 
Peter

31Ld. Brasil. Atos do Poder Executivo. Decreto no.
19.852.
egyetemeiket természetesen 
hozták létre,
Gerais Állam 1933. III. 
hatáskörében szervezte újjá, Säo Paulo 1934. I. 25-i 
6283.sz. dekrétumával alapította meg egyetemét.

11 de abril de 1931. A tagállamok, míg tehették,
szerint 

Minas
sa j át

állami szintű törvényekkel. így pl.
23-i 22.579.sz. dekrétumával saját

szabályozás
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integrációs elképzeléseknek; megfelelőaprólékos,

szabályozása volt. Az intézmény gerincét a nevelési,

az

természet- és humántudományos kar adta. Legfőbb cél ez 

esetben is a tanárképzés, illetve az általános kultűrszint

emelése volt.

oktatás alapozásátA felsőfokú jelentették a

középiskolai tanulmányok. Ezért is vált szükségessé a

középfokú tanintézetek reformja, az egész köztársaság 

területére kiterjedő szabályozott keretben, mely 1942-ig

meghatározó maradt. Erős állami ellenőrzés és egységes

követelményrendszer szerepelt tervekben.F. Campos

szavaival élve, a középiskola fő célja "az emberformálás, a

a

nemzet életének minden nagy szektora számára"32A miniszter a 

középiskolai oktatás hét esztendejét két szakaszra 

osztotta. Az első 5 éves periódus az alapképzést szolgálta, 

mig a következő 2 kiegészítő év az egyetemre való 

felkészülést segítette. Az iskolahálózat szakfelügyeleti 

rendszerrel, regionális inspektorhálózattal egészült ki. Az 

egységes vizsgarendszer a magániskolákra is kiterjedt, csak

ennek megfelelő tanulók kaphattak érvényesaz

bizonyítványt. A tantárgyak egyensúlyközött új

megteremtésére törekedett a campos-i reform. A latin és

32 n ... formagao do homem para todos os grandes setores 
da atividade nációnál..." S. SCHWARTZMAN 
RIBEIRO COSTA: i.m. 190.o.

H. BOMENY V.
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görög háttérbe szorult, a természettudományos tárgyak

fontosabbakká váltak. Ezzel kívánták korszerűbbé tenni a

tanított ismeretanyagot. Legfontosabb nevelési szempont a 

hazafiság, a nemzeti érzés kialakítása volt. A közép- és 

felsőoktatásban résztvevő leánytanulók aránya jelentősen

nőtt.

A 30-as forradalom megkönnyítette és intenzivebbé

tette az iskolával kapcsolatos reformgondolatok cseréjét,

szabad áramlását az egész föderáció területén. Sok

pedagógiai szakmunka látott napvilágot, elsősorban az

escola nova képviselőinek tollából, 

tapasztalatait összegezve. Könyvsorozatok indultak, mint

előző évekaz

például a Fernando de Azevedo szerkesztette Biblioteca

Pedagógica Brasileira. Ennek öt alsorozata volt, melyeket a 

Companhia Editora Nációnál adott ki: I. Literatura Infantil

(oktatási(gyermekirodalom) ; Livros DidáticosII.

segédanyagok, kézikönyvek, szöveggyűjtemények); 

Atualidades Pedagógicas (időszerű pedagógiai kérdések, 

főként a tanárok szakmai továbbképzése érdekében), melynek

III.

1931. és 1942. között 30 kötete jelent meg; IV. Iniciagäo

Científica (bevezetés a tudományba); V. Brasiliana (a

brazil történelem kérdései).33

Az escola nova mozgalom résztvevői nem egyformán

alkalmazkodtak aláközponti irányítás kerülta

33Vö. F. de AZEVEDO: i.m. 394.0.
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oktatáspolitikához. Egyesek fontos pozíciókba jutottak, 

mások marginalizálódtak. Bár bizonyos esetekben közös 

fellépéssel próbálták befolyásolni a kormányzat tanügyi 

döntéseit. így például 1932-ben megjelent kiáltványukkal, 

mely a sajtóban is nagy visszhangra talált. Aláírói, pl. F. 

de Azevedo, a vallásmentes iskola védelmében léptek fel,

szerintük az oktatás nem lehet "szekták és dogmák"

propagandaeszköze.34

A Vargas-rendszer legitimitásának megteremtéséhez

nagyban oktatáspolitika 

kifejezhető sikere. Mig az alapfokú iskolák eredményei

hozzájárult számokbanaz

elsősorban az analfabetizmus csökkenésében mutatkoztak

meg35, addig a középiskolákba illetve az egyetemekre való 

bejutás

modernizálódott36. Ugyanakkor a szakoktatás

valóban demokratizálódott, képzésa

nem kapott

akkora hangsúlyt, amekkorát az urbanizáció illetve az

indusztrializáció üteme megkövetelt volna.

34A reconstrugOo educacional no Brasil: Manifesto dos 
pioneiros da educagä nova. Ao povo e ao govérno. (Az 
oktatás átszervezése Brazíliában: Az új oktatás 
élharcosainak kiáltványa. A néphez és a kormányhoz.) Säo 
Paulo, Editora Nációnál, 1932. A témáról bővebben Id. M.H. 
CAPELATO i.m. 196-202.o. illetve a kortárs, F. de AZEVEDO 
i.m. 399-400.o.

3SAz analfabetizmusra vonatkozó adatokat Id. V.
mellékletben.

36Az oktatásra vonatkozó adatokat
mellékletben.

ld. az VI.
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с/ Gustavo Capanema miniszterségének: első évei
a Nemzeti Tanterv megalkotására tett 

a modernizmus hatása
1934-1937.
kísérlet
tartalma

a Nemzeti Tanterv

1934-ben változás történt brazil oktatásügya

irányításában. Július 26-án a miniszteri székben Francisco
J+óoitLi W. ?.Ус<+^

Campős~"v Gustavo Capanema váltotta fel. Ebben az évben az

Ideiglenes Kormány befejezte működését, 1930-banaz

felfüggesztett alkotmányosság helyreállítása érdekében

életbe lépett egy frissen szerkesztett alapokmány, s az új 

miniszter ennek szellemében kezdte meg munkáját.

1. Gustavo Capanema miniszterségének első évei 1934-1937.

Az 1934-es alkotmány elkészítését érdekegyeztetések

előzte minden vonatkozásban, ígysorozata meg

oktatáspolitika terén is. A korszak tanúja, Fernando de

Azevedo arról ir, hogy 1933-ban az alkotmányozó 

nemzetgyűlés értelmiségiek csatározásai, kétségek és

várakozások közepette ült össze. Ideológiai, tudományos, 

politikai és pedagógiai viharok befolyásolták

törvényhozás munkáját37. Végül, ahogy már szóltunk róla, 

kompromisszumok árán született meg az 1934. VII. 16-i 

alkotmány, melynek több cikkelye - ezekről a későbbiekben

a

37Vö. F. de AZEVEDO i.m. 409. o.
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foglalkozott az oktatással.38 Itt mármég szót ejtünk 

jelen voltak azok az alapvonások, melyek később az Estado 

Növő idején teljesedtek ki. Egyrészt If ...a politikai

centralizáció, mely 1935-től ténylegesen érvényesült,

szinte teljesen felszámolta azokat a kezdeményezéseket,

melyek tagállamok önállóbb oktatási rendszeréneka

kiépítését célozták, ezalól talán csak Säo Paulo kivétel.

egyház is, elkötelezve magát rendszerMaga az a

oktatáspolitikája mellett, arra szorítkozott, hogy a nem 

állami iskolák legelemibb jogait védelmezze, és egészen a 

'30-as évtized végéig nem szánta rá magát, hogy saját 

egyetemet alapítson. ”39

38Az alkotmány szövegét közli például az F.H. Mendes 
de ALMEIDA szerkesztette gyűjtemény, a Constituigöes do 
Brasil. 3. ed. Säo Paulo, Edigäo Sáráivá, 1961.
412.0.

227-

39"A centralizagäo politica, que se implanta de fato a 
partir de 1935, elimina quase que completamente as 
tentativas de criagäo de sistemas estaduais de educagäo 
mais independentes, com excegäo talvez do de Säo Paulo. A 
própria Igreja, comprometida com a politica educacional do 
regime, se limita a defender os interesses mais imediatos 
das escolas particulares, e näo se decide, a näo 
final da década de 1930, a criar 
universidade." S. SCHWARTZMAN 
COSTA: i.m. 
került sor,
de Janeiróban. Vö. F. de AZEVEDO: i.m. 416.o.

ser no 
sua própria 
- V. RIBEIROH. BOMENY

263.0. Az említett egyetem alapításra 1940-ben 
ekkor jött létre az Univeridade Católica Rio

91



A centralizációs törekvések mellett az oktatáspolitika 

erős nemzeti jelleget40 kapott már az alkotmány előírásai 

alapján is. Többek között éppen azáltal, hogy alapelveinek

meghatározására (art. 5., XIV) illetve a nemzeti tanterv

kidolgozására (art. 150 a) a föderáció kizárólagos jogot

formált. Bár az államok kötelessége volt saját oktatási 

intézményeik felállítása és fenntartása, ezeket az unió

előírásaivaláltalános összhangban illetve annak

felügyelete alatt kellett működtetniük. "Ez a politika,

mely akkor került határozottan előtérbe, mikor a rádió és a

repülőgép létrehozásával tudomány leromboltaa a

sorompókat, melyek a kommunikáció és a közlekedés útjában 

álltak, kétségtelenül helyi illetve személyes ellenállásba 

ütközött[...] " Azevedo, meglehetősen engedékenyen még azt

is hozzáteszi: П ennek az ellenállásnak nem annyira

erővel lehet véget vetni, mint inkább szép szóval, idővel, 

valamint a tagállamok és a föderáció adminisztrációjának 

együttműködésével. »41 A 30-as évek közepétől azonban ennél

40Ä "nemzeti" szó értelmezését két irányból kell 
megközelíteni ebben az esetben. Egyfelől a heterogén, a 
különböző bennszülött és bevándorolt fajokat és nemzeteket 
eggyé olvasztó "brazil" nemzet fogalmához kapcsolható, 
másrészt jelenthet mindent, ami az egyes tagállamokat 
összefogó, azok felett álló, az egész föderációra, 
országosan érvényes, vagyis "brazíliai".

41"Essa política, singularmente favorecida numa época 
em que a ciéncia, com as invengőes do rádió e do 
aeroplano, abateu tődas as barreiras que se opunham ás 
comunicagőes e aos transportes, esbarrava sem dúvida em
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keményebb hangokat is lehetett hallani, például Camposét,

aki 1935 végén kijelentette: "Olyan helyzetbe kerültünk,

melyben az oktatás terén az eszmék munkálkodnak a

hatalomért. Manapság a politika, oktatáspolitika. Itt,

ebben a harcban emberi sorsok dőlnek el."42

Annak az ellenállásnak, ami a Vargas kormányzat

törekvéseivel szemben megnyilvánult, konkrét 

okai is voltak. Az alkotmányban foglaltak, nem utolsó-

gyakorlati

sorban, anyagi terheket róttak a regionális költségvetésre. 

A centralizációs intézkedések - mint például a Nevelésügyi 

Nemzeti Tanács43 illetve a hasonló tagállami tanácsok

létrehozása (art. 152. ) , az egész országra érvényes

locais e particulares que acabariam por ser vencidas, mais 
do que pela főrga, pela dogura e pelo tempo, сото pela 
cooperagäo inter-administrativa dos Estados e da Uniäo." 
F. de AZEVEDO: i.m. 413.0.

42 n Chegamos a um estado em que no campo da educagäo é 
que as ideias trabalham pelo poder. A politica de hője é a 
politica de educagäo. Nela, no seu campo de luta, é que se 
decidiräo os destinos humanos." Campos szavait idézi 
S.SCHWARTZMAN V.RíBEÍRÓ COSTA: i.m. 177.0.H.BOMENY

43A Concelho Nációnál de Educagäo a miniszter 
tanácsadó testületéként jött létre, még Francisco Campos 
kezdeményezésére, az 1931. április 11-i 19.850-es számú
dekrétum alapján. A későbbiekben fokozatosan egyre nagyobb 
szerephez jutott a törvényalkotásban illetve az oktatási 
rendszer ellenőrzésében, a tagállami tanácsok {Conselhos 
Estaduais) koordinálásában és felügyeletében. Történetét 
ld. Sérgio MICELI: О Conselho Nációnál de Educagäo: esbogo 
de análise de um aparelho de Estado in: A Revolugäo de 30 

seminário internacional. 
Universidade de Brasilia, 1983.

Brasilia, 
399-436.0.

Editora da
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kötelező központi tanterv használatára (art. 150.) és az 

egységes követelményrendszer (célja racionalizálni, 

objektiv mércét adni) felállítására tett kísérletek 

kiegészültek azzal a direktívával, miszerint az egyes 

tagál lamo knak, városoknak meghatározott módon,

részével kellett hozzájárulniuk azadóbevételeik egy

oktatásügy finanszírozásához.44 A központi kormányzat

támogatta a szegény sorsú tanulók számára létesítendő

alapítványok létrehozását. ilyenről tudósitEgy az

anápolisi helytörténeti krónika: "Nagy áldozatkészséggel és 

önzetlenséggel alapította 1936-ban Maria Jósé Dafico de 

Oliveira asszony [...] a Dr. Faustino Iskolapénztárat,

azzal a céllal, hogy a szegény tanulókat formaruhával és

tanszerekkel lássa el."45

44A
tagállamok pedig minimum 20%-át 
oktatási rendszer fenntartására 
fordítani. Ld. az alkotmány 156. cikk.

városok adóbevételüknek legkevesebb 10,
voltak kötelesek az 

és fejlesztésére

a

45Anápolis (a Szövetségi Kerületet és Braziliavárost 
nem számítva) Goiás Állam területén a második legnagyobb 
város. Ennek: történetét dolgozza fel az a monográfia, 
melyből idézetünk származik. "Com muita abnegagáo e 

D. Maria Jósé Dafico de Oliveira fundou, em
cujo objetivo 

aos alunos 
Sua vida, seu 

Gráfico, 1981.

altruismo, 
1936, [...] a Caixa Escolar Dr. Faustino, 
era fornecer uniformes e material escolar 
pobres." Haydée Jayme FERREIRA: Anápolis 

Brasilia, Senado Federal Centropovo. 
135.0.

94



2. A Nemxeti Tanterv megalkotására tett kísérlet

Az új miniszter a '34-es alkotmány szellemében

hamarosan átfogó programokkal állt elő. Ezek közül a

legnagyobb szabású, a későbbiekben az Estado Növő és az

oktatás viszonyát is meghatározó tervezet, a Piano Nációnál

de Educagäo46 (Nemzeti Tanterv) előkészitése és formába

öntése volt, ami Capanema működése első éveinek

legfontosabb produktuma lett. Mivel az alkotmány kimondta, 

hogy a tanuláshoz mindenkinek joga van (art.149.), súlyos

feladat hárult az államra, ha gyakorlásánake 30g

feltételeit valóban biztosítani akarta.

A miniszter és munkatársai egy terjedelmes kérdőivet 

szerkesztettek, melyet 1936. januárjában eljuttattak az 

ország szellemi életének jeles képviselőihez. Tanárokat, 

tudósokat, Írókat, újságírókat, egyházi személyiségeket, 

politikusokat és egyetemistákat igyekeztek ilyen módon 

bevonni a munkába. A 213 kérdést nyomtatott füzetke 

formájában küldték szét, melynek címe Questionário para um 

inqérito47 (Tájékozódó kérdőív) volt. Tartalma kiterjed az 

oktatással kapcsolatos összes lehetséges problémára, azokat

46Megalkotását az alkotmány 150-es cikkelye írta elő. 
Szövegét a Brazíliavárosban lévő oktatásügyi levéltár 
(Arquivo do Conselho Federal de Educagäo) őrzi.

47Questionário para um inqérito. Rio de Janeiro, 
Imprensa Nációnál, 1936.
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sem kerülve meg, melyek az új alkotmány szelleméből adódóan

már korábban széles körben vitatottak voltak. Ezek közül

említhetnénk az iskolarendszer központi irányításának ügyét 

vagy akár a morális nevelés mikéntjének témakörét. Mivel a 

kérdőív kapcsán a sajtóban is állást foglaltak a katolikus 

egyház képviselői éppen úgy mint pl. a hadsereg szószólói48, 

az ismét fellángoló vita jól mutatta az érdekellentéteket,

nézeteltéréseket.49 A központi tantervnek éltetői és

ellenzői egyaránt akadtak. Ez utóbbiak, megértve a dolog

lényegét, szerencsétlen ötletnek tartották a hatalmas,

oktatási szempontból is nagyon heterogén országra nézve az

egységes normarendszer kiterjesztését, féltették a

48Nem véletlen, hogy éppen ez a két jelentős 
oktatáspolitikai tényező' kerül itt említésre, hiszen 
befolyásuk az áttekintett korszakban folyamatosan erős 
volt. Figyelemre méltó ezzel kapcsolatban Claude LÉVI-
STRAUSS egy megjegyzése: "... a kultúra az újabb időkig 
csak a gazdagok játékszere maradt. Ennek az oligarchiának 
polgári és világi ihletésű közvéleményre volt szüksége, 

hogy szembeszálljon az egyház és a hadsereg hagyományos 
befolyásával, 
vállalkozott

de még a személyes hatalommal is,
Pauló-i

ezért
rá, hogy Säo egyetem

létrehozásával egy szélesebb kör előtt nyitja meg a 
kultúrát." Szomorú trópusok ford: Örvös Lajos. Budapest, 
Európa Könyvkiadó, 1994. 116-117.0.

a

49A kérdőív kapcsán a miniszterhez visszaérkezett 
vélemények a Capanema gyűjteményben (CPDOC) találhatók, 
Rio de Janeiróban. A sajtóban közölt írások pl. az A ORDEM 
és a DEFESA NÁCIÓNÁL (Nemzeti védelem) hasábjain jelentek 
meg, de napvilágot látott e témában egy önálló kiadvány is 
Algumas sugestőes do Centro D. Vital ao Piano Nációnál de 
Educagao (A D. Vitai Központ néhány javaslata a Nemzeti 
Tantervvel kapcsolatban). Säo Paulo, Empresa Gráfica 
Revista dos Tribunais, 1936.
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demokrácia és a liberalizmus szellemét, s attól tartottak,

hogy az új rendszer uniformizált, engedelmes "alattvalókat" 

termel majd az állam számára.

A Nemzeti Tanterv végleges szövegét 1937. májusában 

adta át a Concelho Nációnál de Educagäo a miniszternek, aki

ezt az elnök illetve a kongresszus elé terjesztette. 

Capanema azt szerette volna, ha a tervezetet egy az egyben,

módosítás nélkül fogadja el a törvényhozás, ráadásul azzal

a kitétellel, hogy hatálybalépése után további tiz évig ne

lehessen változtatni rajta. A miniszter merev álláspontja 

is hozzájárult ahhoz, hogy a tervezet elfogadása nem haladt

a kellő gyorsasággal. Végül 1937-ben a parlament munkája

anélkül ért véget, hogy elfogadta volna a Piano Nációnál de 

Educagäot. Ennek ellenére mégis érdemes szemügyre venni 

részletesebben az előterjesztett javaslatot, hiszen a benne 

foglaltak, ha nem is emelkedtek törvényerőre, Capanema

illetve a Conselho Nációnál de Educagäo további munkáján, 

ideológiai irányvonalán keresztül meghatározóvá váltak az 

Estado Nővo oktatáspolitikájára nézve.

A terjedelmes dokumentum mintegy száz oldalnyi szövege

504 cikkelyből állt. általánosElső része az

követelményeket tartalmazta. Kifejezéseit, melyek valóban 

uniformizálási szándékra utalnak, gyakran az alkotmány

szövegéből kölcsönözte. A nemzeti nevelés célját a

következőképpen határozta meg: "... a közösségi életre 

alkalmas teljes embert formálni, erkölcsi és szellemi
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fizikumánakképességeinek és felkészítésével és
•«50tökéletesítésével.. . Ennek eszköze a brazil szellemű,

"... a haza keresztény és történelmi hagyományain alapuló 

Ehhez igazodtak a tantestület tagjaival"51oktatás...

szembeni elvárások is, bár a tervezet elvben kimondta a

katedra szabadságát. Biztosítani kívánta a tanulóknak a

felekezetűknek megfelelő vallásoktatást. De aprólékosan

szabályozta a morális és hazafias nevelés egyéba

követelményeit is, elsősorban a történelem tanárokra bízva 

azt. A közvetítendő erkölcsi normák között fontos helyet 

kapott - valószínűleg a nemzettudat erősítése érdekében - 

az emberi szolidaritás eszméje is, ami "... az igazságosság 

és testvériesség megvalósulása az emberek és társadalmi 

osztályok között csakúgy, mint 

kapcsolatokban..."52 Nem utolsó sorban a hadsereg érdekeit 

szem előtt tartva, a testnevelés is nagy hangsúlyt kapott.

nemzetközia

50 n . . . formar о homem completo, útil á vida social,
pelo preparo e aperfeigoamento de suas faculdades morais e 
intelectuais e atividades físicas ..." a szövegrészt idézi 
S. SCHWRTZMAN H. BOMENY V. RIBEIRO COSTA: i.m. 182.0.

51"... espírito brasileiro (orientagáo baseada nas
tradigőes cristas e históricas da pátria)" a szövegrészt 
idézi S. SCHWARTZMAN V. RIBEIRO COSTA: i.m.H. BOMENY
183.0.

52 n . . . consciéncia da solidaridade humana (prática da 
fraternidade entre pessoas e classes 

sociais, bem сото nas relagöes internacionais) . . . " a 
részletet idézi S. SCHWARTZMAN 
COSTA: i. m. 183.0.

justiga e da

H. BOMENY V. RIBEIRO
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Az egészséges fizikumú, erkölcsös és hazafias minta

állampolgárok előállításához készen volt az elvi alapozás.

3. A modernizmus hatása

A Nemzeti Tanterv kapcsán kell felhívnunk a figyelmet 

arra, hogy a capanemai kultúrpolitika milyen szoros

kapcsolatban állt a brazil modernizmussal. Ennek a 

művészeti mozgalomnak a képviselői indulásukkor még az 

európai izmusok hatása alatt készült alkotásaikkal léptek

színre. Azonban 1925-ben Mário de Andrade (1893-1945) már

igy irt: "Véget ért a másolás. Nincsenek sem dadaisták, sem

szürrealisták, sem expresszionisták Brazíliában. Teljesen 

Brazília felé fordítottuk a lelkünket, és mindenki a saját 

megfigyeléseinek megfelelően valósítja meg Brazíliát

Nyelvében, szerelmi szokásaiban, társadalmi viszonyaiban,

hagyományaiban, művészetében alkotjuk 

embertípust.

újjá brazila

»53

Capanemát már korábban is személyes jó viszony fűzte a 

mozgalom képviselőihez (ld. A kulcsfigurák b/ fejezet). 

Miniszterként hivatalba lépésétől kezdve a modernista 

művészet támogatásán túl, az irányzat bizonyos eszméit, 

esztétikai programjának egyes összetevőit a kultúr- illetve

63 PÁL Ferenc Utószavában idézi Andrade szavait 
Makunaíma című regényének magyar kiadásában. Budapest, 
Magvető Kiadó, 1983. 336.0.
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oktatáspolitika részévé tette. A brazil nemzeti gyökerek 

keresése hátat fordítva az európai tradícióknak, egységes 

civilizáció létrehozásának terve, a művészet gyakorlati

szerepének hangsúlyozása, a korszerűség ideája voltak azok

főbb gondolatok, melyek megfelelő értelmezésbena

alkalmasnak bizonyultak erre.

"Egyes változataiban modernizmus veszélyesena

közelített az európai nacionalista irracionalizmushoz és

"54önkényhez . . . tartják egyes elemzők. Bizonyos személyek

életpályája különösen jól alátámasztja ezt az állítást, 

így, talán a legpregnánsabban Plínio Salgadóé, az

integralisták vezéréé, aki részt vett a Semana de Arte

Modernén (Modern Művészet Hete)55, íróként; igaz, M. Moisés

szerint meglehetősen nehéz, ha lehetetlennem

elválasztani szépirodalmi műveit ideológiai programjától.56

Politikusként sem adta fel érdeklődését a kulturális

kérdések iránt. Az integralizmusnak egyébként volt egy

54"Em algumas versöes, о modernismo se aproximaria 
perigosamente do irracionalismo nacionalista e autoritário

fi S. SCHWARTZMAN H. BOMENY V. RíBEÍRÓeuropeu,
COSTA: i.m. 80. о.

55A modernizmus zászlóbontását jelentő eseményre 1922.
sor a Sáo Pauló-i városi 

Képzőművészeti
vonatkozásait bővebben Id. Pietro Maria BÁRDI: História da 
Arte Brasileira. Säo Paulo, Melhoramentos, 2. kiad. 1977.

február 13-17. között került 
színházban Municipal).(Teatro

56Vö.
brasileira Vol. V: Modernismo. 
Ed. Univ. de Säo Paulo, 1989.

Massaud MOISÉS: História da literatura
Säo Paulo, Ed. Cultrix - 

54.0.
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jelentős intellektuális vonulata is. Ahogyan azt Salgado

1937. decemberében az 0 JORNAL hasábjain kifejtette: "A

Brazil Integralista Mozgalomnak két arca van: egy politikai

kulturális és jótékonysági 

célokkal. [...] sziveket formálni, keresztény tudatot 

formálni, harcolni a modern társadalom hibái ellen, 

kialakítani az erény tiszteletét."57 Salgado vezetése alatt 

néhány éven belül kiépített meglehetősen nagy szervezet58 

számos saját kulturális és oktatási intézménnyel 

rendelkezett. Az sem véletlen tehát, hogy mikor az Estado

és egy másik, polgári,

57"A Agáo Integralista Brasileira tinha dois aspectos: 
urn politico, outro de sociedade civil para fins culturais 
e beneficentes. [...] formar coragöes, formar consciéncias 
cristäs, combater os vicios da sociedade moderna, criar о 
culto das virtudes"0 JORNAL, 1937. dec. 4. 7.0.

58Az AIB legkiterjedtebb 1936-ban volt, ekkor több, 
mint egymillió tagot számlált, 3000 központja létezett 
országszerte, hetilapokat, számos oktatási központot és 
több, mint 1000 elemi iskolát tartott fenn, Írja D. 
PÉCAUT: i.m. 62.o.

HORVÁTH Gyula az integralista mozgalom felépítésének 
bemutatásakor más adatokat közöl: 1932-ben 40.000, 1933- 
ban 133.000, 1937-ben 400.000-re teszi a taglétszámot. Vö. 
A népfrontvezetők perétől az integralista puccskísérletig 
(Brazília 1935-1938).
történetéből. Kaposvár, Más Kor Kiadó, 1993.

in U.ő: Tanulmányok Latin-Amerika
78.0.

A számadatok eltérése abból adódhat, hogy a korszakra 
általában is jellemző módon, a rendelkezésre álló 
statisztikai adatok, becslések nagyon különbözőek 
lehetnek.
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Nővo idején mint pártot betiltották, egyszerűen brazil 

kultúregyesületként (Associagao Brasileira de Cultura) 

működött tovább.59

4. A Nennte ti Tanterv tartalma

Térjünk vissza ismét a Piano Nációnál de Educagaóban

szép célokat gyakorlatbanfoglaltakhoz. Hogy a a

koordinálókidolgozóivégrehaj thassák, 

központról is gondoskodni kivántak. A bevezetőben találjuk

tervezeta

a már korábban is működő Nemzeti Nevelési Tanácsra

kitérj edtvonatkozó szabályozást. Ezek szerint a

hatáskörrel felruházott gyakorlatilagszervezet az

oktatásügyi minisztérium szerepét volt hivatott betölteni.

A tervezet második része az oktatási intézményekkel

foglalkozott, és nagyra törő elképzeléseket tartalmazott a

brazil iskolahálózat szerintiegységes szisztéma

átszervezésére vonatkozóan. Az óvodás korú gyermekek

nevelését alapvetően a család feladataként határozta meg,

de kívánatosnak tartotta, hogy a helyhatóságok segítségével 

magánóvodák álljanak az árvák illetve azoknak a 

gyermekeknek a rendelkezésére, akiknek az anyja dolgozni

59Vö: HORVÁTH Gy.: A népfrontvezetők ... i.m. 95.0.
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kénytelen.60 Az alapfokú oktatást illetve az ehhez 

kapcsolódó tanítóképzést a tagállamok hatáskörébe utalta, 

saját szabályozást engedve nekik. Kivételt csak az

emigránsok lakta területek jelentettek. Ezekre vonatkozóan

a központi kormány szélesebb jogkört tartott fenn magának. 

Előírta például, hogy az iskolaigazgatók illetve a 

tanároknak legalább a fele a bevándorlók iskoláiban brazil

kellett, hogy legyen.61

Itt egy kis kitérőt kell tennünk az immigránsok,

illetve elsősorban a magyarok iskoláival kapcsolatban, 

mivel a gyakorlat az elvekhez képest mást mutatott. "Az 

ismertetett törvények végrehajtása a most dúló háború előtt 

igen méltányosan történt."62 A magyar kolónia iskolái éppen

'30-as években számukat és az oktatás színvonaláta

tekintve jelentősen fejlődtek, és brazilnem a

60Az óvodák történetéről bővebben ld.
VILARINHO: Preschool Education in Brazil: Historical and 
Critical Perspectives, in International Handbook of Early 
Childhood
L. PROCHNER. New York 
129-134.0.

Lucia R.G.

Education ed. G.WOODILL 
London,

J. BERNHARD 
Garland Publishing, 1992.

61A bevándorlókra átfogó
szabályozásba is bekerült a rendelkezés: "Nos núcleos 
coloniais, quaisquer escolas, oficiais os particulares, 
seräo sempre regidas por brasileiros natos, e néles é 
obrigatório о estabelecimento de escolas primárias em 
número suficiente, 
decrétum art.

vonatkozó 1938-as

1938. aug. 20-i 3.010. sz.
168. in Annibal Martins ALONSO: Estrangeiros 
legislagäo anotada e atualizada. Rio de 

Säo Paulo, Bastos, 1960. 194.o.

II

no Brasil 
Janeiro -

62id. BOGLÁR L. : i .m. 62.0.
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nemzetiesítésnek megfelelően, hanem az anyaország szellemi 

irányítása alatt. Igaz, hogy az elemi- és ismétlőiskolák

tanítói között csak néhányan rendelkeztek oklevéllel,

többségük szakképzetlen volt. De a magyar külképviselet63

igyekezett támogatni az anyanyelven folyó oktatást. A

osztályának64külügyminisztérium 

tanúskodnak, hogy a Sáo Pauló-i konzulátus többször fordult 

az anyaországhoz szakképzett tanszemélyzet kiküldése 

érdekében.65 A magyarországi Julián Iskola Egyesület 1936-

iratai arrólIX.

tói küldött is Sáo Paulóba néhány pedagógust. Mivel még így 

sem volt elegendő oktató, a külképviselet maga kért fel 

egyeseket a kint élő magyarok közül. így lett tanító a riói 

követség

földrajzot, történelmet meg számtant tanítottam. A tanulók

egykori háziszolgáj ából: "Magyar nyelvet,

az elemi ismeretekkel tisztában voltak, hiszen a brazil

63A korszakunkban Brazíliában 
tb.

működő
konzulátus

magyar
1925-külképviseletek: Rio de Janeiro

1927, követség 1927-1934. és 1937-1942. (közben a
képviseletet a Buenos Aires-i kirendeltség látta el) . Sáo 
Paulo tb. konzulátus 1922-1926, konzulátus 1926-1942.

tb. konzulátus 1926-1942.1942-től "A
A magyar érdekek 

el." Külügyi Évkönyv, 1942.

