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BEVEZETS  

Az  első  világháboru után Magyarországgal szemben ez antant 

hatalmak magatartását az határozta meg, hogy ez ország a vesztesek 

közé tartozott. Vezetői a polgári forradalmat és a Tanácsköztársa-

ságot okolták a trianoni békeszerződés után kialakult helyzetért. 

Az emberek tudatába azt  a gondolatmenetet sulykolták be, hogy a 

monarchia széthullásét a polgári demokratikus forradalom okozta, 

ezt  követően a Tanácsköztársaság megkisérelte a polgári tulajdon 

felszámolását, és oka volt ez uj országhatároknak is. A gondolat-

menet végső következtetése az; hogy a polgári demokrácia /amely 

végül is a "bolsevizmushoz" vezetett/, és más haladó társadalmi 

rendszer is csak káros lehet, mert ezek vezettek a történelmi Ma 

gyarország megszünéséhez: vagyis a demokrácia mega után vonja a 

nemzeti katasztrófát. 

Ez, a logika néhány alapvető tényt egyszerűen figyelmen kivifl 

(> 
hagyott. Elsősorban azt, hogy nem a forradalom volt az oka a törté- 

nelmi Magyarország pusztulásának, mert kortörésekor a monarchia meg-

szűnt, e békefeltételeket s polgári demokratikus kormány nem fogad-

ta el, a Tanácsköztársaság fegyverrel harcolt az antant és szövetsé-

gesei ellen. A trianoni határokat a győztes hatalmak érdekei szab-

ták meg, és már 1919 előtt gyakorlatilag készen állottak. Az ország 

vezető politikusait elsősorban a revansvégy fűtötte. Nézeteik sze-

rint azok az országok nyernek, amelyek a bolsevizmus leverésében, 

vagy a polgári rendszerek resteurálásában szolgálatot tettek a nagy-

hatalmaknak. A nyereség nincs arányban azzal a szereppel, amelyet 

ezek az országok a háboruban játszottak. 
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A békeszerződés az emberek tudatában mint a győztesek önkénye je- 

lentkezett és élt, lehetőséget teremtett a revizionista propagandá-

ra, és talajul szolgált a szomszéd népek elleni gyülölködésnek is. Ez 

a  magyarázata annak, hogy a magyar külpolitika minden eszkött megraga-

dott annak érdekében, hogy a területi reviziót, legfóntosabb törekvé-

sét meg tudja valósitani. A rendszer külpolitikájában kihasználta a 

versaillesi békerendszer sulyos hibáit és igazságtalanságait is, amelyek 

magukban hordozták egy uj háboru lehetőségét. Az első világhá.boru után 

a gazdaságilag leromlott, csak lassan konszolidálódó. Európában ,a gaz-

dasági helyreállitáshoz, később pedig a versenyképesség fenntartásá-

hoz nagyösszegü támogatásra volt szükség. Az Egyesült Államokat meg-

felelőnek itélték arra, hogy segitse a magyar törekvéseket. Itt élt 

a legtöbb magyar emigráns, a letelepesés is nagy tömbökben történt, 

gazdasági lehetőségük anyagi erejük is jóval nagyobb volt, mint a 

többi országban leteleült magyarságé. A kormányzat tehát számitott 

a gazdag, de a hazai viszonyokhoz képest mindenképpen tehetős magya-

rok támogatására.Megélénkültek a kapcsolatok,külddttségek cseréje, 

szobrok, emlékművek felavatása jelezte a megnövekedett érdeklődést. 

Ügyesen megszerkesztett nyilatkozatok láttak napvilágot az.amerikás .. 

magyarok életéről, rendezett anyagi viszonyairól. A század vége óta 

megnövekedett emgrációt a hivatalos Magyarország jól ismerte, a kap- . 

csolatok bővülése is növelte az amerikai magyarok segitségébe vetett 

hitet. 	 .. 

Számos uj hazát kereső magyar pedig nem telepedett le. az Egyesült 

Államokban, hanem Kanadába, vagy Latin-Amerikába folytatta utját.A föld-

részről tudtak a Kossuth-emigráció révön, majd az ismeretek bővültek 

a száza#vég főként mezőgazdasági munkát kereső parasztjainak sorsáról. 

érkezett hirekkel. A magyarok többsége ekkor még az Egyesült Államokat 

részesitette előnyben Latin-Amerikával szemben. A hivatalos Magyar- 



ország figyelme azért sem fordult feléjük, mert boldogulásuk a válasz-

tott uj hazában csak ritkán sikerült, szétszórtan éltek az óriási 

kontinensen. A kapcsolatok is gyérebbek voltak, mint az Egyesült Al-

lamokkal. A trianoni békekötést követő években Latin-Amerika jelentő-

sége fokozatosan megnövekedett. Az Egyesült Államok több, egymást kö-

vető intézkedéssel megszigoritotta a bevéndorlási kvótát. Mivel a ha-

zájukat elhagyók száma nem csökkent, a figyelem Latin-Amerika iránt 

megnövekedett. 

Amig 1924-ben,  az Egyesült Államokba kivándorlók száma 457; a Latin-

Amerikába kivándorlóké 158. 

1926-ban Az Egyesült Államokba 	Istin-Amerikába 
724 	 469 

1929-ben 	983 	 1765 fő 	/ 1 / 

A kivándorolt magyarság Latin-Amerikában 13 országban telepedett 

le, legtöbben Argetntinában és Braziliában. Sokan éltek Mexikóban, 

kevesebben Kubában és Paraquayban. Ezt a lassan jelentős tömeggé vá-

16 magyarságot a rendszer igyekezett megnyerni saját eszméi számára. 

Ez a propagadda sajnos nem maradt. hatástalan. A Braziliában élő ma-

gyarok létszáma az 1929-es konzuli jelentés szerint körülbelül 100 

ezer  fő.  /2/  Ezek többsége Sao Paulo államban, és 25 ezer a hasonló 

nevű városban élt. A kolónia legrébibb telepesei még az elsó világ-

háboru előtt vándoroltak ki. Helyzetük sajátosságát mutatja az, hogy 

a mezőgazdaságban és az iparban felváltva dolgoztak. A könnyen asszi- 

milálódó olaszok, portugálok és németek mellett a magyarok elég nehe- 

zen illeszkedtek be, általában az olcsóbb munkaerőt jelentették, igy 

a meggazdegodásra, vagy akár a jobb életre is kevés volt az esélyük. 

A városokon kívül néhány ismertebb kolóniában a lakosság a megalaku-

lást követő rövid idő után már csökkent, mert a nehéz körülmények mi-

att sokszor még az induláshoz szükséges tőkét sem tudták visszafizet-

ni. Hasonló volt a helyzet Paraquayban, ahol a telepesek száma kevés 



volt, mert az emberek az éghajlatot nehezen viselték el, a piac-lehe-

tőségek szükek voltak, és a megélhetés a meglehetősen ritka j6 ter- 

méstől függött. Ugyanez volt a helyzet Argentinában is, aholt a tapasz- 

talatok és a tőkehiánya miatt a telepesek nagyrésze csak vegetált. 

Sorsuk majdnem olyan volt, mint elhagyott hazájukban. A többi orszá-

ban kevés és szétszórtan élő magyarból álltak a telepek. Montevideó-

ban  300, Peruban és Chillében ugyanennyi a magyarok száma. A tájé-

kozódást megnehezitette a külképviseletek hiánya. 

A nép a XIX. században és az első világháboru végéig az "ezred- 

éves Magyarország" igézetében élt. Az uralkodó osztály népességföld- 

rajzi és faji érvekkel bizonyitott ideológiája szellemében nemzedé-

kek nevelkedtek,. Az emigránsok ezzel a tudattal hagyták el hazájukat. 

A legtöbbször nehezen beilleszkedő magyarok számára a vallás,  a,  ma-

gyar történelmi mult jelentette a szülőföldet. Ezekre az érzelmekre 

épitett az ellenforradalmi rendszer propagandája. A gazdasági hely-

zet ma&tt jelentős anyagi erő nem volta Latin-Amérikai emigránsok 

támogatására, e helyett  a  nacionalista szellemei magyarság-tudatot 

oápolták.Ebb61 a katolikus egyház is alaposan kivette a részét. Téri-

tő körutazások, egyházi vezetők látogatásai alkották a propaganda for-

máját. Ezen kívül támogatták a szellemi életet, a sajtót, a magyar 

nyel vü iskoláztatást. Ennek bevallott célja az volt, hogy az asszimi- 

lációt megakadályozzák. Az első kon zulátus a huszas években létesült 

Braziliában, a követséget 1927-ben állitttták fel, Argentinában 	. 

1930-ban. 1932-től Chillét is az Argentin követ képviselte. 

Milyen egyéb forrásokból meritettek a földrész iránt érdeklődők? 

A gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok is szolgáltak adatokkal, noha 

az európai országokkal összehasonlitva a tengeren tulra irányuló for-

galom nem volt jelentős. Az utolsó békeévben az ország külkereskedelmi 
/3/ 

forgalmát szemlélteti a következő táblázat a forgalom %-ában: 



Németország 30,1 

Ausztria 11,5 

Románia 9,8 

N. Britannia 6,3 

Olaszország 4,5 

Jugoszlávia 4,5 

Brazlia 0,3 
Argentina 0,6 

Magyarországnak tehát volt lehetősége arra, hogy az export-import 

utján ismerje meg a partner országok életét, de itt is inkább csak 

azokét, amelyekkel aránylag élénkebb volt a kereskedelem. A Latin-

Amerikai országok csaknem mind mezőgazdasági jellegűek voltak, ezen 

az uton vált ismertté a brazil kávé, az argentingabona és hus, a 

kubai cukor, a banán-országok déligyümölcse. Ekkor alakult ki az . a kép, 

amelyben egy ország 1, csakis 1 termékéről vált hiressé. Ezt a "gaz-

dasági cimkét" tudatositották. Az ismeretek bővültek ugyan, de kon-

zerválták is a kialakult képet. Közgazdászok és kereskedelmi szak-

emberek figyelemmel kisérték a gazdasági élet hullámzását, ily módon 

nemcsak a termelésről, hanem a gazdasági élet egészéről nyertek képet. 

Az ismeretek további forrását a könykiedásban é,s a sajtóban meg-

jelenő müvek képezték. Latin-Amerika óriási kiterjedése, gazdag, vál-

tozatős tájai, a földjén élő népek sokasága, nagy vonzóerőt jelentett. 

Igazán ekkor "fedezték fel" az addig jobbára ismeretlen világot. A 

tudás két irányban gyarapodott, a mult feltárása az emigrációhoz kap-

csolódott, és gazdasági politikai érdekek is szerepet játszottak 

benne.A mult százas amerikás magyarjainak naplói, feljegyzései ezek-

ben az időkben jelentek meg. A földrész egész multja foglalkoztatta 

az irókat, történészeket, közgazdászokat és földrajz tudósokat. 



Az indián kérdés az egyik fő problémája a müveknek. Az a kép . , ame- 

lyet a fehér ember a "barbár", "vérengző" indiánról alkotott, közhe-

lyeken és elferditett történelmi adatokon alajult.Ehhez járult még 

a fehérek felsőbbrendűséggel szinezett érdeklődése az európaihoz ké-

pest annyira más, és sokszor idegen "exotikus" kultura iránt. Az ős-

lakók és az indiánok életének, szokásainak, hiedelmeinek nagy teret 

szenteltek. Az indián mitológiát nem tartották vallásnak, ha pedig 

annak vélték, mint ellenséget üldözték. Hasonló érdeklődés kisérte 

a meszticek, mulattok, négerek életét is. . 

Az indián mult és a gyermatositás kérdéseiről szólva figyelhetünk 

fel arra az érdeklődésre, amellyel az államformákat kisérték. Az' in-

diánok államában Peruban és Mexikóban valamint a jezsuita rend ural-

mi formájáról Paraquayban a legkülönfélébb nézetek láttak napvilágot. 

Ezek közül kiemelkedeik amely a perui és mexikói államszerveze- 

tet "kommunisztikusnak",a Paraquayban lévőt pedig  "keresztényszoci-

ális"-nak minősítették. Illuziók nélkül szemlélték a földrész egyes 

problémáit, de az egész kép túlzottan derülátó. Nem az Egyesült Á1- 

lamok volt a "korlátlan lehetőségek hazája", hanem néhány latinvame 

rikai ország: pl Brazilia és Argentina, ahol óriás megműveletlen 

földek,, hatalmas lakatlan területek várják az odaérkezőt, a faji 

megkülönböztetés ismeretlen. Ebben a képben a gazdasági fejlődés le-

hetőségei igazak, de a valóságtól az egész kép meglehetősen távol 

állt. Erre mutat az is, hogy kritikátlanul átvették a korabeli tör-

téneti és politikai kifejezéseket; minden puccsot, hatalomátvételt 

forradalomnak tartottak. 