Porto Alegre 
diplomáciai kapcsolatok szünetelnek, 
védelmét Svédország látja 
132.0.

64A külföldön élő magyar állampolgárok gondozását 
ellátó osztályt a 4380/1-1930. Küm. rendelet hívta életre. 
Feladatkörét bővebben például ld. 11.526/1 
rendelet

1937. számú 
ügybeosztásam. ki r.

tárgyában, in KÜLÜGYI KÖZLÖNY 1937. 8.sz.
külügyminisztériuma

42.0.

65Ld. O.L. Kül. K.71. 86. és 87. csomó
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iskolában már megtanulták egyszer, 

nyelven kellett megismételni azt, meg a magyar nyelv elemi 

szabályait kellett megtanítani nekik."66 A Magyarországról 

irányított

nyilvánvaló elfogultságot tükröz a Braziliát-járt idős

inkább csak magyar

szellemétoktatás érzékelteti, egyben

kommunista visszaemlékezése: "Az igaz, hogy nyolc magyar

iskola volt, ám ha nekem száz gyerekem lett volna is, egyet

sem adtam volna magyar iskolába. Mert ott nem tanultak meg

olvasni meg Írni, számolni rendesen, de azt jól
»67megtanulták, hogy büdös oláh, vad rác meg büdös cseh.

Visszatérve a brazil Nemzeti Tantervhez és oktatási

struktúrához, a következő szint a középfok. Mivel a

központi irányítását, az alapfokkal ellentétben, itt a

föderáció magának tartotta fenn, a tervezet egészen

részletes szabályozást tartalmazott középiskolákraa

vonatkozóan. A camposi reform szelleméhez híven két 

és kiegészítő

alap

szintet különített el. Az első öt-, a

második kétéves periódust jelentett. A középiskolás 

tantervbe hihetetlen mennyiségű nyelvórát iktattak be.

66SKALLÁK Illés vallomása. 
Könyvkiadó, 1968. 124.o.

MagvetőBudapest,

67 SÁRKÖZI Mihály szavai 
Magyarok Sáo Paulóban a 
Visszaemlékezések. szerk.: 
(kézirat) 143.0.

in A brazil változat 
két világháború között. 

KACZÚR Ágnes, Szeged 1988.
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Kötelező volt a portugál, a francia, a latin és vagy a 

német vagy az angol. Emellett az első öt évben fakultativ,

majd a két kiegészítő évfolyamon kötelező volt a görög. Sőt 

a bölcsész tanulmányokra készülőknek az utolsó két évben

ajánlott volt még az olasz és a spanyol. A tervezet

részletesen meghatározta az óraszámokat is. Jellemző, hogy 

ennek alapján a tanórák több mint a fele nyelvóra volt. 

Mindehhez a személyi feltételeket a szigorúan válogatott és 

jól képzett tanári kar biztosította volna. Talán ez az a

pont7 ahol különösen kiütközik a tervezet utópisztikus 

volta. Főként, ha meggondoljuk, hogy a '20-as, '30-as évek 

Brazíliájában nem ritka az olyan iskola, melyet a polgárok 

kezdeményezésére hoznak létre, s ahol a helyi jogász, 

orvos, patikus alkotja a tanári kart.

Azoknak a tanulóknak, akik az általános iskola

elvégzése után nem kerülhettek középiskolába, különféle

szakoktatást terveztek. A mezőgazdasági, ipari és

kereskedelmi iskolák mellett szerepelt a tervben pl.

halászok vagy háziasszonyok képzése is. Ez utóbbi 

összefüggésben azzal a sajátos szereppel, amit a rendszer a 

nőknek, a családanyáknak szánt. 68

6SE témáról és a családpolitikáról bővebben Id. S. 
SCHWÄRT ZMAN V. RIBEIRO COSTA: i.m. 4.H. BOMENY
fejezetét illetve részben John D. FRENCH 
PEDERSEN: Women and Working-Class Mobilization in Postwar 
Säo Paulo, Brazil, 1945-1948. in LATIN AMERICAN RESEARCH 
REVIEW 24, no.3. (Fall 1989) 99-125.0.

Mary Lynn
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A legnagyobb teret, mintegy 40 oldalt az egyetemeknek:

szentelt a tervezet. Az egyetemalapítást és működtetést

szigorú feltételekhez kötötte. Szabályozta az intézmény 

struktúráját. Általában teljes felügyeletét a Nemzeti

Nevelési Tanácsra bizta. Ezek szerint arról szó sem

lehetett, hogy helyi adottságoknak és igényeknek 

megfelelően más és más típusú egyetemek jöjjenek létre 

Brazília államaiban, nagyvárosaiban. Ennek az elképzelésnek

illetve az Universidade do Brasil tervének esett áldozatul

1938-ban a csak 1935-ben megnyitott Universidade do 

Distrito Federal (a Szövetségi Kerület egyeteme) is.69 Pedig 

annak idején Capanema személyesen vett részt az egyetem 

nyitóünnepségén, és az integrált univerzitásról alkotott 

elképzeléseinek is jórészt megfelelt a Szövetségi Kerület 

oktatását irányitó egykori escola novista, Anisio Teixeira 

bábáskodásával létrejött intézmény.

A Piano Nációnál de Educagáo két fő részéhez 

kiegészítések kapcsolódtak, 

feltételeit biztositó rendelkezések: az alkotmányban

meghatározottakat (a föderáció illetve a helyhatóságok 

költségvetésük 10%-át, mig az államok 20%-át kötelesek 

oktatási célokra fordítani) ismét rögzítették.

Ahogy arra a korábbiakban is utaltunk, a Piano 

Nációnál de Educagáo tervezetét 1937-ben a demokratikus

így oktatás anyagiaz

69Vö. D. PÉCAUT: i.m. 56.0.
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jogintézményeken nem sikerült keresztülvinnie Capanemának. 

A rendszernek még nem volt elég ereje, hogy érvényesítse

akaratát. A követkézé években, az Estado Növő keretében

azonban elkezdődhetett a tervezet részleges megvalósítása. 

Ahogyan ezt a magyar kolónia tagjai is érzékelték saját 

környezetükben már 1938-ban: "A kültelkeken egyre-másra

épülnek a pompásan felszerelt, modern, higiénikus ingyenes

állami grupo-iskolák [grupo escolar = elemi iskola], melyek 

néhány éven belül felszívják a magyar iskolaköteleseket,

s az új brazil iskolapolitika egy nagyszabású 

kultúrasszimilációs tervvel igyekszik őket jó brazillá

[-- •]

tenni. "70

70KORDÁS Ferencnek, az ypirangai magyar iskola 
tanítójának jelentése 1938. évi munkájáról. O.L. Kül. К 
71. 86. csomó 1939. 1/6. tétel.
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d/ Az oktatásirányítás az Estado Növő idején - új 
a minta-egyetem terve 

szakoktatás
a középiskola 

a reformkísérletek
minisztérium
átformálása
mérlege

a

1. Az oktatásirányítás az Estado Növő idején

Ahogyan az 1937. végén bevezetett Estado Növő rendszer 

más tényezőinek "genezisét 1930-ban kell keresnünk, 

pontosabban az 1930-tól 1937-ig tartó periódus egészében"71,

úgy oktatáspolitikája is szervesen kapcsolódott az előző 

években megindult átalakítási folyamatokhoz. Sőt, bizonyos

pontokon, az escola nova mozgalmához vagy a modernizmushoz 

kötődve, személyes életutak révén egészen a 20-as évek 

elejéig nyúlnak vissza gyökerei. Azoknak a nagyszabású 

projekteknek, melyeknek megvalósítását a rendszer célul 

tűzte ki, elvi megalapozását, gyakorlati előkészületeit már 

novembere előtt regisztrálhatjuk. így van ez az1937.

egyetemi programmal, illetve az egyetemváros létrehozása

érdekében tett erőfeszítésekkel, minisztérium úja

épületének (Palácio da Cultura) felépítésével , az 1942-es 

középiskolai reformmal és a szakoktatás helyzetével is.

A kulturális tárca munkájához az irányelveket ismét az 

alkotmány, egy újabb, az 1937. november 10-én kiadott

71HORVÁTH Gyula: Vargas és az 
népfront, in Uő. : Ültetvény és politika 
Brazília történetéből. Szeged, 1996. 111.o.

1935-ös brazíliai 
Tanulmányok
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alapokmány72 határozta meg. Az autoritáriánus államalakulat 

- az Estado Nővo - szárnyai alá vonta az oktatást, egyben 

erőteljesen igyekezett befolyásolni szellemét illetve 

hatását. Már korábban érzékelhető volt, hogy a gondolkodás

szabadsága egyre kevésbé kívánatos a hatalom számára.

Francisco Campos 1933-ban még a következőket mondta:

"Amennyiben az oktatás egyáltalán közvetíthet valamit, 

akkor az szükségképpen a vélemények ütköztetésének, a

mikéntje, tudásvágyvitánakkételkedésnek, aaa

felébresztése lehet, ez az a folyamat, amely képessé teszi 

az emberi szellemet a valóság befogadására."73 Egy 1936-os

megnyilatkozása alapján már kevésbé tűnik nyitottnak a 

különböző véleményekkel szemben, inkább azt sugallja, hogy

"Aszabad gondolatok is:vannak ártalmasán

gondolatszabadság, ilyen módon csupán a szabadgondolkodók 

szabadsága volt, nem azoké, akik szabadon gondolkoznak,

72Az alkotmány szövegét ld. 
Angol nyelven ld. 

jan. 346.sz. 30-74.o. Az

F.H.M. de ALMEIDA: i.m. 
INTERNATIONAL CONCILIATION 

oktatásra vonatkozó
413-594.0.
1939.
részleteit Id. VII. melléklet.

73"Se a educagäo tem por fim transmitir alguma coisa, 
está será, necessariamente, a técnica do dissentimento, da 
dúvida, da controvérsia, da curiosidade, isto é, о 
processo, que torna possivel ao espírito humano converter 
os fatos em verdade."Campos szavait eredeti nyelven idézi 
D. PÉCAUT könyvének brazil kiadásában: Os intelectuais e a 
politica no Brasil. Entre о povo e a nagáo. Sáo Paulo, 
Editora Ática, 1990. 68.o.

110



hanem azoké, akik egyet értenek bizonyos,egy a

valláséilenesség 

ortodoxiával, ami az előitéletek között a legbabonásabb és 

a legfanatikusabb."74 A gondolatok megfelelő mederbe

elfogultsága által szentesitett

terelésének szándéka társult az erős kéz politikájával.

Csak két momentummal jelezve ezt az utat: 1937. végén 

betiltották a szabadkőműves páholyok működését75; 1938.

leszámoltak utolsó legendásszeptemberében az

banditavezérrel, a nevezetes cangaceiróval, Lampiáóval

{1900-1938 )76.

A kultúrpolitika fő iránya változatlan maradt. Az

egységes nemzet összekovácsolására, ennek egészaz

évszázadon végighúzódó problémának központosította

megoldására talán még sosem adódott alkalmasabb keret

Braziliában, mint az Estado Nővo. Ebben a tekintetben a

civil politikusok érdekei és a hadsereg egyre inkább

előtérbe kerülő igényei találkoztak. A védelem kérdésének

és ifjúság katonai jellegű mozgalmainakaz az

74 "A liberdade de pensamento era, assim, apenas a 
liberdade para os livre-pensadores, isto é, náo para 
aqueles que pensam livremente, más que pensam de acordo 
com urna das ortodoxias consagradas pelo preconceito anti- 
religioso, о mais supersticioso e о mais fanático de todos 
os preconceitos." Campos szavai uo. 68.о.

75Vö. H.J. FERREIRA: i.m. 78.0.

76Vö. KUTASI KOVÁCS Lajos: Fekete istenek 
emberek. Budapest, Gondolat, 1980. 105.o.

fekete
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összekapcsolása77 illetve a "szervezett élet" különböző 

formáinak népszerűsítése, sőt bizonyos esetekben kötelezővé 

tétele (pl. iskolai karének) szintén a rendszer egyfajta

militarizálódására utalt. A testnevelés és a karének volt

az a két gyakorlati tantárgy, melyet a közösségi illetve a 

hazafias nevelés fontos pillérévé kívántak tenni. Haydée

Jayme Ferreira, aki tekintve, hogy 1926-ban született, 

éppen iskolás korú volt az Új Állam idején. A következő 

dalszövegekre emlékszik vissza akkoriból:

"Nős somos da Pátria guardas, 

fieis soldados, por ela amados."

"Mi vagyunk a Haza védelmezői, 

Érte rajongó hűséges katonák."

"Náo corras, meu soldadinho

estáo bem visto о quanto és forte.

Marcha a meu lado, gaúcho,

teu irmáo, nasceu no Norte."

77A témáról, például az ifjúsági szervezetekről 
(Organizagao Nációnál da Juventude, Movimento da Juventude 
Brasileira) bővebben Id. S. SCHWARTZMAN 
RIBEIRO COSTA: i.m. 2. és 4. fejezetét.

H. BOMENY V.
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"Ne fuss el, kis harcosom

látszik, milyen erős vagy.

Masírozz az oldalamon, déli fiú,

testvéreddel, ki északon született."78

A speciális zenei képzésnek fő apostola és szervezője 

éppen a világhírű brazil zeneszerző, Heitor Villa-Lobos 

(1887-1959) volt. így nem véletlen, hogy az ő vezetésével

gyermekhangot

megszólaltató kórus, mely 1944-ben a Vargasról elnevezett 

széles riói sugárút felavatási ünnepségén lépett fel.79 Ez a 

tény az Új Állam két jellegzetes vonására is felhívja a 

figyelmet. Villa-Lobos szerepe jól példázza a rendszernek

törekvését, hogy a 

szellemi élet kiválóságait a maga oldalára állítsa. Anisio 

Teixeira igy jellemzi a komponistát: "A legnagyobbak közül 

való zeneszerző, aki népe és földrésze hiteles képviselője, 

a koncerttermekből és a színházakból kilépett az iskolákba,

( ! )énekelt az a hatalmas, harmincezer

sok esetben sikerre vittazt a

78H.J. FERREIRA: i.m. 136.0.

79Vö. Joseph A.
Wesley Publishing Company, 
rendezvény
visszaemlékezéseikben többször Írnak 
gyermekkórusokról. Sőt, arról is, hogy 1940-ben 
iskolás énekelt együtt Villa-Lobos vezetésével a 
Vasco da Gama stadionban.
Villa-Lobos, educador.
Janeiro,
I.köt. 117.0.

PAGE: The Brazilians, s.l. Addison- 
1995. 259.0. A grandiózus

volt egyedülálló. A kortársak
10-20 ezer fős 

40.000 
riói

nem

Vö. Jorge Oscar PICKENHAYN: 
in Presenga de Villa-Lobos. Rio de 

Departamento de Imprensa Nációnál, 1965-67.

113



az utcára, a terekre, hogy a gyerekeket bevonja abba a 

munkába, melynek során egy nép zenéje születik meg. Nem 

tudok nagyobb erőfeszítésről annak érdekében, 

egyesítsen bennünket saját, ősi kultúránkban."80

Másrészt azért jellemző az Avenida Presidente Vargas81, 

a 72 méter széles és 2 km hosszú főút felavatási ünnepsége, 

mely a függetlenség napján, szeptember 7-én katonai parádé 

kíséretében, magának a névadónak az elnökletével ment

hogy

végbe, mert jó példája a Vargas személye körül kialakuló 

személyi kultusz eseményeinek.82

80"Um compositor de primeira grandeza, expressáo 
genuína de seu povo e seu continente, saíra das salas de 
concerto e dós teatros fóra para as escolas, para a rua, 
para as pragas fazer as criangas participarem do próprio 
trabalho de criagäo da música de um povo. Näo sei de 
esfőrgo maior para a nossa integragäo em urna cultura 
própria e autóctone." Anísio TEIXEIRA: Villa-Lobos. in 
Presenga de Villa-Lobos, i.m. I. köt. 14.о.

81A mai napig is Vargas nevét viselő sugárút építését 
1941-ben kezdték meg. A rendezési terv sok tiltakozást 
váltott ki,
épület esett áldozatul.

politikát'

hiszen megvalósításának jó néhány régi utca, 
(VIII. melléklet) A 'sajátos 

(Anderle Ádám kifejezése)bulldózer
építkezés során egészen konkrét formában érhetjük tetten.

az

82Érdekes összeállítást közöl Orígenes LESSA: Getúlio 
Vargas na literatura de cordel című kötetében (2. kiad. 
Säo Paulo, Editora Moderna, 1982.). 
balladákat, csasztuskákat publikál 
széles körben ismertek voltak, s bár nyomtatásban, 
röplapok formájában jelentek meg, és még ha szerzőjük egy 
személy volt is, szinte népi költeményként, az elnök 
személyét övező kultusz sajátos megnyilvánulásaiként éltek 
tovább, 
hanem

Olyan verseket, 
Vargasról, melyek

Vargas népszerűségének nem "felülről" vezérelt, 
spontán megjelenési formái ezek a költemények,
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2. Új minisztérium

A riói városfejlesztéshez a Capanema vezette tárca 

építkezései is hozzájárultak. Két nagyszabású elgondolás a

egyetemiúj épületére illetveminisztérium az

létesítményekre vonatkozott. Az utóbbi, akkor elképzelt 

formájában végül nem valósult meg. Ám az előbbi, ismert 

nevén a Palácio da Cultura 1943-ban felépült. Capanema, a

modernizmus elkötelezett hive, már a harmincas évek közepén

tárgyalt a terveket illetően Le Corbusier-vel (1887-1965).

Tekintettel a "nemzetiesités" célkitűzéseire, természetes

kultúrpolitika sajátos ésvolt azonban, hogy a e

reprezentatív megtestesülése nem készülhetett külföldi 

mester irányításával. így, a brazilok körében egyébként 

hamar rokon lelkekre találó83, neves svájci-francia épitész

javaslatai alapján végül a következők kapták a megbízatást

a tervezésre: Lúcio Costa (1902-), Oscar Niemeyer (1907—),

Carlos Leáo, Jorge Machado Moreira, Alfonso Eduardo Reidy

(1909-1964), Ernani Vasconcelos.84 Az épület dekorálásában,

Cändidoa csempeboritás és a freskók elkészítésével

melyek jórészt még életében illetve közvetlenül halála 
után keletkeztek a '30-as, МО-es, '50-es években.

83Ld. Vamireh CHACON: Estado e povo no Brasil. Rio de 
Janeiro, Jósé Olympio, 1977. 96.o.

84Vö: BEDE Béla • 
Panoráma, 1983. 255.0.

LEMPERT Mária: Brazilia. Budapest,
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Portinari (1903-1962) is részt vett. Neki Írott 1942-es

levelében Capanema következőkben jelölia meg az

elkészítendő freskók témáját:

- az előcsarnokban 12 képből álló ciklus a brazil 

"gazdasági élet fejlődésének legfontosabb állomásairól",

- a várakozók termében " a népélet által megjelenített 

nemzeti tetterő" a gaúcho (a tehénpásztor), a sertanejо (a 

vadon lakója) és a jangadeiro (a tutajos) ábrázolásával. Ha

Portinari nem ismerné a fenti típusokat Capanema azt 

tanácsolja: "Olvassa el Euclides da Cunhától az Os sertoes

második részének III. fejezetét. Ott található a gaúcho és 

a sertanejo típus legélethűbb bemutatása. Nem tudom, írt-e 

valaki jangadeirókról. Kérdezze meg Manuel Bandeirát."

a miniszteri kabinetben a csecsemőn vitatkozó két

között igazságot tévő Salamon királyasszony

megjelenítését,

a konferenciateremben az első brazíliai tanóra

(jezsuita az indiánokkal) és egy modern tanítási óra 

ábrázolását,

- a kiállítóterem nagy hátsó falán pedig a gyermekélet 

képeit kívánta látni a miniszter.85 A megrendelőnek és

85 n ... os 12 quadros [...] dós aspectos fundamentals 
de nossa evolugäo economics. [...] a energia nációnál 

representada por expressöes da nossa vida popular. [...] 
Vocé deve ler о III capítulo da segunda parte de Os sertőes 
de Euclides da Cunha. Aí estäo tragados da maneira mais 
viva os tipos do gaúcho e do sertanejo. Näo sei que autor
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célja, hogy épületvolttervezőknek: azaaz

ölthessen modernizmusmegvalósításakor testet 

forradalmisága, egyben

a

mint a díszítésre vonatkozó

kifejeződhessenekjól mutatjákinstrukciók is a

minisztérium kultúrpolitikai célkitűzései.

3. A minta-egyetem terve

A másik nagyszabású építkezési terv a felsőoktatás 

reformjával kapcsolódott össze, és a Cidade Universitárlára

elviLétrehozásánakvonatkozott.(Egyetemi Város)

lehetősége már az 1934-es alkotmányban (150. cikkely) benne 

rejlett, úgyhogy a tárgyalások ez ügyben már 1935-ben 

megindultak, szintén La Corbusier-vel.

A felsőoktatás reformját széles szakmai körben illetve 

a minisztériumban egyaránt szükségesnek látták. Korábban a 

felsőfokú képzés csupán a szűkén vett szakmai szempontokat 

tartotta szem előtt ahelyett, hogy a hallgatók sokrétű

tartották aintellektuális érdeklődését szolgálta volna

Újreform hivei. szerepet szántak a tudománynak, a

helyezvegazdasági kielégítésétélet szükségleteinek

előtérbe, a korábbi akadémikus jelleggel szemben. Az

terá descrito о tipo do jangadeiro. Pergunte ao Manuel 
Bandeira." Az 1942. december 7-én kelt Portinarinak szóló 
levél teljes szövegét közli S. SCHWARTZMAN 
V. RIBEIRO COSTA i.m. melléklete 347-348.0.

H. BOMENY
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oktatáspolitikának, nem utolsó^sorban, célja volt megtörni 

azt a monopóliumot, melyet a merev brazil társadalomban 

több mint egy évszázada a különböző (jogi, orvosi, műszaki 

stb.) főiskolákból kikerülő értelmiségi elit birtokolt, s 

mely meghatározó volt a kulturális élet egészére nézve is,

élettelenAzevedo kifejezésével élveés amely

szemléletet konzervált s ellensége volt a mélyreható 

változásoknak.86 Mivel az Estado Növonak saját értelmiségre

illetve nagyszabású pedagógiai terveihez sok, jól képzett

kelletttanárra volt szüksége, meg reformálnia a

Amilyen széles körű volt magánakfelsőoktatást. a

reformgondolatnak a támogatottsága, annyira vitatott volt a

1937. július 5-i 452.sz. törvénymikéntje. Mikor az

rendelkezett az Universidade do Brasil (Brazíliai Egyetem)

felállításáról, 14miniszter által létrehozott,a

felsőoktatási szakemberből álló bizottság87, amely már 1935 

óta dolgozott azon, hogy az intézmény felépítését, 

programját kidolgozza, kész volt a tervekkel. Céljuk egy 

olyan egyetem létrehozása volt, mely mintául szolgálhatott 

volna egész Brazíliában (universidade-padräo 

egyetem), és ami tökéletesen felszerelt a tudományos

minta-

86Vö: F. de AZEVEDO: i.m. 406.o.

87A bizottság tagjait és tevékenységüket Id. S. 
SCHWARTZMAN - H. BOMENY - V. RIBEIRO COSTA: i.m. 97. о. és 
208-209. o.
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munkához szükséges minden eszközzel, valamint magába foglal

intézményrendszert is,kiegészítősokrétűegy

klinikákkal,múzeumokkal,könyvtárakkal, 

laboratóriumokkal.88 újonnan építettEhhez egypersze

campust képzeltek el, ahol a föderáció egész területéről 

érkező hallgatók, szigorúan a tudás alapján kiválasztott

legjobbak tanultak volna. Elitképzésről volt tehát szó, új 

elit képzéséről. Tekintve a tervezet grandiózus voltát,

elej énekévekharmincasnyilvánvaló,

kultúrpolitikája, mely Campos elképzelései szerint még a 

tömegek kultúrszint jének emelésére tette a hangsúlyt89,

hogy a

átalakult, immár az elitképzés került előtérbe. Capanema

meg is indokolta a hangsúlyeltolódást és azt, hogy miért 

tarja a brazil kultúra motorjának a felépítendő egyetemet: 

"A tevékeny, eredményes elit képes arra, hogy megszervezze, 

mozgósítsa, felélénkítse és vezesse a nemzetet."90 érvelt, s 

álláspontját elszántan védelmezte, annak ellenére, hogy a

aaAz egyetem tervezett
mellékletben.

felépítését ld. IX.a

89Campos minisztersége idején, 1932. és 1938. között, 
az általános iskolai tanulók létszáma 50%-os növekedést 
mutatott, a népesség 10%-os növekedése mellett. Az 
adatokat vö: F. de AZEVEDO: i.m. 432.0.

90"Elite ativa, 
mobilizar, 
készült,
SCHWARTZMAN - H. BOMENY

eficiente, capaz de organizar, 
movimentar e comandar a nagáo." A Capanemával 
publikálatlan interjú szövegét közli S.

V. RIBEIRO COSTA: i.m. 205.o.
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sajtóban kezdettől fogva sok támadás érte tervezetét91. 

Capanema szemére vetették a bírálók, hogy a tárca oktatási 

feladatai mellett teljesen háttérbe szorulnak az 

egészségügy kérdései, holott ez is a minisztérium 

hatáskörébe tartozna. A hatalmas egyetemi program ürügyén

korábbi ígéreteket, melyekkértékszámon a az

analfabetizmus elleni harcra vonatkoztak. A campus

megépítése kapcsán felmerült a kérdés, miért akarják az 

egyetemet izolálni a várostól. Az ország anyagi 

lehetőségeihez képest kivitelezhetetlennek tűnt a tervezet,

de legalább is, ha ez a fejlesztés ilyen kiemelt

preferenciát élvez, szólt a kritika nem jut majd pénz

az oktatás egyéb területeire. A régi kérdés megint

napirendre került: mennyire lehet egy ekkora országban 

központosítani,

oktatást, és mennyire szabad politikai célok szolgálatába

minta-intézményekkel uniformizálni az

állítani azt?

A bírálatok ellenére Capanema tervezete, "... oktatási

miniszteri pályájának leglátványosabb mérföldköve... 492

haladt a megvalósítás felé. Az Estado Növő bevezetése

91Főként 1936 folyamán különböző lapokban, például a 
DIÁRIO DA NOITÉban, a DIÁRIO CARIOCÁban, az 0 JORNALban, a 
CORREIO PAULISTANOban foglalkoztak a kérdéssel

92 n . . . . о marco mais visível da passagem de Gustavo
Capanema pelo Ministério da Educagäo ..." S. SCHWARTZMAN 
H. BOMENY V. RIBEIRO COSTA: i.m. 209.o.
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politikai hatalmat biztosított a miniszternek ahhoz, hogy

eltávolítsa útjából a humanista és liberális szellemben

működő riválist, a szövetségi kerületi egyetemet. Bár 

Anísio Teixeirát, az intézmény fő pártfogóját már 1935.

novembere után, az Alianga Nációnál Libertadora (Nemzeti

Felszabadító Szövetség)93 sikertelen felkelését követően

Distrito Federal oktatásirányításának 

éléről, az egyetem még folytatta munkáját. Méghozzá kiváló

menesztették a

francia és brazil professzorokkal. Az ismert nevek közül 

csak néhány: Sérgio Buarque de Holanda94, Jorge de Lima95, 

Mário de Andrade96, Heitor Villa-Lobos, Cändido Portinari.

93A brazil népfrontmozgalomról bővebben Id. 
Gy.: Vargas és ... i.m.

HORVÁTH

94Holanda (1902-1982), Gilberto Freyre (1900-1987) 
modernizmus korszakának legkiemelkedőbb 

szociológiai esszéinek szerzője. Fő műve a
mellett, 
történeti,
Raizes do Brasil (Brazília gyökerei), 1936.

a

95Jorge Mateus de Lima (1893-1953). Költő, prózaíró, 
irodalomtörténész. Versei magyarul olvashatók a Járom és 
csillag című antológiában szerk.: BENYHE János. Budapest, 
Kozmosz Könyvek, 1984. és a RÓNAI Pál versfordításai 
között a Brazília üzen (Bp. Vajda J. Társaság, 1939.) című 
kötetben.

96M. de Andrade (1893-1945) a modernizmus vezető 
egyénisége, költő, író. Művei közül néhány magyarul is 
olvasható: Macunaíma. ford.: Pál Ferenc. Budapest, Magvető 
Könyvkiadó 1983.; egyik elbeszélése, a Karácsonyi pulyka 
(O peru de Natal) Pál Ferenc fordításában 
Boszorkányszombat (Bp. Európa, 1986.) című 
illetve versei a Fegyverek szomorú éjszakája (Bp.
1982),
című antológiákban.

a
kötetben; 

Zrínyi, 
és a Brazília üzen i.m.a Járom és csillag i.m.
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Csak; 1938-ban érkezett el a pillanat, hogy Capanema

alkotmányellenesnek minősítse az egyetem működését, amely 

ennek következtében június 28-án végleg bezárta kapuit. A 

törvényi szabályozásra csak a következő évben került sor.

sz. )20-i 1063.Vargas elnöki rendelettel (1939. j an.

szűntette meg az Universidade do Distrito Federalt, és 

nyitotta meg (1939. ápr.4. 1190. sz.) az Universidade do 

Brasil első karát, az egyetem lelkének szánt Faculdade

Leírást (NemzetiNációnál de Filozófia, Ciéncias e

Bölcsészet- és Természettudományi Kar). A brazilokon kívül

Vargas 1939-ben engedélyezte 15 külföldi tanár, olasz

természettudósok (esetükben szerepet játszott a fasizmussal

franciaorientáció) éspolitikaiszimpatizáló

társadalomtudósok meghívását is. Persze mindez Capanema

tervei szerint történt, aki előzetesen a következő kéréssel

fordult az elnökhöz: "Számos tanszékre kaphatunk hazai

tanárokat. A többi, úgy 15 élére azonban csak külföldi

ezek:alkalmasak,professzorok

filozófiatörténet; a szociológia; a matematikai analízis és

lennének a

a felsőbb analízis; az elméleti fizika és a felsőbb fizika;

a görög nyelv ésa fizikai-kémia és a felsőbb kémia;

irodalom; az újlatin filológia stb. Kérem Excellenciádat, 

hogy engedélyezze nekem a szükséges lépések megtételét
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annak érdekében, hogy alkalmas külföldi professzorokat 

nyerjek meg... "97

Mivel a katolikus egyház elégedetlen volt annak idején 

a Szövetségi Kerület egyetemének szellemével, az 

intézmény ideológiai kontrollját igyekezett befolyása alá 

vonni. Ennek záloga Alceu Amoroso Lima98 személye lett

új

volna, aki elsőként kapott megbízatást a kar irányítására. 

Azonban ő 1941-ben végleg lemondott tisztségéről, főként

azért, mert a tanári kinevezésekkel nem értett egyet,

illetve az ideológiai homogenitást nem látta biztosítottnak 

akkor, ha a megszűntetett Universidade do Distrito Federal

97nPodemos obter, no meio nációnál, professores para 
grande número de cadeiras. Outras, pőrém, umas 15 talvez, 
só poderäo ser regidas bem por professores estrangeiros: 
história da filosofia; sociologia; análise matemática e 
análise superior; fisica teórica e fisica superior; 
fisico-quimica e quimica superior; lingua e literatura 
grega; filológia romänica etc. Pego a V. Excia. que me 
autorize a dar os necessários passos no sentido de obter 
professores
Capanemának Vargashoz írott 1939. 
közli mellékletében S. SCHWARTZMAN 
RIBEIRO COSTA: i.m. 332-333.0.

paises estrangeiros
április 10-i levelét 

- H. BOMENY

ncapazes em

V.

98Trist§o de Ataíde írói álnéven teoretikusként,
íróként a modernizmushoz kapcsolódó Lima

a brazil szellemi élet egyik legkiemelkedőbb 
Már a '20-as évek végétől a minasi

katolikus mozgalom világi vezéralakja. Ettől az időtől
kezdve Capanema munkatársa, minisztersége idején első 
számú tanácsadója lett. 1932-45. között az Agäo Católoca - 
a XI. Plus pápa által 1922-ben létrehozott, a világi 
katolikus híveket a hitélet elmélyítése, a katolicizmus 
terjesztése érdekében, egyházi fennhatóság alatt tömörítő 

brazíliai elnöke volt.

szerkesztőként, 
(1893), 
intellektusa volt.

szervet
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hallgatóit és tanárait az új egyetem nagyrészt átveszi". 

Véleményét

befolyásolta. "Mikor elfogadtam a rektori kinevezést, abban

egyház iránti elkötelezettsége erősenaz

biztam, katolikus összhangban

[a tanári testület egyes tagjai 

azonban] nyiltan vagy leplezetten filozófiai és ideológiai 

zűrzavart keltenek." - irta Capanemának100. Lima távozásával

hogy

tévé kénykedhete к.

meggyőződésemmel

az egyházi körök végleg lemondtak az állami intézmény

ideológiai kontrolijáról, s erejüket az újonnan létrehozott

katolikus egyetemre (Pontificia Universidade Católica do

Rio de Janeiro) koncentrálták. A Faculdade Nációnál de

Filosofia élére 1945-ig San Tiaqo Dantas101 került.

A tervek szerint az Universidade do Brasil másik

fontos fakultása a Faculdade Nációnál de Política e

Economia (Politika- és Gazdaságtudományi Kar) lett volna. 

Annak ellenére, hogy már 1931-től különböző elképzelések 

születtek erre vonatkozólag, és 1937-ben majd 1945-ben

"Vö. Américo Jacobina LACOMBE: Introdugáo ao estudo 
da história do Brasil. Säo Paulo, Ed. Nációnál 
1974 .

EDUSP,
157.0.

100.. Quando aceitei о cargo de reitor, fői na esperanga 
de fazer algo de coerente com minhas idéias católicas. ... 
que direta ou disfargadamente, criam na faculdade о 
confusionismo filosófico e ideológico." Lima 1941. február 
3-án kelt levelét közli mellékletében S. SCHWARTZMAN - H. 
BOMENY - V. RIBEIRO COSTA: i.m. 341-343.0.

101Francisco Clementino San Tiago Dantas (1911-1964) 
jogászprofesszor, politikus. A hatvanas években külügy-, 
később pénzügyminiszter.
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törvényi szabályozás is történt, az új kar a valóságban az 

Estado Növő idején nem kezdte meg működését.

Az 1937. július 5-i 452-es törvényben foglalt további

egyetemi intézmények felállítása pedig még távolabb volt a

megvalósulástól. A Capanema-féle felsőoktatási reform,

illetve a gerincét képező Brazíliai Egyetem torzó maradt. 

Működő részei sosem váltak igazán tekintélyes tudományos

műhelyekké. Ennek talán legfőbb oka az volt, hogy nem

organikus fejlődés eredményeként születettek meg. Felülről

vezérelve, előre eltervezve, az anyagi és személyi 

feltételek, érdekellentétek kellő mérlegelése nélkül fogtak 

a megvalósításukhoz. A projekt valódi jelentősége csak a 

későbbiekben mutatkozott meg, és éppen a létrehozására tett 

kísérlet során zajlott szakmai viták eredményeiben, a 

felhalmozódott tapasztalatokban rejlett, amit a következő 

évtizedek oktatásirányítása kamatoztathatott.

4. A középiskola átformálása

fentiekbenA már említettük, hogy Capanema

oktatáspolitikájában milyen fontos szerepe volt az 

elitképzésnek. Az egyetemi rendszer átalakítása mellett, a

előkészítőjeként 

középiskola és annak reformja is fontos szerephez jutott. 

Míg az alapfokú oktatás jórészt a helyi hatóságok 

felügyelete alatt maradt

felsőoktatásban való részvétel a

kivéve a jelentős számú
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bevándorló lakta területeket102 addig a középiskolákat a

föderális kormányzat maga akarta ellenőrizni, szabályozni. 

A miniszter elképzelése az volt, hogy az oktatásnak, a 

nemzetet, a gazdasági társadalmi munkamegosztást kell

betöltendőA fiatalokat társadalombanszolgálnia. a

103 Ilyen szellembenszerepüknek megfelelően kell képezni, 

született meg a középfokú oktatás reformjára vonatkozó

do EnsinoOrganica1942-es Leialaptörvény,

Secundário10A. A törvény a gimnáziumot a középfokú oktatási

az

intézmények hierarchiájában legfölülre helyezte. Feladatát

102A föderális kormányzat a sok bevándorlónak otthont 
adó államoknak, mint Rio Grande do Sul, Santa Catarina, 
Paraná és Säo Paulo, anyagi együttműködést ajánlott az 
alapfokú iskolahálózat nemzetiesitése érdekében. 1938 és 
1940 között jelentős költségvetési összeget bocsátott a 
rendelkezésükre, melyből gyors ütemben 166 iskolaépület el 
is készült, hogy kiváltsa a bevándorlók elemi iskoláit. 
Vö. Estado Novo, um auto-retrato. ed. Simon SCHWARTZMAN. 
Brasilia, Ed. Univ. de Brasilia, 1983. 362.0.

1Q3Capanema oktatáspolitikai nézeteit többek között 
abban a beszédében is kifejtette, melyet Brazília 
legtekintélyesebb középiskolájának, a Colégio Pedro JJ-nak 
centenáriumi ünnepségén tartott. A szöveget Panorama de 
Educagäo Nációnál: As realizagőes e os propósitos do 
govérno federal (Körkép a nemzeti nevelésről: A föderális 
kormányzat eredményei és tervei) cimmel közölte a JORNAL 
DO COMÉRCIO 1937. dec. 13-14. száma.

célkitűzéseirőloktatáspolitikai 
getulista lapok elemzése alapján számol be sajtótörténeti 
munkájában M. H. CAPELATO: i.m.

rendszerA a

213.0.

104A Lei Organica 
magánjogi intézmény működésének alapjait fekteti le. Jelen 
esetben ez az 1942. április 9-i 4244.sz. törvényrendelet.

alaptörvény, valamely köz- vagy

126



jelölteelsősorban abban hogy egyetemimeg, az

továbbtanulásra készítsen elő, tanulóival és tanáraival

szemben a legmagasabb követelményeket támasztotta.

A gimnáziumok (a ginásio vagy colégio név használatát 

kizárólag a szigorú előírásoknak megfelelő intézményeknek 

engedélyezte a törvény) felépítése részben módosítva az 

1931-es camposi reformot követte, egy négy éves alsó- és 

egy három éves felsőtagozatot különítve el. A jelentősebb 

változás a tananyag módosulásában volt. Míg ebben a

tekintetben a 30-as évek oktatásirányítása bizonyos

egyensúlyra törekedett a humán és reál tárgyak között, az

új szabályozás szerint az előbbiek kerültek túlsúlyba. A

humán tárgyak dominanciája főleg az alsó tagozatban volt

felsőbenszembeötlő. differenciálódóItt, a

természettudományos ismereteket összevont tantárgyegy

keretében oktatták. (Pozitivista hatás.) A tanulók a három

felső évre humán (clássico) vagy reál (científico) vagy 

valamilyen szakmai képzést választhattak. A tananyag ilyen 

felépítésének elsődleges célja az volt, hogy klasszikus 

műveltséget adjon az ország szellemi elitjének, a 

"néptömegek majdani vezetőinek" ("condutores das massas").

A klasszikus műveltségnek viszont csak hazafiasa

gondolkodást, hősiességet közvetítő, válogatott részletei

kerültek az anyagba. "A humanisztikus és hazafias nevelés

tökéletes eszköznek tűnt, ahhoz a nehéz feladathoz, amit az

állam és intézményeinek jelent,[...]megszervezése
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felkészítve az új generációt arra, hogy elfogadja és

működtesse a létrehozott rendszert."105

A reform célul tűzte ki, ahogy azt már az 1931-es 

átszervezés kapcsán is megfigyelhettük, hogy a tananyag az 

ismereteken túl bizonyos, központilag meghatározott etikai,

Így amorális értékeket is közvetítsen.106 családhoz,

településhez, régióhoz, nemzethez való kötődést, a vallásos 

meggyőződést. Az Isten 

integralista jelszavak107 közül, először Campos emelt be az 

oktatáspolitikába,

haza család hármas, amit az

tovább élt reform-Capanema

elképzeléseiben is. Természetesen nemcsak a középiskolai 

nevelésre, hanem az egész oktatási rendszerre kiterjedően.

A középiskolai tananyagba ugyan külön tárgyként nem került 

be erkölcstan vagy állampolgári ismeretek, de a tanulók

105 "A formagao humanistica e a formagäo patriótica 
pareciam os instrumentos perfeitos para a tarefa difícil 

organizar
preparando as novas geragöes para aceitar e perpetuar a 
ordern que se criava." S. SCHWARTZMAN 
RIBEÍRÓ COSTA: i.m.

instituigőes,de Estadoо e suas

H. BOMENY V.
192.0.

106Mindezek mellett a munkára nevelés szerepét 
hangsúlyozza Angéla Maria de CASTRO GOMES tanulmányában: A 
Construgáo do Homem Novo: 0 Trabalhador Brasileiro. in 
Estado Novo - Ideológia e Poder. Rio de Janeiro, Zahar 
Editores, 1982. 151-166.0.

107A témáról bővebben Id. ANDERLE Ádám: Nemzettudat és 
kontinentalizmus Latin-Amerikában a XIX. és a XX. 
században. Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1989., elsősorban 
A konzervatív kreol nacionalizmusok aktivizálódása és az 
hispanidad cimű fejezet.
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108főként a történelem (elsősorban Brazília története) a/

földrajz és a karének órákon, illetve az ifjúsági mozgalom 

keretében részesültek a megfelelő szellemű nevelésben. A 

vallásoktatás megőrizte biztos pozícióját. Már 1939-től 

kísérletek történtek arra, hogy a 12-16 éves fiúk számára 

órarendbe illesszék a kötelező, fegyver 

előképzést is. Mely, bár a hadügyminisztérium felügyeletére 

bízva minden iskolában hivatalosan bevezetésre került, a

nélküli katonai

gyakorlatban anyagi és személyi feltételek híján, illetve 

gyakran a tanulók és szüleik ellenállása miatt nem járt a

Schwartzman,skívánt sikerrel. Ezzel kapcsolatban S .

szerzőtársai idéznek egy levelet, melyet 1945-ben a 

Campinasi Állami Gimnázium tanulóinak szülei küldtek a

felügyelethogyhadügyminiszterhez. Ebben kérték, a

mint ezer 12 és 15 év közöttitekintsen el annak a több

látogattákmegbuktatásától, 

rendszeresen a katonai órákat. Az előírt harmincból ugyan

akiktanulónak nema

legalább 15-öt mulasztottak, de jelen voltak 600 tanórán a 

többi tantárgyból, és így mégis elveszne az évük.109 A 

mulasztások számontartása egyébként szintén újdonság volt,

vezette be a kötelező iskolalátogatáshiszen a reform

108A történelemoktatásról részletesebben Id. A. J. 
LACOMBE: i.m.

109Ld S. SCHWARTZMAN 
i. m. 197.0.

H. BOMENY V. RIBEIRO COSTA:
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fogalmát. Capanema nagy jelentőséget tulajdonított az

iskolai életnek, mely ellensúlyozza a család és az egyház 

befolyását a fiatalok nevelésében, közös élményeket és 

egységes kultúrát nyújtva nekik.

A minisztériumnak nem kis gondot jelentett, 

megfelelően ellenőrizni tudja, hogy az egész ország, minden 

középiskolájában az előírásoknak megfelelően folyjon az 

oktatás. Különösen, mivel országszerte túlsúlyban voltak a

hogy

nem állami iskolák. 1939-ben a minisztérium felmérése

szerint a 629 gimnázium közül csak 99 volt állami. Ráadásul

Állambanezeknek majdnem fele, 43 PauloSäoa

koncentrálódott.110 A föderális irányítás egységes,az

szigorúan körülhatárolt tananyag kidolgozása mellett

egységes követelményrendszert is igyekezett kialakítani. 

Ehhez kiterjedt felügyeleti és felmérési szisztéma társult.

A diákok számára központi minimumkövetelmények alapján

történő rész- és záróvizsgákat Írtak elő, ahol nem saját 

tanáraik vizsgáztatták őket. A záróvizsgát (exame de 

licenga) , a francia baccalauréat példáját követve, az egész 

országban egységes követelményrends zer garanciáj ának

szánták. A szigorú vizsgarendszer egyébként nemcsak a 

középiskolában érvényesült, de elemi iskolai bizonyítványt

kaphatott felelt meg bizonyosakisem az, nem

110Az adatokat közli S. SCHWÄRT ZMAN 
RIBEIRO COSTA: i.m. 190.o.

H. BOMENY - V.
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követélményéknek. kolónia tanítónője

tapasztalta a vizsgán: "Brazil vizsgára hét

A magyar a

következőket

negyedik osztályos növendékem ment. A brazil tanítónő

lelkiismeretes munkával készítette elő őket, mégis a 

brazil inspektor csak két tanulónak engedélyezte a brazil 

diploma kiadását. Igen helytelenül alkalmazott módszerekkel 

vezette le a vizsgát s elbírálása túlzottan szigorú volt.*111

A nem állami iskolák vezetői, fenntartói részéről a

legerősebb tiltakozást mégis az váltotta ki, hogy a

minisztérium finanszírozási kérdésekbe is bele akart

szólni. így például igyekezett mérsékelni a tandíjakat, 

bizonyos számú ingyen férőhely létesítését írta elő, vagy a 

szegény

foglalkoztatási lehetőségről rendelkezett.

Mivel Capanema az egész oktatás rendszerét a tanulók

tanulóknak biztosítandó asszisztensi

majdani társadalmi szerepének, munkamegosztásban betöltött 

helyének rendelte alá, természetes volt, hogy a fiúk és 

lányok nevelése között is különbséget tett. A koedukáció 

szigorú tilalmát csak kivételes különesetekben,

engedélyhez kötötten lehetett megszegni. Itt kell néhány

szót ejtenünk úgynevezett escola normálrólaz

(tanítóképző), aminek nemcsak a pedagógusképzésben volt 

nagy szerepe, hanem bizonyos magasabb szintű általános

111 SZENTPÉTERY Klára, az anastációi magyar iskola 
tanítónője jelenti 1938. december 31-én. O.L. Kül. К 71. 
86. csomag 1939. 1/6. tétel.
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kulturáltságot is biztosított, elsősorban lányok számára.

magyarországi

intézetekhez, nagyon elterjedt iskolatípus volt és a nőknek 

a leginkább elérhető középfokú továbbtanulási lehetőséget 

nyújtotta. Azok közül, akik elvégezték, sokan azután sosem

Hasonlóan középfokú tanítóképzőa

•Ti tanulólétszám alakulását tekintvetanítottak az

általános és a középiskolai oktatásban valóban sikerült az 

Estado Nővo idején bizonyos demokratizálódást elérni, bár a 

kortársak szerint ez szinvonaleséssel párosult.112 Másrészt

a vívmányként emlegetett demokratizálódás meglehetősen 

felemásnak tűnik, ha a rendszer egységesítő törekvéseit,

illetve egyes oktatási intézmények szellemébenaz

bekövetkezett, korántsem demokratikus irányú változást is 

figyelembe vesszük.

Az egységesítő törekvések illetve a bevándorlókkal 

türelmetlenség/félelemszembeni világháborúII.a
I

kezdetével felerősödött. "A nemzetközi helyzetre való

tekintettel" a magyar kormány is óvatosabb lett a kint élők 

iskoláinak támogatásában. A külügyi iratok tanúsága szerint 

például egy Braziliába tartó julián-tanitó házaspárt 1939. 

decemberében Genovából rendeltek vissza táviratilag, pedig 

Sáo Paulóban nagyon várták őket, mint vándortanitókat.113 

Ugyanakkor a magyar kolónia belső életét, a megszorító

112Vö: F. de AZEVEDO: i.m. 432.0.

1130.L. Kül. К 71. 86. csomó 1939. 1/6. tétel.
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hatósági személyekintézkedések kiskapui között, 

jóindulatának megnyerésével, bizonyos megalkuvások árán

A DÉLAMERIKAI MAGYAR ÚJSÁG naptára

a

sikerült fenntartani.

például arról tudósit, hogy 1940. június 23-án "Villa 

Pompeia és Környéke Magyar Egyesülete felavatja a magyar 

iskola új házát" és, hogy az év folyamán több jótékonysági 

előadást is tartanak az iskolák javára, 

iskola nagy hangsúlyt helyezett arra, hogy semmiben ne 

sértse meg a brazil törvényeket, s 

udvariassággal és tapintattal eddig megtalálták a modus 

vivendit a tanfelügyelővel való együttműködésre.

114 Azonban minden

tanítók kellő"a

»415 д

1942-benhelyzet végleg akkor komorult el, mikor az

életbelépett hadiállapot eredményeként sor került az

iskolák bezárására.

A közép-európai országok egykori polgárai közül a 

lengyelek alkották a legnépesebb csoportot Braziliában. 

1937. előtt virágzó egyesületeket és oktatási intézményeket 

tartottak fenn. Voltak középiskoláik, mint pl. az Escola 

Nicolau Copérnico Paraná Államban vagy az Escola Henrique 

Sienkriewicz Curitibában. Több mint 300 általános iskolát

működtettek. Ebből tízben csak lengyelül, tizennégyben csak

114Magyar élet Brazíliában 1940-ben. in A DMÚ Naptára 
az 1941-es évre. Säo Paulo.

n5dr. BOGLÁR Lajos, 
hivatalvezetője jelenti az 
január 12-én. O.L. Kül. К 71. 86.

a Säo Pauló-i magyar konzulátus 
iskolák működéséről 1940. 

csomag 1939. 1/6. tétel.

133>



portugálul, a többiben pedig két nyelven folyt a tanítás. A 

lengyel kulturális élet éppen akkor, 1937-38-ban érkezett a 

csúcspontjára, mikor az Estado Nővo központosító törekvései 

lehetetlenné tették intézményei további működését.116

5. A szakoktatás

Braziliában a tankötelezettség felső korhatára 14 év

volt. Ezért problémát jelentett azoknak a 11-14 éves

gyermekeknek az iskoláztatása, akik vagy a felvételi

vizsgakövetelményeknek nem tudtak eleget tenni, vagy anyagi 

lehetőségeik nem engedték, hogy gimnáziumban tanuljanak 

tovább. Egyrészt ezért, másrészt a képzett munkaerő iránti 

egyre növekvő kereslet kielégítése érdekében egyéb, a

munkába állást előkészítő középfokú iskolatípusról, a

szakképzésről is gondoskodni kívánt a minisztérium, 

lehetőleg a munkaadók bevonásával. Igaz, hogy módszertani 

és felügyeleti kérdésekben nézeteltérés volt a két érdekelt 

fél között, személy szerint Capanema pedig nem fordított 

olyan nagy figyelmet e területre, mint a gimnáziumok vagy 

az egyetem reformjára, 1942-ben mégis létrejött az átfogó 

szabályozás. Már 1937-ben külön minisztériumi osztály 

(Divisäo do Ensino Industrial do Departaments Nációnál de

llcAz adatokat Id. Mariano KAWKA: A presenga polonesa 
no Brasil, in Relagöes entre Polőnia e Brasil, ed. : A. 
DEMBICZ M. KULA. Warszawa, CESLA, 1996. 47.0.
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szakképzésalakult koordinálására,Educagäo) a a

kapcsolattartásra. 

szakiskolákat törvényileg egységesen líceumokká alakították

munkaadókkal való korábbiA

az 1937. 22-i 5241.(liceus industrials aug. sz.

törvénnyel). 1938-ban már jelentős költségvetési összeget 

is elkülönítettek az új intézmények részére. 1943-ban az 

országban körülbelül négyezer líceumi tanulót tartottak 

számon117, és ugyanebben az éveben az 500 főnél több munkást 

foglalkoztató munkaadókat is törvénnyel kötelezték arra, 

hogy dolgozóiknak továbbképzést, a fiataloknak pedig 

szakképzést szervezzenek (1939. máj. 2-i 1238.

törvényrendelet). Ilyen előzmények után született meg az

sz.

1942. jan. 30-i 4073. sz .törvényrendelet, a Lei Orgánica 

do Ensino Industrial, elsőként az Új Állam által bevezetett 

oktatási reformtörvények között118; nem véletlenül. Mig 

korábban a szakoktatás elsősorban mint egyfajta karitativ 

tevékenység működött, a szegény sorsú gyermekek megsegítése 

érdekében, addig az Estado Növő átpolitizálta ezt az 

oktatási kérdést is,

»

tágabb gazdasági-társadalmiegy

célrendszerbe helyezve és korporativ struktúráhoza

kapcsolva, összefüggésbe hozta a munkásvédő intézkedésekkel

illetve a munka kultuszával.

111 Az adatokat vö. Brazil 
Rio de Janeiro, Ministry of Foreign Affairs,

Recources, Possibilities.
1946. 249.0.

118Vö. M.H. CAPELATO: i.m. 213.0.
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Capanema a szakoktatással kapcsolatos céljait nem 

tudta megvalósítani. Elsősorban kiterjedt iskolahálózatot 

igyekezett létrehozni, mely nem különül el a középfokú 

oktatás egész rendszerétől, és amelyben az egyes iskolák 

tananyaga csak annyiban tér el egymástól, amennyiben azt a

különböző szakmák tartalma megköveteli. A tanulók

kiválasztását nem társadalmi, anyagi helyzetük, hanem

adottságaikhoz igazodó pályaorientációjuk határozta volna

Így illeszkedtek volna ezek az iskolák a jólmeg.

szabályozott korporációs struktúrába. A gyakorlatban

azonban a szakmák tartalmának pontos körülhatárolására

sosem került sor, s a szakoktatást végző intézményeket 

továbbra is főleg az alsó néprétegek gyermekei látogatták.

Capanema másik célja az volt, hogy ezt az oktatási 

formát teljes egészében saját minisztériuma fennhatósága 

alá vonja. Ezzel kapcsolatban sem volt sikeres, mivel a 

munkaügyi tárca (Ministério do Trabalho) illetve az 

ipartestületek erősebbnek bizonyultak. saját

elképzeléseik és igényeik szerint, az oktatásirányítás 

gyámkodása nélkül, egy más rendszert is létrehoztak: 1942- 

ben Servigo Nációnál de Aprendizagem Industrial

Ezek

SENAI

(Nemzeti Iparitanuló Szolgálat) néven.119

119A témáról bővebben Id. Almir Pita FREITAS FILHO: Os 
industrials
trabalhadores no final do Estado Novo: A criagäo do SENAI. 
in HISTÓRIA (Säo Paulo - UNESP) vol. 14. 1995. 215-227.0.

educagäo profissional dos jovense a
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A szakképzéssel kapcsolatos harmadik ambíció az 

oktatáspolitikus részéről az volt, hogy ezen a területen is 

létesüljön egy olyan mértékadó mintaiskola (escola-modelo) , 

mint a gimnáziumok között a hagyományosan legtekintélyesebb

riói Colégio Pedro II, vagy, a neki szánt szerep szerint, 

az egyetemek között az Universidade do Brasil. Ám ez a terv 

sem járt sikerrel, elsősorban talán a tradíciók hiánya

miatt.

A szakoktatás kapcsán is elmondható az, amit Capanema

tevékenységéről monográfusai megállapítanak: a miniszter

rengeteg energiával és naiv hittel vetette bele magát a

nagyszabású, de sok ponton irreális programok kidolgozásába
120és megvalósításába. Ezeknek adminisztratív részét

intézményalapítás, 

specialisták meghívása) gyakran sikerült keresztülvinnie. 

Azonban mindez csak látszateredmény maradt, mivel a brazil 

oktatásügy valóságos helyzetén kévéssé változtatott. Az 

1945-ig fennálló Új Államnak- természetesen nem volt ideje 

és ereje a nagyszabású programok végrehajtásához. Sőt, a 

kitűzött legfontosabb cél, a mindenki számára egyformán 

elérhető, egységes és színvonalas oktatás mind a mai napig 

elérhetetlennek tűnik Braziliában.

(törvényi szabályozás, külföldi

»

120Vö: 
C0STA:i.m. 252.0.

S. SCWARTZMAN H. BOMENY V. RIBEIRO
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6. A reformkísérletek mérlege

Capanema végül is egyik legfontosabb politikai célját 

nem érte el. Nem sikerült kivívnia az állami hegemóniát a 

fiatal generációk nevelése terén. Az Estado Nővo idején 

három jelentős tényező, az állam mellett a katolikus egyház 

és a hadsereg is részt kért a feladatból.

Különös módon a reformprogram legkézzelfoghatóbb 

eredménye, a törvényi szabályozás éppen akkor készült el, 

mikor az Estado Nővo liberalizálódása illetve hanyatlása 

megkezdődött. Ennek első jelei közé éppen 

diákdemonstráció tartozott. Az 1942. júliusában lezajlott 

riói "passeata antitotalitária" (antitotalitárius séta),

egy

melyet az észak-amerikai függetlenség ünnepének ürügyén

külügyminiszterszerveztek, Osvaido Aranha (1894-1960)

(1938-44-ig) és Ernáni do Amaral Peixoto (1905), Rio de
I

Janeiro Állam interventora (1937-1945) támogatásával ment 

végbe. A politikai folyamat feltartóztathatatlanul haladt a 

demokratizálódás irányába. Bár a hivatalos propaganda 

szerint a nemzet még 1945-ben is mindent Vargasnak 

köszönhetett, az elnök már engedményekre kényszerült: "A 

nagylelkű vezér, egy kegyes, jóságos és tisztánlátásra
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megajándékozza 

demokráciával." - írta az A NOITE című újság121.

Capanema és az Estado Nővo kultúrpolitikai programját

valló brazilokatgesztussal, a a

egyértelműen az egységes nemzet létrehozásának gondolata 

határozta meg: "Ez a "nemzeti kohézió" nem tudja elviselni 

a kevéssé integrált közösségek fennmaradását. Kézenfekvővé 

válik tehát, hogy az egy nemzet, egy saját kultúra és nyelv

létrehozásának terve összeütközésbe kerül azokkal a

kiváltságokkal, amelyeket a Brazíliában létesített kolóniák

vélekedik Seitenfus122.élveztek." Az elképzelés

kiteljesítésének eszközeként igyekeztek felhasználni az

oktatást is. "nemzetiesítés" oktatáspolitikai 

programjának voltaképpen három fő összetevője volt. 

Egyfelől az iskolát mint a, pontosan sohasem körvonalazott,

A

nemzeti szemlélet hatékony közvetítőjét kívánták

felhasználni. A fogékony korban lévő diákokban a nemzetiк
történelem hőseinek, intézményeinek mitizálásával,

121"0 magnánimo chefe, por um ato de generosidade, 
benevoléncia e claridéncia, concedeu a democracia aos 
brasileiros." A NOITE, 1945 febr. 24.

122"Essa "coesäo nációnál" näo pode tolerar a 
existéncia de núcleos mal integrados. Tornar-se entäo 
evidente que о objetivo de criar urna nagäo, urna cultura e 
urna lingua originais vai de encontro ás liberdades de que 
se beneficiam as colőnias estabelecidas no Brasil." 
Ricardo Antőnio Silva SEITENFUS: О Brasil de Getúlio 
Vargas e a formagäo dos blocos, 1930-1942: о processo de 
envolvimento brasileiro na II Guerra Mundial. Säo Paulo, 
Ed. Nációnál, 1985. 154.о.

»
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tekintély-tiszteletre épülő nemzettudatot igyekeztek 

kiépíteni, melyet átsző a sajátos brazil katolicizmus. Ez 

az elképzelés, bár lehettek európai mintái123, a modernizmus 

gondolatkörében gyökerezett, de nem annak mélyebb, az 

eredetet tényeken, alapos elemzésen át megközelítő 

vonulatához, hanem inkább a felszínesebb, "zöld-sárga

büszkeséggel" kérkedő áramlatához állt közel. Ez a fajta

nemzeti tudat összekapcsolódott azzal a gondolattal, mely 

az egész országban kizárólagos nemzeti nyelv, az

elterjesztésére,egységesített portugál oktatására

vonatkozott.

Az Estado Nővonak a nemzetiesités szolgálatába

állított további eszközei a központosítás és az állami

voltak.paternalizmus oktatáspolitika mindenAz

reformkísérlete ezt tükrözte. Kellékei: központia

tananyag, a központi követelményrendszer, a föderális 

ellenőrzés, lehetőleg egy minta-egyetem vagy minta- iskola, 

ahol bemutatják,

Homogenizálás és centralizáció, "...ami lehetővé tenné a

»

hogy mit hogyan kell csinálni.

123Hasonló például a salazári gondolat: "...semminemű 
olyan szabadságot nem ismerünk el, amely a nemzettel, a 
közjóval, a családdal és az erkölccsel ellenkezik. Éppen 
ellenkezőleg, azt akarjuk, hogy a család és az iskola 
eltörölhetetlenül vésse bele a kialakuló lélekbe azokat a 
magas és nemes érzelmeket, amelyek civilizációnkat 
jellemzik, s azt a mély hazaszeretetet, amely azoknak a 
szeretetéhez hasonló, akik a hazát alapították és növelték 
a századok folyamán." 0. SALAZAR: i.m. 222.0.
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miniszternek:, hogy Rio de Janeiró-i irodájában tudja, hogy 

egy adott pillanatban az ország összes iskolájának összes 

diákja éppen mit tanul."124 Ebben a homogénnak szánt 

rendszerben természetesen nem volt helye az emigránsok 

Így

összetevője az a törekvés lett, hogy felszámolják azt a 

nyelvi és kulturális sokszinűséget, ami Braziliát az adott

"nacionalizagäo" harmadik fontosiskoláinak. a

évtizedekben jellemezte. Az asszimiláció azonban nem

egyszerűen kulturális, 

kérdéssé is vált. A II.

hanem egyben nemzetbiztonsági

világháború kitörése után a

bevándorlók és anyaországaik kapcsolata Braziliában még 

inkább a hivatalos figyelem középpontjába került. Különösen

az aktivan szerveződő és kevéssé asszimilálódó, nagy

(német/olasz/japán) kolóniák esetében.125

»

124 n ...que permitiria ao ministro, de seu escritório 
no Rio de Janeiro, saber о que cada aluno estava estudando 
em cada escola do pais em urn momento dado." S. SCHWARTZMAN 
- H. BOMENY V. RIBEIRO COSTA: i.m. 141-142.0.