Az érdeklődés megnövekedeését jelezték az utleirások, ismerteté-

sek számának megnövekedése. /4/Minél többet akartak megmutatni ebből 

az ismeretlen és izgató világból. Eleinte csak a mennyiségj. növeke-

dés volt észrevehető. Később viszont a nontossabb, tárgyilagosabb 

ismertetések keveredtek 	tikumra vadászó vagy érdekfeszitő kalan- 
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dokat elmesélő művekkel. Kisérlet történt a latin-amerikai magyar 

emigráció jelentőségének felmérésére is, ez azonban a°régi kiadáso-

kat /XLX. század/ ismételte, é's nacionalista szempontok vezették. 

Az exótikum iránti igény kielégitése befolyásolta a könyvkiadás 

szempontjait is, amennyiben a gazdag latin-amerikai irodalomból csak 

kevés mü jutótt el a korabeli olvasóhoz. Közülük néhány, pl Traven 

regényei megmutatták ennek a világnak igazabb arcát: a nagy szociá-

lis ellentétek, a hatalmas latifundiumok, az idegen kézben lévő ipar 

és a katonai dikaturák földjét. 

• - • - 

A korszak munkáiban ható ideológiai irányzatok tükröződtek a La-

tin-Amerikáról szóló művekben is. Az uralkodóvá vált szellemtörténe-

ti irányzat kiszoritotta és felváltotta a korábban elterjedt, vezető 
. 

szemléleteket, főleg a pozitivizmust. A pozitivizmus Magyarországon 

hosszu multra •tekinthetett vissza; a XIX. század első felében jelent-

kezett, és a negyvenes években vesztette el korábbi aktivitását. Az 

ismert pozitivisták: Compte, Buckle, Mill és Spencer müvei Magyaror- 
/5/ 	.. 

szágon is ismertek voltak. A demokratikus irányzatok képviselői 

használták fel miiveiket; ennek jegyében indul meg a pozitivista tör-

ténet-szemléletet tükröző Huszadik Század. /6/Jelentőségét'ugy fogalt 

mazhatjuk meg: "A történelmi valóság egzakt feltárásának igénye, az 

állandó 6s szükségszerű fejlődés elve jelentős és sokrétű szerepet 

töltött be a  nemesi  konzervativizmussal és köznemesi romantikával szem- 

/l/ 	 t  ben". 	A pozitivisták a multat objektiv valóságnak tarották, ame- 

lyet - a nemesi romantikával ellentétben - nem romantikussá formálni, 

vagy szépiteni kellett, hanem megismerni és tárvényszerűségeit fel-

tárni. A pozitivizmus szemléleti korlátai miatt nem tudta megragadni 

a történelem valódi mozgatóit, de mégis törekedett a törvényszeriisé- 



gek megismerésére '. A fokozatosan uralkodóvá váló'szellemtörténeti 

irányzat már a  kezdetben támadást inditott ellene és a többi irány-

zat ellen is". A szellemtörténet a fehérte11ort követő konszolidáció 

légkörében jött létre. Támadásainak egyik célpontja a liberalizmus 

volt. Azt hirdette, hogy a liberalizmus volt az oka a forradalomnak, 

igy a proletárforradalomnak is. Állandóan ezek ujraéledésének ve-

szélyét hangsulyozta. A 14.beralizmusra utalva lényegében A  marxiz- 

mus elleni ideológia is volt, mert azt hirdette, hogy a történelem 

megismerősének uj, fejlettébb , módszere. Ennek jegyében birálta a 

többi irányzatokat. Sommás itélete ugy hangzott,hogy a pozitivizmus . 

nem más, mint aprócska tények szárazéé .s többnyire rosszul megirt 

adathalmaza. Békefi Remig művei katolikus klerikalizmussal megirt 

fantáziátlangl összehordott adattenger; Ugyanigy elvetendő Thal* és 

Ballagi kuruckodó dillettent ,izmusa is. A szellemtörténet ezzel szem-

ben az intuícióval dolgozik: "A történész felfogja a történelmi fo-

lyamatban érvényesülő szellemi tendenciát. Formailag ujrateremti az 
/8/ 

eredeti szemléleti jelenség összefüggését". 	Ez az intuició•jelen- 

tette az objektiv tények tagadását, lehetőséget adott a szabad  aka-

rat,  a szubjetktivizmus fifejlesztésére. A középpontban nem az  ember  

történelemformáló tevékenysége, ' szerepe  áll, hanem isten. Gondolat-

menetében a történelem menetét a szellem önkifejtése határozta meg; 

osztályharc helyett osztálybékét hirdetett. Az osztályok fölötti 

közös nemzeti érdeket hangoztatta, nacionalizmusa pedig arra szol-

gált, hogy elterelje az osztályharcról a figyelmet. A szellemtörté-

net,saját történetirását pártatlannak, a nemzet egyetemes érdekét 

szolgáló irányzatnak tartotta: "Éppen azért szólhatott a magyar ural-

kodó osztály egészéhez, mert alapvetően nem egyik vagy másik oszta-

gának közvetlen érdekeit, hanem az egész magyar  uralkodó  osztály ár- 

dekeit védelmezte és fejezte ki." 
/9/ 



= 9 - 

A szellemtörténet ideológiai fegyvertára alkalmas volt a magyar 

történelemtől távoli problémák megmagyarázására is. Az iányzat rep-

rezentánsa Szekfü Gyula elsősorban a magyar történelem kapcsán fej- 

tette ki nézeteit, mig a többi, általában kisebb rangu történetiró 

európai vagy éppen amerikai témáról szólva használta fel a szellem-

történet készletét. Néhány ilyen vonás, amelyeknek a Latin-Ameriká-

val foglalkozó irásokban is nyomára akadhatunk. P1: A történelmi té-

nyek, események elemzésében e szellemi tényezőket, lelki megrázkód-

tatásokat, lelki tulajdonságokat helyezte az előtérbe.A valóságos 

problémák helyett szivesen fordult a távolabbi tájak felé, a miszti-

kus elemeket ragadva ki azokból. /Ilyen kor volt a prékolumbiánus 

kulturák kora, ahol az ismeretek fogyatékosságát lehet pótolni a mi-

tosszal./ Atörténelmi személyiség esetében pedig ezt hirdette,hogy 

az egyéniség lelkmalkatában, műveltségében beállott változódok a tör-

ténelem menetére nézve döntőek. 

Mindezek az ideológiai töltések a Latin-Amerikáról szóló müvekben 

is nyomon követhetők. 

A dolgozat megirásának célja az, hogy rámutatsunk, melyek azok a 

kérdések, amelyek foglalkoztatták a tárgyalt időszakban a közvéleményt. 

Milyen helyet foglalt el Latin-Amerika a hazai világképben? Milyen 

ideológiai nézetek határozták meg a róla szóló ismereteket? Hogyan 

fejlődött ill:módosult ez a kép, bővült-e, gazdagodott-e? Milyen  volt  

a tájékoztatás szinvonale, miről nem emlékeztek meg? 
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1. Indián kulturák Kolombusz előtt.  

A Latin-Amerikával foglalkozó szakirodalomban már a kezdetén 

azzal a kérdéssel került szembe a kutató vagy az olvasó, hogy vol-

taképpen milyen népek az indiánok, honnan 4s hogyan kerültek a kon-

tinensre és a környező szigetekre. Mi a magyarázata a törzsek, nyel-

vek sokszinüségének? Ez az egyik legizgatóbb kérdés, amelyet kike-

rülni nem lehetett, és a tudomény, valamint az irodalom felkészült-

ségének megfelelően megpróbáltak rá válaszolni. 

Az indiánokat a XIX. században és a XX. sz. elejéig egységes faj-

nak tekintették, amelyben voltak ugyan keveredéssel járó eltérések, 

de ezeket nem tartották számottevőnek. 

A XX. században e néprajzi kutatás, eh expediciók gyakoribbá vá-

lásával figyeltek fel azokra a különbségekre, emelyek megingatták 

az eddig szilárdnak hitt rendszert. Egy eltérés mára történelmi 

mult szempontdábál is volt a magasabb kulturáju államban 416 tör-

zsek és a többi között, amelyek közül néhány még napjainkban is k6-  

korszaki szinten 41. A kérdés lezárása mU nem történt meg, talán 

hosszu időnek kell eltelnie ahhoz, hogy minden a megfelelő helyre 

kerüljön. Abban az összes kutatók megegyeznek, hogy az indiánok mon-

goloidok, szőrtelenek, sárgásbarna arcbőrüek, szemük állása is emlé-

keztet az ázsiaiakéra. 

Bizonyos kételkedést, bizonytalanságot az eredet körül is lehat 
1. 

találni. Marczali 	vagylagosan tartja csak ázsiai eredetűnek az 

indiánokat, a népek tarka csoportjából létrejött külön tipusnak: 

"Akár ez Ázsiából jövő mongol törzsek alakultak át külön ethnográ- 
t 

fiai egységgé, akár e főniciaiek, karhagóiek és normannok a népes-

ség alakulásához és műveléséhez, bizonyos, hogy az uj világban szin-

te annyi fokozata volt található az emberi életmódnak és kulturának 



mint ez óvilágban". 
.Az indiánok multja, az inka államot is beleértve, az aztékok, 

mayák is foglalkozatták a kutatókat: A néprajztudósok buvárkodtak 

legszorgalmasabban az indián multban, de sok törzs élete, mely fon-

tos volt, vagy lehetett volna; nem ragadta meg a figyelmüket. Nem 

kisérelték meg valamiféle rendszert felállitani az indiánok megis-

merésére, ez egyes különbségek feltárására. Az indián multat össze-

függéseiben nem ismerték. A földrajzi elnevézésekkel kapcsolatban 

is kezdték kutatni az indiánok életét. Mega a földrész neve is ál-

lítólag a mosquito indiánok Americ szavából keletkezett, amely hegy-

láncot jelent; az elnevezés okaként számba vehető, s ez az elterjed- 

tebb: Amerigo Vespucci neve is,  Waldseemüller kartográfus terjesztet-

te el az egész világon. Ilyen indián név a'Parana, amely nagy fo-

lyót jelent, Quayaguil a deltában élő quayas törzsről kapta a nevét, 

Mexikó, / mexitlico - hadurvárosav°/. Mindezek az elnevezések állan-

dó és régi kulturák jelenlétére mutatnak. 	 . 

Tekintsük át ezután, hogyan ismerték meg  az  indiánok multját? 

A/ Mayák, aztékok megitélese. Az irántuk való vonzódásban nagy sze-

repet játszottak azok az elterjedt legendák, amelyek a Sirokban el-

helyezett mesés kincsekről szóltak. Egy, a sajtóban megjelent tudó-

sitás arról adott hirt, hogy a mayák és aztékok ősi vallása mpstanáig 

öröklődött a kiválasztott családban. Egy másik pedig arról irt, hogy 

Mexikóban Tres Zapotes állam határában egy ősi, kőbe vésett ember- 

főre akadtak, amely észrevehetően hasonlitott a hondurasi és quate-

malai faragásokra/2/ ; egy ujabb pedig azokat a kudarccal végződő ki-

sérleteket idézte, melyek során a maya történelem korszakolását pró-

bálták meg elvégezni/ 3/, 	. 