125A témáról bővebben Id. R.S. SEITENFUS: Ideology and 
Diplomacy: Italian Fascism and Brasil. in HISPANIC 
AMERICAN HISTORICAL REVIEW 1984. 3.sz. 503-530.о.
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TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓ ÉS POLITIKA

a politica é feitaff

para os eleitos,"
ff o povo cego 

vingativo"(Ismail Xavier)
e

Amennyiben a homogén nemzetteremtés egyik: fő pillére 

az oktatásügy volt a brazil Estado Nővo rendszerében, úgy 

a másik; feltétlenül a propaganda és a "hivatalos" 

kultúra. S ahogyan a Nevelés és Közegészségügyi 

Minisztériumnak illetve a capanemai ambícióknak az 

oktatási kérdésekben osztozniuk kellett az egyházzal, a 

hadsereg érdekeivel illetve a munkaügyi tárcával, úgy a 

saj tó,

kultuszminiszter fő riválisa Francisco Campos^ illetve 

kezdetben (1934-39) az irányítása alatt álló minisztérium 

részeként működő, majd önállósuló propagandahivatal lett. 

Azonban Capanemának két médiát, ha nem is teljes körűen, 

de mégis csak sikerült befolyásolnia az oktatásügyi 

funkció égisze alatt, a rádiót és a filmet.

Ebben a fejezetben a propagandahivatal működéséről 

illetve az oktatási tárcához is kapcsolódó két említett 

tömegkommunikációs területről kívánunk részletesebben

»

művészet, közművelődés területéna a a

*

szólni.

142



а/ A Sajtó és Propaganda Hivatal_ (Departamento
DIP)de Imprensa e Propaganda

eklekticizmusa - létrejötte és felépítése - cenzori 
szerepe a rendszer legitimációjában,

ideológiai

funkciója
népszerűsítésében - a Vargas kultusz - sajtóorgánumok

az "immigrante" probléma - a DIP működésének vége

1. Ideológiai eklekticizmus

Az Estado Növő ideológiai hátterét, elméleti 

megalapozottságát elemző szakirodalomban1 elfogadott az a 

tétel, hogy a rezsimnek nem volt világosan kiérlelt, jól

felépített, egységes eszmerendszere, sokkal inkább

egyfajta eklekticizmus jellemezte ilyen téren. Ez az 

oktatásügy kapcsán is említett különböző intellektuális

kötődésekből adódott, főként a modernizmushoz, az

integralizmushoz/fasizmushoz, a pragmatizmushoz fűződő 

szellemi kapcsolatokból. Továbbá a különböző regionális

politikai

»

háttérrel érkező személyiségek

gondolkodásmódjának sokszínűségéből. Végső soron pedig

1A témára vonatkozóan ld.
Contríbuigao a História das Ideias no 
desenvolvimento da filosofia no Brasil e a evolugáo 
histórica nációnál. Rio de Janeiro, Jósé Olympio, 1956. 
Carlos Guilherme МОТА: Ideológia da Cultura Brasileira 
(1933-1974). 6. ed. Säo Paulo, Editora Ática, 1990.
Sérgio MICELI: Intelectuais e Classe Dirigente no Brasil 
(1920-1945). Säo Paulo -Rio de Janeiro, DIFEL/Difusäo 
Editorial, 1979. Lúcia Lippi OLIVEIRA -
VELLOSO - Angela Maria de CASTRO GOMES: Estado Novo - 
Ideológia e Poder. Rio de Janeiro, Zahar Editores, 1982. 
Maria Luiza CARNEIRO: El universo simbólico de la "era 
Vargas": fascinación у seducción de una dictadura. in 
História Política. ed.: Jorge NUNEZ SANCHEZ. Quito, 
Editora Nációnál, 1992.

Joäo Cruz COSTA:
Brasil: 0

Monica Pimenta

►
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autőritáriánizmuséppen jellegzetességébőlegyaz

következett, vagyis abból, hogy az Estado A/ovonak 

különböző politikai/ideológiai áramlatok képviselőit

sikerült bevonnia rendszerébe. Ez az eklekticizmus

azonban az 1942-es külpolitikai irányváltást követően 

sajátos módon homogenizálódott egyfajta kultúrválság- 

tudatban: "A bizonytalanság, melyet a második világháború

okozott nemzetközi és hazai téren, az Estado Novohoz

kötődő kulturális megújítási folyamat irányvonalának

megtörése, olyan alkotások létrejöttét serkentette,

melyek értékes útmutatásként szolgálnak annak, aki

tanulmányozni ideológiák

Braziliában."2 - Írja Mota, és olyan művekre utal, mint a

akarj a történetétaz

Testamente* de urna Geragäo (Egy nemzedék testamentuma) 

című antológia3, mely szintén az említett sokszínűség 

tükörképe. Szerzői, közel más-másnegyvenen,»

megközelítésben ugyan, de mégis azonos végkövetkeztetésre 

jutnak: a '20-as évek pezsgő szellemi élete után a brazil 

kultúra (és az egyetemes nyugati kultúra) válságáról

beszélnek.

2"A instabilidade provocada pela Segunda Guerra 
Mundial, no piano internacional e, no piano nációnál a 
interrupgáo de linhas de renovagäo do processo cultural 
nas maihas do Estado Novo, estimularam о surgimento de 
algumas produgőes que servem de indicadores preciosos 
para о estudioso da história das ideologias no Brasil." 
C.G. МОТА: i.m. 84.0.»

3Testamento de urna Geragao. org. Edgard CAVALHEIRO. 
Porto Alegre, Ed. Globo, 1944.
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Az, hogy az eklektikus háttér ellenére mégis 

körvonalazódott az a politikai/ideológiai program, mely

valamiféle egységes keretet jelentett az Estado Nővo

hivatal működésénekeszméi számára, nagyrészt egy

köszönhető, ez pedig a Sajtó és Propaganda Hivatal 

(Departamento de Imprensa e Propaganda - DIP) volt.4

2. A DIP létrejötte, felépítése

Egy, a propagandahivatal csíráját jelentő elképzelés

a '30-as évek elején, még a Francisco Campos vezette

nevelésügyi minisztériumban bontakozott ki. Főként az ő

kezdeményezésére az Ideiglenes Kormány már 1932-ben jelét 

adta5, hogy a minisztériumnak szerepet szán az országban 

éppen meginduló rádiózás és a mozi területén. 

Valószínűleg ugyanebben az időben keletkezett az a

Gustavo Capanema archívum anyagában lévő dokumentum is,

mely egy pedagógiai filmstúdió tervéről szól, és egyben

nagy vonalakban vázolja a nevelésügyi minisztérium

propagandaosztályának ambiciózus tervét is. E szerint "a 

minisztériumnak át kell lépnie a meglévő szűk intézményi 

kereteken, annak érdekében, hogy kulturális befolyásával

4 Vö. L.L. OLIVEIRA 
GOMES: i.m. 110-111.о

Á.M. CASTROM.P. VELLOSO

5 Ezzel kapcsolatban Simon SCHWARTZMAN 
BOMENY - Vanda RIBEIRO COSTA: Tempos de Capanema. Rio de 
Janeiro

Helena

Paulo, PAZ e TERRA 
rendeletre hivatkozik 

1932.

S<ao
86.óladén két 
sorszámmal: 
dekrétumokra.

- EDUSP, 1984. 
csak évvel és 

21.lll.sz. és 21.240.sz.
►

az
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elérj en minden népréteget. A tervezett

Életképespropagandaosztálynak: lenne célja.aez

eszköznek kell lennie, kiterjedt hatókörrel, erős

kisugárzással és nagy befolyással felruházva, 

felvilágosítás, a képzés, a tájékoztatás, a művelődés,

a

»6egyszóval a tömegkultúra terén.

Két évvel később, röviddel az 1934-es alkotmány

továbbra is Campos személyéhez, 

illetve új tárcájához kötődően valóban létrejött a

életbelépése előtt,

propagandahivatal. Pontosabban az 1934. júl.lO-i 24.651.

sz. rendelettel az igazságügyminisztériumon belül, főként

cenzori funkcióval létrehozták Departamento dea

Propaganda e Difusäo Cultural-t (a propagandáért és a

kultúra osztályt),

formálódott később, 1937. után a Departameto Nációnál de

terjesztéséért felelős ebből

Propaganda (Nemzeti Propagandaosztály) és végül, 1939-ben
»

önálló hivatalként, elődeihez képest szélesebb

hatáskörrel a DIP. A központi, föderális adminisztráció

immáron független intézményének

felépítéséről, működéséről az 1939. dec. 27-i 1915.

létrehozásáról,

sz.

6 П Cumpre ao ministério transpor os limites
apertados das instituigSes existentes, buscando atingir, 
com a sua influéncia cultural, a todas as camadas 
populäres. О departamento de Propaganda, aqui projetado, 
terá esta finalidade. Ele deverá ser um aparelho vivaz, 
de grande alcance, dotado de um forte poder de
irradiagäo e infiitragáo, tendo por fungao
esclarecimento, о prepare, a orientagäo, a edificagäo, 
numa palavra, a cultura de massas." A terevezet 
szövegéből idéz S. SCHWARTZMAN - H. BOMENY - V.Rí BEÍRÓ 
COSTA: i.rri. 87.0.

о

►
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törvényrendelet intézkedett.7 A hivatalt közvetlenül az 

elnöknek rendelte alá, kvázi minisztériumként, melyet 

M.H-R. Capelato egyenesen "szuper-minisztériumnak" nevez,

s egyébként a szakirodalomban elfogadott módon, a

goebbelsi propagandaminisztériumhoz hasonlítja.8 Ilyen 

intézménnyel egyébként több európai "példakép" is 

rendelkezett. Salazar propagandatitkárságát (Secretariado

de Propaganda Nációnál) például 1933. október 26-án 

nyitották meg ünnepélyes keretek között. Ügyköre 

felölelte "...az idegenforgalmi- és fürdőpropagandát, a

színházi kultúra emelését, az analfabétizmus elleni

küzdelem propagandisztikus részét, 

fejlesztést, az ország egyes vidékeinek egymással való 

megismertetését - tehát a belső vendégforgalmat - és az 

egész filmpropagandát."9 Együttműködött

irodalom-az

nemzetia

rádióval.
*

A brazíliai helyzethez visszatérve, a törvényi 

szabályozás ismeretében - Írja Loewenstein - "a DIP úgy 

tűnhet, [...] mint a rezsimnek a hadsereg mellett

7 A törvényi szabályozás alapján 
felépítésének, funkcióinak, működése első éveinek 
részletes leírását adja könyvében Kari LOEWENSTEIN 
(Brazil under Vargas. New York, The Macmillan Company, 
1942.) főként a negyedik, 'Public opinion management and 
the dynamics of social life under Vargas' cimű részben.

DIPa

8 Maria Helena Rolim CAPELATO: Populismo en América 
Latina. Propaganda Politica у formas de manipuláción de 
multitudes, in História Politica i.m. 228.0.

9Idézet OTTLIK György bevezető tanulmányából. О. 
SALAZAR: Békés forradalom. 2.kiad. Budapest, Athenaeum, 
1941. 19.0.
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leghatalmasabb politikai intézménye, és pozíciói

kifej lett propagandaminisztériumhoz 

hasonlítanak, mely, szükség esetén a kormányzóknak, sőt 

még a minisztereknek is diktál.

A DIP a következő hat osztályból (divisäo) épült 

fel: hírügynökségi {divulgagäo) ; rádiós; film és

színházi; turisztikai; sajtóosztály valamint a gazdasági 

ügyeket és a kiegészítő létesítményeket (könyv-, film- és 

hangtár) összefogó osztály. Igazgatója a korábbi

igazságügyminisztériumi 

Lourival Fontes11 lett. A riói központnak, mely a korábbi

leginkább egy

"10

propagandaosztály-vezető,

Palácio Tiradentesben nyertparlamentépületben, a

volt12. A föderáliskb. 500 munkatársaelhelyezést,

intézménynek rendelték alá a tagállamok helyi sajtó- és 

propagandahivatalai, Departamento Estadual de Imprensa e

Departamento Estadual dePropaganda DIEP vagy
»

DEI néven, melyek követték a központi 

direktívákat. E rendszerre, ahogy az Új Állam egészére

Informagoes

alkalmazható a brazil szakirodalomban gyakran idézett

mellyelHannah modellje,Arendt egyik az

autoritariánizmust jellemzi: "A tekintélyelvű kormányzat

10"The DIP may well appear [...] as the most potent 
political instrument of the régim, next to the armed 
forces, and its position is best likened to a full- 
fledged Ministry of Propaganda which if necessary 
dictates to the Interventors and even the ministers." K. 
LOEWENSTEIN: i.m. 241.o.

nVö. S. MICELI: i.m.» 153-154.0

12Vö. LOEWENSTEIN: i.m. 240.o.

148



megjelenítésére a hagyományos politikai gondolkodásban 

jól ismert piramisformát javaslom. A piramis képe valóban 

jól illik egy olyan kormányzati szerkezetre, melynek 

tekintélyforrása önmagán kívül található, ám amelynek 

hatalmi székhelye a csúcson van, ahonnan a tekintély és a

hatalom oly módon szivárog lefelé az alaphoz, hogy minden

rétegkövetkezőután rendelkezik némiegymás

tekintéllyel, bár kevesebbel, mint a felette lévő, és

ahol, éppen a gondos szivárogtatás folyamata miatt, a

csúcstól a piramis aljáig minden egyes réteg nem csupán 

beleolvad az egészbe, hanem egymással is kapcsolatban

áll, mint az összetartó sugarak, melyeknek közös

gyújtópontja a piramis csúcsa, valamint a fölötte álló és

”13rajta túl lévő tekintély forrás.

3. A DIP cenzori funkciója
»

A DIP szerteágazó feladatkörének elemei alapvetően a 

cenzúra és a propaganda köré csoportosíthatók. A törvény 

előírásai szerint ez az intézmény volt a színház, a film, 

a sport és egyéb rendezvények, az irodalom és legfőképpen 

a sajtó cenzora, felügyelte a kül- és belföldi turizmust. 

Megszűrte a Brazíliába irányuló külföldi alkotásokat, 

kitiltva azokat, melyeket az ország nemzeti érdekeit 

sértőnek illetve hitelét rontónak vagy lakói erkölcseit

I 13Hannah ARENDT: Múlt és jövő között, ford.: Módos 
Magdolna. Budapest, Osiris Kiadó 
International, 1995. 107.o.

Readers
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rombolónak talált. A cenzúra lehetőségét maga az 1937-es 

alkotmány is tartalmazta14. Mig a DIP elődei egy 1934-es 

törvényre15

illetően, az önálló propagandahivatal felállításával 

párhuzamosan, 1939-ben új szabályozásra került sor. Ekkor 

adták ki azt az alkotmánnyal harmonizáló, meglehetősen

ellenőrzésétsajtótámaszkodhattak a

részletes (137 cikkelyből álló) sajtótörvényt (Código de 

Imprensa1б) , mely arra volt hivatott, hogy a továbbiakban 

meghatározza a cenzúra működési elveit. Az ellenőrzését 

könnyítette, hogy a korporációs rendszer a kulturális 

életet is átszőtte. E területen olyan szakmai szervezetek 

jöttek létre, mint a Servigo Nációnál de Teatro (Nemzeti 

Színházi Szolgálat)17 vagy a könyv^kiadás koordinálására 

az Instituto Nációnál do Livro (Nemzeti Könyvintézet)18. 

A törvényhozók és a cenzorok ugyanakkor minden 

igyekezetük ellenére sem érvényesíthették maradéktalanul 

elképzeléseiket. 1940-ben a riói magyar külképviseletről
»

14 Az alkotmány ide vonatkozó részeit ld.
mellékletben.

a X.

15 Az 1934. júl. 14-i 24776. sz. rendelet. Vö. K.
LOEWENSTEIN: i.m. 244.0.

16193 9.
DIÁRIO OFICIAL 1939.
Id. K. LOEWENSTEIN: i.m.

dec. 20-i 1949. sz. törvényrendelet in
dec. 30. melléklete. Ismertetését 

246-249.0.

171937. dec. 21. 92. sz törvényrendelet, in Colegao
das Leis da República dos Estados Unidos do Brasil de 
1937. Atos do Poder Legislative. Rio de Janeiro, 1938. 
421-422. o.►

181937 . dec. 
das Leis... i.m.

21. 93.sz. törvényrendelet, in Colegäo
422-423.o.
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a következőket jelentették Budapestre: "Az egész sajtó 

szigorúan tartózkodik a háborúval és egyáltalán az

helyzettel kapcsolatos hirekeurópai mindennemű

kommentálásától. A kormány ugyanis októberben igen

szigorú és részletes utasításban hivta fel a sajtót arra,

hogy háborúval összefüggő kérdésekkel szembena

állásfoglalástólmindennemű és véleménynyilvánítástól

tartózkodjék és kizárólag a hirek puszta közlésére

szorítkozzék. Ezt az intézkedést a lapok be is tartják, 

de nem is igen tehetnek mást, mert az említett távirati

irodák itteni ügynökségeinél egy-egy cenzor ül, aki csak 

cenzúráit táviratokat ad ki a sajtónak.

Mindezek dacára a fejlett sajtótechnika segítségével

lapok módot találnak hogy eláruljáka arra,

szimpáthiájukat ellenszenvüket és igy könnyenvagy

megáilapiható, hogy egész brazil sa j tóaz
»

németellenes. "19

4. A LULt és a rendszer legitimációja, népszerűsítése

A DIP létrehozásának a cenzúra mellett a másik fő

célja az volt, hogy központosítsa, összehangolja és

ellenőrizze a tájékoztatást bel- és külföldön. Ide

tartozott például speciális propagandaigényekneka

megfelelő információ közlés; kormány illetvea a

I 1SPETRAVICH követségi tanácsos, ideiglenes ügyvivő 
sa j tó j elentése 1940. január 2-án. O.L. Kül. К 66. 439.
csomó 1940. 1-5. tétel.
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szakminisztériumok: közleményeinek harmonizálása; a hazai 

és nemzetközi sajtóval való kapcsolattartás; a

"hivatalos" és "valódinak" tekintett brazil kultúra

támogatása, különös figyelemmel a propagandacélokra jól

használható film gyártásra, rádióműsoroknemzeti

készítésére; külföldi művészek, újságírók meghívása

illetve brazilok utaztatása; brazil művek fordíttatása. A

cél minden esetben a kedvező Brazília-kép kialakítása 

rendszer legitimációjának biztosítása,illetve a

népszerűségének fokozása volt.

A hazafias, nemzeti szellem élénkítését szolgálták a

DIP által rendezvények, felvonulások,szervezett

népünnepélyek. Magát a karnevált is, mint a "faji

demokrácia" nagyszerű megtestesülését, igyekeztek a

Vargas-rendszer ideológiai keretébe illeszteni és egyben

kontrollálni, már a '30-as évek közepétől. 1934-ben
►

rendezték az első hivatalos versenyt a szambaiskolák 

között, mellyel a mai napig élő hagyományt teremtettek. A 

preferált jelmezek a propagandisztikus hatásúak (pl. a

brazil történelem nagyságait ábrázolók) voltak. így

fordulhatott elő, hogy 1939-esaz versenyen

diszkvalifikálták a Hófehérke és a hét törpe történetét

feldolgozó szambaiskolát.20

20Vö. Joseph A. PAGE: The Brazilians, s.l. Addison- 
Wesley Publishing Company, 1995. 476-477.0. A politika 
és a karnevál kapcsolatáról l.d. még K. LOEWENSTEIN: 
i.m. 270-272.o.

»
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A propagandatevékenység másik területét képezte 

bizonyos állami ünnepek21 nagyszabású megrendezése, egyben 

átértelmezése. Ennek célja főként a hazafias szellemnek, 

a nemzeti kohéziót elősegítő tradíciónak és a rendszer 

legitimációjának erősítése volt.22 Ahogy a művészet, úgy 

a történelem is az ezekből kovácsolt mítosz támogatását

kapta feladatul az Estado Novo idején. Ezért lett olyan 

fontos a megemlékezés Tiradentesről23 (ápr. 21.), 

Brazília függetlenségének napja^ mint a Haza és a Faj 

ünnepe (Dia de Pátria e a Raga)24 (szept. 7.) vagy az 

1937-es puccs évfordulója (nov. 10.). Ez utóbbival 

kapcsolatban jelent meg 1941-ben a DIP reprezentatív,

21Egyes nemzeti ünnepek hagyománya az első 
köztársaság és a pozitivizmus hőskorába nyúlik vissza. 
Vö. ANDERLE Ádám: Nemzettudat és kontinentalizmus Latin- 
Amerikában a XIX. és a XX. században. Budapest, Kossuth 
Könyvkiadó, 1989. 126.o.

►

22Az Estado Nóvohoz hasonló rendszerekben a kettő 
szorosan összefügg. Salazar saját propagandahivatala 
felavatásakor mondta: "... [e hivatalnak] a dolgokat 
állandóan a nemzet területére kell állítania és mindig 
kapcsolatba kell hoznia a nemzettel, amely a mi 
felfogásunk szerint politikai és szociális szervezetünk 
legelső valósága..." 0. SALAZAR: i.m. 199.0.

23Eredeti nevén Joaquim Jósé da Silva Xavier,
brazil nemzeti hős, az egyetlen, akit a Minas Gerais-i 
Inconfidéncia-(hűtlenségi) mozgalom (1788-89) résztvevői 
közül kivégeztek A brazil nemzeti eszme 

Bővebben ld. 
Formagao Histórica do 

Editora Nációnál, 1980.

(1792).
mártírjaként vonult be a történelembe, 
például Joáo Pandiá CALÓGERAS:
Brasil. 8. ed.: Sáo Paulo,I

24Az ünnep metamorfózisával kapcsolatban Id. M. L. 
CARNEIRO: i.m. 242-244.0.
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kétnyelvű (portugál-angol) kiadványa25, mely a rendszer 

tízéves fennállásának eredményeit méltatta, ismételten 

deklarálva a kontinuitást az 1930-37-ig terjedő időszak

és az Estado Növő között. A nevezetes napok sorából nem

maradhatott ki a munka ünnepe (május 1.) sem, hiszen a 

szlogenekben is propagált szerepek között ott volt a 

munkásemberé, de ugyanúgy az anyáé, az egészséges,

"ideális" fiatalé, a modernizálódó, fejlődő, egységes

nemzethez tartozó állampolgáré.

Nevelő hatásúnak szántak olyan programokat, mint 

például a felolvasások, az Új Állam tevékenységét

zeneinagyszabásúkiállításokbemutató vagy a

rendezvények. Ez utóbbival kapcsolatban érdekes 

megemlíteni, hogy már 1937. elején egy Vargas és 

Capanema által jegyzett törvény - a kultúra területére is 

kiterjedő nacionalizagäo szellemében - így rendelkezett: 

"Azoknak a zenei programoknak, melyek az ország bármely
»

színháztermében bemutatásraelőadó-, koncert vagy

szerzőtől származó darabot iskerülnek,

tartalmazniuk kell."26 Ez a törvény csak egyike azoknak, 

melyek arról árulkodnak, hogy az Estado Nóvo a nemzeti

brazil

25brasil novo Departamento de 
1941 .

Publicagao do 
Imprensa e Propaganda, Rio de Janeiro,

26 " Os programas musicaes que se executarem em 
quaesquer salas de espectaculos, de concertos e theatros 
do Paiz, conteráo obrigatoriamente pegas de autores 
brasileiros." 1937. jan. 26-i 385.sz. törvény. in 
Colegäo das Leis... i.m. vol. III. Rio de Janeiro, 1938. 
4 6.0.

*
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kultúra fejlesztése érdekében adminisztratív (és anyagi) 

támogatást is nyújtott azoknak a művészeknek, akik hívéül 

szegődtek. Sőt, Daniel Pécaut szerint, mind a kortársak, 

mind a történészek elismerik, hogy a Vargas-rendszerben, 

még az Új Állam idején is meglehetősen nagy alkotói 

szabadságot élveztek azok az értelmiségiek, akik akár 

csak a legcsekélyebb mértékben is, de elkötelezték 

magukat a rezsim mellett.27 Egyébként az entellektüelek 

és a hatalom viszonya, a nemzeti kultúra formálásában 

betöltött szerepük állandóan visszatérő témája volt a 

korszak gondolkodóinak. Többségük igényt tartott arra, 

hogy részt vehessen az új rendszer alakításában. "... az

közösség szellemimellőzhetiEstado Novo anem

dinamizmusának alapjait képviselő intellektuális és 

kulturális erők folyamatos közreműködését.És ezeknek az

alárendeltkorlátozódhaterőknek a szerepe nem egy
»

funkcióra, mely csupán arra szorítkozik, hogy a nemzet 

életének meghatározó ideológiáját értelmezi. Emellett a 

misszió mellett az intellektuális elitnek egy másik, még

fontosabb és sokkal nagyobb hatású célt kell kitűznie. 

Arra van szükség, hogy feltárja magának az Államnak a 

fejlődési lehetőségeit, így például az intézmények 

jelenlegi működésében rejlő erőtartalékokat." írta az

Estado Nővo bevezetése után néhány hónappal a

» 27Vö. Daniel PÉCAUT: Entre le Peuple et la Nation. 
Les intellectuels et la politique au Brésil . Ed. de la 
Maison des sciences de 1'hőmmé, 1989. 59.о.
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márciusában, AzevedoDIRETRIZES28, pedig 1938.ez az

Amaral által alapított lap szellemiségében távol állt a

Filinto Müller (1900-1973)hatalom irányelveitől.

küldött 1940-esCapanemánakrendőrfőnök egyik I

jelentésében többek között a következőket írta róla: "A

Kommunista Párt Politikai Irodája követőinek olvasásra

című folyóiratot,ajánlja DIRETRIZESa

Gyanús. Programját, kezdettől fogva,Beállítottsága

irányultságnáciellenesésfasizmusbaloldali,

»29jellemezte.

önmeghatározásaNövőEstadoValójában

meglehetősen fontos szerepéhez jutott a korszak szellemi

az

I 28» o Estado Novo näo pode prescindir da 
influéncia permanente das forgás intelectuais e 
culturais que representam os elementos de dinamismo 
espiritual da coletividade. E о papéi dessas forgás nao 
deve tér о cunho de subalternidade pela limitagäo das 
suas atividades ao desempenho de urna fungäo meramente 
interpretativa da ideológia básica da organizagäo 
nációnál. Ao lado dessa missáo, a elite intelectual tem 
a exercer outra ainda mais profunda e de muito maior 
alcance nas suas finalidades. Cumpre-lhe revelar ao 
próprio Estado as possibilidades de desenvolvimento, 
incluidas сото forgás latentes no estilo atual das 
instituigoes." Azevedo AMARAL: A elite intelectual e о 
carater evolutivo do estado autoritario. in DIRETRIZES 
1938. április. 51.0.

29"0 Bureau Politico do Partido Comunista recomenda 
a seus adeptos a leitura da revista DIRETRIZES, [...] 
Orientagäo
programa a tendencia esquerdista, combatendo о fascismo 
e о nazismo." A jelentés teljes szövegét mellékletében 
közli S. SCHWARTZMAN
i. m.

Suspeita. De início, fői marcante em seu
»

V. RíBEIRQ COSTA:H. BOMENY
314-315.0.
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(ellentétben például a lengyel helyzettel30) . 

kiindulási alapot Vargas gondolatai 

szolgáltatták, aki egyrészt a Rio Grande do Sul-i 

republikánus párt (PRR) hagyományait hozta magával31, 

másfelől viszont pragmatikus politikus volt. A "tetterős 

megértette és helyesen Ítélte meg a

életében

Ehhez a

gaúcho

nacionalizmus erejét. ... Kormányát, mint "alapvetően

4 32nacionalistát" határozta meg.

5. A DIP és a Vargas-kultusz

A propagandatevékenység fontos eleme volt a rendszer 

elfogadtatása mellett az elnök személyének, családjának

ünnepelték1940-benis. Előszörnépszerűsítése

hivatalosan, nyilvánosan Vargas születésnapját (április

»

3°"A islengyel szanáció 
hogy

körülírását 
igyekezett 

fordulat

az
igazán
minden

megnehezíti, 
önmeghatározásra. 
meghirdetett program nélkül zajlott le. Pilsudski maga 
csak néhány jelszót hangoztatott." ORMOS M. : Nácizmus -

sosem
1926-osAz

fasizmus. Budapest, Magvető Kiadó, 1987. 469.0.

31A párt, melynek már Vargas apja is híve volt, a 
Régi Köztársaság idején állama legjelentősebb politikai 
erejét képviselte. Hivatalos ideológája a pozitivizmus 
volt.

32n ... an
appreciated 
characterized 
nationalistic". 
gazdasági 
képviselőj ének 
elképzeléseihez. 
Brazil. New York 
Publishers,1968.

energetic gaúcho. ...understood and 
the potential of nationalism

his own government as "profoundly 
Alberto Tórresnek (1865-1917), 

nacionalizmus első modern, brazíliai 
szellemisége közel
E. Bradford BURNS: Nationalism in

London, Frederick A. Praeger, 
74., vö. 78-79.0.

He

a

állt Vargas
I
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19. ) . Ennek alkalmával magasztalták személyes jó

tulajdonságait, felvonulásokat szerveztek, rádióműsorokat

készítettek, formálódott a "szegények atyja" image,

illetve a nemzet egységét megtestesítő államfő alakja. A 

hadvezér, a forradalmár figurája helyett egyre inkább az

államférfi került előtérbe.33 Az elnök körüli kultusz

hivatalos fényképét elhelyeztékrészeként a

közintézményekben, de sportklubokban, vasútállomásokon,

bankokban is. Sőt például F. de Azevedo általunk is

sokszor idézett könyvének, az Ä Cultura Brasileirának

első, 1943-as, reprezentatív kiadását is Vargas

idealizált portréja nyitja. A DIP százával adta ki a

dicsőítő brosúrákat, melyeket azután iskolákbanaz

osztogattak, így például a Sorriso do Presidente Vargas 

(Vargas elnök mosolya) vagy a Getúllo Vargas e sua vida 

(Getúlio Vargas és élete) című füzeteket.34 Már az Estado 

Növő idején elkészültek a Vargas-monográfiák hosszú
*

sorozatának első darabjai. Köztük például, a nagyobb 

szavahihetőség kedvéért, külföldi újságíróval íratott,

franciául kiadott Getúlio Vargas, un portrait sans

retouches (Getúlio portré szépítésekVargas, egy

33Vö: M. L. T. CARNEIRO: i.m. 240.o.

34Vö: Paulo BRANDI Dora FLAKSMAN tanulmánya 
Vargasról in Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro 
1930-1983. coord.: I. BELOCK> A. ALVES DE ABREU. Rio de
Janeiro, Ed. Forense-Universitária 
vol. 3465.0.

FINEP, 1984. 4.
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nélkül)35. S ebbe a körbe tartozik Hof fmann-Harnisch

tanulmánya is Vargas e о Brasil36 (Vargas és Brazilia) 

cimmel. Bár az elnök személyéhez kapcsolódó hivatalos 

propaganda körén kivül esnek, mégis ide kapcsolhatók

megnyilatkozások, brazilspontán

ponyvairodalom röplapjai. Ezek esetében Lányi Andrásnak a 

magyar kultúrával kapcsolatban használt kifejezését 

kölcsönözve, "ponyvapropagandáról"37 beszélhetünk. Hiszen

bizonyos a

"trubadúrok feltétlenül támogatták a '37-esa népi
»38 Ahogy egyikük irta:puccsot.

"0 Brasil de Norte a Sül

Tern grande admiragäo 

A esse grande estadista 

Que hője dirige a Nagäo,

0 Chefe do Estado Novo

Conquistou a alma do povo

Do litoral ao sertäo."

35Paul FRISCHAUER könyve, Rio de Janeiro, Ed. 
Americ, 1944.

36in CULTURA P0LÍTICA 1943. május, 27. sz. 36-44.0.

37LÁNYI András: Az irodalmi tömegkultúra a két 
világháború között, in A tudománytól a tömegkultúráig. 
Művelődéstörténeti tanulmányok 1890-1945. szerk.: LACZKÓ 
Miklós. Budapest, MTA Történettudományi Intézete, 1994. 
243.0.

38 n os trovadores dáo inteiro apoio ao golpe de 37." 
Írja és egy 1938-as szövegből idéz Orígens LESSA: 
Getúlio Vargas na literatura de cordel. 2. ed. Sáo
Paulo, Editora Moderna, 1982. 40.o.

»
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Brazília népe, északon és délen

Nagyon csodálja

Ezt a nagy államférfit,

Aki ma a nemzetet vezeti,

Az Estado Novo feje

Meghódította az emberek szívét 

A partvidéktől a vadonig.

A Vargas-nosztalgia egyébként, nyilván részben a

hatékony, bár a hatalmi centrumtól távolodva fokozatosan 

gyengülő propagandának köszönhetően, a mai napig létezik. 

A Sao Pauló-i egyetem munkatársai az államukbéli Franca 

városka idős lakói között végeztek kutatást arról, hogy 

az "oral history" milyen képet őriz az egykori elnökről. 

Közzétett eredményeik alapján megállapítható, hogy a 

társadalom különböző rétegeihez tartozó megkérdezettek 

többsége kevés konkrétumra emlékszik, de Vargast pozitív
I

figurának tartja, valahogy úgy, mint a 64 éves nyugdíjas 

varrónő, aki így emlékszik rá: "Getúlio sokat tett az 

emberekért. Sok jót csinált. Én ugye nem emlékszem, hogy

mit. Nem emlékszem, de csinált. A szomszédasszonyom

modta, hogy Getúlio Vargas ezt meg ezt csinálta, de én 

már nem emlékszem, hogy mit. Már nem emlékszem, hogy mit,

hogyJó volt. Kár,de tett valamit a munkásokért.

meghalt, nem igaz?"39 (A Vargas-szal kapcsolatos pozitív

>
39nGetúlio fez muito pelo pessoal. Ele criou muita 

coisa boa. Eu nao lembro que fői que ele criou, ne? Näo 
lembro, más ele criou. Minha vizinha falou: fői Getúlio
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megítélést természetesen nagymértékben befolyásolta az 

1951-54-es, második elnöki periódusa is.)

6. A DIP és saj tóorgammai

A személyi kultusz erősödése mellett 1940-ben más 

jelenségek is utaltak az Estado Növő propaganda- és 

kultúrpolitikájának radikalizálódására. Ebben az évben 

nagy befolyású napilapokat ért támadás. Korábban indult 

politikai folyamatok, elsősorban a demokratapárthoz 

(Partido Democrático) közelálló körök elleni fellépés

végjátékaként "1940. márciusában az OESP [0 ESTADO DE 

SÄO PAULO] szerkesztőségét elfoglalta a katonai

rendőrség, azzal az ürüggyel, hogy ott elrejtett 

fegyverek vannak. A térdre kényszeritett újság mindjárt 

ezután a DIP fennhatósága alatt újra megjelent ...", 

megváltozott, rendszerhű szerkesztőséggel.40 Az eset 

hivatalos verziójáról a magyar külügyminisztérium is

értesült: "Rio de Janeiróból érkező jelentések szerint a

Vargas que criou isso e isso, más eu näo tő lembrada que 
que é. Náo tő lembrada más ele fez alguma coisa pelos 
trabalhadores. Fői bom. Репа que morreu,
COELHO

пё?"Н. M. F.
M. A. J. de Veiga GAETA - D. M. P. GUIMARÄES: 

Estado Novo, festa e memória, in HISTÓRIA (Säo Paulo) 
vol. 14. 1995.. 99.0.

40nEm margó de 1940, a redagäo do OESP fői ocupada 
pela policia militar sob alegagáo de que ali havia armas 
escondidas. 0 jornal fői tornado, para logo depois 
reaparecer subordinado ao DIP, ..." Maria Helena Rolim 
CAPELAT0: 0s Arautos do Liberalismo. Imprensa Paulista 
1920-1945. Säo Paulo, Editora Brasiliense, 1989. 27.o.

»
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brazíliai Sao Paulo államban is összeesküvést lepleztek 

le, amely Vargas köztársasági elnök ellen irányult. Az 

összeesküvők főhadiszállása az egyik saópaoloi lap

itt tartották titkosvoltszerkesztőségében 

gyűléseiket. A lapot most betiltották s az összeesküvők

s

vezéreit letartóztatták és Rio de Janeiróba szállították.

Lefoglalták az összeesküvők titkos fegyverraktárát is, 

ahol többek között 57 gépfegyvert és nagymennyiségű

Hasonló sorsra jutott az A MANHÄ és”41bombát találtak.

az A NOITE is, tovább növelve a rendszer szócsöveként

működő újságok számát. A lapok tulajdonjoga is 

megváltozott. Az alkotmányra hivatkozva 

részvénytársaság nem lehet lapkiadó [Art. 122. 15) g) ] -

a fenti újságokat az állam sajátos státussal birtokba 

vette. így jöttek létre az úgynevezett nemzeti vagyonhoz

miszerint

csatolt kiadók (Empresas Incorporadas ao Patrimőnio»

Nációnál) 42

A napilapok bekebelezését követő évben a DIP

létrehozta az Estado Növő rendszerének legfontosabb

a CULTURA POLÍTICÁt43, melyetelméleti folyóiratát,

41 Nemzetközi Sajtó Tudósító 1940. márc. 27. O.L. 
Kül. К 66. 445. csomó 1940. 1-5. tétel.

42 Vö. P. BRANDI D. FLAKSMAN: i.m. 3465.0.

43A segédeszköze
bibliográfiai

korszak
rovatában

lap hasznos
mert

a
tanulmányozásának, 
folyamatosan regisztrálta mindazt, ami az Estado Nővoval

Kilencedik
nov.), ünnepi száma pedig, mely az Új Állam

jelent meg, a 
Bibliográfia

illetve Vargas-szal kapcsolatban megjelent. 
(1941.
fennállásának negyedik évfordulójára 
következő összefoglalásokat tartalmazza:

►
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kifejezetten az értelmiségi közönségnek szánt. Első száma

1941. márciusában, az utolsó 1945. októberében jelent

meg. Főszerkesztője Almir de Andrade volt. A lap

hasábjain a rendszer ideológiai kérdéseivel foglalkoztak 

annak érdekében, hogy tudományosan jelöljék ki a 

politikai és társadalmi átalakulás megfelelő irányát, 

elsősorban a liberális demokráciával szemben. Monica

Pimenta Velloso elemzésében a következő témakörök szerint

csoportosítja a felmerülő problémákat: 1. múltépités - 2. 

az új politikai koncepció: új politikai kultúra (az 

állami beavatkozás szükségességének igazolása), új ember,

3. a Vargas-mitosz építése -az értelmiség új szerepe 

4. a konszenzus és a kényszer problémája.44

A CULTURA POLÍTICA szerzői között Campos, Azevedo

Amaral, Almir de Andrade és Lourival Fontes mellett ott

találjuk Gilberto Freyre45. (1900-1987) vagy Graciliano

Ramos46 (1892-1953) nevét is. Magának Vargasnak, mint az

sobre о Estado Növő 172-178.0., Bibliográfia estrangeira 
sobre о Brasil (1937-1941.) 419-437.0.

44Vö. OLIVEIRA - VELLOSO - CASTRO GOMES: i.m. 83- 
100.о. A CULTURA POLÍTICA 53 megjelent számának
tartalmáról készült bibliográfiát Id. Marcus FIGUEIRED0: 
Cultura Politica: revista teórica do Estado Nóvo. in
DADOS 1968. 4. sz. 221-246.o.O

45G. brazilFreyre szociológus, esszéista, 
szellemi élet kiemelkedő alakja. Alapvető munkája, a 
Casa-Grande e Senzala (1933) magyarul is olvasható: 
Udvarház és szolgaszállás. ford.: S. Tóth Eszter. 
Budapest, Gondolat, 1985

a

»

46 Ramos modernista regényíró, novellista. 1936-ban 
politikai nézetei miatt börtönbe kerül, ahonnan néhány
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estado-novista tanok: "legfőbb hirdetőjének" a gondolatai 

is folyamatosan jelen voltak a lapban.47 A folyóirat első 

számában a szerkesztőség hitet tett a szellemi nyitottság 

mellett: "Az irodalom, a művészetek és a tudomány 

legkülönbözőbb irányzatainak képviselőivel találkozunk 

itt, mivel ez nem egy pártos folyóirat és arra kell 

törekednie, hogy mindig mindent tükrözzön, ami valóban 

brazil."48 Azonban a korszak egyik talán legnehezebben 

megfogható kérdése éppen az volt, hogy mijit is takar a 

"valóban brazil" kifejezés.

DIP által felépített7. Az "imigrante" probléma a 

ideológiai keretben

Velloso fent idézett összefoglalásában nem emeli ki

külön az egységes nemzet és a bevándorlók viszonyának 

témakörét (az új ember problémához kapcsolja), ezzel»

hónap múlva megszökik. 1939-ben, már az Estado Növő 
szolgálatában tanfelügyelővé nevezik ki. 1945-ben belép 
a kommunista pártba. Regényei 
olvasható: a Säo Bernardo (1934)
Benyhe János. Budapest, Európa Könyvkiadó, 1962. és a 
Vidas Secas (1938)
Budapest, Európa Könyvkiadó, 1967.

közül magyarul is 
Emberfarkas, ford.:

Aszály, ford.: Hargitai György.

471943-ban Vargas 60. születésnapjára krülönszám 
jelent meg О pensamento politico do presidente (Az elnök 
politikai gondolatai) címmel, az április 26-i szám 
mellékleteként.

48 n diversasmaisElementos
literárias, artisticas e cientificas se encontram aqui 
representados, pois esta revista náo tem partidos e há 
de procurar sempre espelhar tudó о que é genuinamente 
brasileiro." CULTURA POETICA, no. 1. 1941. márc. 4.o.

das correntes
»
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szemben szerintünk ez a kérdés nem csupán a CULTURA 

POLÍTICÁban, hanem a korszak ideológiai keretében

képviselt súlyánál fogva is különös figyelmet érdemel. Az

Estado Növő idején, mint általában a többi elméleti

kérdés esetében is, a bevándorlókkal kapcsolatos alapvető

vizsgálódási szempontokat a Varqasnak tulajdonított 

gondolatokból igyekeztek levezetni az ideológusok. Az 

elnök teóriáira épitve a problémát három alapvető 

szempontból vizsgálták elméletben és igyekeztek 

szabályozni a gyakorlatban: 1. Belpolitikai/nemzetvédelmi

a Braziliában élő bevándorlók szervezetikérdésként

életének, politikai aktivitásának ellenőrzésével illetve 

felfüggesztésével. Például a Sáo Pauló-i magyar kolónia,

kb. 3000 fő részvételével tartott Szent István napi

konzulátusnak az ünnepi misén"Amegemlékezése előtt

magyar nyelven mondandó szentbeszéd tartásához a
►

[. . . ] Jellemző,rendőrfőnök engedélyét kellett kérnie, 

hogy a misén megjelent a rendőrség egy detektivje is, aki

a magyar prédikációt annak elhangzása alatt a konzulátus

mondatramondatrólegyik hivatalnokával

lefordittatta. "49.

egyes nemzetiségek2. Kulturális kérdésként az

asszimilációjának, az egységes brazil kultúrában való

idekapcsolódófelolvadásának elősegítésével. 

kerettörvény "rendelkezik a külföldi szülőktől származó

Az

►

49A konzulátus 1939. aug. 30-i jelentése. O.L. Kül. 
К 71. 86.csomó 1939. I/б.tétel.
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környezetbe

beilleszkedéséről."50 A magyar külképviselet véleménye 

szerint "az asszimilációs processus ezzel a törvénnyel 

egységes keretet kapott, amely a Federáció egész 

területére kiterjedő egyöntetű szervezetbe önti az eddig 

igen diffuzus és egyéni módon folytatott aktivitást."51

a származás és szakmák

valónemzetibraziloknak a

kérdéskéntMunkaerő3.

szerint kívánatosnak, illetve nem kívánatosnak tartott

emigránsok elkülönítésével, a bevándorlás szigorú keretek

(Braziliában a külföldiek belépéséreközé szorításával.

és tartózkodására vonatkozóan 1938 és 1945 között 29

rendelet jelent meg.52) Ebben a vonatkozásban a hivatalos

politika emblematikus mondata lehet Bello megállapítása:

"Gazdasági szempontból az a nemkívánatos bevándorló, aki 

azért jön, hogy a városok kis-parazitája legyen. 

Ellenben a mezőgazdasággal foglalkozó, fehér, katolikus

453

»

50"Dispoe sóbre a adaptagáo ao meio nációnál dós
1939. aug. 

Martins 
legislagäo anotada e 

Säo Paulo, Livrarai Freitas

brasileiros descendentes de estrangeiros." 
25-i 1.545. sz. törvényrendelet in Annibal
ALONSO: Estrangeiros no Brasil 
atualizada. Rio de Janeiro
Bastos, I960. 326-329.0.

51A riói magyar követségi tanácsos, ideiglenes 
ügyvivő 1939. dec. 21-i jelentése. O.L. Kül. К 71. 86. 
csomó 1939. 1/6. tétel

52Vö.
familias. org.: 
Cultura Brasileira,

História da Imigragao no Brasil
Edivaldo A. SILVA. Säo Paulo, Ed. 

1978. 62.0.

As

52 " No aspecto de concorréncia economica, 
imigrante indejesável é о que vem para as pequenas 
profissoes parasitárias das cidades." Jósé Maria BELLO: 
A Questäo Social e a Solugäo Brasileira. Rio de Janeiro, 
Imprensa Nációnál, 1936. 44.о.

о
>
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pl. lengyel, némi tőkével rendelkező bevándorló kívánatos 

volt.54 Ennek ellenére a lengyelek brazíliai szervezetid 

is megsínylették a megszorító intézkedéseket. Míg 1926. 

és 1937 között virágkorukat élték a kolónia kulturális, 

művészeti és sportegyesületei, az Estado Nővo idején 

megszűntek, jelentőségüket vesztették. "Igaz, hogy az 

elnyomó intézkedéseket viszonylag rövid idő alatt 

eltörölték, de a brazíliai lengyel közösség többé nem 

talált vissza ahhoz a nagyszerű társadalmi és kulturális 

aktivitáshoz, mely 1937-ig jellemezte.

A DIP nemcsak a sajtóban, a jóváhagyásával megjelenő 

írások56 segítségével, hanem saját kiadványaival57 is

"55

54Ez az álláspont tükröződik például a következő 
kiadványokban: Alcides GENTIL: As Ideias do Presidente

Sintese do Pensamento d' "A Nova 
Rio de Janeiro, Livraria Jósé 

Olympio Editora, 1939. Alcides Marinho REGO: A vitória 
do direito operário no governo Getúlio Vargas. Rio de 
Janeiro, DIP, 1942.

»
Getúlio Vargas 
Politics do Brasil".

55"É verdade que essa legislagäo repressiva foi 
abolida dentro de um tempo relativamente curto, mas a 
comunidade polónica brasileira näo conseguiu mais voltar 
ä magnifies atividade social e cultural que havia 
demonstrado até 1937." Mariano KAWKA: A presenga 
polonesa no Brasil, in Relagöes entre Polőnia e Brasil, 
ed.: A. DEMBICZ, M. KULA. Warszawa, CESLA, 1996. 48.o.

56Csak két jellemző cím a "tudományos" értekezések 
közül: Castro BARRETO: A creanga é о melhor immigrante
(A gyermek a legjobb bevándorló) in ESTUDOS BRASILEIROS 
1938./1. Giorgio MORTARA: О Maior Núcleo Japoés no 
Brasil "os amarelos em Marilla" (A legnagyobb japán 

"a sárgák Marillában") in BOLETIM
11 .

»
központ Brazíliában 
DO DEPARTAMENTO ESTADUAL ESTATSTICA (Säo Paulo), no.
1943. nov.
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részt vett a bevándorló-probléma elméleti vizsgálatában.

A gyakorlatban pedig, ahogy hivatott volt minden

szabadidős tevékenységet,kulturális aktivitást,

publikációt ellenőrizni, úgy természetesen az egyes 

kolóniák szervezeti életére is kiterjedt ez a funkciója, 

így a magyar szervezetekre, egyesületekre is: "Februárban 

megalakítottuk az Ypirangai Magyar Házat, amely ugyan

mű ködhetik, brazilegyesület

alapszabályokkal és vezetőséggel. A magyar vezetőség 

mindent megtesz, hogy tagjai számára magyar kultúrát és 

szórakozást nyújtson, a hatósági illetékek, engedélyek

brazilcsak mint

azonban szinte megfojtják az ilyen kicsiny és szegény
"58egyesületeket.

8. A DIP működé sének vége

»
A propagandahivatal, ahogyan már utaltunk rá, 

működése folyamán a rendszer homlokterében állt. Hatását 

az emberek életének megannyi területén éreztette. Ezért

természetes, hogy az Estado Növő hanyatlásakor a

bírálatok középpontjába került, legfőbb célpontjukká 

vált. A belpolitika liberalizálódási tendenciája dacára a

57A téma nagy súllyal szerepel például Francisco 
GALVÄO: Diretrizes do Estado Novo. Rio de Janeiro, 1942. 
cimü DIP kiadványban.»

58KORDÁS Ferenc 1939. júl. 15-i jelentése. O.L. 
Kül. К 71. 86. csomó 1939. 1/6. tétel.
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DIP az Új Állam fennállásának: szinte legvégéig működött, 

de 1944-ben már megmutatkoztak a polgári ellenállás 

bizonyos formái vele szemben. John W.F. Dulles könyvében

a Sáo Pauló-i jogi kar Vargas-ellenes mozgalmai kapcsán a 

diákság illegális lapjairól ir, például a RESISTÉNCIÁról 

vagy az E A COBRA FUMOU!-ról. Ez utóbbi néhány számán fel 

is tüntették: "Näo registrado no DIP" (A DTP-nek be nem 

jelentve),59 E lapok elsődleges követelései között

DIP működésének, mint szabadszerepelt

véleménynyilvánítás gátjának azonnali felfüggesztése,

aa

mert a kritika megfogalmazása és a politikaiII

szerveződés jogát, mely létezik bármely demokratikus 

országban, a braziloknak a fennálló rezsim törvényei nem
"60 Mivel a DIP története során végig arrabiztosítják.

törekedett, hogy a sajtóból kiszűrje a rendszert biráló 

hangokat, valóban az jelentette működésének és egyben az

Estado Nővonak is a végét, mikor 1945-ben végleg

elvesztette a kontrollt a sajtó felett. Az első brazil 

irókongresszus61 alapvetően a kultúra és az oktatás

59John W. F. DULLES: A faculdade de Direito de Sáo
(1938-1945). trad.: 

Sáo Paulo, Ed. Nova 
EDUSP, 1984. 310., 307.o.

Paulo e a resisténcia anti-Vargas 
Vanda Mena Barreto de Andrade. 
Frontéira

60 n ...porque о direito de crítica e de organizagáo 
de atividades politicas, existente em qualquer nagäo 
democrática, náo é concedido aos brasileiros pelas leis 
do regime vigente." Resisténcia, о nosso jornal. in 
RESISTÉNCIA, 1944. ápr. A cikk részletét idézi J.W.F. 
DULLES: i.m. 310.o.»

611 Congresso Brasileiro de Escritores (Sáo Paulo, 
1945.) az országos iróegyesület. (Associagäo Brasileira
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demokxatizálódását követelőliberalizálódását és

év elején mégnyilatkozatának 

megakadályozta, de a cenzúra keménysége február 1-én 

megtört. Hiszen ezen a napon a FOLHA CARIOCÁban megjelent

közzétételét az

egy interjú Góis Monteiró-val, aki ebben kiállt a Vargas 

által megígért szabad választások megtartása mellett. Az 

interjú lavinát indított el, s a következő napokban sorra 

jelentek meg a lapokban a választásokat sürgető ellenzéki 

vélemények.62 Mivel ilyen módon a DIP effektiv cenzori 

szerepe megszűnt, nem volt meglepő Vargas március 2-i

nyilatkozata,

hivatal működésének a továbbiakban a kultúra segítésére

miszerintsajtókonferenciáján tett a

korlátozódnia.63 gyakorlatilagEzzel DIPkell a

megszűnését jelentette be.

AB DE) Sao Pauló-i szervezetének 
kezdeményezésére ült össze, január 22-én. A résztvevők 
sorában minden tagállam értelmisége, illetve a kultúra 
területén dolgozók szakmai egyesületei képviseltették 
magukat, de voltak külföldi meghívottak is. A több száz 
résztvevő névsorát és a kongresszus Fernando de Azevedo 
által szerkesztett, január 26-i nyilatkozatának szövegét 
közli C.G.MOTA: i.m. 137-153.0.

de Escritores

I

62Vö. P. BRANDI D. FLAKSMAN: i.m. 3474.0.

63Vö. J. W. F. DULLES: i.m. 346.0
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. _ r'-Jo/A-, rádió , .hatóköre. - 

Brazíliában - rádió az oktatásban 

a magyar kolónia rádiója

a rádiózás-- kezdetei 
- a DIP és a rádió -

T TI

1. A rádió hatóköre

Többször hangsúlyoztuk már, milyen fontos volt az 

Estado Nővo számára, hogy a föderáció egészére kiterjedően

valamiféle egységes és ellenőrizhető kultúrát közvetítsen 

polgárai felé. Igaz, a kultúrközpontok (elsősorban a

partmenti nagyvárosok) és vonzáskörzeteik elhelyezkedése

jórészt egybeesett a sűrűbben lakott területekkel. Tehát a 

népesség jelentős részének rendelkezésére álltak bizonyos 

kulturális intézmények, de a központi kormányzat minden

erőfeszítése ellenére lehetett regionálissem a

különbségeket egycsapásra eltűntetni.

"A kultúra terjesztésének és megőrzésének legfontosabb

eszközei között az utóbbi években vitathatatlanul a film és

a rádió voltak azok, melyek a leginkább hozzájárultak a 

brazíliai gondolkodásmód és a szokások megváltoztatásához, 

ahogy mindenütt alapvető befolyást gyakorolnak az emberi 

kapcsolatok rendszerére. "65 írta 1943-ban Azevedo. Az

64Az
kultúrközpontokat bemutató térképek: XI. -XII. melléklet:.

népsűrűségi és194 0-es adatokat a

65 n Mas, entre os principals elementos de difusáo e de 
concervagáo de cultura, os que mais concorreram, nestes 
últimos anos, para as transformagöes de mentalidade e de
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Estado Л/ővonak az egységes brazil kultúra terjesztésével 

illetve a propagandával kapcsolatos céljai eléréséhez tehát

különösen mutatkozottalkalmasnak csaképpenaz

meghonosodott tömegkommunikációs eszköz, a rádió, mely egy 

központból sok hallgatóhoz juttathatott el azonos műsort,

áthidalta analfabetizmus okozta érintkezésiaz

nehézségeket66 és "varázsánál", népszerűségénél fogva

észrevétlenül befolyásolt.

"Minél nagyobb a személyes részvétel a közlési

aktusban, annál nagyobb hatás várható. A rádió azért
..67hatásosabb az újságnál, mert valahogy "személyesebb".

Hatásos eszköz tehát; ezért válhatott fontossá a

kultúrpolitika terén leginkább érdekelt két főhatóság, az 

oktatásügyi tárca és a DIP számára egyaránt. Mindkettő 

igényt tartott a rádió feletti felügyeletre illetve részt

kért a műsorszórásból.
»

hábitos de vida, no Brasil, foram incontestavelmente о 
cinema e о rádió, que exercem por tSda a parte profundas 
influéncias no sistema de relapőes humanas." Fernando de 
AZEVEDO: A Cultura Brasileira. Introdugäo ao estudo da 
Cultura no Brasil. Rio de Janeiro, IBGE, 1943. 419-420.o.

66Az Írástudatlanságra vonatkozó adatokat ld. az V.
mellékletben)

67 Jerzy KUBIN: A rádió szerepe a gyerekek és a 
fiatalok nevelésében, ford.: Murányi Beatrix, in A rádió 
és a közönség. Olasz és lengyel szociológiai és lélektani 
tanulmányok. sajtó alá rendezte: dr. ZENTAI János. 
Budapest, MRT, 1966. 82.o.
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2. A rádiózás kezdetei Braziliában

Az országszerte jelentkező helyi érdekű, rövid életű

(pl. Rádio-Clube deés főként amatőr próbálkozások

1919.) után, 1922-ben komolyabb előrelépésPernambuco

történt a brazíliai rádiózás történetében. Ebben az évben

ugyanis a föderális kormányzat két adót vásárolt.68 Az első 

hivatalos, a nagyközönségnek szánt közvetítésre 1922. 

szeptember 7-én került sor Rio de Janeiróban. Ekkor, a 

Brazília függetlenségének századik évfordulója alkalmával 

rendezett ünnepség keretében, a köztársasági elnök,

Epitácio de Silva Pessoa (1865-1942) beszédét közvetítették

a rádióhullámok, a Corcovadón ideiglenesen felállított adó 

segítségével.69

A rendszeres rádióadások azonban csak 1923. április 20- 

án indultak meg, mikor 1 kW-os adóval megkezdte 1936-ig
к

tartó működését a Rádió Sociedade do Rio de Janeiro (Rio de

Janeiró-i Rádiós Társaság) stúdiója, melynek létrehozásában 

neves tudósok is részt vettek. Köztük például Henrique

Morize (1860-1930) fizikus, meteorológus, az Observatório

Nációnál (Nemzeti Csillagvizsgáló) igazgatója, vagy Edgar

68Vö. F. de AZEVEDO: i.m. 420.O.

69Vö. Enciclopédia Brasa. Rio de Janeiro 
Encyclopaedia Britannica Editóres LTDA., 
363.0.

SSo Paulo, 
1967. vol. XI.
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Roquette-Pinto7в (1884-1954), etnográfus, antropológus, aki

nemcsak a rádiózáshoz és a hangrögzítéshez vonzódott, hanem 

munkájával összefüggésben filmezett is. A század 10-es 

éveiben készített néprajzi témájú filmjei elsőként 

örökítették meg a rondőniai nambiquara indiánok szokásait a 

Nemzeti Múzeum (Museu Nációnál) gyűjteménye számára. Később 

Roquette-Pintot nevezték ki a pedagógiai rádió- és

filmstúdió (Id. A film és az Estado Növő c. fejezetet)

vezetőjének.

1923-tól kezdve lassan a föderáció minden fővárosában

igaziadótornyok, ésműködésüketmegkezdték azaz

1931-ben30-as évtized hozta. Márfellendülést a

megszületett az első rádióra vonatkozó szabályozás is. Az 

1931. május 27-i 20 047. sz. rendelet a sugárzást

engedélyeztetéshez kötötte és a Ministério da Viagäo e 

Obras Públicas (Közlekedési és Közmunkaügyi Minisztérium)
I

hatáskörébe utalta.

A hőskorban persze a rádiókészülék még nem volt

könnyen elérhető tömegcikk, de különössége, érdekessége 

miatt kezdettől fogva vonzotta az embereket. Haydée Jayme

Ferreira irja a '20-as években Anápolisban felállított első

70Vö. La radio et l'école. Rapports sur 1'organisation 
de la radio scolaire en divers pays. Paris, UNESCO, 1949. 
49.0. Roquett-Pinto tevékenységéről Id. még Jósé Honório 
RODRIGUES: História e historiadores do Brasil. Säo Paulo, 
Flugor, 1965. 131-134.0.
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vevőkészülékről, melyet, alkalmasabb helyiség híján, a régi

valóságos

szörnyeteg volt, hatalmas, majdnem akkora, mint egy 

zongora. A börtön udvarán két körülbelül 15 méter magas, 

roppant faoszlopot állítottak fel az antennáknak. Mindehhez 

a felszereléshez tartozott még az a készülék, amit a

börtön egyik termében helyeztek el: ?»

két fülére tett és nyugodtan, csendbenhallgató a
..71maradt...

Azevedo egy helyütt megjegyzi, hogy az 1930-as, de még

inkább az 1932-es Säo Pauló-i forradalomban a rádiónak már

Adatai szerint 1939-ben 64nagy propaganda-szerepe volt.

adóállomás működött Brazíliában, ebből 39 Säo Paulo

Államban (10 a fővárosban, és 29 a tagállam többi 

részén).^2 д rádiókészülékek számáról közölt 1938-as adatok 

pedig azt mutatják, hogy Brazíliában, a kiadott engedélyek 

alapján, minden ezer lakosra 9 készülék jutott (míg 

becslések szerint az USA-ban 315, Argentínában 80,
»

71 n ...um verdadeiro monstrengo, enorme, quase do 
tamanho de um piano. No pátio da cadeia fincaram dois 
enormes mastros de madeira, de aproximadamente 15 metros 
de altura, para as antenas. Com todo esse aparato, о 
ouvinte colocava urn aparelho em cada ouvido, e ficava 
quieto, silencioso ..." Haydée Jayme FERREIRA: Anápolis - 
sua vida, seu povo. Brasilia, Senado Federal Centro 
Gráfico, 1981. 263.0.

72F. de AZEVEDO: i.m. 420.o.
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Mexikóban pedig 19).73 Ezek a készülékek eleinte gyakran 

nem is magánlakásokban üzemeltek, hanem nyilvános helyen. 

Anápolis-ba például a '30-as évek elején került az első 

"igazi" rádió egy kereskedő jóvoltából, aki vegyesboltként 

és bárként működő üzletében helyezte el a vevőcsalogatót.

Hamarosan az egész város tudomást szerzett erről a

csodálatos dologról, és a bolt forgalma jelentősen megnőtt.

1937-ben kezdtek rádiókészülékeketAnápolis-ban csak
74árusítani. Az első helyi adó pedig 1942-ben létesült.