Ezt a meglehetősen szegényes képet egészitették ki a történészek 

nézetei. Aliberális Marczali Henrik / 4/ a " birodalom" kialakulásáról 
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ugy vélekedett, hogy a nagyon szegény, szolgasorban 416 aztékok, 

akik jóval harciasabbak voltak a koábban letelepült népeknél lei- 

gázták őket. Idővel' meiveltségüket átvették, és tapasztalataikat fel-

használva épi.tették ki államúkat. Marczali rámutatott, hogy az azté-

kok tulajdonképpen sohasem lettek' 'grai a meghóditott népeknek, a 

toltékok és szövetségeseik nehezen törték az általuk primitivebbnek , 

durvábbnak tartott aztékok uralmát, és csak az alkalomra várták, 

hogy lerázzák az elnyomást. Marczali elitélendőnek csak az ember-

áldozat szokását tartotta, fejtegetésében kitért arra is, hogy a 

spanyolok sikereiben a gyűlölködő / az  aztékoknak csak nemrég meg-

hódolt / népeknek nagyobb része volt, mint a spanyolok bátorságé-

nak, vitézségének, 

uiwnpi If Hajnal  / István  Egyetemes történetében foglalkozott az 

aztékok  és mayák históriájával. A szellemtörténeti irányzattal szem-, 

ben fejlesztette ki a  maga s 'ajátségos, önmaga által materialistá-

nak tartott tudományos elméletét, amelyben élete végéig feltétle-

nül hitt/5/. Hajnal gazdaságföldrajzi érvekkel indokolta a közép-

amerikai civilizáció aránylag magas fokét. Ez szerint a keskeny, 

összekötő földrészen 416 népek tudatában sürüsödik mindaz a tapasz-

talat és kultura, amelyet észak és dél halmozott fel. / Példának 

az ókori egyiptomi, mezopotémiai'kulturékat emlitette, amelyek 

szintén összekötő kapcsot jelentettek,/. A " hid " népei azt a sze-

repet játszották, mint Ázsia belsejének félnomád társadalmai: "Időn-

ként felületes, de nagy fesztőeredü, zsákmányra, úralomra törő szer-

vezetekbe egyesülve szoritják a magasabb kulturák népeit egységek-

be, és foglalják el 6ket."/6/ Közép-Amerikában a természettől nem 

valami megáldott területen 416 népek kulturáját az aztékok fejlesz-

tették ki. Szerepük nem annyira a hóditás, mint inkább az államszer-

vezés, a szétszórt és sokféle népet az aztékok szerezték állammá. 
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Ez az állam-modell a városállamokra emlékeztet, de a rörzsek, nemzetsé-

gek is fennmaradtak, és ezek alkották a közigazgatási egységeket is. 

Hajnal az azték államot lényegében "despotikusnak" látta, mert kü- 

lönösen a lázadást beintették. A lázadót, vagy lázadókat "egy-egy 

azték urnak, vagy közintézménynek adták át eladható tulajdonul; min- 

/7/ Fennállott a rabsbol asá intézménye den rangtól megfosztva". 	 g g 	nye  

is, a rabszolgák hadifoglyokból és " önmagukat áruba bocsátó " em-

berekből kerültek ki. Hajnal leirásában egy jól szervezett állam ké-

pe bontakozott ki, kiterjedt apparátussal, állandó törvényszékkel, 

katonai hatóságokkal, utakra, raktarárakra épülő gazdasági élettel. 

Megállapitotta, hogy ez a kultura a kőkorszak szintjénél ,.magasabb-

ra nem jutott el, annak egy sajátságos, a matematikában és a müvé-

szetekben.kiemelkedő alkotásokat létrehozó válfaja volt. Az emberál- 

dozat szokását, amelyet elitélt, a "primitiv, merev intellektualiz-

mus" rovására írta, amely kérlelhetetlen, kegyetlen törvényeket kény-

szeritett a népre. 

Nagy Béla . a felfedezőkről irott könyvében /8/  lényegében . ugyeaazt 

a képet rajzolta az aztékokról: Harcias törzsek, amelyek leigázták 

az ősi mexikóiakat, átvették műveltségüket, a vallásuk megkövetelte 

emberáldozásnak is buzgón eleget tettek. Egy ponton tért el Marczali-

tól, abban, hogy szereinte a toltékok megadással tűrték a bitorlók 

uralmát, és egyetlen reményük az volt, hogy eljön majd egyszer a 

megváltójuk, a nagy Kvecalkoatl. Mindketten ennek, a fehér ember 

megjelenését jósoló legendának nagy jelentőséget tulajdonitottak, 

mert ez döntően befolyásolta az indiánok magatartását. 

Az egyes lexikonok megfelelő szócikkeit átnézve /9/ az aztékok 

itt is mint államalaoitók, ill. államszervezők szerepeltek. Ezt az 

államot birodalomnak, hol választó királyságnak, sőt katonai monar-

chiának nevezték el. Az államforma sokféle sokféle megfogalmazása 
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arra utal, hogy leginkább az európai kategóriáknak legmegfelelőbb 

formához hasonlitotték az aztékok országát, ahol, mint minden szer-

vezett  formában élő népnél megvoltak ez államiság szükséges formái. 

A közös vonása ezeknek a leirásoknak ez, hogy egyöntetűen hangsu-

lyozták az aztékok hóditó voltát, harciasságát és szervezező kész-

ségét. Ezt nemcsak az irányitási rendszer leirásakor emlitették, 

hanem akkor is, amikor a közigazgatásról, vagy az utak és közleke-

dés állapotáról irtek. További erény volt az aztékok művészetek és 

tudományok iránti érzéke ., matematikai és csillagászati ismereteik is. 

A Révai Kislexikon "Amerikai ósmiivésze±" cimmel 6 képet közölt, ezzel 

némi fogalmat alkothatott az olvasó a rendkivül gazdag közép-amerikai 

művészetről. A lexikon-cikkek lftnmkkus tömörséggel intézték el e 

birodalom bukását,a spanyol hóditásban / rendszerint egy mondatban 

irtak erről / jelölvén meg a kulturák pusztulását. A két nép közöt- 

ti kapcsolatokra cák homályos célzások vannak. Az Uj Lexikon szó-

cikke szerint a primitív azték /nahuatl/ képirást a mayák fejlesz- 

tették ki " majdnem irásjegyekké ". A fejlettségi szintet meghatá-

rozandó, a civilizáció fokát a spanyol hóditás idején a k6 és fém 

korszak határán állónak tartották. A mayáknál szinte kizárólag az 

időszámitás fejlettségét és írás aránylag magas fokát hangsulyozták, 

a rendkiviil bonyolult, sokáig megfejthetetlennek tartott irásrend-

szerről helyesen állapitották meg, hogy a kép és hangirás közötti 

átmenetet jelentette. Az irással azért foglalkoztak viszonylag bő-

vebben, mert ennek megfejtése nagyban előrelenditette volna a tudo-

mányos kutatást. 

Az idézett magyar szerzők a civilizáció tényét nem vitatták el 

az aztékoktól 48 a mayáktól. Az államiság egy meghatározott fokára 

eljutó népekről egészében nem rajzoltak kedvezőtlen képet. 



Loí'&é.Bertrand francia kulturtörténész 	Spanyolország története 

c. köriyvébén a civilizáció tényét is elvitatva a közép-amerikai né-

pektől igy ir: " lehet-e civilizáltaknak nevezni a mexikóiakat, akik 

gyerekes heroglifákat használtak, sem állattenyésztésük, sem kerté-

szetlik, sem mezőgazdaságuk nem volt, akik még a kerék c. találmányt 

sem ismerték. S voltaképpen még a vaskorszakhoz sem érkeztek el, ahol 

az ember alig volt több a négylábunál, ahol embert áldoztak, s emberi 

huspiacokat tartottak Tizemben?". A kép másik oldala ez, hiszen az 

aztékok valóban ismerték a vasat, gazdasági életük is más volt , 

Az, hogy európai értelemben vett állattenyésztés nem volt, önmagában 

még nem1;iamonyitéka a primitivségnek. Az emberáldozat elitélése 

még'keményebben történik meg.  Ez  volt az a vallási motivum, amelyet 

áz irók elitéltek, és borzalommal emlegettek.  Bertrand azonban  ezt 

a képet azért rajzolta, hogy a későbbiek folyamán a gyarmatositó 

a panyol állam "valódi" civilizációt, államot teremtő szerepét, szin-

te misztikus küldetését jobban kihangsulyozza. 

Az inkákról alkotott megállapitásokkal összehasonlitva a mayákról, 

aztékokról alkotott kép szegényesebb. A kutatók Cortez kapcsán fog-

lalkoztak leginkább a körnép-amerikai népekkel. Állandóan visszatérő 

érvlik az volt, hogy a spanyolok pusztitása miatt alig meredt fenn 

tárgyi vagy egyéb emlék, igy beletörődtek a helyzetbe. 

B/ Az inkák 48 az inka álláma 

Az inkákról az egyik sokat vitatott kérdés az eredet  volt.  A 

Tolai ViláglaBja egyik cikke szerint eredetük a mesék homályába 

vész. Az őslakó indián törzsek kulturája már fejlett volt, amikor 

az inkák leigázták őket. Általános nézet volt az, hogy az inkák nem 

ugyanahhoz a fajhoz tartoztak, mint alattvalóik, és erőszakkal sze- 

rezték meg a hatalmat. Az állemberendezéat a liberális Marczali és 
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magát matérialistának vallóajnal egyaránt boldognak, szinte idil-

likusnak látta. /12/  Hajnal szerint az inka e . " nép atyai gondozá-

sát " vállalta és gyakorolta inkább, mint a fölötte való uralmat; 

Marczali pedig a " patrarchális'`"uralom atyai gondoskodásáról" be-

szélt. Alapja ennek az, hogy a jól szervezett állam minden dolgozó-

jának megadta a megélhetést. Az inka állam megitélése pozitiv, sőt 

talán tulzottan rózsaszin is, mert Hajnal pl azt irja: Az általá-

nos, egyenlőséges jólét mellett a nép elégedetten, sót boldogan 

morzsolta egyik napját a másik ut$.n. A "jólét" magyarázatát a sz4o-

ruan kezelt, de nagy eredményekre támaszkodó öntözéses földmiivelésv 

ben adták meg, amely korlátozta ugyan z esetlegesen az egyéni sza-

badságot, de meglehetősen biztos megélhetést jelentett. 

A lexikoncikkek különféleképpen itélték még az inka államot, és 

a fent idézett történészek állitásával ellentétben nem a megélhetés 

biztonságát, hanem az állam kényszeritő szerepét hangsulyozták. A 

Révai Nagylexikon/13/a rendkivifl rövid, dióhéjban összefoglalt ere-

det leirása után teokratikus alapon álló abszolutisztikus moarchia 

megjelöléssel irt az inka államról. A megjelölés oka az európaihoz 

hasonló ismérvek alapján történt: a legfőbb világi és egyházi hata- 

lom az inka személyében összpontosult. Ez leginkább az abszolut 

monarchia leegyszeriisitett, néhány hasonló vonás alapt.án megrajzolt 

képéhez hasonlitott. Vagyis európai történelmi.kateg5riák hozzái-

domitása volt e tőle nagy mértékben eltérő latin-amerikai társadal-

mi formákhoz. Az Uj Lexikonban /14/  az államrendszert despotikusnak 

nevezték az uralkodási torma alapján. Ez egyszemélyi, szinte misz-

tikus uralom. Gazdasági téren pedig államszocializmusról beszéltek. 

Hogy mit értettek ez alatt a fogalom alatt, azt Júhász Vilmos/13/ 

/6 a cikk szerzője/, müveiben részletesen nem fejtette ki csak át- 

vette. 



- 19 - 

Irásaiban a néprajmtudomány és a kulturtörténet, a vallástudomány 

és a vallástörténet szintézisére törekedett. Az egyig prekolumbi-

ánus kulturát .alapósan , mindenre kiterjedő figyelemmel tanulmányoz-

ta. A feldezésekről és a gyarmatositásokról szóló elemzéséből kima- 

radt annak a gazdasági háttérnek a leirása,•amely meginditotta a fel-

fedezéseket, elinditotta a spanyolokat és a portugálokat a messzi 

tengerek felé. Juhász könyve a ftlyamatot ragadta meg,, ahogyan a 

spanyolok urrá lettek az indiánokon,. A történelmi folyamatokat egy-

mással kapcsolatban  alló arakaratok láncolatának tartották Irracio-

nalista felfogásában az egyéniség és annak belső tulajdonságai dön-

tőek a történelemben./A történelmi eseményeket nem lehet sem egy 

nép, sem az egyén szempontjából ugy értékelni, hogy azok az elha-

tározás, elszántság következményei./További példa: a spanyolok meg-

jelenésekor az inka,a legfőbb akarat hatalma megszünt, ezért biro-

dalma széthullott. Az inkák Juhász szerint valahonnét a tengerpert-

r6l.jöttek a felföldre, az ősi aymara kultura területére több hulláin- 

ban. Ennek a máig vitatott, de  az indiánok mitológiájában is sze-

replő jelenségnek titmkzatos., s misztikusjelentőséget tulej 

donitott. Érdemes ezt i s  megfigyelni, hogy egy, az aymaráknál maga-

sabbrendű csoport érkezett, az iró azt sugallja, hogy kgyy kis, zárt 

kaszt jött.: "Isteni öntudattal rendelkező, messziről  jött nemzet- 

ség, vagy harcostársak kis csoportja, nagyon zárt titkos társulat, 

amely biztositja tagjai számára ez állandó kapcsolatot a legyőzhe- 
tetlen életerővel; félig öntudatlan örökletes elvek , az uralkodás 

müvészatéról, ez volt az inka birodalom' i1 A történelemben 

eddig megfelelően nem bizonyitott tények alkalmasak voltak külön-

féle magyarázatokra, ez szellemtörténeti szempontu indokolás. A 

spanyolok lelkivilágának elemzésihez hasonlóan az inkák marokny i . 

csapata először nyilvánvalóan csak felsőbbrendűségével tudott hat- 
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ni a  számban fölényben lévő aymarákra; később pedig erőszakos intéz-

kedésekkel biztositotta hatalmát. A már emlitett elméletnek felelt 

meg az is, hogy Cuzco volt a központ, ahonnan az  inks  akarata és 

később hatalma is kisugárzott. A lakossága két nép keveredéséről 

az dérült ki, hogy az aymara fejedelmek titulusa,a Manko személynév 

lett, a második név, a Kapak viszont kecsua nyelven jelent uralkodót. 

Manko; Kapak volt a legendák szerint az elsó inks, később az ural- 

kodók nevében megtalálható a két név Ualamelyike. Az egész népre 

vonatkozó lelkiség abban 611, 	irja - hogy egy erőszakos, mindent 

meghatározta szellem rabszolgaságában sinylődnek, ez magyarázza meg 

kedélyviláguk alapvetően komor voltát is: " Homályos, erős vágya-

kozást éreznek a megváltó jelenség eljövetele, az égbe távozott 

istenek ujabb földi megjelenése után ". /17/Ezt használják ki a  spa-

nyolok hóditá@ 'RQ de " ezek a népek a spanyolok megjelenése nélkül 

is belsőleg pusztultak volna el. "/ 18/ Minderre azonban nincs bi-

zonyiték. Juhász társadalomfilozófiai fejtegetéseiben a napkultusz 

is  fontos szerepet töltött be. A Napkultusz a polinéziai, japán és 

még távolabbi arisztokratikus uralmak magasabb fokon való meguju 

lása az ősi totemisztikus közösség naptiszteletében. A tudományról 

megállapitotta, hogy azt alapvetően befolyásolta az, hogy az inkák-

nak nem volt irásuk. Ez vitatott kérdés most is. 

A spanyol hóditást közvetlenül megelőző korszak ismeretében a 

birodalom bukása ismét szellemi tényezők következménye. Az, hogy 

Manko Kapak elfordult környezetétől," Az uralkodó nem akarta felál-

dozni rendszerét annak a törvénynek, annak a vallásnak, amelynek , 

többé nem tudott hinni." /19/Az uralkodó hitének megrendülése volt 

ez oka a birodalom bukásának; a két testvér,  Atahualpa és Huascar 

viszálya csak a következmény. Hunyna Kapak 1525-ben halt meg, a 

spanyolok bejövetelekor a testvérek közötti viszály állandó volt. 

A spanyol hóditás a keresztény eszmék megcsufolását is jelentette, 



- 21..- 

A  katolikus  vallás terjesztése csak az egyik eszköze volt az arany-

kutatásnak, aspányolok legfontosabb céljának: f2 

n Az öldöklő, rabló, mumiákat és templomokat fosztogató, hit-

szegő katonák viselkedésében a szeretet és könyörület példáját 

nemigen lehetett észrevenni. "201 
Juhász Vilmos képét az inkákról a következőkben lehet össze-

foglalni:' Minden ' történelmi esemény és tény magyarázatában szinte 

kizárólag a szellemi tényezőkre hivatkozott. A gazdasági jelensé- 

geket az állam fejlődése és kulturája szempontjából nem tartotta 

fontosnak, számára elsődlegesek a szellemi tényezők voltak. Esze-

rint a spanyolok a korszellem hatására indultak el az Ujvilágba, 

akaratukkal és felsőbbrendüeégükkel győzték le az indiánokat; 

akik  azért buktak el, mert az uralkodó ideológia felbomlásának ., 

kezdetén érte őket a spanyolok támadása. A szellemtörténet eszmei 

készletéből azokat emelte ki, amelyek  megkönnyitették az inka kul- 

tura magyarázatát, igy azt, hogy az egyes nagy emberek bels ő  vi-

lágának változásai maguk után 1 unják kokö 'k változáséit is. Igy az 

inks a  legfőbb szellem erejével tartja egyben birodalmát. A spanyo-

lok és az indiánok harca két ellentétes eszmei.világ fanatikus ösz-

szecsapása. Szellemtörténeti szemlélete egyházellenességgel, de 

nem vallásellenességgel szineződött. 

A szellemtörténet ideolágiaikéképével ellentétes felfogást 

képviselnek azok a nézetek, amelyek az inka államban államszocia- 

lista, vagy kommunisztikus tendenciát véltek felfedezni. 

Garcilaso de la VeRa 1609-ben irt Commentarios Reales kiadá- 

sának előszavában Halász Gyúla tollából találkozhatunk azzal a kor-

ban meglehetősen elterjedt s'zemlélettel, amely a távoli népek állam-

berendezését, társadalmaát európai szempontok szerint próbálta meg-

itélni. Az inkákat a történészek nagy része ez azték állammal a- 
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zonos azintiinek vélte, mások pedig az un. államszocializmus esz-

méjét kisérelték meg felfedezni benne. E nézet kialakulásához az  

szolgált alapul., hogy az  inks  nagy politikai hatalommal rendelke-

zett ., sőt a szabad fejlődés lehetőségét is a tulméretezett állam  

akadályozta meg. A gazdasági életben az állami munkakényszer do-

minált. Az állam jellemző vonásai Halász felfogásában: a tulajdon-

jog és az  egyéni szabadságjogok hiánya. 	
: 422/  

Ugyancsak az inka államról irt röviden Cholnoki Jene.  Szerinte  

az inks állam létrejöttének egyik fontos feltétele a kecsua nyelv
. 

volt, amely a több dialektusban beszélő népeket egyságeesországba 
 

szervezte. Ezt az államot a szerző "kommunisztikusnak" nevezte, a-

hogy irjas"közigazgatásuk, állami berendezkedésük teljesen kommu-

nisztikus volt". Milyen jegyek alapján vonta le az iró ezt a kö-

vetkeztetést? Az egyik ismérv az ingatlan magántulajdon hiánya volt.  

Emlitést tett  az un.  faluközösségről, ahol a földet a lakosság csak  

használatra kapta meg. egyenlő mértékben. Az inkának és a hivatal-  

nokoknak külön volt földje. A felesleget közösen osztották el. Az  

isteni hatalmu inkák /akik igazságosak és bölcsek/, a  néprajongá-

sig szereti, és vallásos tisztelettel övezi őket. Tehát á tulajdon-

tól és a szabadságjogoktól való megfosztás háttérbe szorult, és in  

kább egyszemélyi teljhatalmu diktaturát azonositottak az inka állam-

mal, amelynek egyik ismérve a mozdulatlanság, a fejlődésképtelenség.  

A fejletlen gazdaság és .e közösen szerzett anyagi javak elosztása,  

a primitiv munkaeszközök termelése alapján létrejött társadalomkép  

erősen leegyszerüsitette, vulgarizálta a marxista. filozófiának az 	 ~  
ázsiai termelési módról kialakitott nézeteit. /23/ Az azonos ismér-

vek: az ázsiai termelési mód kialakulása és fejlődése sajátságos  

termelési körülményekkel kapcsolatos, a föld a faluközösség tulaj-

dona, a parasztok csak birtokolják. A többletet levonja tőlük az  

állam, és hivatalnokok sajátitják ki a hierarchia szerint.  Az  ellen  
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tétek a termelők és a hivatalnok osztály között állnak fenn. A 

társadalmi strúktura mozdulatlan. Ezeket a jegyeket figyelembe 

vévé jellemző, hogy ugyancsak az ázsiai termelési módnak egyik 2 
jellemző vonását összefüggéseiből kiragadva tette meg Hajnal és 

Marczali idillikusnak. Ezta faluközösségi formációnak nevezhető, 

sajátságos termelési módot azonosították a szocializmussal, il-

letve annak leegyszerüsitett, revizionista, támadó élü változa-

tával. Látszólag a közösen szerzettt anyagi javak elosztása és 

a primitiv munkaeszközök alapján létrejött társadalom hasonlí-

tott a szocialista államhoz, ez azonban a hasonló., de nem az 

azonos jegyek alapjánmtörtént. Ily módon a következtetés sem le-

het helyes, mert a szocializmus éppen a termelő erők és termelé-

si viszonyok magas fejlettségén alapul. A "szocializmus" amelyet 

leirtak, Cholnok* éS Halász mint gazdasági formát megfelelően 

értékelni nem tudott, ' az egyéni tulajdontól és egyéni szabadság- 

jogoktól megfosztott emberek közösségének, államának állitották 

be. Mivel a történetirók a nép és uralkodó rétegek összecsapásé-

ról, harcáról nem tudtak, ez a jelenség alkalmas volt az osztály-

béke propagálására is. 	. 

x x x x x x x x x x 

A korszakban megjelent forditásokben /24/ az indiánvédő 48 

a vele ellentétes nézetek egyaránt helyet kaptak. Garcilaso de 

la Vega müvében az irót az indién$ártinak ismertük meg./25/ Az 

indiánokat kedvező fényben mutatta be. Icását olvasva Amerika ős-

lakói távol állnak attól a vadembertől, amellyel a snpnyol szerze-

tesek leirásai alapján látnánk az indiánokat. Könyvében annak az 

ősi törekvésnek cáfolatát kisérelte meg, amely a leigázott népe€ 

ket a hódítás igazolására és saját szerepük jobb beállitása érde 
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trében primitivnek r  alacsonyabbrendiinek mutatta. Amennyiben elfo-

gultság van művében,• ez valószinti azonos azzal az érzéssel, amelyet 

minden ember érez, ha elnyomott, leigázott népekről hall.. Az iró 

az inkák államát az Itáliában megismert olvasmányélmények hatá-

sára kialakitott eszményi állammal azonositotta, amelyben az in-

kák az uralkodók, .a legfelsőbb lény sugallta rendet valósitják meg. 

Műve szájhagyományon alapult, nem lehetett mindenütt pontos az ese- 

mények előadásában sem, mivel az inkáknak írásuk nem volt, a multjuk 

körüli vitát sem a spanyol hóditás után, sem később nem lehetett 

megnyugtatóan lezárni. A szerző megkisérelte az inka és a spanyol 

civilizáció valamilyen szintézisét megteremteni. Maradandó értéke 

a visszafogott, de mégis elég éles szembefordulása'a népeket, kul-

turákat elpusztit& höditással. . 

Garcilaso de la Vega művével ellentétben José de Acosté könyve 

tükrözte az inkák vallásáról azt a vitát, amely róluk és államuk-

ról folyt. A kötetben közölt részlet a "Historia natural y moral . 

de las Indias" c .. művének ötödik könyvéből való. Az előszó azt is 

megjegyezte, hogy müve évszázadokon át nagyon népszerű volt. Acos-

ta harcos és vakbuzgó jezsuita, aki mereven elutasitott mindent, 

ami nem keresztény. J61 ismerte az inkák vallását, és annak elle-

re, hogy teljesen elit'őlően beszélt róluk, mégis megőrzött valamit 

szertartásaikból. Felfogása szerint, amely a spanyol hóditást iga-

zolni és szépiteni kivánta, az inkák belátták, hogy h kerszténység 

az igazi vallás, ás önként alávetették magukat neki . 

A forditásokban megtalálhatók az indiánvédő és a spbinyolok ural-

mát, intézkedéseit igazolni próbáló nézetek. Az inka állammal kap-

csolatban ezek nem teljesedtek ki, a forditásokban az egymással el-

lentétes nézetek jelenléte azt is jelentette, hogy több nézőpontból 

próbálták megközeliteni a spanyokok és az indiánok viszonyát. Ez 

a kép a felfedezésekről és a konkiszáról szóló művek gondolataiban 
válik teljesebbé. 
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2. A felfedezések, a konkiszta, a gyarmati korszak.  

A/ A  felfedezésekről  szóló irások számos megoldatlan részlet el-

lenére ebben a korszakban is az érdeklődés középpontfiában állot-

tak. Az emberiség negy vállalkozásáról szóló híradást nemcsak  a  

szakma, hanem a közönség is szivesen olvasta, noha bizonyos ismét ; 

lődéseket, azonosságokat nem tudtak elkerülni. Nem a felfedezések 

gazdasági ds politikai kihatásait vizsgáltak Európában és Latin-

Amerikában, az érdeklődés középpontjába a felfedezők személyét . 