3. A rádió az oktatásban

Mire Capanema 1934-ben átvette az oktatási tárca

irányítását, már világos volt, hogy a rádió jelentős és 

egyre növekvő hatású formálója a brazilok életének. Lassan 

beférkőzött az otthonokba, és főként 

lakosságának szokásait erőteljesen befolyásolta. Bár a

nagyvárosoka
»

fenti adatok szerint a saját rádiókészülék csak viszonylag 

kevesek kiváltsága volt, de a nyilvános helyeken üzemelő 

rádiók hangja vagy az utcai hangszóróból közvetített adás 

sokakhoz eljutott. Az is nyilvánvalóvá vált a miniszter 

számára, hogy igazságügyi tárca keretein belülaz

73Vö. Nemzetközi statisztikai évkönyv (1929-1957). 
Budapest, KSH, 1959. 235.0.

74Vö. H.J. FERREIRA: i.m. 259-264.0.
I
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létesített propagandaosztály (majd a DIP) egyre inkább 

fennhatósága alá vonja az oktatáson kívüli kultúra és a 

sajtó egészét, 

oktatásügy is bizonyos pozíciókat tarthasson meg e téren, 

erősen limitált feladatkörrel ugyan, de mégis saját rádiós

rádiózást is. Azért, hogy azígy a

szervezetet hozott létre, mely az Estado Növő bukása után 

is tovább működött. Oktatóprogramjai alapvetően a

kapcsolódó tudományos, művészeti,tananyaghoz zenei

előadásokból testnevelésben használhatóilletve a

műsorokból álltak. A pedagógiai rádióadások beindításának

technikai és személyi feltételeit az biztosította, hogy

1936-ban az anyagi nehézségeivel megbirkózni képtelen Rádió

Sociedade de Rio de Janeiro felszerelését és munkatársainak
75szakértelmét felajánlotta Capanema minisztériumának.

Ekkor jött létre Rádió Ministério da Educagaoa

(Nevelésügyi 

vezetésével.^ ^

Minisztérium Rádiója) Roquette-Pintо»

rádiós szolgálat irányítását(A a

minisztériumban 1943-ban Fernando Tude de Souza vette át.)

Az intézményi feltételek szabályozására a minisztérium 

nagy átszervezésekor került sor, az 1937. jan. 13-i 378.sz. 

törvény szerint, mely a következő alapvető célok érdekében 

született: adminisztráció racionalizálása;az a

75Vö. La radio et l'ecole ... i.m. 49.o.

76Vö. Vamireh CHACON: Estado e povo no Brasil. Rio de 
Janeiro, Jósé Olympio, 1977. 97.o.
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minisztériumi munka nemzeti, az egész föderációra kiható

jellegének erősítése; az iskolai és iskolán kivüli nevelés 

feladatainak még szélesebb körű kézbentartása.”77 Az új 

feladatoknak jobban megfelelő struktúra kialakítása során 

hozták létre a két médiaosztályt, a Servigo de Radiodifusäo

Educativát (Oktatási Rádiós Szolgálat) és az Instituto

Nációnál de Cinema Educativot (Nemzeti Oktatófilm Intézet).

Az előbbivel kapcsolatban Capanema a következőket irta az

elnöknek küldött előterjesztésében: "Szükséges, hogy a

rádiót bevezessék minden iskolába - az elemikbe, a közép- 

és szakiskolákba, főiskolákra, esti és nappali tagozatokra 

és, hogy e hatékony közvetitőeszköz segítségével 

létesüljön egyfajta szellemi közösség 

intézmények között. A rádió lehet az egyetlen eszköz ennek 

a szellemi közösségnek a létrehozására, hiszen [...] a 

körülmények hatására elkülönülnek és elszigetelődnek 

egymástól az iskoláink, melyek itt is ott is olyanok, mint 

a független méhkasok, mindegyiknek megvan a maga sajátos 

beállítottsága, távol attól az irányvonaltól, amit mi itt a 

központban ki szeretnénk jelölni számukra." Nyilvánvalóan 

szükség volt rá, hogy Capanema minisztériumának a rádiózás

oktatásiaz

ш

területén meglévő pozícióit védelmezze. Ezért kellett

7,Vö. Manuel В. LOURENQO FILHO: Tendencies da educagäo 
brasileira. Biblioteca de Educagäo, vol. 29. Säo Paulo, 
Melhoramentos, 1940. 41.o. A minisztérium átszervezéséről 
még Id. F. de AZEVEDO: i.m. 422-423.0.
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Varqasnak küldött előterjesztésben hangsúlyoznia, hogy 

fontosnak tartja az igazságügytől független, a nevelésügyi 

minisztériumon belül működő rádióállomás létét, az

kétesetleges súrlódások elkerülése érdekében pedig a

hatáskörök elhatárolását.közöttminisztérium a

Valószínűleg időközben felmerült annak lehetősége, hogy a

adóállomásátátadj anevelésügyi

propagandaosztálynak, mivel Capanema arra is kitért az 

előterjesztésben, hogy szerinte riválisának, az Igazságügyi 

Minisztériumnak nincs szüksége saját adóra, annál inkább

tárca a

viszont arra, hogy állandóan jelen lehessen az ország 

minden állomásán. Éjjel és nappal közvetíthesse az általa 

készített programokat, különböző adók zenei vagy egyéb 

népszerű műsorainak szünetében, törvényben meghatározott 

módon. "Hiszen, ha az Igazságügyminisztérium éjjel-nappal

egy meghatározott állomást használna propagandacéljaira, az 

végzetes módon azzal a következménnyel járna, hogy az

adásnak nem lenne közönsége, mivel mindenki, még a kormány

irta Capanema^8, éshívei is, más adóra kapcsolnának."

valószínűleg helyesen ítélte meg a helyzetet.

7S"É preciso introduzir о rádió em todas as escolas - 
primárias, secundárias, profissionails, superiores, 
noturnas e diurnas - e estabelecer através deste poderoso 
instrumento de difusäo urna certa comunhao espiritual entre 
os estabelecimentos de ensino. 0 rádió seré о único meio 
de se fazer esta comunhao de espirito, pois [...] tudó 
concorre a separar e isolar as nossas escolas, que sáo 
aqui e ali colmeias autónomas, cada qual com urna

>
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4. A DIP és a rádió

Capanema érvei nem estek távol Campos, majd később

Lourival Fontes elképzeléseitől. A DJP-nek valóban az lett

a célja, hogy jelen legyen minden rádióállomáson.

A DIP bizonyos fokig cenzúrázta az ország összes 

adóján elhangzó híreket, (hiszen a már említett Códlgo de 

Imprensa hatálya a rádióra is kiterjedt). "A rádió híreinek 

megválogatása meglehetősen objektiv; mindamellett a

hangsúlyokat a kormány éppen aktuális irányvonalának 

megfelelően helyezik el." - irta 1942-ben az észak-amerikai 

megfigyelő. ^9 д műsorok, elsősorban a hírműsorok cenzúráján

túl már 1936-tól saját propaganda-programmal jelentkezett a

kormány, mely az A Voz do Brasil (Brazília Hangja) 

az A Hóra do Brasil (Egy óra Braziliának)

később

elmet viselte.

в

mentalidade e todas distantes do sentido que nős cá do 
centro desejamos imprimir-lhes. [...] Se, pőrém, о
Ministério da Justiga passar a usar urna determinada 
estagäo dia e noite para sua obra de propaganda, о 
resultado será fatalmente о seguinte: tál estagäo näo terá 
nenhum público, pois todo mundo, mesmo os amigos do 
governo, ligará о aparelho para as outras estagöes." 
Gustavo CAPANEMA: Exposigäo de motivos do projeto sobre о 
Servigo de Radiodifusäo do MES. 24 de fevreiro de 1938.
(kézirat a Capanema Archívumban, részleteit közli S. 
SCHWÄRTZMAN - H. BOMENY - V. RIBEIRO COSTA: i.m. 88-89.0.)

79"The selection of the 
objective; the emphasis shifts, 
prevailing 
government." K. LOEWENSTEIN: i.m.

radio news is fairly 
however, according to the 
interpretation 

288.0.
tendencies of by the

» ieo



Az esti órákban, 7 és 8 között került adásba^, tehát fő 

műsoridőben, mikor a legtöbben hallgathatják. Beszédeket, 

hazafias híreket, jeleneteket, rövid színdarabokat és zenei

betéteket egyaránt tartalmazott. Loewenstein szerint, mivel 

a műsorban "a hazafias propaganda nem kap túlzottan nagy

teret és nem is túlságosan tolakodó, az emberek nem

kapcsolják ki, mint ahogyan azt az európai diktatúrákban
-81teszik.

Az írott sajtóval kapcsolatban már említettük, hogy a

DIP politikája 1940-től kezdve radikalizálódott. Ez a

tendencia a rádióállomások esetében is megmutatkozott,

hiszen ebben az évben rátette a kezét a legnépszerűbb és -

több mint húsz éven át a legnagyobb hatású állomásra, a

Rádió).

tulajdonképpen kisajátította a rádióhallgatók nagyjrészét

riói Rádió Nacionalra (Nemzeti Ezáltal

is. Hiszen a '40-es évtizedben a rádiózás tovább hódított»
Brazíliában. 1943-ban már 97 adóállomás működött

országszerte, vevőkészülékből (üzemeltetésük

engedélyköteles volt) 1942-ben 584.805-öt, 1943-ban

659.762-t tartottak nyilván. Legnagyobb részüket a keleti

80Vö. Edgard CARONE: О Estado Novo (1937-1945). Rio de 
Janeiro - Säo Paulo, DIFEL, 1976. 170.o.

81"Since patriotic propaganda is neither too extensive 
nor too obtrusive people do not turn off as they do in 
European dictatorships." K. LOEWENSTEIN: i.m. 287.0.

»
181



és déli államokban.82 Ráadásul a rádióadásokat gyakran 

sugározták nyilvános helyeken, hangosbeszélőn keresztül

felerősítve. Ez a korszak a "népszerű énekesnők, koruk
»83érzékeny antennái 

Rádió Nációnál pedig azzal, hogy exkluzív szerződéseket

és a rádiójátékok virágkora volt. A

kötött a legkedveltebb művészekkel, Lamartine Babóval, Ari 

Barrosóval, Almirantéval stb.^4, biztosította a megfelelő

közönséget műsorainak, így a kormánypropagandának. Annak a

kormány-propagandának, melyeknek összetevőit DIPa

bemutatásakor ismertettük és amely, ha nem is volt

túlzottan erőszakos, mégis 1945-ig áthatotta a brazilok

életét.

5. A magyar kolónia rádiója

Ahogyan a brazil politikusok felismerték a rádió

jelentőségét, úgy azok is tisztában voltak hatásával,

akiknek a kulturális brazilosítással éppen ellentétes

céljaik voltak. Azaz, azon fáradoztak, hogy azt a kötődést

82Az adatokat ld. Brazil 
Rio de Janeiro, Ministry of Foreign Affairs, 
260.о.

Resources, Possibilities.
1946. 259-

83» Cantoras populäres, antenas sensíveis de sua época 
..." Alcir LENHARO: Fascinio e Solidäo: As Cantoras do 
Rádió nas Ondas Sonoras do seu Tempo, in LUSO-BRAZILIAN 
REWIEV Volume 30, Number 1, Summer 1993. 84.o.

84Vö. P. BRANDI D. FLAKSMAN: i.m. 3465.0.
>

162



erősítsék:, mely a Brazíliában élő bevándorló csoportokat 

óhazájukhoz, anyanemzetükhöz, annak politikájához vagy 

kultúrájához kapcsolja. Bár törvény tiltotta a

politikai aktivitását

területén^, a hatóságok jobbára szemet hunytak vagy 

tehetetlenek voltak még az erősen politikai propaganda 

tartalmú, Németországból sugárzott adásokkal szemben is.

külföldieknek föderációaa

A magyar kormány a maga módján szintén kísérletet tett 

rá, hogy jelen legyen a brazíliai éterben. 1935-ben "Kozma

Miklós belügyminiszter [aki korábban a Rádió Rt. elnöke

volt] rádión keresztül szózatot intézett Dél-Amerika

magyarjaihoz. Ezt a rövidhullámú leadás bevezetése tette
"86lehetővé. Egy 3 kW-os adó sugárzott a 25.32 és a 32.88

méteres rövidhullámon. Azonban, ahogy az a riói követ

néhány évvel későbbi leveléből kiderül, nem sok sikerrel:

"18 nap időtartama alatt csak kétszer fordult elő, hogy 

erős gépemmel semmit sem tudtam fogni, ötször, hogy a
»

szöveg fele hallhatatlan volt, a többi esetben nagy

zörgések kiséretében minden figyelmet koncentrálva, a 

szöveget nagyjában meg lehetett érteni. Ez mind csak a 

hirekre vonatkozik, mert hisz a műsor, a leadás gyengesége,

851938 . 
ALONSO: i.m.

ápr. 18-i 383.sz. törvényrendelet. Id. A.M.
108-112.o.

86(i . n. e. ) 
ÚJSÁG 1935. máj.

aláírással Magyar Világ Délamerikában. in 
5.sz. 8.0.

»
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a fütyülések és kattogások erőssége miatt teljesen 

élvezhetetlen."87 Talán az erősebb, 6 kW-os adó beállítása

segített valamit a helyzeten, és jobban foghatóvá tette

if j . Horthy Miklós későbbi beszédeit, melyeket
4hazarendelése után, már Magyarországról intézett dél

amerikai hallgatóihoz.

A technikai feltételek szempontjából sikeresebb volt a 

külképviselet alkalomszerű együttműködése a Sao Pauló-i 

rádióállomásokkal. A DÉLAMERIKAI MAGYAR HÍRLAP (1939. aug. 

19.) például arról tájékoztatja olvasóit, hogy augusztus 

20-án, este 8-kor a Rádió Excelsiorban Szentistván-napi 

műsor lesz. A program, egy "másik" nemzeti propaganda 

szolgálatában, a következőket kínálja:

"1.) Nemzeti ima (Lemez)

2. ) Ünnepi megemlékezés. Mondja: dr. Boglár Lajos

3. ) Hazudik a muzsikaszó ... és egy csárdás. Énekli: 

Kotolák Sándorné.

I

88

я

4.) Népdal és csárdás. Játszik: Falusi Berlich

67if j .
meghatalmazott miniszter levele Somogyváry Gyulának, a 
magyar rádió igazgatójának 1940. márc. 12-én. O.L. Kül. К 
66. 439. csomó 1940. 1-5. tétel.

Miklós rendkívüli ésHORTHY követ

saA PESTI HÍRLAP 1943. máj. 23.sz. tudósít a brazíliai 
magyarokhoz szóló rádióüzenetéről 8.0., a NÉPSZAVA 1944. 
jan. 4.sz. közli a dél-amerikai magyarokhoz intézett újévi 
rádióüzenete szövegét 10.o.

»
184



5.) Kakuk madár jövendölte ... és egy csárdás. Énekli:

Kotolák Sándorné.

6.) Szent István Király - Vers

7.) Csárdás (Lemez)"

»
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с/ A film jelentősége
a gyenge brazil filmipar

a Nemzeti Oktatófilm Intézet

az észak-amerikai 
az államibefolyás 

propaganda - a cenzúra

1. A film jelentősége

A film a megszületését követő néhány évtized alatt

belopózott az emberek mindennapi életébe és az egyik

legnagyobb hatású művészeti ággá vált. A befolyása olyan

mértékű lett, hogy 1936-ban maga a katolikus egyházfő is

úgy Ítélte meg, foglalkoznia kell a kérdéssel. XI. Pius

apostoli körlevelet közzé filmszínházakkaltett a

kapcsolatban. A pápa az enciklikában többek között

megállapítja: "Ahhoz kell sok fáradság, hogy [azsem

emberek] filmszínházba jussanak, mert ott találják azt 

szorosan a lakóházak, templomok, népiskolák épületei 

mellett, ezért gyakorolnak nagy hatást mindenki életére, s 

ezért nem közönséges a jelentőségük sem." A szöveg magyar 

kiadásának előszava szerint: "A film a tömeghatás oly 

egyedülálló eszköze, mely a sajtót, a rádiót, a színházakat 

még öt évtizedet sem látott életével máris felülmúlta.

És, tehetjük hozzá, a mozi illetve minden, amit közvetít,

>

»89

ezért nem lehet közömbös egyetlen olyan állam számára sem,

89XI. Pius pápa apostoli körlevele a filmszínházakról, 
előszó, fordítás, jegyzetek: dr. ALAKER György. Budapest, 
Az Actio Catholica Országos Elnökségének kiadása,
14. és 3. o.

1941.

>
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mely fontosnak tartja a propagandát. Ebben a tekintetben

élen jártak a XX. század diktatórikus rendszerei. "Dziga

Vertovtól és Leni Riefenstahltól meg kellett tanulnunk,

hogy a film politikai és hatalmi manipulációs eszköz

lehet. Leni Riefenstahl például Hitlert a szó szoros

értelmében az egekbe emelte. [...] Az is köztudomású, hogy 

a második világháború idején minden hatalom filmkészítőket

is alkalmazott politikai manipulációra. Ma már

megállapíthatatlan, hogy fennmaradt, úgynevezetta

dokumentumokból melyik valódi és melyik a tehetséges 

filmesek hátországi hazugsága. -90

2. Аж ésжак-amerikai befolyás

A brazil Estado Nővo számára sem volt közömbös a film

és hatása, mely különösen alkalmasnak mutatkozott a 

nagyrészt analfabéta tömegekül befolyásolására. Mire az Új

végén

körvonalazódott az a kétpólusú filmvilág, mely a további 

évtizedekben meghatározóvá vált. A két gyártó centrum 

csirái Rio de Janeiróban és Sáo Paulóban alakultak ki. Ezek

I

Állam 1937. létrejött, Brazíliában már

nemcsak földrajzilag, de az elkészített filmek jellege

90VÁRADI Júlia riportja: Az igazi Mao 
tanulságokkal. Szabó István 

válasza, in 168 ÓRA 1995. febr. 7. 5.

Ön elhitte? 
filmrendezőKísérlet

42-43.0.sz.

91Ld. V. melléklet
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tekintetében is elkülönültek egymástól. Mig a paulisták

(jorna ishiradófilmekredo kumentumfiÍme kre,

cinematográficos) és egyéb rövidfilmekre specializálódtak, 

és játékfilmből 15 év alatt (1935-49) csupán egy féltucatot 

készítettek^f addig Rióban elsősorban játékfilmeket 

gyártottak. Ez a kép a későbbiek során változott. A két 

1949-től, a Sáo Pauló-i Vera Cruz stúdiópólus

megnyitásával vált igazán kiegyensúlyozottá. Az 50-es,

'60-as években pedig fejlődésük úgy alakult, hogy a brazil 

film számára kitörési pontot jelentő cinema novo (újhullám) 

képviselői főleg a rióiak lettek. Säo Paulo viszont a 

kommerszfilm-gyártás, a filmipar középpontjává vált.93

A brazil filmtermés azonban sem korszakunkban^ sem 

vehette fel a versenyt a rengeteg import-,később nem

főleg észak-amerikai filmmel. Mig az európai kultúra

elsősorban az értelmiségre gyakorolt nagy hatást Latin- 

Amerikában, addig az Egyesült Államokból érkező kulturális
»

századunkbannyomás jelentős tömegeket érintett, a

921935-ben, 1939-ben, 1943-ban és 1946-ban egy-egy,
1949-ben pedig két játékfilm készült Sáo Paulóban. Vö. 
Afränio Mendes CATANI: A Aventura Industrial e о Cinema 
Paulista (1930-1955). in História do Cinema Brasileiro. 
org.: Fernäo RAMOS. 2.ed. Sáo Paulo, Art Editora, 1990. 
192.0.

93Vö. SZILÁGYI 
Photograph the 
Filmmakers in Brazil.
XXI. 1994. Nos. 1-2. 77-90.o.

Ágnes 
Soul:

Judit: 
Rudolf

The One Who Could 
Icsey and Hungarian 

in HUNGARIAN STUDIES REVIEW Vol .
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befolyássalvitathatatlanul rendkívüli rendelkező

eszközökön, a médiákon keresztül. A némafilm korszakban az

amerikaiak fokozatosan kiszorították francia, 

skandináv riválisaikat a jó brazil piacról.^4

olasz,

A 30-as évektől kezdődően nemcsak itt, hanem Latin-

Amerika-szerte megfigyelhető volt a hollywoodi filmek 

kultusza. "Az Egyesült Államok sztárjainak, mint Jean

Harlow és Clare Gable, nevét még a vidéki városokban is jól

ismerték, [...] Az amerikai zene, főként a dzsessz, hasonló

"95 Ezhatású volt. a hatás azonban sosem válhatott

kapcsolatban

egyoldalú maradt, annak ellenére, hogy főleg egzotikus 

volta miatt, egy-egy melódia (pl. a "carioca" divatja a 40- 

es években) vagy filmsztár (pl. Carmen Miranda 

sikert aratott az észak-amerikai mozikban is. Előfordult, 

hogy amerikai rendezők, mint például Orson Welles^ (1915—

kölcsönössé. Brazíliával is nagyj ából

1909-1955)

»

94Vö. A latin-amerikai 
szerk: PÁLDY Tamásné
Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, 1983.

filmművészet antológiája. 
PÉTER Sándor. Budapest, Magyar

105.o.

95"U.S. film stars such as Jean Harlow and Clark Gable 
were household names in even provincial towns, [...] U.S. 
music, especially jazz, had a similar effect." Thomas E. 
SKIDMORE - Peter H. SMITH: Modern Latin-America. 3. ed: 
New York - Oxford, Oxford University Press, 1992. 356.0.

961942-ben a riói Cinédia filmvállalat bérbe adta 
stúdióit Welles It's all true (Minden igaz) cimű, akkor 
befejezetlenül maradt filmjének elkészítéséhez. (A film 
rekonstruált, befejezett változatát 1993-ban bemutatták.) 
Vö. Joáo Luiz VIEIRA: A Chanchada e a Cinema Carioca 
(1930-1955). in História do Cinema Brasileiro i.m. 153.o.
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"kalandba" bocsátkoztak. Sőt a latin-1985), brazil

amerikai, mint figura kezdettől jelen volt az USA-ban 

készült filmeken, igaz meglehetősen sematikus, sztereotip

a mexikói általában naplopó és mindigformában: ff

részegen áll egy kocsma ajtajában, hatalmas "szombréróval"

védekezve a napsugarak ellen; a brazil, tamburinnal a

szambaiskólábanfolytoningben,csikóskezében, a

legrosszabb

"szombrérót" visel.Mindez azonban nem változtatott az

szinténés amifoglalatoskodik a

alaphelyzeten, azon, amit a sajtó már 1926-ban kritizált: 

"Az amerikai szokások, a "jenki" öltözködési mód jól ismert

Braziliában,kérésztül-kasüldolgokés megszokott

ugyanakkor sok esetben néhány mérföldre lévő városok lakói

"98 Az észak-amerikai filmtudnak egymásról.mit sem

»
és André BAZIN: Orson Welles, ford. Erdélyi Z. Ágnes, in 
U.Ő.: Mi a film? Budapest, Osiris, 1995. 293-294.0.

97». ... о mexicano em geral é preguigoso e está sempre 
bébado á porta de urna taverna, protegendo-se do sol, sob 
pródigo 'sombrero'; о brasileiro, tamburim na mäo, camisa 
listrada, está sempre fazendo evolugöes numa escola de 
samba e - о que é pior - também de 'sombrero'." Roberto 
Farias (1932) brazil rendező, producer szavait idézi Maria 
Rita GALVÄO - Jean-Claude BERNARDET: Cinema - Repercussőes 
em Caixa de Eco Ideológica. Säo Paulo, Brasiliense, 1983. 
45.0.

98?»os hábitos americanos, о modo de trajar do 
'yankee', tudó isso é familiar e corrente, do sul ao norte 
do Brasil, quando muitas vezes a populagäo de urna cidade 
desconhece em absoluto tudo quanto se refere á de outra,
situada a poucas léguas distante." A CINEARTE 1926. VI. 
2-i számából idéz M.R. GALVÄO - J-C. BERNARDET: i.m. 40.o.
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ellentmondásos hatást gyakorolt a brazil filmesekre.

Egyfelől mintául szolgált, másfelől ellenfelet jelentett

számukra. Az önálló filmnyelv kialakításának kérdése

kezdettől fogva napirenden volt a mozival foglalkozók

körében.

A hangosfilm megjelenése eleinte bizonyos reményekre 

adott okot a brazil filmipar fellendülését illetően. A 

közönség körében az idegen nyelv ismeretének hiánya (a

nagyarányú analfabetizmus miatt sokaknak haszontalan volt a

feliratozás is), úgy tűnt, a nem portugálul beszélő filmek 

fő ellensége lesz. Az első, széles körben forgalmazott 

hangosfilm mégis amerikai volt, Melódia da Broadway (1929)

címmel vetítették 1929. június 20-án a riói Palácio 

filmszinházban99, és hamarosan az is nyilvánvalóvá vált,

hogy a brazil filmgyártás felvirágzását az amerikai 

konkurencia mellett egyéb tényezők is akadályozzák.

"Vö: J.L. VIEIRA: i.m. 140-141.o.

A film eredeti elme: The Broadway Melody of 1929, 
rendezője: Harry Beaumont (1888-1966) volt.

Hozzá
megszületett 
Acabaram-se os 
némafilm nagy mesterének, 
rendezésében. Vö: Ciclo 
Embaixada do Brasil 
23.0.

kell tennünk, hogy még ugyanebben az évben 
első valódi brazil hangosfilm is: 

Otários (Befellegzett az ostobáknak) a 
Luis de Barrosnak (1893-) a 

de Cinema Brasileiro, Lisboa, 
Fundagäo Caluste Gulbenkian, 1978.

az
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3. A gyenge brazil filmipar

Még az életképesebb gyártócégek: - pl. Cinédia (1930-

tól), Brasil Vita Film (1934-től), Sonofilmes (1937-től),

is folytonos anyagi nehézségekkelAtläntida (1941-től)

küzdöttek. A jelentősebb tőke nem nagyon érdeklődött a

hazai filmipar iránt. A befektetés megtérülése viszonylag

lassúnak ígérkezett, hiszen a várakozásokkal ellentétben a 

hangosfilm éppen a piac beszűkülését hozta. Egyrészt a

kisebb brazíliai mozik nem tudtak lépést tartani az új

technikai követelményekkel

eleinte megint csak az USA-ból lehetett beszerezni 

tönkrementek. Anápolis (Goiás Állam) például, a kb. 10 ezer

az újfajta vetítőgépeket

és

lakosú város a '30-as években egy mozit tudott eltartani, s

infrastrukturális helyzet miatta rossz az az egy sem

működött zökkenőmentesen. A műsor kitűzött idejében sokszor 

csak a felirat jelent meg a mozi kapujában: 

chegou." azaz a tekercs nem érkezett meg.

Másrészt, tekintve, hogy Dél-Amerika többi országában 

spanyolul beszéltek, a portugál nyelvű filmek külső piacra

*
"A fita na о

100

nem nagyon számíthattak. Humberto Mauro (1897-1983) a

következőképpen vélekedett 1943-ban a spanyol nyelvű 

országok előnyösebb helyzetéről: "Paraguay, például egy kis

ország. Területén kevesebb mozi van, mint a brazil

100Vö: H. J. FERREIRA: i.m. 252-254.0.
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Szövetségi Kerületben. Mégis gyorsabban

iparosithatja nagy-film gyártását, mint Brazília. Hiszen 

Amerikaszerte, Brazilián, Kanadán, az Egyesült Államokon és 

Haitin kivül, tizenkilenc más nemzet van, mely a nyelvét 

beszéli és amely kiváló piaca filmjeinek.

Paraguay

»101 Brazília

ilyen lehetőségekkel nem rendelkezett.

A brazil film és a nézők viszonya is meglehetősen 

ellentmondásosan alakult a '30-as, '40-es években. Egyrészt 

a nagyközönség, mint láttuk, könnyebben hozzájutott a 

külföldi filmekhez, másrészt jobban is kedvelte őket, mint 

a hazaiakat. Pedig a hangosfilm megjelenése lehetővé tette, 

hogy a brazilok a rádióból és a lemezekről jól ismert, 

közkedvelt művészeiket a filmvásznon is viszontlássák. A

korszak játékfilmtermése azonban jórészt gyenge színvonalú

(nem túlzottan igényes, könnyű, zenés 

bohózat), carnavalescákból (karneválfilm) állt. Ahogyan az 

argentin filmekben a tangó, a portugálokban a fado, úgy 

lett elmaradhatatlan a brazil filmekben a szamba vagy a 

marchinha. Joáo Luiz Vieirával egyetértve megállapíthatjuk,

chanchadákból

I

101ч О Paraguai, por exemplo, é urn pais pequeno. Todo о 
território paraguaio possui menos cinemas que о Distrito 
Federal. Pois bem, о Paraguai pode industrializar um 
cinema de filmes grandes mais depressa que о Brasil. 
Porque, em toda a América, excetuando о Brasil, о Canadá, 
os Estados Unidos e о Haiti, terá ele dezenove nagőes que 
falam a sua lingua e que constituem excelentes mercados 
para os seus filmes." A rendezőt idézi M. R. GALVÄO 
BERNARDET: i. m. 47.o.

J-C.

к
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hogy amennyiben a korszak: észak-amerikai moziját a rádió és 

a Broadway inspirálta, annyiban Braziliában a cirkusz, a 

komikus szinház és a rádió mellett elsősorban a karneválok

102 főleg a rióiA film és,világa.

összekapcsolódott, attól kezdve, hogy Mauro A karnevál 

hangja cimű 1933-as filmjével megindult e filmtipus 

"szériagyártása". Azonban közülük csak kevés lett kiugróan 

sikeres, mint például Wallace Downey Alő, Alő Carnaval

zene szorosan

(Halló, halló karnevál) cimű 1935-ös filmje.

Mivel a némafilm korszak avantgárd törekvései és 

valóban művészi próbálkozásai^^ folytatás nélkül maradtak 

a '30-as, '40-es években, a szűkebb, igényesebb közönség 

illetve az értelmiség, a kritikusok is elfordultak a hazai

filmtől. Ha a napilapokat vagy a két fontos korabeli

a CINEARTÉt (1926-1942) és az A CENA MUDÁtmoziúj ságot

vizsgáljuk, azt látjuk, hogy a külföldi, 

elsősorban az észak-amerikai film sokkal nagyobb teret

(1921-1955)»

kapott a sajtóban, mint a brazil. Igaz, ennek nemcsak az

érdeklődés hiánya volt az oka, hanem az is, hogy a filmes

102Vő. J.L. VIEIRA: i. m. 180.o.

103A brazil némafilm korszakról Id:Roberto MOURA: A 
Béla Época (Primórdios - 1912) Cinema Carioca (1912-1930). 
Ana Lúcia LOBATO: Os Ciclos Regionais de Minas Gerais, 
Norte e Nordeste (1912-1930). Rubens MACHADO: 0 Cinema 
Paulistano e os Ciclos Regionais Sul-Sudeste (1912-1933). 
Mindhárom tanulmány megtalálható in História do Cinema 
Brasileiro i.m.

»
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lapok fennmaradása a külföldi ügynökségek hirdetéseitől

függött, és igy elsődleges szerepük az észak-amerikai 

filmek propagálása volt.-'-^ Ez a tény egyébként a 

kultúrpolitikai törekvésekkel és az 1939-es sajtótörvény, a 

már említett Código de Imprensa szellemével is ellentétben 

állt. Hiszen az a külföldi érdekeltségeket szerette volna

kizárni a brazil sajtóból.