állitották. 	 : 

Juhász Vilmos szerint /26/ az arany árának hirtelen emelkedése 

vezetett a felfedezések megindulásához. A nyugati államok kényte-

lenek voltak Kelét felé fordulni, de eredeti utvonalukat /Afrikát/ 

az iszlám hóditásai zárták el. A szellemi tényezők Pedig:  a rene- 

szánsz által elvilágiasodott kereszténység világhóditó eszmék félé 

fordult, és szembe találkozott az iszlám ugyancsak a hóditást cé-

lul tűző fanatizmusával, amelynek viágföldrajzi horizontja meg-

leh'tősen széles volt. Juhász óvatosak utalt azokra a hirekre, a- 

melyek szerint nem a spanyolok 48 portugálok voltak az első hajó-

sok, aki elérték az Ujvilég partjait, hanem ir és baszk hajósok, 

ők azonban felfedezésüket titokban tartották.Az iró a felfedezések 

okai között emlitette azt a nagy tárdalmi átalakúást is, amelynek 

jelel a hűbériség és lovagság bomlása, a parasztág fokozatos 

hanyatlása voltek.A felfedezések megindulását elősegitették mind-

azok a technikai vivmányok is, amelye k . lehetővé tették a hosszabb 

távuhajózást. A történészek szinte mindegyike e felfedezések 
. 

egyik fő motivumának a vallásit tartotta, vagy a vallási köntös-

ben megjelenő államérdeket. Spanyolország 7 évszázados küzdelmet 

vivott az mohamedánokkal, igy a felfedezésekkel akart rájuk csa-

pást mérni India megismerésével; ill. a közvetitő kereskedelem 



,.. 	 --26- 

monopóliumának megszerzésével: 

" Tengerész Henrik szervezte meg a •vállalkozásokat, Af-

rika ismeretlen nyugati partján a mórok hátába akart kerülni, 

a régi irodalom alapján János papnak legendás keresztény orszá-

gát felkeresni. / Abesszinfa?/ Egészen Indiáig elhatolni, és 

ezzel .a pogányok kezéből kiragadni az orientális cikkek és fü-

ezerek közvetitő kereskedelmét." /27/ /Hajnal ./ 

" Még az irányt is az iszlám elleni küzdelem hagyományi 

tűzik ki, Kelet elérését." /28/ /Marczali/ 

Nagy Béla Tengerész Henrikről azt irta, hogy már 19, éves 

korában sikerrel harcolt a mórok ellen, és 6 adta az ötletet is, 

hogy " ®z iszlám megkerülésével kell Afrikába eljutni'" /29/. 
t 

Marczali még a porugálokat'is kedvezőbben itélte meg, mint a 

spanyolokat: "Mivel e portugéll nép nagy gyarmatot nem alapitha-

tott /Marczali valószinü figyelmen kivül hagyta Brazíliát/, meg-

elégedett a főpontok biztositásával és a kereskedelem monopóliu- 

mával". /30/ Más szempontokat tartott szem előtt Cholnoky Jenő 

a felfedezésekről irőtt művében. /31/ Erősen elfogult a spanyo- 

lokkal és a portugálokkal szemben, és ez adja meg műve alaphangu- 

latát: " Nem tudom elmondani, hogy micsoda keverék a spanyol és 
t 

a porugálus, de annyi bizonyos, hogy nagyon szerencsétlen és i- 

gen sok tekintetben antipatikus lelkületű nép. A portugálusok 

lettek a legkegyetlenebb, leggonoszabb rabszolgakereskedők, 6k 

bántEk a bennszülöttekkel a legkegyetlenebbül". /32/ A vallási 

fanatizmus is itt rombolt a legtöbbet. A felfedezések leirása ad 

alkalmat nacionalista érzelmek kifejtésére is. Ebben a könyvben 

iris, hogy " Juliánul barát volt az a kő, amely a felfedezések 

lavináját meginditotta". /33/ 

Cholnoky elfogultsága a fekete legenda hatását tükrözte. 
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Ez a szemlélet több forrásból•táplálkomik. Többek között a Német-

alföldön elkövetett  kegyellenségekről, szóló hirek, Las Casas ön-

leleplező szándéku műve e spanyolok gyarmatokon elkövett kegyet-

lenségeiről. A fekete legenda táplálkozott azokból ez itáliai hu-

manisták által közzétett iratokból is, melyek szerint a spanyoltik 

kegyetlen, gőgös, pompakedvelő, nem tiszta feju /utalás az arabok-

kal való több évszázados kapcsolatra /, vérszomjas, ugyanakkor 

szerencsétlen.sorsu nép. /34/ Az itáliai források több szempont 

hatása alatt alakitották ki negativ véleményüket, ebben az Itáli-

ába menekült zsidóknak, kerészténnyé lett araboknak is volt része. 

További alapja a spanyolok itáliai háboruskodása volt, amely a 

kegyetlenséggel azonositottak. A fekete legenda kialakulását'se-

gitette az  itáliai gazdasági élet és a nemesség háttérbe szoritá- 

sa, valamint az Itáliában is tevékeny inkvizició. A fekete  legen-

ds  német változatában a lutherizmus, az V. Károly császár hatal-

mától és a spanyolok befolyásától való félelem dominált. 	. 

Az itáliai humanisták magatarása nagy mértékben hozzájárult 

a fekete legenda kialakulásához és elterjedéséhez,. Az olasz humá-

nisták spanyol-ellenességében szerepet játszott az, hogy az elara-

bosodott hispán kulturát az antik és keresztény kulturával össze-

hasonlitva alacsonyabbrendünek tartották. A hidalgismot, a hidel-

go magatartást mélységesen elitélték, ez sok ellenkezést váltott 

ki az olaszokból. Ezt még csak fokozták a diplomácdai uton szer-

zettértesülések a hihetetlen mennyiségü amerikai arany és kincs, 

és az anyaországban tapasztalt nyomor közötti ellentétről. Mindezek 

az eszmék befolyásolták a magyar szerzők véleményét is, legszembe-

tűnőbb ez Cholnokinál, ahol nyilt spanyol.és portugál ellenesség-

ben fejeződött ki-. 
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B/ A Kolombusz kép. Amerika felfedezőjének és cselekedeteinek 

megítélése nem egyértelmü. Már a XIX. században is foglalkoz-

tak személyével. Ezek közül kiemelkedett Danielik János köny-

ve /35/. Danielik az elsők között kisérelte meg nagyobb adat-

mennyiség birtokában megrajzolni a Kolombusz portrét. Könyvének 

célját igy határozta meg: " Ismereteket terjesztő és igy oktat-

va mulattató, vagy mulattatva oktató irat akart lenni." Érde-

me elsősorban a tájékoztatás. Nagy•Ilapossággal, körültekintés-

sel megirt könyvében a hajózás történetével7 . az ókori ismere- 

tek rövid vázlatával is szolgált. Gazdag jegyzetanyagában szin-

te pedánsan magyarázott meg minden tárgyával kapcsolatban álló 

ismeretet. Szemlélete konzervativ katolikus. A gyarmatositás 

kérdései sem kerülték el a figyelmét. Kolombusz egyéniségének 

legfőbb vonását képzettségében látta. Azt irja, hogy Kolombusz 

megfelelő öntudattal rendelkezett ahhoz, hogy egyéni elképzelé-

seihez makacsul ragaszkodjon. Kolombusz alapvető jellemvonásá-

nak a mély vallásosság mellett a béketürést tartotta. Ezzel da-

colt Kolombusz csaknem 20 éven át a tudományos élőitéletekkel, 

a kortásrsi elfogultsággal, és a  sors  viszontagságaival. Köny-

vének értékét emelte, hogy tájékoztató bibliográfiát közölt a 

Kolombusz-irodalomból. 

A másik munka /36/ műfaji határozatlansággal megirt, elég 

alacsony szinvohalu Kolombusz életrajz. Regényes formában pró-

bálta meg ismertetni az életrajzot, a misztikus vonások kihangsu-

lyozásával. Inkább mentegető, dicsérő semint tárgyilagos esemény-

történet; a titkos sugallat áll a középpontban. Kolombusz hisz a 

nagy küldetésben, élete a biztos egyéniség vergődése a kicsinyes, 

rosszindulatu környezetben. Egyedüli támogatója Izabella, Ferinánd 
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gyanakvó, zsugori - és hálátlan. Helyesen mutatott viszmnt helye-

sen mutatott rá arra, hogy az udvar elhidegülésében Kolombusz 

hibáinak is nagy szerepe volt, gyarmati kormányzása a zürzazvar, 

az anarchia és az indiánokkal szembeni kegyetlenkedeés jegyében 

beltt el. 

A jelen korszakban e róla kialakitott kép nagyobbrészt 

pozitív, a hangsuly mindenek előtt a vállalkozás nagyságán, a-

zon a világtörténelmi fordulaton van, amelyet az Admirális /no-

ha tévedéséhez ragaszkodott/ vághez vitt. , 

Gholnoki azt irta-/a7/, hogy Kolombusz főként mint hajós 

csodálatra méltó, mert hosszas tanulmányok után hajtotta végre 

tettét, bebizonyitott egy elméletben már elismert, de  a gyakorlat- 

ban még nem igazolt tételt, hogy a Föld gömb alaku. " Kolombusz-

nak ez a gondolata egyike a legngigyobb hatásu történelmi gondola-

toknak, mert semmi sem alekitotta át olyan hirtelen és olyan a-

laposan az emberek gondolkodását, mint ez a gondolat éss ennek 

igazolása. " /38/ Kiemelte azt a hasznos tévedést is, hogy Tosca-

nelli az Indiákig 1100 spanyol marföldre /8663 km/ becsülte a tá-

volságot, a valóságos 3000 mérföld / kb 24000 km / helyett. Mind- 

ez segitette e hajózást, mert a távolság ismeretében " dunai 

propellerjeivel " el sem indult volna. 

A vállalkozás nagyságát, Kolombusz emberi kiválóságát 

hangsulyozta Marczali , /39/, aki azt irta, hogy " Colombust láng-

esze vitte azon áldásos tévedésre, hogy Nyugat felé hajózva arány-

lag rövid uton elér Indiába ". 

Hasonló szellemben irt Nagy Béla /40/ " Valósággal meg- 

alapitója volt a spanyol világbirodalomnak." 
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	   István  /41/ Kolombusz képében is a személyes jó- 

tulajdonságok, az emberi nagyság domborodott ki, a felfedező 

nagy tudásvágya, szivós önmüvelése. A misztikus vonásokat is . 

hangsulyozta, Kolombusz vállalkozását "isteni küldetésnek, inspi-

rációnak" nevezte. Hajnal különösen, de a többi idézett szerző 

is Kolombuszt a körülmények áldozatának, a'meglehetősen kicsi-

nyes körülményekkel, környezetével hadakozó férfinak mutatja be, 

akikt azonban feltétlen tekinté ttisztelet,is vezetett. /42/ 

Személyét különösen rokonszenvessé tette az a körülmény, hogy 

még ebben .e•dicsőségben sem részesült, hogy az ujyvilágrészt ró-

la nevézték . vólna el. Juhász Vilmos Kolombusztól azt hangsulyoz-

. ta, hogy az Admirális egy kibékithetetlen ellentmondás áldozata 

volt, ;mert'meg karta nyerni a bennszülötteket a keresztény hit-

nek, uj keresztény világbirodalmat akart megelepozní, másrészt 

minél több kincset akart szerezni magának és spanyol királyi 

párnak. 

X X X X X X X X X X X 

A korszak forditásai közül figyelemre méltó Salvador de  

Madariaga  Kolombuszról 1939-ben irott müve. /43/ Az enciklope 

dia rövid értékelése szerint Madariaga ebben a művében is jelen-

tőset alkotott a spanyol fekete legenda ellen. A korabéli kriti-

ka igy irt: " Regényes korrajz. Bőségesen idéz Kolombusz napló-

jából. Forrásmüveinek gazdag anyagát leléményességgel és tájé-

kozottsággal csoportositje. Adatainak bonyolult tömegében is át-' 

tekinthető tömörséggel foglalja Össze mindazt a történelmi tudást, 

amely eligazit bennünket, hogy nyomon kövessük az eseményeket. 
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Azon buzgólkodik, hogy kimutassa Kolombusz zsidó származását" 

Madariaga szellemtörténeti felfogásu müvében a misztikus voná-

sokat hangsulyozta. A mitoszteremtés-abban állt, hogy Kolombusz 

az a kiemelkedő történelmi személyiség, aki szinte irányt aad a 

történelemnek. Azt irts, hogy " a történelem iránytűje Afrika 

felé mutatott ", és a halálos ellenséget, a mórokat legyőző spa' 

nyolok képzeletében mér Afrika megh6ditáse jelent meg. A birodal-

mi gondolat jelentkezése a spanyol hóditást erősen illuzionista 

nacionalizmussal ugy ábrázolja, hogy az civilizációt és kultu-

rát visz az észak-afrikai arabok közé. Kolombusz szerepe az: "le-

terelt egy hatalmas nemzetet természetes utjáról, kiszélésitetté 

a férfiszem határát e kor legféktelenebb vállalkozásain tul". 

Ennek a misztikának a jegyében áll bőséges adatokkal alátámasztott 

/helyenként tulságosan is aprólékosan részletező/ életrajzi esz- 

széje. Kolombusz minden cselekedete a nagy cél szolgálatában 

állt, névváltoztatásai, készülődése küldetésére, családi kapcso-

latai és egyéni érzelmei mind a " vonzó Kelet " elérését céloz-

ták. A misztikum kihangsulyozása az egyik, Zsidó volta a másik 

alapvető különbség a magyar szerzők és Madariaga beállitása kö-

zött. A történelmi visszapillantás végigvezet a zsidók - a spanyo-

lok szemében szinte kivétel nélkül negatív.-'szerepén, a Kolom-

busz család multján.'Az iró azt sugallja, hogy Amerika felfede-

zőS}ttlak'cselekedeteit az is vezette, hogy fajtája sérelmein ér-

zett elkeseredést, megaláztábást / Kolobbusztutazásának idejére 

esik a zsidók kiűzése / megtorolja. Madariaga bőségesen fejtegeti, 

hogy a muzulmán hóditás, a.m6rok 7 évszázados uralma és az e le-

hetőség, hogy ismét elfoglealják az országot, késztette a királyi. 

párt a döntő, és utóhatásában káros lépésre. Ennek a motivumnak 

az állandó napirenden tartása bizonyos politikai aktualitással 

birt. 	 . 
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Ma ariaga a nagy felfedező származásának és u a:. emberi nagysá-

gának kihangsulyozáséval tiltakozott az antiszemitizmus ellen. ;  

A másik forditásban Wassermann német iró /44/ más szempon-

tu irásában azokat a, nehézségeket vette szemügyre, amelyekkel a 

kutatónak számolnia kellett.. Kolobusz alakját régtől fogva saját-

ságos rejtelmesség, sőt kétértelműség vette körül. , Minden vitás 

M4Ot 	jelleme, fejlősésének utja, életének eseményei. Ahogy a 

szerző irts, 20 esztendő alatt "ujra meg ujra" foglalkozott vele., 

Kolombusz a fantázia forradalmát hozta létre, - irja Waseermann. 

Döntő szerepet tulajdonitott Marco Polonak, aki először járta meg 

Kinát. Kina és Japán gazdagsága olyan vonzóerőt jelentett, hogy 

egész életét ez töltötte be. Könyvinek célját rátérve az életrajz-

ra az iró igy fogalmazta meg: " Itt nem készültink talapzatot ál-

liteni, hanem be akarunk mutatni egy embert, akinek homállyal 

kevert nagysága csak a hagyományos történelem mögött lesz látha-

tó," 

Milyen óassermann Kolombusz képe? Az Admirális lényének 

magva  a  nyugtalanság, egészen haláláig vándokolt országokon vé- 

gig, járta a tengereket. A másik alapvető jellemvonása az, hogy 

a valóságot alárendeli eszméinek. Egocentrikus, mihelyt abból a 

szempontból mérlegelt, hogy a nagy cél elérr.séhez eszköz-e vagy 

sem. Az iró még azt á feltevést is megkockáztatta, hogy Cervantes 

az ő hatása alatt fogalmazta meg Don Quijotéját. Kolombusz rendki-

vül bonyolult, ellentmondásokkal teli jellem, benne a kiváisztott- 

ság, gőg és a rendeltetés önteltsége dominált. Bukásának 	az, 

hogy az indiánokkal szemben kezdettől fogva gyáva, áruló, bizony- 

talan. Irásaiban nem győzte dicsérni romlatlanságukat ás természe- 

tességeiket, másrészt az a célja, hogyan tudna minél nagyobb hasz- 
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not huzni belőlük. Kolombusz a gyarmatokon éppugy az arany meg-

szállotja,mint a többi spanyol, Wassermann beállitásában ez csak 

arra szolgált, hogy végleg legyőzze és lefegyverezze a rágalma-

zókat, irigyeket, és a gyülölködőket. A Don quijotei párhuzam 

tovább folytatódott Kolombusz jellemzésében: csekély emberisme-

ret ., bizonyos magasabb erkölcsiség, amely gyakran és könnyen ál-

dozatul esett környezete hitványságának. Kolombusz sohasem mérle 

gelte a valóságot. A felfedezést követő időszakról az iró követ-

kezőképpen szól: " Semmiféle más vallás, semmiféle más rendszer 

nem lépett idegen hit és idegen forma elé olyan önteltséggel, 

olyan kőkemény türelmetlenséggel, mint a korabeli spanyol kato-

likus kereszténység. A gyarmati időket véve alapul.nézeteiben 

nyomon követhető fekete legenda hatása. 

Wassermann cáfolta Kolombusz zsidó származásának lehető-

ségéről szóló elméleteket / főképp Madariagára célzott /. Ezek 

az elméletek szerinte tulságosan határozatlanok, sem jó, sem 

roszz célzatot nem lehet bennük fellelni. Azt irta, hogy a leg-

távolabb van a zsidó lénytől a Don Quijote szerüség minden for-

mája, amely önma gát biivöli el egy. megselg,tett valósággal. Ez a •  
jellem hajlamos a tényekről tudomást nem venni / Gyarmati köz-

igazgatás /, a másik példa Vasco da Gama utja után, mikor már 

nyilvánuló volt, hogy a portugál hajós megtalálta az igazi Indi-

át, Kolombusz makacsul ragaszkodott korábbi ideáihoz. 
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C/ Cortez és Pisarro.  

A korabeli források, leirások a két konkisztádorral 

foglalkoztak a legtöbbet, a felfedezések és a spanyol hóditá-

sok tárgyalásánál. A konkisztádorok megitélésében részben a hó-

ditások igazolása, és a spanyol állammal szemben érzett szimpá-

tia fejeződött ki. 

A Felfedezők Lexikonában /45/ bár bizonyos tartózko-

dással, de.Cortezzél rokonszenvező irásban az olvasható, hogy 

dicsőségét aljas irigyei 4sták alá. Nyiltan nem dicsérte Cor-

tezt, de pusztán hóditásainak felsorolásával érzékeltette embe-

ri nagyságát. Tárgyilagosságra törekedett akkor, amikor ugy 

irt, hogy sikerét a. bennszülötteknek a fehér emberektől és 

a lovaktól való félelmének köszönhette. Marczali nyiltan dics6-

itette Cortezt. /46/Szerinte az indiánok természetellenesen he-

gyetlenek voltak, és Cortex& humánusabb civilizációt vitt közé-

jük. A felfedezésekben betöltött szerepével messee kiemelkedett 

kortársei közül, de államszervezői tehetsége is nagy volt: 

"Az a férfiu, aki lángeszével és vitézségével szinte 

elszakadva a spanyol helytartótól, egy óriási államot hóditott 

meg, siet azt, és minden kincsét nemzete királyának lába elé 

rakni". Cortez bukását a spanyol királyoknak szinte közmondásos 

hálátlansága okozta. Itt visszacseng a Kolombusz képben is meg-

lévő vonás, hogy a "nagy egyéniség" rendszerint a körülmények-

kel folytatott kicsinyes küzdelemben bukik el. 

Nem történész szemmel, d e  a korabeli adatok és leirá-

sok alapos ismeretében irt Passuth László Mexikó meghóditójá-

ról /47/. Regényével már csak azért is érdemes foglalkoznak, 

mert müvéből valószinti többen informálódtak Cortezről , mint a 

történészek munkáiból, igy a mü hatása nagy volt. 
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Az azóta is népszerei regény,az Esőisten siratja Mexikót, tudo-

másom szerint . .Spanyolországban az iskolában ajánlott olvasmány. 

A regény főszereplője kisnemesi családból származó hidalgo. Mexi-

kó meghóhitásának feledata teszi hőssé. Mindig az adott helyzet 

legjobb megoldását valósitotta meg. Bőven ólt a demagógiával is. 

Személyes bávrsága és ravaszsága azonban semmit sem ért volna, 

ha a fehér istenek eljöveteléről szóló hir, Montezuma könnyel-

mesége; a lőfegyverek és lovak látványa nem bénitotta volna meg 

az indiánokat. Cortez heroikus alakká válik a regényben. A fő-

város elfoglalása után megkimélte az indiánokat, azonnal hozzá-. 

kezdett a lerombolt házak ujjáépitéséhez. Igyekezett magának meg-

nyerni a kacikákat, papokat hozatott, iskolákat telepitett. BU-

neit: Montezuma elfogása, Guatemozin kivégzése - mások befolyása 

alatt hajtotta végre. 	 . 

Louis Bertrand már idézett müve Cortezt szintén pozi-

tiv figurának mutatta: " A mexikói hadjárat és Mexikó városá-

nak bevétele egy kis kalandorcsapat tébolyult hőstette volt. E 

hidalgók legfőbb tulajdonsága azonban a kincskeresés volt, amely-

lyel akár e lehetelennek is nkkivágtak." /48/ 

Juhász Vilmos képe inkább a negativ értékelés felé haj-

lik. Azokat az okokat és körülményeket vette szemügyre, amelyek 

hozzásegitették a spanyolokat a gyors győzelemhez. Eszerint az 

azték, de az inka kultura is ázsiai formáival elszigetelődött, 

megmerevedett. Aspanyolok győzelmét segittette az is, hogy az 

erőszakkal meghóditott törzsek az aztékokat gyülölték. A volt 

ellenséget a spanyolok könnyen nyer hették meg maguknak. Cortez 

emberevéssel és emberáldozattal, bálványimádással és természet-

ellenes nemi bűnökkel vádolta az indiánokat. Mindezt hóditásá 

ban ürügykórt_ használta fel. Egyéni tragédiája az volt, hogy 
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meseszerü kincsek ígéretes gazdagsága " /49/ Egyenlőre sehol 

sem volt található. / Közismert, hogy Montezuma kincsének el-

rablása is óriási összeget jelentett, és később sem volt hiány 

aranyban és ezüstben./ 

Negativ a kép e fekete legenda és az indigenismo hatá-

sára Cholnoky Jenő könyvében /50/. A vonzás és a taszitás ket-

tősségében irt Cortezről, de ez összkép negativ. A spanyolok és 

vezérük egyetlen erénye s bátorság. Az indigenismo hatása alatt 

ugy vélekedett, hogy e föld egyik legérdekesebb, legnagyszerübb 

civilizációját pusztitották el. Vérengzésüktől, durvaságuktól 

iszonyodott .  A fanatizmustól megrészegedett spanyolok, az ör-

dög művének tartották az azték kulturát - irja, 4s alig hagy-

tak meg belőle valamit. Cselekedetük ez emberiség örök szégye-

ne. 	 xx  

Hasonlóan elitélő a Magyarországon is népszerű amerikai 

utirajzirá, Richárd Halliburton véleménye. /51/ Cortezben egy, 

az európainál bizonyos tekintetben fejietteb kultura durva és 

eróstakos elpusztitóját látta, aki sz emberáldozatok elleni 

harc ürügyével leplezte kíméletlen kapzsiságát. 

A Pizzaro kép tulnyomórészt negativ. Az egyedüli kedvező 

beállitás Louis Bertrand-é /02/. Szerinte a tökéletesen müvelet-

len Pizarro inteligenciáje pontosan illett a barbár környezethez,_ 

amelyben ez többet ért minden diplomáciánál. Keménysége, parancsol-

ni tudása, kezdeményező szelleme, tökéletes tájismerete és bátor-

sága Pizarrot kortásai fölé emeli. 

A többi irás elitélő. Ebben nemcsak a spanyolellenesség, 

vagy e fekete legenda hatása fedezhető fel, hanem a negativ kép-

ben döntő Pizarro személyes tulajdonságainak kihangsulyozása. 

A legtöbb, ameddig a tárgyilagosság elmehet: a tények leirása. 
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Marczali/53/ azt irts, hogy az alacsony szenvedélyek uralma 

elh.omályositja a lángelmefényét., bár némi nagyságot nem ta-

gadott meg tőle. Az enciklopedikus igény üóés tárgyilagos hang-

vételű "Felfedezők Lexikona a következően ir róla: " Peru alapi-

tója, a legkapzsibb, legkegyetlenebb háditók egyike. A kegyet-

lenkedésnek, rablásnak, mészárlásnak sziirgyii jelenetei között 

teremtette meg hatalmát. Felfedezésének értékét,barbár puszti-

tásai nagyon lerontják." /54/ Garcilaso dele Vega könyvéhez 

irt előszóban Halász Gyula azt állitja, /55/ hogy Pizarroban 

és barbár hadában a spanyolok  durvasága csucsosodott ki, akik 

7 évszázad örökös harcában szivóssá, érzéketlenné, kegyetlenné, 

kalandszomjassá 48 élvhajhásszá váltak. Vagyis a fekete legenda 

érveit hozta fel vélük,szemben. Erre mutat az is, hogy Pizarro, 

a kekandor megtestesitője, jelleme csupa zabolátlan nyerseség, 

ezt semmi sem enyhiti. A Cortezzel való összehasonlitásban is  

alul maradt. Cortezben ti. megvoltak a világfi jellemvonásai. 