Az értelmiségnek a brazil mozi illetve egyáltalán a 

filmművészet, a filmkészítés iránti érdektelenségét talán a 

szaksajtó gyengeségénél is jobban mutatja az a tény, hogy a 

szakirodalom a korszakban egyetlen olyan szellemi műhely 

létezéséről tud, mely e témával foglalkozott. A SSo Pauló-i
105egyetemi filmklub a '40-es évek elején jött létre.

Tagjai elsősorban európai klasszikus filmekről vitatkoztak,

ráadásul gyakran franciául, az Universidade de Sao Paulo

külföldi tanárainak részvételére való tekintettel. (A klub
к

működését a DIP néhány év múlva, 1942-ben betiltotta.)

104Vö. R. MOURA: i.m. 57.o.

iosA Clubé de Cinema da Faculdade de Filosofiát 
(Bölcsészkari Filmklub) a neves kritikus és filmtörténész, 
Paulo Emilio Salles Gomes (1916-1977) és barátai 
alapították, akiket ebben az időben kezdett érdekelni a 
film. Vö: A. M. CATANI: i.m. 201.o.

к
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4. Az állami propaganda

A fentiekben vázolt helyzet következtében, a harmincas

évek második felében, Brazíliában tulajdonképpen nem

kellett filmgyártást,

valójában a létezése feltételeit kellett megteremteni, 

annak az új szerepnek megfelelően, amit az Estado Nővo 

szánt neki. Az elitista némafilmmel szemben a hangosfilm

egyszerűen támogatni hanema

demokratikus és népszerű művészet ("arte democrática e

popular"), a tömegek nevelésének eszköze ("instrumento de

educagäo das massas"), lehetőséget teremt a tömegek

kultúrájának ("cultura das multideős") létrehozására. Ezek 

meghatározások

Moraistól^-вб aki a '30-as évek közepén filmcenzorként is

1942-ből származnak, Víncius dea

működött. Szavai arra utalnak, hogy a filmnek elsősorban 

mint a tömeghatás, a propaganda eszközének tulajdonított 

jelentőséget az a rendszer, melynek Morais híve volt. Az Új 

Állam kétirányú, 

kívánta felhasználni a mozit. Az exportfilmek célja, hogy

»

külső és belső propaganda kifejtésére

106Vinícius de Morais (1913-1980), akitől M.R. GALVÄ0 
- J-C. BERNARDET: i.m. 35.o. 
legérdekesebb és legnépszerűbb költője 
idején politikai szerepet is vállalt. A '30-as években a 
kultúrpolitika (film, sajtó), majd a МО-es években a 
diplomácia területén.

idéz, a brazil irodalom egyik 
az Estado Nővo

Versei magyarul is olvashatók a Járom és csillag cimű 
antológiában, szerk: BENYHE János. Budapest, Kozmosz 
Könyvek, 1984.; és a PARNASSZUS cimű folyóirat 1996. 
februári számában.
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külföldön kedvező képet alakítsanak ki a modern, fejlődő 

Brazíliáról; míg az országon belül, a hazai film elsősorban 

a nemzeti integrációt illetve a brazil ember formálását 

kellett, hogy szolgálja. Maga Vargas is ilyen értelemben

foglalt állást a film ügyében, mint fontos kultúrpolitikai 

kérdésben. Kijelentette: a mozi " a legjobb eszköz arra,

hogy ösztönözze a brazil nép szellemi, erkölcsi és fizikai 
»107 Mivel a fentiekben felsorolt nemzetifejlődését. . .

célok megvalósításáért az állam felelősnek nyilvánította

magát, feladatának tekintette azt is, hogy támogassa és 

kontrollálja a filmgyártást és forgalmazást.

A mozira vonatkozó törvényeket vizsgálva látható, hogy 

az egyre inkább központosított és nemzetiesitett föderális

vezetés lényegében két irányból igyekezett befolyásolni

azt, hogy mi kerüljön a közönség elé. Protekcionista módon

védte és anyagilag is támogatta a szándékainak megfelelő,
»

hazai filmet; illetve cenzúrázta a brazil és külföldi

alkotásokat.

107nmelhor ferramenta para estimular о desenvolvimento 
intelectual, moral e fisico do povo brasileiro..." 0 
Cinema Nációnál. Elemento de Aproximagäo dos Habitantes do 
Pais (A nemzeti film, mint az ország lakóinak közeledését 
elősegítő eszköz) in Getúlio VARGAS: A Nova Politica do 
Brasil III. Rio de Janeiro, Jósé Olympio, 1938.
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5. A cenzúra

feladatokat elsősorban föderálisA cenzori a

propaganda hivatal, a DIP végezte. Az állami beavatkozás e 

formájának azonban, ahogy az Estado Növő sok más

'30-as évek elejétől voltakintézkedésének is, már a

előzményei. 1932-ben, az Ideiglenes Kormány illetve az 

akkori nevelésügyi miniszter, Francisco Campos jóvoltából 

megszületett az első olyan törvény, mely a filmmel 

kapcsolatban állami beavatkozást tett lehetővé. Ekkor 

ugyanis létrehoztak egy cenzori intézményt (Comissäo de

Censura), és előirták, hogy minden mozielőadáshoz "... 

kapcsolódjon egy film, melyet a [fenti] Cenzúra Bizottság

"108 A későbbiekben, a DIP 

működése idején a cenzúra^^ egyes filmeket kifejezetten

nevelő hatásúnak minősít...

ártalmasnak talált. Amennyiben brazil alkotásról volt szó, 

megtörtént, hogy a kópiákat elkobozták és elégették. így
»

járt 1942-ben a Canto da гада (A faj éneke) cimű "film

poéma", mely, bár elmében ennek ellentmondani látszik, nem 

felelt meg a nemzeti egységre vonatkozó elképzeléseknek. A 

filmen egy női hang Cassiano Ricardo (1895-1974) modernista

108 n .. . inclusäo de um filme conciderado educativo 
pela Comissäo de Censura..." 1932. ápr. 4. 21.240. sz.
dekrétum.

109Működését az 
K. LOEWENSTEIN: i.m.

1939-es sajtótörvény szabályozta. Vö. 
246.0.
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költő versét szavalta, miközben Säo Paulo képei peregtek. A 

cenzorok véleménye szerint: "a film túlzottan magasztalja 

Säo Paulót és ezért elfogultan lokálpatrióta".^Ю A 

külföldi filmek esetében a vetítést tilthatta be a cenzúra.

Ennek lehettek volna minőségi okai is. A kortárs észak

amerikai elemző ezt a következőképpen látta: Amennyiben a 

DIP "... vétót emelne néhány Ízléstelen és közepes művészi

színvonalú amerikai film ellen, valódi szolgálatot tenne

Brazíliának és a jószomszédi politikának. Sok film, ami

nálunk a kutyának se kell, elárasztja a dél-amerikai 
-.111piacot. Azonban esztétikai kritériumoknálaz az

importfilmek esetében is fontosabbak voltak a politikaiak, 

főleg a külpolitikaiak. A deklarált semlegesség és egyben 

hallgatólagos tengelyhatalmi szimpátia idején például 

Chaplin A diktátor (Great Dictator, 1940) című filmjét nem 

lehetett bemutatni Brazíliában, sőt Uruguay kivételével 

egyetlen dél-amerikai országban sem. Ugyanakkor a német és 

olasz híradó- és propagandafilmek láthatók voltak a brazil

r

Hűti o filme elogiava muito Säo Paulo e por isso era 
muito bairrista" Vö. R. MACHADO: i.m. 122.0.

Ilin . . . would exercise a veto against some American 
films of bad taste and artistic mediocrity it would render 
a genuine service to Brazil and a Good Neighbor Policy. 
Many films which our backwoodsmen would not tolerate are 
dumped on the South American market." K. LOEWENSTEIN: i.m. 
288-289.0.
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mozikban.1^2 д külpolitikai orientáció változását jelezte

Németországgal kapcsolatban olyan, 

korábban elképzelhetetlenül "komolytalan", zenés komédiák 

bemutatását engedélyezte a cenzúra, mint Luiz de Barros

1943-as Samba em Berlini (Szamba Berlinben) és 1944-es
113

hogy1942. után,

Berlim na batucada (Berlin dobol) cimű filmjei.

6. A Nemxeti Oktatófilm Internet

Az Estado Növő filmmel kapcsolatos protekcionista

legfontosabb 1939-esintézkedései közül egya

törvényrendelet volt. Ez megerősítette azt az előírást, 

hogy minden mozielőadás alkalmával le kellett vetíteni egy, 

a DIP által jónak minősített brazil rövidfilmet. Valamint 

bevezette azt a kötelezettséget, hogy minden mozi, minden 

termében évente legalább egy brazil nagyfilmet is be 

kellett mutatni.Ü4 Mig a '20-as években hazafias 

kezdeményezésként, a CINEARTE hasábjain népszerűsített

»

112Vö: K. LOEWENSTEIN: i.m. 289.0.

113Vö: J.L.VIEIRA: i.m. 156.0.

A filmcenzúrára vonatkozó adatokat Id. XIII.
melleidet.

114Vö:
(decreto-lei).

törvényrendelet30-i 1949.1939. dec. sz.
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jelmondattal^-^ maguk a filmesek indítottak mozgalmat a 

brazil film védelmében, a '30-as évek végére a törvényi 

szabályozással az állam vette át ezt a szerepet.

A piacvédő intézkedésekkel a direkt propagandisztikus

célzatú beavatkozástól elzárkózó, nem állami finanszírozású

filmgyártást is ösztönözni akarták. Azonban az állam maga 

sem kívánt kimaradni a filmgyártók sorából. A DIP illetve

tagállami szintű megfelelői, a DIEP-eк (Departamento

Állami Sajtó ésEstadual de Imprensa e Propaganda

Propaganda Hivatal) vagy DEI-k (Departamento Estadual de

ÁllamiInformagoes Táj ékoztatási Hivatal) is

finanszíroztak filmeket. Ezen kivül létrejött egy olyan 

intézmény, mely azután majdnem harminc éven keresztül

meglehetősen fontos szerephez jutott a brazil kulturális 

életben. Ez pedig az 1937-ben létrehozott Instituto 

Nációnál de Cinema Educativo - INCE^'1^ (Nemzeti Oktatófilm

Intézet) volt. "Az INCE, melyet az antropológus Edgar

Roquete-Pinto, a nevelés- és közegészségügyi miniszter, 

Gustavo Capanema felkérésére szervezett meg, az első olyan 

hivatalos intézmény volt Brazíliában, melyet kifejezetten

115 n Todo filmé brasileiro deve ser visto." (Minden 
brazil filmet meg kell nézni.) Vö. M.R.GALVÄ0 
BERNARDET: i.m. 49.0.

J-C.

116Az intézményt
Minisztérium keretén belül, az 1937. jan. 
törvény 40. cikkelye alapján hozták létre.

Nevelés- és Közegészségügyi
13-i 379. sz.

a
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szűkéncélokra terveztek, pedagógiaivettfilmes

feladatkörrel, összhangban azzal, amit az elnök a film

legfőbb feladataként határozott meg - egy olyan általános, 

népnevelési program szolgálatában, melynek fő értéke a

megjelenitésebrazil kultúra újszerű és változatos

volt."117 Az finanszírozásábanintézmény létrej ött

filmeknek ugyan eleget kellett tenniük bizonyos, a nevelést

szolgáló alapelveknek (érthető és logikus kifejezésmód, a 

téma részletes bemutatása), de az elkészült munkák mégsem

118lettek tolakodóan didaktikusak vagy nacionalisták.

Arra, hogy a filmet oktatási céllal felhasználják, 

egyébként már korábban, a '20-as évek végétől is voltak

kísérletek Brazíliában. Fernando de Azevedo szerint a film

iskolai felhasználásáról először a Szövetségi Kerület

oktatási reformtörvénye (1928. jan. 23. 3281. sz. dekrétum)

rendelkezett. Ennek 296. cikkelye előírta, hogy minden
»

117"0 INCE, organizado pelo antropólogo Edgar Roquete- 
Pinto a pedido do Ministro Gustavo Capanema, de Educagäo e 
Saúde Pública, fői о primeiro órgao oficial no Brasil 
especificamente planejado para о cinema, possuindo fungao 
estritamente pedagógica, em sintonia сот о que о 
presidente definia сото о papéi principal do cinema 
fornecer um programa geral para a educagäo das massas que 
valorizasse, principalmente, os aspectos variados e 
desconhecidos da cultura brasileira." J.L. VIEIRA: i.m. 
149.0.

118Vö. К. LOEWENSTEIN: i.m. 289.0.
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iskolában létre kell hozni vetítésre alkalmasegy
119termet.

Oktatási illetve propaganda célokra leghasznosabbnak a 

dokumentum- vagy hiradófilmek és a rövid, ismeretterjesztő

illetve kultúrfilmek látszottak. Az Estado Nővo ezek

gyártását preferálta. Annál is inkább, mivel a költséges, 

művészileg, legalábbis technikailagde igényes

nagyjátékfilmek iparszerű gyártásához, mint a fentiekben 

már szóltunk róla, nem volt sem elegendő pénz, sem műszaki 

felkészültség, sem szerves és erős művészi tradició. Ahogy

ezzel kapcsolatban Loewenstein az észak-amerikai kortárs

fölényével megállapította: "Nyilvánvalóan csak gazdag

nemzet engedheti meg magának, hogy saját filmipara
-120legyen. Nem véletlen tehát, hogy egyrészt az INCE

százával készítette főleg iskolák és egyéb kulturális 

intézmények számára a rövidfilmeket. Másrészt a propaganda 

hivatalok által gyártott híradók az egyenlőtlen anyagi és

cenzurális feltételek révén teljesen kiszorították a

mozikból a független filmesek beszámolóit. Játékfilmből 

pedig meglehetősen kevés készült az Estado Nővo idején. 121

119Vö: F. de AZEVEDO: i.m. 420.o.

120« Evidently only a rich nation can afford its own 
film industry." K. LOEWENSTEIN: i.m. 289.0.

121A korszakban készített játékfilmekről bővebben Id. 
J.L. VIEIRA: i.m.
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Bár továbbra is forgattak bohózatokat és karneváliiÍmekét, 

hivatalos propaganda elvárásai befolyásolták a 

játékfilmesek témaválasztását is. A korábban gyakran

a

szerepeltetett, úgynevezett népi figurákat (pl. a "tipikus" 

gaúchot^2), akik hivatottak voltak magát a nemzeti 

karaktert, "a brazilt" megtestesíteni, a МО-es években

kezdték felváltani az urbánus figurák (pl. a városi munkás
123vagy a favelláns alakja). Párhuzamosan azzal, ahogy a

városi rétegek a vargasi politika előterébe kerültek.

A nemzeti kultúra értékeit kiaknázandó született

néhány irodalmi adaptáció is. így készült például film, 

1940-ben Jósé Lins do Rego Pureza (Ártatlanság) cimű 1937-

es regényéből, Chiana de Garcia rendezésében. A nemzeti

identitás erősítését szolgálhatták a mozivászonra került

történelmi témák is. 1937-ben forgatta Mauro Descobrlmento 

do Brasil (Brazília felfedezése) című filmjét, melynek 

kiindulópontja, hiteles történelmi dokumentum, Pero Váz de
»

Caminhának, a felfedezőútról a portugál királyhoz írott 

levele volt^-24f a filmzenét Villa-Lobos szerezte^25 Mauro

122Ahogy azt a nagyvárosi, riói vagy paulista filmesek 
akik gyakran első generációs bevándorlók voltak 

elképzelték.

123Vö. M.R. GALVÄO - J-C. BERNARDET: i.m. 28-36.0.

124A levélről bővebben ld. SZILÁGYI 
"Caminha és Gonneville: a
pillantások", in SIC ITUR AD ASTRA 1994. 1-2.
117. о.

Ágnes Judit: 
Brazíliára vetett első

115-sz .
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esetében a művészi ambíciók, a sajátosan brazil filmnyelv

kialakítására tett kísérlet és a kor ideológiai, politikai

találkoztak. korábbi"Márelvárásai szerencsésen

előadásaimban elmondtam, hogy a dokumentumfilmmel mi, itt 

Brazíliában új filmes kifejezésmódot alakíthatunk ki. 

nyilatkozta 1944-ben a rendező, s ehhez hiven, 26 év alatt, 

több mint 300 dokumentumfilmet^27 készített az INCE

-.126

újabb olyan vezetőSzemélyében

művész/értelmiségivel találkozunk, akit a Vargas-rendszer

részére. egy

generációja másikállított. (Ellentétbenmaga mellé

Albertorendező egyéniségével,kiemelkedő brazil

aki az Estado Nővo idején,(1897-1982),Cavalcantival

nemzetközi karrierjét építve éppen Angliában forgatta náci

ellenes filmjeit.)

125yilla-Lobos csak két alkalommal komponált filmzenét 
pályafutása során. Az említetten kivül 1958-ban az M.G.M. 
filmvállalat felkérésére. Vö. Pierre VIDAL: Floresta do 
Amazonas. in Presenga de Villa-Lobos. Rio de Janeiro, 
Departamento de Imprensa Nációnál, 1965-67. II. köt. 
177.0.

126"Eu já disse em palestras anteriores que através do 
Documentário, nós, aqui no Brasil, poderíamos caminhar 
para urna nova modalidade de cinema." Mauro 1944-es 
rádióelőadásának szövegét közli M.R. GALVÄ0 
BERNARDET: i.m. 20.O.

J-C.

127Az adatokat ld. Ciclo de Cinema Brasileiro i.m.
53.0.
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Az Estado Növő kultúrpolitikájának szinte minden, már 

korábban tárgyalt jellegzetessége felfedezhető a filmmel

kapcsolatos intézkedésekben, célokban. A mozi főként

tömeghatásánál fogva váltotta ki a rendszer fokozott

érdeklődését, mely nevelő hatásának kiaknázására és egyben,

elsősorban az amerikai konkurencia ellenében, sajátosan

brazil, Braziliáról és a braziloknak szóló "nemzetiesitett"

filmgyártás létehozására, támogatására törekedett. Ilyen 

módon leszűkítve a nemzeti egység megmutatására a filmnek

ígyazt a tulajdonságát, amit Fernando de Azevedo

fogalmazott meg: "... a valóság jelen van az események 

izgalmas egymásutánjában, a természeti képek festői 

tarkaságában valamint az emberek és tájak sokféleségében,

mindezek változatos formáján keresztül láthatjuk meg az
-128emberi lélek alapvető egységét.

128 n ... a realidade presente, na sucessäo trepidante 
dós acontecimentos, na diversidade pitoresca dós cenários 
naturais e na multiplicidade de tipos e paisagens sociais, 
atraves da variedade de cujas formas se apresenta a 
unidade fundamental do espírito humano." F. de AZEVEDO: 
i .m. 420.o.
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ÖSSZEGZÉS

"Brazíliában a megtartó hagyomány 
mindig a "tekintély elvének" vagy 

védelmének" köntösébe 
parancsolás 

szadizmusából táplálkozott. A két 
nagy misztikum 
Szabadság, a Parancsuralom és a 
Demokrácia - között egyensúlyoz a 
rabszolgatartók és rabszolgák 
rendszeréből korán kisarjadt 
politikai életünk. " (Gilberto 
Freyre)

a "rend 
burkolózva a

a Rend és a

»
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"A brazil kultúra számára elsődleges probléma, hogy

visszanyerje szabadságát; a gondolkodás és a kifejezés 

szabadsága nélkül nincsenek meg az autentikus kulturális 

fejlődés feltételei."1 

szabadsághoz, a függetlenséghez a modernizáción keresztül 

vezet az út gazdasági, társadalmi és kulturális 

vonatkozásban egyaránt, s a felzárkózás eszköze pedig a

tartották Braziliában a század első

Írja Nelson Werneck Sodré. A

befelé fordulás

felében a nacionalizmus hívei, Tórrestől Vargasig■ Ezzel

egy olyan politikai/ideológiai áramlathoz kapcsolódtak, 

mely a '30-as évek Európájának elmaradottabb régióiban és 

Latin-Amerikában egyaránt virágzott. Munkánk során többször 

adódott összehasonlítási lehetőség a más országokban 

létrejött rendszerekkel, a körülmények különbözősége 

folytán, a brazil példa mégis egyedinek tűnt. Ami az Estado 

Nővot illeti igyekeztünk sajátosságait a kultúrához való 

viszonya tükrében bemutatni. Az, hogy a vizsgált időszak 

kulcskérdésének a szellemi függetlenség megteremtése

látszott, gazdasági nacionalizmusösszecseng a

célkitűzéseivel. A kultúrpolitika szinte minden területén a

"brazil"modernizáció, az önállóság, valami autentikusan

'In ... о probléma inicial, para a culura brasileira, é 
о da retomada ,da liberdade; sem liberdade de pensamento e 
de expressáo, nao há condigöes de desenvolvimento cultural 
autentico." Nelson Wernwck SODRÉ: Síntese de História da 
Culture Brasileira. 13.ed. Säo Paulo, DIFEL, 1985. 135.0.
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intellektuális termék létrehozása volt a cél. Erre utal a

saját értelmiség képzése érdekében kiépítendő új 

iskolarendszer, a brazil minta-egyetem (melyet nem a

ural)külföldi létrehozása;szellem rendszera

önmeghatározási kísérlete, mely furcsa eklekticizmusát

nagyrészt Vargas pragmatizmusának és különbözőena

gondolkodó vezető értelmiségiek sikeres integrálásának

köszönhette, és elutasította az európai mintákkal való

teljes azonosulást; önálló filmipar megteremtéseaz

érdekében tett erőfeszítések, főként az észak-amerikai

hatás ellenében. Mindezeket áthatotta és a centrumból

indított folyamatokat fékezték hatalmas területűa

országban meglévő regionális különbségek, a föderális

szerkezet és a heterogén lakosság. Ezeknek az akadályoknak 

a leküzdésére irányult az Estado Nővo idején hozott 

intézkedések jelentős része.
»

"Brazíliai működésem harmadik éve volt ez s azt

mondhatom talán a legnehezebb. Azért, mert ez az esztendő

egyre szigorúbb idegen ellenes 

intézkedéseket, az iskolai szigorításokat és a szigorított 

ellenőrzéseket. [...] Ha szabad az elmúlt három esztendő

hozta magával az

tanulságát elmondanom,röviden kell mondj am:

bármennyire megadott ez a föld, a mi ide vándorolt

ezt

magyarságunknak minden testi, anyagi jólétet, 

mutatkozik olyan baráti földnek, mint amilyennek hittük. És 

ez természetes. Minden eszközzel igyekszik beolvasztani a

mégsem
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letelepült népet és lassan, de biztosan kiszorítani az 

idegent, a beolvadni nem akarót minden helyről."2

На a XX. század végéről visszatekintünk az Estado Növő

korszakára, hasonló megállapításokat tehetünk, mint a

korabeli magyar tanítónő. A történelem szoros kapcsolatban 

áll az élettel, amely folyamatában nem más, mint a 

lehetséges kultúra megvalósulása. Dolgozatunkban ennek a 

megvalósulási folyamatnak egy szakaszát követtük nyomon.

Láttuk, hogy az Új Állam is, ahogy az állam általában, 

igyekezett befolyásolni ezt a kiteljesedési folyamatot. 

Felülről, egy központból vezérelve, alapvetően az egységes 

nemzet megvalósításának ideája, a nemzetiesités ideológiája 

nevében. A kultúra segítségét is igénybe véve a tudatosan 

vállalt nemzet formáláshoz. Arra törekedtünk, hogy

feltárjuk azokat a szellemi folyamatokat, amelyek összetett 

ideológiája kialakításához a vezérfonalat adták. így 

kapcsolódási pontjait az escola nova mozgalmán keresztül a
►

integralizmushoz,pragmatizmushoz aazvagy

modernizmushoz, a pozitivista hagyományokhoz.

eszközöket, melyekSzámba vettük azokat aaz

megvalósítást szolgálták. Szintézisünkben egy speciális

melyben

kultúrpolitikai sajátosságaival jellemeztünk egy államot,

államelmélet tőre kedtünk,bemutatására

2SZENTPÉTERY Klára tanítónő jelentése az 1938-as 
tanévről 1938. december 31-én. O.L. Kül. К 71. 86. csomó 
1939. 1/6. tétel.
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az Estado Nővot. Ezért csak érintőlegesen foglalkoztunk a

"durva befolyásolás" (diktatórikus jellemzők) eszközeivel. 

Inkább a "finom manipuláció"3 módszereire koncentráltunk.

a következő kulcsfogalmak kristályosodtakEnnek körében

ki: 1. az oktatás terén: oktatási reform, minta-egyetem,

nemzeti tanterv, egységes követelmény- és vizsgarendszer,

nemzeti nevelési elvek, iskolaépitési program a

bevándorlók iskoláinak nemzetiesitése (nyelvhasználat),

egységesített szakoktatás; 2. a sajtó és tömegkommunikáció

rendszer és Vargas személyénekterén: cenzúra, a

népszerűsítése, szervezett közösségi élet, kormánya

szócsövei (sajtó, rádió, film terén) . Vizsgáltuk az

irányitó hivatalok elsősorban Nevelési - ésa

Közegészségügyi Minisztérium és a DIP működését, s a

vezetésükkel megbízott koncepciózus politikusok főként

Campos és Capanema gondolatmenetét, a korszak szellemi

tendenciáihoz fűződő viszonyukat.

Az igy kialakuló képet az engedelmes vagy kevésbé 

engedelmes tömeg egy-egy reprezentánsának, a "vezetettek" 

képviselőinek meglátásaival igyekeztünk alátámasztani, 

árnyalni, esetleges ellenállási lehetőségeiket bemutatni.

Gyakran hivatkoztunk a nemzetiesítés politikája által

különösen érzékenyen érintett, a rendelkezések kiskapui

3David RIESMAN gondolataihoz kapcsolódva Id. A 
tömeg. ford.: Szelényi Iván. Budapest,magányos

Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1968.
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között lavírozó bevándorló csoportok, főként magyarok

sorsára. Elsősorban azért, hogy az elemzett intézkedések 

hatásáról képet alkothassunk. S hogy megértsük, ha az 

Estado Nővo kultúrpolitikája nem is volt maradéktalanul 

sikeres: "A kislány, aki fehér ruhás néger lánykák között 

vonul az úrnapi körmenetben, már nagyon messze van a 

mamától, aki a Bástyasétányon sétált."4

4LÉNÁRD Sándor: Völgy a világ végén s más történetek. 
Budapest, Magvető Könyvkiadó, 1973. 137.0.
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I. Melléklet

A GDP reálértékének alakulása 1929-1940 között 

Brazíliában, nemzetközi összehasonlításban. Az adatokat 
közli Rosemary THORP: The Latin American Economies in the 

1940s cimű tanulmányában in Latin America in the 1940s. 
ed.: David ROCK. Berkeley, University of California Press, 
1994. 44.0.

(Index 1929=100)

U.K. Franciao.Brazília Argentina Columbia Mexikó U.S
100 100 1001001929 100 100 100

90 99 9796 99 961930 98

83 94 9389 98 991931 95

72 8986 84 951932 99 104

98 71 98 93108 90 1101933
97 103 76 104 931934 118 117

102 120 112 83 108 901935 121
к 94103 126 121 113 911936 136

128 99 117 961937 142 111 128

130 94 118 961938 148 113 136

140 102 1201939 152 117 145 100

109 831940 150 114 148 142 132
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II. Melléklet

A népesség foglalkozás szerinti megoszlásának adatait
Douglas H. GRAHAM: Population and 

1800 to the Present.
vc: Thomas W. MERRICK 

Economic Development in Brazil
London, The Johns Hopkins University Press,Baltimore

1979. 158-159.0.

ALKALMAZOTTAK SZÁMAGAZDASÁGI ÁGAZAT
19401920

Mező- és erdőgazdaság, halászat ......... 6.377.000 ......... 8.968.000

Ipar (teljes) .............

Bányászat ....................

Gyáripar ........................

Építőipar ......................
Közműszolgáltatás . . .

Szolgáltatás (teljes) .........

Kereskedelem, pénzügy 

Közlekedés, hírközlés 

Államigazgatás, honvédelem .186.000 

Háztartási alkalmazottak .. 364.000

.. 207.000 

. . .417.000

9.567.000 .... 14.002.000 

30.636.000 .... 41.236.000 

21.447.000 .... 29.038.000

1.414.0001.264.000
118.00075.000
995.000904.000
263.000264.000
38.00021.000

3.620.0001.926.000
793.000500.000
479.000254.000
406.000t

1.541.000

299.000Szabadfoglalkozásúak 

Egyéb ............................. 102.000

Összesen ... 

Összlakosság

10 éven felüliek
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III. Melléklet

Az 1937-es alkotmány teljes szövegét közli a Fernando 

H. Mendes de ALMEIDA által szerkesztett gyűjtemény: 
Constituigöes do Brasil. Säo Paulo, Edigäo Sáráivá, 1961. 
413-482.0. Itt a bevezetőt idézzük 415-416.0.

CONSTITUIQÄO DA REPÚBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO 

BRASIL
10 de Novembro de 1937 

(Preämbulo)
0 Presidente da República dos Estados Unidos do

Brasil,
Atendendo äs legtimas aspiragöes do povo brasileiro ä 

paz politica e social, profundamente perturbada por 

conhecidos fatöres de desordem, resultantes da crescente 

agravagäo dos dissídios partidários, que urna notória 

propaganda demagogies procura desnaturar em luta de 

classes, e da extremagäo de conflitos ideológicos, 
tendentes, pelo seu desenvolvimento natural, a resolver-se 

em térmos de violencia, colocando a Nagäo sob a funesta 

iminencia da guerra civil;
Atendendo ao estado de apreensäo criado no pais pela 

infiltragäo comunista, que se torna dia a dia mais extensa 

e mais profunda, exigindo remédios de caráter radical e 

permanente;
Atendendo a que, sob as instituigőes anteriores, näo 

dispunha о Estado de meios normais de preservagäo e de 

defesa da paz, da seguranga e do bem-estar do povo;
Сот о apoio das forgás armadas e cedendo äs 

inspiragőes da opiniäo nációnál,
justificadamente apreensivas diante dos perigos que ameagam 

a nossa unidade e da rapidez com que se vem processando a 

decomposigäo das nossas instituigőes civis e politicas:

I

outraseumas
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Resolve assegurar а Ыадао a sua unidade, о raspelte a 

sua honra e ä sua independencia, e ao povo brasileiro, sob 

um regime de paz politics e social, as condigoes 

necessárias ä sua seguranga, ao seu bem-estar e ä sua 

prosperidade, decretando a seguinte Constituigäo, que se 

cumprirá desde hoje em todo о pals:

a szöveg magyar fordítása:

A BRAZÍLIAI EGYESÜLT ÁLLAMOK KÖZTÁRSASÁGÁNAK
ALKOTMÁNYA
1937. november 10.
(bevezetés)

A Brazíliai Egyesült Államok: Köztársaságának: Elnöke, 
Figyelembe véve a brazil nép politikai és társadalmi 

béke iránti jogos vágyát, és mély nyugtalanságot érezve az 

egyre súlyosbodó pártcsatározások miatt, amit bizonyos 

demagóg csoportok osztályharcként illetve kiélezett
ideológiai konfliktusként akarnak feltűntetni, mindez, a 

dolgok természetes menetét ismerve, könnyen erőszakba
torkollhat, és így a polgárháború rémével fenyegeti a 

Nemzetet;

»

Figyelembe véve azt a félelmet, amit az országban a 

napról napra kiterjedtebb és mélyrehatóbb kommunista 

jelenlét okoz, ami ellen radikális és tartós 

ellenintézkedésekre van szükség;
Figyelembe véve, hogy a korábbi intézmények nem 

biztosították az Államnak a megelőzéshez és a béke, a 

biztonság és a nép jólétének megvédéséhez szükséges 

megfelelő eszközöket;
A hadsereg támogatásával és 

sugalmazásának engedve, hiszen mindkettő jogosan aggódik az 

egységünket valamint politikai és civil intézményeinket 
fenyegető veszély miatt:

közvéleménya

»
217



Elhatározta, hogy létrehozandó rendszerével biztosítja 

a Nemzetnek az egységet, becsületének és függetlenségének 

tiszteletben tartását, és a politikai és szociális békét, a 

biztonságot, a jólétéhez és virágzásához szükséges 

feltételeket, kiadja a következő Alkotmányt, ami mától 
kezdve az egész országban kötelező érvényű:
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IV. Melléklet

Csupán két európai bevándorló csoport iskoláira 

vonatkozó adatokat emelünk itt ki példaként: az egyik 

legnagyobb létszámú (1940-ig 700.000-900.000 bevándorló)
német illetve egy viszonylag kisebb lélekszámú (50.000- 

80.000-es), de számunkra talán a legfontosabb kolónia, a 

magyar közösség helyzetére vonatkozóan.

a/ A német bevándorlók iskoláiról szóló adatokat közli 
Ricardo Antonio Silva SEITENFUS: 0 Brasil de Getúlio Vargas 

e a formagáo dós blocos, 1930-1942: о processo do 

envolvimento brasileiro na II Guerra Mundial. Säo Paulo, 
Editora Nációnál, 1985. 68-73.0. A német bevándorlók a 

déli, mérsékelt övi államokban telepedtek le, nagy 

többségük Rio Grande do Sul és Santa Catarina területén. 