/Ez az állitás ugy érzem tulzás/. Pizarro még Almargoval szem-

ben sem állta ki a próbát, aki zárkózottsága ellenére is  egye-

nes jellem. 	' 

xxxxxx xx xx 

A korszak forditásai, legalább is a népszerübb, nagyobb 

olvasó közönségre számitók, nem képviseltek magasabb szinvonalat. 

Az utirajz tág teret enged az é`gyéni képességeknek, éppen müfaji 

kötetlensége folytán. A szinvonal az ország valódi problémáit 

feltáró, tömör és pontos megfigyelóséeket tartalmazó; inkább az 

esszéhez közelálló miivektől, a felületesebb, a látottaknak az 

összefüggések feltárása nélküli puszta összegzésékre szoritkozó 
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vagy egzotikus és szenzációs jelenségeket kereső változatáig 

tart. Halliburton mér idézett műve ehhez az utóbbihoz állt kö-

zelebb. Pontos megfigyelééek keveredtek a pusztán szenzáció.ked- 

véért közölt részletekkel. Könyvében Peru meghóditását nem Pizarro 

és a spanyolok érdemeinek, hanem az  indiánok tehetetlenségének, 

tudta be, valamint a spanyolok aljasságának ás hitszegésének. 

Az indigenista nézetet dobban tükrözte Richard Katz./ :56/, szerin-

te Pizarro bevonulásáig, az ország nem ismerte• a nyomort, béke 

és engedelmesség urélk.odott, amig az  emberi formájukból kivet-

közőtt ssoldosok fel nem dulták .. Pizarro kegyetlensége mellett • 

műveletlensége az., amit előszeretettel hangsulyoztak az irások 

/57/, ennek tulajdonitották kétszinüségét is.. Nemi kevésbé ka- 

jón hangon emlékeztek meg törvénytelen származásáról is. Arany-

éhségét is illendően emlegették,.utaltak az inka kincs elsikkasz-

tására, amit Katz.70 . niillió márkára, mások 6 millió arenypesore 

.becsültek. 

D/ A spanyol gyarmatositás megitélése.  

Ez a korszak, amely a felfedezéseket követte, 'a spanyo-

lok berendezkedésének az.időszaka volt. A spanyolok gyarmatokon 

elkövetett tettei, az inkvizició működése, e rabszolgaság hirei 

részét alkották a fekete legendának. Már ekkor megjelentek azon- 

ban e spanyol uralmat mentegető, magyarázó, sőt azt egyenesen  di-

csőitő nézetek is, amelyek a hispanidad eszméjében öltöttek tes-

tet /58/. Ez az ideológia Spanyolországban e köztársaság buká-

sa után létrejött eszmeáramlat volt, amur politikai okokból for-

dult ehhez az ideológiához. Száműzni akart minden demokratikus 

szinezetü eszmeáramlatot. Spanyolország saját történelmébe, a 

középkorba fordult vissza, és eszményitette azt a félig teokra- 

tikus uralmat, amely V. Károly és II. Fülöp uralkodása alatt ér-

te el csucspontját. 



Indokolásuk röviden az volt, hogy ez ember szellemi és intel-

lektuális fejlődésének nagy korszaka a középkor volt, mert ak-

kor a kereszténységben az egység valósult meg. Mivel a többi i-

ológia: a liberalizmus, a radikalizmus /"amely hibát hibára hal-

mozott"/', lejáratta magát, az egyedül helyes ut az egységes ka-

tolicizmus ujrafeltámasztása, annak állameszméjével együtt. A 

hispanided, amely kulturális és vallási mozgalom is volt, anti-

demokratizmusa mellett fellépett a mohamedanizmus és más vallá-

sok ellen. A kor eszményitése mellett az inkvizieiót is kedve-

zően itélte meg, és mint spanyol katolikus hagyományt kezelte: 

" Az.  inkvizició nagyon népszerei volt nagyságának évszázadain 

keresztül. Szerették 4s méltányolták a tudatlanok és a műveltek 

egyaránt, /mert / azt egységés vallás védett a belső veszély 

ellen " /59/ A külső veszély hangsulyozása, amely főleg az ara-

bokra vonatkozott, ad magyarázatot a spanyol egyház és az ink-

vizició működésére.  A hispanidadra a  későbbiekben  is a reak-

ciós konzervativizmus jellemző. / A legnagyobb rossz a libera-

lizmusból jött szerintük pl Morelos, Hidalgo, Benito Juarez, 

"hős"viszont Porfirio Diaz Rossas./ 

A korabeli magyar müvek a spanyol gyarmatositás berendé-

zését csak másodlagosan kezelték, a fő kérdés az indiánok meg-

itél'se volt. Louis Bertrand''panyolország története c. müve/60/ 

az  u. n.'rózsaszin legendát képviselte. A kortársak javarészt 

ebből a könyvből ismerték meg.a gyarmatositás történetét. Spa-

nyolország históriáját áttékintve azt állitja, hogy már a vizi- 
a 

gót korszakot is c.z araboktól való félelem határozta meg. Az or-

szág történelmében oly nagy 'szerepet játszó zsidóellenesség ak-

kor 	létre, °  r 	amikor az arabok az elfoglalt városokat muzul- 

mán ellenőrzés alatt álló zsidó helyörségekre bizták. 
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Ezzel a keresztényeket Akarták sakkban tartani.  A 7 évszázados 

rekonkiszta utcán az arab háditás mérlege rendkivül negativ. E- 

rős torzítással Bertrand azt irja, hogy minden rossz'jellemvo- . 

nás, minden kisőbb a gyarmatokon elitélt tett, ideológia az a- 

rabok miatt  alakult  ki, vagy aspanyolok átvették az arabok tu- 

lajdonságait. Ilyen pl az aranyszomj, amely "tipikus" areb • tu-

lajdonság, s ami átragadt a spanyolokra, akik egészen az őrülé- 

sig elepedtek érte. Ilyen, az araboktól örökölt jellemvonás a 

féktelen individualizmus, széthuzás, fegyelmezetlenség, a hosz-

szu harcok  alatt kifejlősött kegyetlenség. Az ázsiaiaktól örö-

költ tulajdonság továbbá a kétszinüség, a fehér nőkre való " ret-

tenetes" féltékenység is, amit szintén a móroktól vettek át a 

spanyolok. .A legsulyosabb.fertőzés az arabok és az afrikai no- 

mádok élősdisége volt, ez párosult az arabok•  barbár és sommás 

harci módszereivel. A tőlük ° át vett szokásból tulájdonsággá 

vált a  rabszolgatartás, a vallási fanatizmus is. Ezzel e szel-

lemi podgyásszal érkeztek meg a spanyolok Amerikába. A gyarma-

tositók nézeteit Bertrand igy fogalmazta meg: "A gyarmatositók 

rendszerint fütyültek ez apostoli •  kötelezettségekre, a kereszté-

nyi irgalmasságra, s indiánjaikban csak igavonó barmot és rab-

szolgákat akartak látni, akikből annyi hasznot kell kihozni, 

amennyit csak lehetségésYY/$l/' 

Nagyvonalakban közölte azt a vitát, amelyet az encomienda 

rendszer hivei és ellenzői folytattak. Az encomiende hivei azzal 

érveltek,ahogy az indiánok alacsonyabb rendűek, ilyen alapon 

igyekezte k jogosultnak feltüntetni a rebszolgetartást. Értékelé-

sük  szerint egy alacsonyabb rendis fajtáról van szó, amely testi 

tulajdonságéban is csökkent értékű, s tele van az összes elképv 

zelhető bűnökkel. Aki azt akarja, hogy engedelmeskedjenek neki, 
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az fogja szigoruan őket. Ellenfeleik, elsősorban Las Cases az-

zal érveltek, hogy ez indiánok sem erkölcsileg, sem szellemileg 

nem alacsonyabb rendűek, mint a spanyolok vagy  a  berberek, vagy 

akár az arabok. Bertrand szerint az encómienda rendszer híveinek 

van igaza. Las Cases komprommittálta az általa képviselt eszmét, 

" naiv jótét lélek ", utópista, aki a felebaráti szeretettel pró-

bálta megnyerni az indiánokat. Hangsulyozta az író a hóditák bá-

torságát ás rős akaratát.. Céljukat igy fogalmazta meg: " e spa- 

nyolok nem azért jöttek Amerikába, hogy támogassanak egy kezdet-

leges civilizációt, hanem hogy ott ujabb és újabb Spanyolorszá 

got alapitsanak. " /62/ A gyarmatositók, akik a vadság és a  he-

roizmus különös ke erékei voltak, jól átgondolt törvényekkel sza-

bályozták a gyarmpti közigazgatást. /Bertrand 6000 szabályt, pa-

ragrafust emlitett/. Az egyház pedig a keresztény civilizációt 

terjesztette. 

Miben foglalhatók össze Bértand szerint a spanyol közi-

gazgatás érdemei? A katólikus egyház szeregét helyezte előtérbe, 

mert megnyertek a kereszténységnek egy világrészt, továbbá az ok-

tatás megszervezése. A kultura általános szinvonalának emelkedése 

a spanyol irásbeliség alapján, valamint e nyelvészetben és s tör- 

, ténetkutatásban elért kiemelkedő eredmények. jelezték az egyház 

munkáját. Az egyház, a tudomány valóságos hőse ás mártirja rend-

szerezte az indián történelmet 4s nyelveket, megtenitotta a benn-

szülötteket irni, olvasni. A szerzetesek révén jutottak el az in-

diánok saját multjuk tudatához is. Az inkvizició kezdetben a pro-

testánsokat, zsidókat és e zsidózókat üldözte; később pedig kö-

zönséges.törvényszékké alakult át. Gazdasági téren a spanyolok 

megajándékozták Amerikát buzátal, képességeikkel szinte csodákat 

müveltek. Uj Spanyolország néhány év alatt felvirágzott, és olyan 
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csodálatos országgá változott, amelynek óriási területén a  si-

vatagból mintegy varázsütésre hirtelen ragyogó városok nőttek  

ki, egy-egy régi bennstülött település romjain. Fejtegetéseit  

azzal zárta le, hogy a spanyolok utódai /a meszticek is/ a  la-

tinság, vagy a nyugati civilizáció uj formáját jelentik. A spa-

nyolok szerepe a hispanidad tükrében alapvetően civilizáció te-

remtő, igy uj, magasabb mzellemiségii embertipus kialakulását  

segitették elő.  

E/ Az indián kéfdés a gyarmati korszakban, a missziók és a je-

zsuiták tevékenysége.  

Már Bertrand utalt azokra a vitákra, amelyek a konkisztát  

követően a spanyol szellemi életben kialakultak. Ezek azért lé- 
4 

nyegesek, mert számos érv és ellenérv tapasztalatát ültették át  

a gyakorlatba, különösen a jezsuiták. Az indiánokról kialaki-

tott vélemény az állami élet, . a történetirás, és a tudományos  

közgondolkodás egyik  legfontosabb  kérdése volt. A viták a spa-

nyol hódités jogosságának, ill. jogtalanságának kérdései és az  

indiánok jogi, államjogi helyzetének megitélése körül zajlottak.  
/63/ Vitoria megnyilvánulásai azt tükrözték, hogy az u. n. senki  

földje a spanyoloké is lehet, mert a kereszténység által elité-

lendő szokások, igy az emberáldozat, az emberevés megszüntetésé-

re törekedtek. Tanitásában azt hirdette, hogy az állam célja az  

emberek boldoggá, tétele, de ez nem rombolhatja le az egyéni jo-

gokat. Az állam tökéletes közösség,saját törvényekkel. Elismer-

te, hogy a spanyolok megérkezése előtt az indiánok is rendelkez-

hettek az államiság bizonyos fokával. Ha az indiánok nem tesznek 
 

jogtalanságokat a spanyolokkal szemben, akkor az ellenük irányu-

ló háboru igazságtalan.  
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Las Cases a gyarmatositást 'a  'té .ritéssei ' igazolta, Vitoria 

pedig a nemzetközi joggal , . még pádig azzal, hogy  minden népnek 

jogs a kéreskedelem, a szabad föld használata. Egyenrangunak, . 

de mégis barbárnak tekintette az indián népeket,-és a termé-

szet kincseit kiaknázni tudó civilizált európaiaknak magasabb 

szinvonaluk alapján bizonyos jogokat biztosit. Ezt a fejtege-

tést kibővitette annak hangoztatásául, hogy 'a barbár szokások 

elleni harc jogos. /Ez a gyarmatositás egy fajta igazolása./ 

Vitoria továbbá ugy érvelt, hogy ha az indiánok nem képesek a 

törvényés államrendet biztosítani,.a.  barbárok . irányitását:aján-

latos a spanyol király kezébe adni. A Las Casas képviselte in-

dián eszmék főleg gazdasági érdekeken buktak meg, mivel a.lehe-

tő legnagyobb hasznot akarták húmni. Később 'pedig a nemesfém ' 

bányászat minél  nagyobb foku kiaknázása 'háttérbe szoritott min- 

den  más meggondolást. 