Adataink ezekre az államokra vonatkoznak:

1.) A német iskolák és tanulóik száma Rio Grande do 

Sul Államban 1920-1935.p

a tanulók létszámaaz iskolák száma

27.234
37.066
40.585

1920.
1930.
1935.

788
947

1.041

2.) A német és a brazil iskola és tanuló számok 

összehasonlítása Blumenau (Santa Catarina Állam), 1928.

német iskolák brazil iskolák összesen
az iskolák

20068száma: 132
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a tanulói
3051 7064létszám: 4013

b/ A magyar kolóniában, mely főként Säo Paulo városba 

illetve államba koncentrálódott szintén sorra alakultak az
iskolák az 1920-30-as években, gyakran a magyar kormány 

támogatásával. (A támogatásról bővebben ld. SZÁNTÓ Miklós: 

Magyarok Amerikában. Budapest, Gondolat, 1984. 66-88.0.)
iskolák létrejöttéről közölt adatokat az

As familias. ed.:
A magyar

História da Imigrapäo no Brasil 
Edivaldo A. SILVA. Säo Paulo, Editora Cultura Brasileira, 

1978. 115.0. KÖGL J. Szeverin: Magyarok Brazíliában. Säo
Paulo, Könyves Kálmán Szabadegyetem kiadása, 1992. 14-15.0. 
és id. BOGLÁR Lajos: Magyar világ Brazíliában. Budapest, 
1997. 60-62. alapján állítottam össze:

Magyar iskolák alapítása Säo Paulo egyes 

városrészeiben:
1. )

1927. Vila Anastácio 

1925 vagy 1927. Moóca
1928. Vila Pompéia 

Ipiranga
Säo Bernardo do Campo

1929. Vila Maria
1930. Vila Ipojuca 

Taipas
1931. Freguesia d'O 

Pirituba
1936. Santo André

t

2.) Magyar iskolák alapítása Säo Paulo Államban:
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1928. Colőnia Árpád (Árpádfalva) - Presidente Epitácio
1929. Colőnia de Nossa Senhora (Boldogasszonyfalva) -

Santo Anastácio
1936. Rálcóczifalva - Bury
1937. Mátyás királyialva - Bury 

Szentimrefalva - Eng. Maia - Itararé

1935-ben Säo Paulo Államban 12 magyar elemi iskolát 

tartottak számon, melybe összesen 684 gyermek iratkozott 

be. Ezen kivül egy óvoda (Anastáción) és egy napközi otthon 

(Moócán) is működött.

»

»
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V. Melléklet

Az analfabetizmusra vonatkozó adatokat az 1920-as, 
és 1950-es népszámlálás eredménye alapján ld.

SZABADY Egon: A világ
1940-es
ACSÁDI György
népessége. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1959. 
376.0.

KLINGER András

brazil népességbőlA 15 évnél idősebb 

írástudatlanok aránya:
az

1920-ban 65%, 1940-ben 57%, 1950-ben 52% volt.

A brazil külügyminisztérium 

regionális adatokat is emlit (Brazil
1946-os évkönyve

Recources,
Possibilities. Rio de Janeiro, Ministry of Foreign Affairs, 

1946. 55.0.):

A 15 évnél idősebb lakosokat vizsgálva az írástudók 

aránya területenként igen változó volt:
I

19401920

Rio Grande do Norte Állam 31.1%26.6%

41.3%40.1%Acre Terület

Paraná Állam 49.1%40.1%

67.9%55.4%Manaus (város)

80.4%74.7%Szövetségi Kerület
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VI. Melléklet

Az oktatás 1932-es és 1942-es mutatói a brazil 
külügyminisztérium már idézett 1946-os évkönyvének: (Brazil 
- Resources, Possibilities, i.m. 243. o.) adatai alapján:

1932.

a diákoka tanulócsoportok a tanárok
száma

2.123.30528.306 59.005az alap-

13.205 120.4121.314a közép-

30.4963.815328a felsőfokú 

oktatásban

2.274.21376.02529.498összesen:I

a tanulócsoportok számaiskolafenntartó
és felsőfokonalap- közép-

10996 56a föderáció

3715.548 134a tagállamok

95.229 52a városok

a közoktatásban

»
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20.973 242összesen: 155

magán iskolákban 

számuk: 7.433 1.072 173

a diákok létszáma
alap-,
13.057

közép-
6.455

és felsőfokon
a föderáció 15.519

a tagállamok 1.345.500 27.674 2.861

a városok 

iskoláiban
356.381 6.849 285

a közoktatásban
1.714.938 40.978 18.665összesen:

a magán iskolákban 

összesen: 408.367 79.434 11.831

»
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1942.

a diá’сокa tanulócsoportok a tanárok
száma

az alap- 3.527.75392.15345.887

24.574 268.4172.617a közép-

502 6.144 38.345a felsőfokú 

oktatásban

122.871 3.834.51549.007összesen:

a tanulócsoportok számaiskolafenntartó
és felsőfokonközép-alap-

99133 58a föderáció

8039321.108a tagállamok
»

2512.848 105a városok

a közoktatásban
20434.089 556összesen:

magán iskolákban 

számuk: 2992.06111.798

a diákok létszáma
12.65410.737a föderáció 20.083

6.90253.6832.010.819a tagállamok
»
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776.106 10.737 767a városok: 
iskoláiban

a közoktatásban
75.157 20.3232.807.008összesen:

a magán iskolákban 

összesen: 18.022720.745 193.260

Az ANUÁRIO ESTATÍSTICO DO BRASIL DE 1949 (Rio de
25.0. adatai alapján az 1940-esJaneiro, IBGE) 

népszámlálás szerint:

Brazília összlakossága: 41.236.315

0-tól 9 éves korosztály: 12.198.466

10-tól 19 éves korosztály: 9.772.003

t
226



VII. Melléklet

Az 1937. november 10-i alkotmánynak: közvetlenül az 

oktatásra vonatkozó részei. F.H.M. de ALMEIDA: i.m. 420., 
462-464. és 472-473.0.422 • t

Art. 15 - Compete privativamente á Uniao:
[•■■]

fixar as bases e determinar os quadros da 

tragando as dlretrizes a que deve
IX

educagao nációnál, 
obedecer a formagäo física, intelectual e moral da infäncia
e da juventude;

(Kizárólagosan az Unió hatásköre [...] a nemzeti 
oktatás alapelveinek rögzitése és kereteinek meghatározása, 
az irányvonal kidolgozása, melyhez a gyermekek és az 

ifjúság
igazodnia kell;)

szellemi és erkölcsi formálásánakfizikai,

Compete privativamente á Uniäo о poder de 

legistrar söbre as seguintes matérias:
Art. 16

»
[. -■]
XXIV - diretrizes de educagao nációnál;

(Kizárólagosan az Unió gyakorolja a törvényhozói 
hatalmat a következőkkel kapcsolatban: 

nemzeti oktatás irányelvei;)
[...] a

Art. 125 - A educagao integral da prole é о primeiro 

dever e о direito natural do pais. 0 Estado näo será 

estranho a ésse dever, colaborando, de maneira principal ou 

subsidiária, para facilitar a sua execugäo ou suprir as 

deficiencias e lacunas da educagao particular.
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(Az új nemzedékek: sokoldalú nevelése az ország 

elsődleges kötelessége és természetes joga. Az Állam 

nem vonja ki magát e kötelezettség alól, közvetlen vagy 

közvetett módon közreműködik a nevelés megkönnyítésében
államiilletve ellensúlyozza 

fogyatékosságait, hiányosságait.)
oktatása nem

Art. 127 - A infáncia e a juventude devem ser objeto 

de cuida dós e garantias especiais por parte do Estado, que 

tomará tődas as medidas destinadas a assegurar-lhes 

condigőes flsicas e morals de vida sä e de harmonioso 

desenvolvimento das suas faculdades.
0 abandono moral, intelectual ou físico da infáncia e 

da juventude importára falta grave dos responsáveis por sua 

guarda e educagäo, e cria ao Estado о dever de prove-las do 

confdrto e dós cuidados indispensáveis á preservagäo fisica 

e moral.
Aos pais miseráveis assiste о direito de invocar о 

auxílio e protegäo do Estado para a subsistencia e educagäo 

da sua prole.

» (A gyermekek és a fiatalok különleges figyelmet és 

kiváltságokat élveznek az Állam részéről, amely minden 

intézkedést meg fog tenni azért, hogy a feltételeket
egészséges élethez és 

képességeik harmonikus kibontakoztatásához.
A gyermekek és fiatalok erkölcsi, szellemi vagy 

testi elhanyagoltsága összefügg azzal, hogy nagy hiány 

van olyanokból, akik védelmükért és nevelésükért 
felelősséget vállalnak, ez az Államot arra kötelezi, 

hogy a gyermekek fizikai és morális védelméhez 

szükséges támogatásról és a nélkülözhetetlen törődésről 
gondoskodjon.

biztosítsa számukra az

I
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A szegény szülőknek: jogukban áll az Állam 

támogatását és védelmét kérni gyermekeik eltartásához 

és taníttatásához.)
Art. 128 - A arte, a ciéncia e о ensino sáo livres á 

Iniclativa individual e á de associagőes ou pessoas 

coletivas públicas e particulares.
É dever do Estado contribuir, direta e indiretamente, 

para о estimulo e desenvolvimento de umas e de outro,
instituigőesfundando artísticas ,favorecendo 

científicas e de ensino.
ou

(A művészetek, a tudomány és az oktatás szabadon 

művelhető egyének, egyesületek illetve jogi személyek 

kezdeményezésére.
E tevékenységek ösztönzésében és fejlesztésében az 

Állam köteles részt vállalni, közvetlen és közvetett 

módon, művészeti, tudományos és oktatási intézmények 

támogatásával vagy alapításával.)

129 - Á infáncia e á juventude, a que faltarem os
instituigőes 

dós

Art.
necessários á educagäo

particulares, é dever da Nagäo, dos Estados e 

Municipios assegurar, pela fundagäo de instituigőes
públicas de ensino em todos os seus graus, a possibilidade

emrecursos
»

de receber urna educagäo adequada ás suas faculdades, 
aptidőes e tendencies vocacionais.

0 ensino pré-vocacional e professional destinado ás 

classes menos favorecidas, é em matéria de educagäo о 

primeiro dever do Estado. Cumpre-lhe dar execugäo a esse 

dever, fundando institutos de ensino profissional e 

subsidiando os de iniciativa dos Esta dos, dos Municipios e 

dos individuos ou associagöes particulares e profissionais.
É dever das indústrias e dos sindicatos econömicos 

criar, na esfera da sua especialidade, escolas de 

aprendizes, destinadas aos filhos de seus operários ou de
229
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seus associados. A lei regulára о cumprimento desse dever e 

os poderes que caberäo ao Estado, söbre essas escolas, bem 

сото os auxilios, facilidades e subsidios a lhes serem 

concedidos pelo poder público.
(Azoknak: a gyermekeknek és fiataloknak, akik nem 

rendelkeznek a magánintézményekben való tanuláshoz
szükséges anyagi forrásokkal, a Nemzet, a Tagállamok és

kötelesekHelyhatóságok 

közoktatási intézmények létesítésével
különböző szintű 

lehetőséget
teremteni arra, hogy képességeiknek, tehetségüknek és 

elhivatottságuknak megfelelő oktatásban részesüljenek.
A hátrányos helyzetű osztályoknak szánt alap- és 

szakképzés az oktatáson belül az állam elsődleges 

kötelessége. Ennek a kötelezettségnek azzal tesz 

eleget, hogy szakoktatási tanintézeteket alapit, és

a

támogatja az ilyen irányú tagállami, helyhatósági, a 

magán vagy szakmai egyesületi illetve az egyéni 
kezdeményezéseket.

Az iparvállalatok és a gazdasághoz kapcsolódó 

szakszervezetek feladata, hogy saját szakterületüknek 

megfelelő tanonciskolákat hozzanak létre dolgozóik 

illetve tagjaik gyermekeinek. Törvény fogja szabályozni 
ennek végrehajtását és azt, hogy az Államnak milyen 

jogai vannak ezekkel az iskolákkal kapcsolatban, 
valamint rendelkezik a közhatalom által nekik juttatott 

kedvezményekről és segélyekről.)

»

Art. 130 - 0 ensino primário é obrigatório e gratuito. 
A gratuidade, pőrém, näo exclui о dever de solidaridade dós 

menos para com os mais necessitados; assim, por ocasigäo 

da matricula, seré exigida aos que näo alegarem, ou 

notóriamente näo púderem alegar escassez de recurcos, urna 

contribuigäo módica e mensal para a caixa escolar.
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(Az alapfokú
ingyenesség mindazonáltal

együttérzési
szűkölködőbbek iránt; így a beiratkozásnál azok, akik 

nem hivatkoznak vagy köztudottan nem hivatkozhatnak 

anyagi forrásaik szűkösségére, kötelesek befizetni egy 

szerény havi összeget az iskola pénztárába.)

oktatás kötelező és ingyenes. Az 

nem zárja ki a kevésbé 

kötelezettségétrászorultak a

Art. 131 - A educagáo fisica, о ensino clvico e о de 

trabalhos manuals seräo obrigatórios em tődas as escolas 

primárlas, normals e secundárias, náo podendo nenhuma 

escola de qualquer désses graus ser autorizada ou 

reconhecida sem que satisfaga aquela exigéncia.

(A testnevelés, az állampolgári nevelés és a 

kézimunka kötelező lesz minden elemi- és középiskolában 

és tanítóképzőben, és ezeken a szinteken egyetlen olyan 

iskola sem lesz engedélyezett illetve elismert, mely 

nem tesz eleget ezen elvárásoknak.)

Art. 132 ~ 0 Estado fundará Instituigőes ou dará о seu 

auxlllo e protegáo ás fundadas por associagőes cívis, tendo 

umas e outras por fim organizar para a juventude periodos 

de trabalho anual nos campos e oficinas, assim сото 

promover-lhe a disciplina moral e о adestramento fisico, de 

maneira a prepará-la ao cumprimento dós seus deveres para 

com a economia e a defesa da Nagäo.

»

(Az állam maga alapít, vagy támogat és pártfogol a 

civil szervezetek által létesített olyan intézményeket, 
melyeknek az a célja, hogy évente a földeken vagy 

üzemekben idénymunkát szervezzenek fiataloknak, így
fejlesztve morális fegyelmüket és testi edzettségüket, 

ilyen módon készítve fel őket a Nemzet gazdasági

n
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életében illetve védelme érdekében 

kötelességeikre.)
telj esitendő

Art. 133 - 0 ensino religiose poderá ser contemplado 

com matéria do curso ordinário das escolas primárias, 
normals e secundárias. Náo poderá, pőrém, constituir objeto 

de obrigagáo dós mestres о и professőres, nem de fregüéncia 

compulsória por parte dós alunos.

(A vallási nevelés rendes tantárgyként szabadon 

bekerülhet az általános és középiskolákba illetve a 

tanítóképzőkbe. Mindazonáltal nem válhat a tanítók és 

tanárok kötelezettségének tárgyává, ahogy a diákok sem 

kényszeríthetők a részvételre.)

[...] Sómente aos brasileiros natos será 

permitida a revalidagáo de diplomas profissionais expedidos 

por institutos estrangeiros de ensino.

Art. 150

[...] Csak a brazil születésűeknek engedélyezik a 

szakképzettségükről szóló bizonyítványaik elismerését, 

melyet külföldi oktatási intézmény bocsátott ki.)
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VIII. Melléklet

1942-es felvétel, az újonnan kialakított Av. Presidente Vargas, a 
lebontásra ítélt régi és a készülő új épületekkel. Háttérben a 
Nossa Senhora da Candelária templom, az 1944-es avatási ünnepség 
központi színhelye. /Képeslap/

A Marechal Floriano tér a városi színházzal a 40-es években. 
/Képeslap/

»



IX. Melléklet

Az Universidade do Brasil felépítésének terve az 1937. 
július 5-i 452. sz. törvény alapján:

Oktatási intézmények:

Faculdade Nációnál de Filosofia r Ciencias e Letras 

(Nemzeti Bölcsészet- és Természettudományi Kar)
Faculdade Nációnál de Educagäo (Nemzeti Pedagógiai

Kar)
Escola Nációnál de Engenharia (Nemzeti Mérnöki

Főiskola)
Escola Nációnál de Minas e Metalurgia (Nemzeti 

Bányászati és Fémkohászati Főiskola)
Escola Nációnál de Qímica (Nemzeti Vegyészeti

Főiskola)
Faculdade Nációnál de Medicina (Nemzeti Orvosi Kar) 

Faculdade Nációnál de Odontologia (Nemzeti Fogorvosi
Kar)

Faculdade Nációnál de Farmácia (Nemzeti
►

Gyógyszerészeti Kar)
Faculdade Nációnál de Direito (Nemzeti Jogi Kar) 

Faculdade Nációnál de Politics e Economía (Nemzeti 
Politika- és Gazdaságtudományi Kar)

Escola Nációnál de Agronomia (Nemzeti Mezőgazdasági
Főiskola)

Escola Nációnál de Veterinária (Nemzeti Állatorvosi
Főiskola)

Escola Nációnál de Arquitetura (Nemzeti Építészeti
Főiskola)

Escola Nációnál de Belas-Artes (Nemzeti Szépművészeti
Főiskola)

Escola Nációnál de Música (Nemzeti Zenei Főiskola)

►
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Intézetek:

Museu Nációnál (Nemzeti Múzeum)
Instituto de Física (Fizikai Intézet)
Instituto de Eletrotécnica (Elektrotechnikai Intézet) 

Instituto
aerodinamikai Intézet)

Instituto de Ensaio de Materiais (Anyagtani Intézet) 

Instituto de Química e Eletroquímica (Kémiai és 

Elektrokémiai Intézet)
Instituto de Metalurgia (Fémkohászati Intézet)
Instituto de Nutrigäo (Táplálkozástudományi Intézet) 

Instituto de Eletroradiologia (Radiológiai Intézet) 

Instituto de Biotipologia (Biotipológiai Intézet) 

Instituto de Psicologia (Pszichológiai Intézet) 

Instituto de Criminológiai (Kriminológiai Intézet) 

Instituto de Psiquiatria (Elmekórtani Intézet)
Instituto de História e Geográfia (Történelmi és 

Földrajzi Intézet)
Instituto de Organizagäo Política 

(Politika- és Gazdaságszervezési Intézet)

(Hidro- ésHidroaerodinämicade

Economia» e

Kiegészítő intézmények:

Colégio Universitário (gyakorlóiskola) 

Escola Ana Néri (egészségügyi iskola) 

Hospital das Clínicas (klinikák)
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X. Melléklet

Az 1937-es akotmánynak a cenzúrára vonatkozó részei. 

F. H. M. de ALMEIDA: i.m. 457-461.0.

Art. 122. - A Costituigäo assegura aos brasileiros e 

estrangeiros residentes no pais о direito á liberdade,á 

seguranga individual e á propriedade, nos térmos seguintes:
[...]

(Az alkotmány a braziloknak és az országban lakó 

külföldieknek biztositja a szabadsághoz, 
biztonsághoz és a tulajdonhoz való jogot, a következő 

korlátok között: [...])

a személyes

15) todo cidadäo tem о direito de manifestar о seu 

pensamento, oralmente ou por escrito, impresso ou por 

imagens, mediante as condigőes e nos limites prescritos em 

lei.
A lei pode prescrever:

állampolgárnak
szóban

nyomtatásban vagy képen, a törvény 

feltételek mellett és keretek között. 

Törvény Írhatja elő:)

(minden 

véleménynyilvánításhoz,
van ajoga

I
írásban, 

által előírt
vagy

а) сот о fim de garantir a paz, a ordern e a seguranga 

pública, a censura prévia da imprensa, do teatro, do 

cinematógrafo, da rádiodifusőo, facultando á autoridade
circulagőo, difusäocompetente proibir 

representagao ;
ou ааа

(hogy a béke, a rend és a biztonság megóvása 

érdekében az illetékes hatóság az előzetes sajtó,
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színházi, film és rádió cenzúra alapján betilthatja a 

megjelentetést, a közvetítést vagy az előadást;) 
b) medidas para impedir as manifestagőes contrárias á 

moralidade pública e aos bons costumes, assim сото as 

especialmente destinadas á protegőo da infáncia e da 

juventude

intézkedések meghozatalát, melyek(olyan
megtiltják a közerkölcsökkel és a jóizléssel ellentétes
megnyilatkozásokat, elsősorban 

ifjúság védelmében;)
gyermekek ésa az

c) providéncias destinadas á protegőo do interessé 

público, bem-estar do povo e seguranga de Estado.

(olyan óvintézkedések megtételét, melyek az ország 

érdekeinek, a nép jólétének és az Állam biztonságának 

védelmét szolgálják.)

A imprensa regular-se-á por lei especial, de acórdo 

com os seguintes princípios:
»

(A sajtót külön törvény szabályozza majd, 
következő alapelveknek megfelelően:)

a

a) a imprensa exerce urna fungäo de caráter público;

(a sajtó közfeladatot lát el)

b) nenhum jornal pode recusar a insergűo de 

comunicados do Govérno, nas dimensöes taxadas em lei;

(egyetlen újság sem tagadhatja meg a Kormány 

törvényileg szabályozott terjedelmű közleményeinek 

megjelenését;)
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c) é assegurado a todo cidadäo о díreito de fazer 

inserir gratuitamente nos jornais que о infamarem ou 

injuriarem, resposta, defesa ou retificagao;

(minden állampolgárnak joga van megtámadtatása 

vagy megrágalmazása esetén válaszát, védekezését 
illetve cáfolatát ingyen közzétenni a lapokban;)

d) é proibido о anonimato;

(a névtelen közlés tilos;)

e) a responsabilidade se tornará efetíva por репа de 

prisäo contra о diretor responsável e репа pecuniária 

aplicada emprésa;

(a felelősség a főszerkesztő ellen foganatosítható
kiróható pénzbírságbörtönbüntetés illetve a kiadóra 

által válik valóságossá.)

f) máquinas, objetos
tipográficos utilizados na impresdo do jornal constituem 

garantia do pagamento da múlta, герагадЗо ou indenizagSo, e 

das despesas сот о processo nas condenagőes pronunciadas 

por delito de imprensa, excluldos os privilégios eventuais 

derivados do contrato de trabalho da emprésa jornalística 

com os seus empregados. A garantia poderser substituida por

caracteres outrosas e

urna саидЗо depositada no princípio de cada ano e arbitrada 

pela autoridade competente, de acórdo сот a natureza, a 

importäncia e a circulagőo do jornal;

(a gépek, a betűkészlet és egyéb, az újság
nyomdai

biztosítékul szolgálnak akkor, ha bírságot, jóvátételt
258
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kártérítést illetve sajtóvétséggel kapcsolatos
kivéve azt az esetet, 

alkalmazottai

vágy-
eljárási költséget kell fizetni,

lapkiadó
munkaszerződésből speciális kiváltságok adódnak. A 

biztosíték helyettesíthető kaucióval, melyet minden év 

elején letétbe kell helyezni, és melynek értékét az 

illetékes hatóság írja elő az újság természetétől, 

jelentőségétől és példányszámától függően;)

és közöttiha a

nao podem
j ornalísticas associedades por agőes ao portador e os 

estrangeiros, vedado tanto a estes сото ás pessoas 

juridicas participar de tais emprésas сото acionistas. A 

diregäo dos jornais, bem сото a sua orientagűo intelectual, 
política e administrative , só poderá ser exercida por 

brasileiros natos;

propri e tarlós de emprésasg) ser

(lapkiadó vállalatnak nem lehetnek tulajdonosai 
látra szóló részvényeket kibocsátó társaságok illetve 

külföldiek, az is tilos, hogy jogi személyekként 
részvényesei legyenek ilyen vállalatoknak. Az újságok

szellemi,
adminisztratív irányítását csak brazil születésűek 

végezhetik;)

vezetését valamint politikai ésI
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XI. Mel léki et

A népesség 1940-es területi megoszlását ábrázoló térképet 
Fernando de AZEVEDO: A Cultura Brasileira. Introdupáo ao

IBGE, 1943.
koz 1 i
estudo da Cultura no Brasil. Rio de Janeiro,
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2
a skála az egy km -re jutó lakosok számát mutatja
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XII. Melléklet

Az 1940-es helyzet alapján a kiutúrcentrumok elhelyezkedését 
ábrázoló térképet közli F. de AZEVEDO: i.m.
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XIII. Melléklet

A filmcenzúra adatait ld. a brazil külügyminisztérium 

már idézett 1946-os évkönyvében (Brazil 
Possibilities i.m. 260.o.)

Resources,

19421941 1943

az engedélyezett programok 

száma: 5407 5840 5657

csak bizonyos változtatásokkal 
engedélyezett filmek száma: 2150 1925 1983

fiatakorúaknak nem ajánlott 

filmek száma: 261 232 231

betiltott filmek száma: 17 7 7

Braziliában 1941-ben 1292 mozit tartottak számon.

I 242



FELHASZNÁLT FORRÁSOK ÉS IRODALOM
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a/FORRÁSOK

közlönyök, törvénygyűjtemények;:

ALMEIDA, Fernando H. Mendes de (org.): Constituiőes do 

Brasil.Säo Paulo, Edigäo Saraiva, 1961.

ALONSO, Annibal Martins: Estrangeiros no Brasil 
legislagäo anotada e atualizada. Rio de Janeiro 

Paulo, Livraria Freitas Bastos, 1960.
Säo

Colegäo das leis de República dos Estados Unidos do 

Brasil. Rio de Janeiro, évente.

Constitution of The United States of Brazil. in 

INTERNATIONAL CONCILIATION 1939. jan. 346.sz. 30-74.o.

DIÁRI0 OFICIAL (hivatalos közlöny)

statisztikák:

ACSÁDI György- KLINGER András 

népessége. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1959.
SZABADY Egon: A világ

Anuário Estatlstico do Brasil. Rio de Janeiro, 
Ano II - 1936, Ano III - 1937, Ano IV - 1938,
1939/40, Ano VI - 1941/45.

IBGE, 
Ano V -

Anuário Estatlstico do Säo Paulo. Säo Paulo, évente.

Boletim do Departamento Estadual de Estatistica. Säo 

Paulo, Empreza Gráphica da "Revista dos Tribunaes", 
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f
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Resources, Possibilities. Rio de Janeiro, 
Ministry of Foreign Affairs, 1946., 1966.

Brazil

Nemzetközi statisztikai évkönyv. Budapest, KSH, 1959.

újságok, folyóiratok, évkönyvek a vizsgált korszakban:

Braziliában:

A brazíliai magyarság évkönyve. Säo Paulo, 1934.

A Cena Muda

Almanach "Eu sei tudó" évkönyv.Rio de Janeiro,1938-45.

Almanaque d'"0 Estado de Säo Paulo" évkönyv. Säo 

Paulo, 1940.

A Manha - napilap. Rio de Janeiro.

* A Ordern - havi folyóirat. Rio de Janeiro, 1929-től.

Brazíliai magyarok. Säo Paulo, a Délamerikai Magyar 

Újság kiadása, 1938.

Cinearte

Correio da Manha - napilap. Rio de Janeiro.

havi folyóirat. Rio de Janeiro,Cultura Política
1941.

Defesa Nációnál

f
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Délamerikai Magyar Hírlap - napilap. Säo Paulo, 1935- 

1940.,1948-51.
Délamerikai Magyar Újság napilap. Säo Paulo, 1938-

1940..
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1938-1944.Janeiro,

Estudos Brasileiros folyóirat kéthavonta. Rio de
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Folha da Tarde - napilap. Porto Alegre.

0 Estado de Säo Paulo - napilap. Säo Paulo

0 Jornal

Politica - havi folyóirat. Säo Paulo, 1944.

Revista do Brasil havi folyóirat. Rio de Janeiro,
1938-39.

Revista do Geográfico
Brasileiro. - negyedévi folyóirat. Rio de Janeiro, 1930-45.

Instituto Histórico e

Maqyarors zágon:

Külügyi Évkönyv. Budapest, 1941-1943.

Külügyi Közlöny. Budapest, 1937-től
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negyedévi folyóirat. Budapest,Külügyi Szemle 1937-
1944 .

Népszava

Pesti Hírlap

Pannonhalmi Szemle

Új ság

korabeli politikai vagy propagandisitikus írások:

Algumas sugestőes do Centro D. Vital ao Piano Nációnál 
de Educagäo. Säo Paulo, Empresa Gráfica "Revista dós 

Tribunaes", 1936.

AZEVEDO, Fernando de: A Cultura Brasileira. Introdugao 

ao estudo da Cultura no Brasil. Rio de Janeiro, IBGE, 1943.

BARRETO, Castro: A creanga é о melhor immigrante. in 

ESTUDOS BRASILEIROS 1938/1.sz.

BARRETO, Mello Filho: Anchieta e Getúlio Vargas; 
iniciativas e realizagöes. Rio de Janeiro, 1941.

BELLO, Jósé Maria: A questäo social e a solugäo 

brasileira. Riódé Janeiro, Imprensa Nációnál, 1936.

Brasil Növő. Rio de Janeiro, DIP, 1941.

CAMPOS, Fernando: 0 Estado Nációnál. Sua estrutura, 

seu conteúdo ideológico. Rio de Janeiro, Jósé Olympio, 
1940.
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