A jezsuiták későbbi függetlenségi törekvéseihez.-;..Marlpaáánkk  

a mérsékelt monarchiáról szóló tanitását'használták fel, amely  

a közösséget állitja szembe  a királlyal, ill.'a királyi'hete- 

lommal. 

A gyarmati  korban az  indiánvédő Las Cases és J .ean de Léry 

/64/ amellett, hogy védelmükbe vették a primitiv népeket di- 

csérték őket erényeikért, primitivségüket jóságukkal azonosit- '. 

va.' A jó vádember mitosza Amerika felfedezésével született meg. 

Ez az eszme Montaigne gondolkodásában uj vonásokkal gazdagodott. 

Azért rokonszenvezett az  indiánokkal, hogy tanitani lehessen ő- 

ket. A hóditás és a gyarmati kizsákmányolás nem késztette vita 

ra, csak szemlélője volt azoknak. Lescarbot  vádember fogalma 

ugy változott, hogy  az indiánokat a görögökkel, rómaiakkal hoz- 

ta közös' nevezőre, hogy ezzel nemesség tegye őket. A másik 
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A másik irányzat pedig gaz európai primitiv civilizációt az 

utóbbi javára vetette össze, kimondván azt, hogy a törWé,nye-

ket nem tisztelő, a civilizáció ezernyi bajával vergődő euró-

paival szemben állt a természetes erkölcseit követő egészséges 

vadember..€Ebből azt a tanulságot szürték le, hogy a vadak ré-

vén találhatjuk meg ujra a szabadságot, az igazságot, az egyen-

lőséget. Ez a vadember azonban nem az igazi vad, hanem az utó-

piák világához közelá116 természetes ember. A vadember szelid-

ségét azért hangsulyozták, hogy védjék őket az állam, a keres- 

kedők kizsákmányolásától. / Ez lesz a jezsuiták egyik érve is. / 

Ugyanez az eszményitett kép mutatkozott meg Montesouieunél,  a-

hol a primitivek világa a bölcsesség 6a az erény mintaképeként 

jelent meg;. az iró a jezsuiták paraquay-i gyarmatát is csodál-

ta. Amig Montesquieu az erkölcsöket a törvényektől különböz-

tette meg, Voltaire  a természettől különitette el őket, azt 

irta, hogy a szabadság és becsület fogalmát ők is ismerik, ha-

zájukat szeretik és megvédik /65/. Voltaire ugyánakkor arra fel-

használta a vadembert, hogy szatirát irjon hazájárólt különö- 

sen.a jezsuiták kétszinüségét, minden eszközt felhasználó gát-

lástalanságát pellengérezte ki. Rousseau  filozófiájában a pri-

mitiv ember az emberi tudomány és tudat példaképévé emelkedett. 

Itt találta meg  azt  az állapotot, amely az embert igazán emberré 

tette, mielőtt a civilizáció megrontotta volna. Venezuela karib-

jaira hivatkozott, akik feltétlen nyugalomban élnek. Rousseau 

vadembere a leginkább az ösztönére hallgató lény, különbég az 

is, hogy az ő vadembere nem európai fővel gondolkodó filozófus, 

hanem a legközelebb áll a természetes emberhez. Egy másik nem 

kevésbé lényeges vonása, hogy a barbárságot a gyermeki állapot-

tal hozta kapcsolatba. /Ez szintén fegyver volt a jezsuiták 



kezében/. 

A nézetek közötti harc első állomása a katolikus misszi-

ók kérdése volt.'Ezzéi többek között BanRha Béla jezsuita po-

litikus és hitszánok is foglalkozott. /66/ 1934-ben Dél-Ameri-

kában térit6 munkát végzett, 4s előadásokat tartott. Vallásá-

val szemben elfogult, véleményem szerint a földrészen mindent 

a  katolicizmus teremtett meg. Szemlélete tükrözte a hispanidad 

ideológiáját, ez bizonyos angolszász ős Amérika ellenességgel 

párosult. Az angolszászok't. i. kiirtották az őslakosságot, és 

mégúk ültek a helyükre, mig a spanyolokat és portugálokat még .  

tévedéseikben is az a magasabb cél lelkesitette, hogy a vad 

népeket 'a keresztény civilizációnak megnyerjék. Az angolszász- 

spanyol ellentét szembeállitása tovább folytatódott akkor, ami- 

kor' azt irta, hogy a puritán protestáns kiválasztott csak ön-

magát tekintette predesztináltnak, az indián lelke nem 'érdekel-

te. A jezsuiták indián-megitálésében nyomot hagyott a francia 

gondolkodók elképzelése az indiánokról; de ez ismét csak a spa- 

nyolok ős portugálok érdemé, mert magával egyenlő és:egyenrangu 

embert látott az indiánban, akit csak a hitetlenség választ el -

a hóditoktól.' Kereszténnyé válásával ez az akadály 'is elhárult. 

A másik vonás az, hogy 'a jezsuiták nagy gyerekeknek tekintet- 

ték az indiánt, és fegyelmezésének érdekében valóságos interná- 

tusi fegyelemnek vetették elé őket. Meggyőződésük volt, hogy az 

indiánokat csak erőszakkal lehet mmnkára és letelepedésre szok-

tatni. Tevékenységük elméleti igazolásául szolgála az encomende- 

rák létezése, akik a harácsolós melegágyait hozták létre. A benn-

szülötteket pedig jobbágysorba taszitották, ellenük jöttek lét-

re a redukciók. 

ma 



-46- 

3.'A ,jezsuiták állama Paraguayban.  

Maga az ország egy kicsit mindig fehér folt volt a  Latin-

Amerikáról szóló ismeretek térképén. A redukciók előtti korról 

csak szükszavu közlések vannak, leginkább Sebastian Cabidt 1525- 

ös felfedezését emlitették meg, 48 röviden foglalkoztak a "meg-

lehetősen alacsony miiveltségii" guarani indiánokkal. 

Már az inks állam tárgyalásánaál találkozhattunk azzal a szem-

léletmóddal, amely európai fogalmak alapján próbálta megitélni 

és megérteni Latin-Amerikát. A paraquay-i .  redukciókat Migray  

J6zsé .f /67/ keresztényszociálisnak minősitette. Az irórl annyit, 

hogy pályáján szociáldemokrata nézetekkel indult, de anarchista, 

antiszemita és jobboldali nézatei°miatt kizárták a pártból, e-

zután marxizrns elleneé irásokból élt. 	. 

Migray a  paraquay-i rendszer megalakulásának körülménye-

iről szólva a jezsuitákat  a  keresztény civilizáció fenevadjai- 

nak nevezte. Rámutatott, hogy a későbbi történetek .a vad, bösszu-

áll6 indiánokról ebből  a  korszakból származnak, mert a kétségbe-

esetten védekező tupikat. és guaramikat vádolták meg mindenféle 

kegyetlenséggel. A spanyolok szerinte nem tekintették embernek 

az indiánt, és csak Las Cases hatására mondták ki 1538-ban, hogy 

a rézbőrüek is.emberek. A spanyolok és az indiánok közötti!harc 

odáig fajult, hogy az indiánok még a tolmácsokat is megölték. A 

telepek létrejöttének körülményeit csak a szerzetesek előadásá-

ban  irsmerjük. Ők pedig egyöntetüen azt állitották, hogy a sza-

badon élő indiánok tisztán a rábeszélőknek engedve telepedteklt ;e .. 

Ezzel szemben az.iró azt állitja, hogy korábban szabadon élő 

törzseket csak.erőszakkal lehetett letelepedésre és 61landó 

munkára kényszeriteni. 
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A redukciók lakossága kb 280 ezer lehetett, ez a szám 26 lelep 

között oszlott meg. A lakosság egyrésze e portugál bandeiranték 

elől menekült. A redukció a falvakba tömöritett indiánok önel- 

• látó, vallási, közigazgatási egysAge. Szerepük az idegen hatal-

mak, csempészek elleni harcban is fontos volt. Migray a szervezet 

lényegét igy határozta. meg: " a jezsuiták keresztény köztársa-

sága nem volt egyéb, mint a bennszülött indiánok világnézeté- 

nek és az evangéliumnak /a/ kommunisztikus felfogással valóösz-

szeegyeztetése, ami lehetővé  tette az  indiánok megnyerését a . 

jezsuiták gazdaságpolitikai céljaira, másrészt az indiánok szá-

mára a kereszténység elfogadása, amely gazdasági alapelveiben . 

nem állott ellentétben ősi gondolkodásmódjukkal ". /68/ 	. 

Mindez Migray értelmezésében egy embertelen, falanszter 

szerit rend- A telepek teljesesn zártak, a szökés ugyszólvám lehe- 

tetlen; az egyetlen törvény a papok. akarata. Az államot egyrészt 

az aprólékosan megszervezett kemény munka, másrészt az indiánok 

szellemi elnyomása jellemezte. Pihenősre csak annyi idő jutott, 

amennyi a felfrissüléshez elkerülhetetlenül szükséges volt; a 

többi szabadidő a templomban imádkozással telt el. Egészségügyi, 

berendezéseknek nyoma sem volt. Még a házaséletet is papok sza-

bályozták. 

Mi volt a jezsuiták vélje? Migray szerint egy hatalmas ön- 

álló papi állam, amely állandó anyagi erőforrásával a rend po-

litikai céljait szolgálta volna. A papi állam gyorsan növekvő 

gazdasági ereje, terjeszkedése késztette ellenállásra a többi . 

államot, ezt a felvilágosodás is segitette. A egyházon belül is 

ellentétek feszültek. A világiak a tized elsikkasztásával vádol-' 

ták a szerzeteseket, és azzal, hogy nem tanitották meg spanyolul 

az indiánokat. 
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1759-ben űzték ki a rendet Portugáliából, 1773-ben megtörtént 

e feloszlatás. A kiüzés oka az volt, hogy az állam erős hatal- 

mi és gazdasági vetélytársat látott a rendben, ezért számolta 

fel. A befejező részben arról olvashatunk, hogy a rend távozá- 

sa után termelés visszaesett, az indiánok ujra "barbárok és 

vadak" lettek. Migray eszmefuttatását szemügyre véve megálla- 

pithatjuk, hogy egy ilyen kérdés tárgyalása nemcsak a tudo- 

mányt segitette, hanem az ideológiai harc eszköze is volt. 

Vezérfi Károly  hivja fel a figyelmet arra, /69/ hogy a 

redukciókban sokan a régi utópiát: Morus, Campanella eszméit 

vélték felfedezni. Ami Migray elemzéséből hiányzott, az az előz- 

mények pontos megrajzolása. Paraguay jelentősége kezdetben 

nem érte el a szomszédos perui alkirályságét, de'$ontosságát 

főleg harcászati meggondolások emelték. Védelmet nyujtott Bra-

zilia ellen, és védte az Atlanti óceánra néző kikötőket. A 

redukciók létrejöttének másik oka az volt, hogy encomienda 

rendszer itt nem vált-be, a munkaerő hiány miatt nem is na- 

gyon jött létre. A mezőgazdasági munkában járatlan, félvad 

törzsekben erős volt a szabadságvágy. A redukciók először szer-

vezettségükkel emelkedtek ki, és ami szintén fontos, nem csak 

mezőgazdasággal foglalkoztak. /Az irodalom a redukciókat szin-

te kivétel nélkül mint pusztán mezőgazdasági szervezetet tár-

gyalta./ Müködtek cipész, fazekas, textilgyártó, fémipari mü-

helyek is. Az idiánok előtt kezdetben az tette rokonszenvessé 

a redukciókat, hogy a halálbüntetést itt nem ismerték, a bánás-

mód jobb volt; az adót az egyháznak fizették az egész telep 

után. Az első redukciókat a ferencesek hozták létre 1500 kö-

rül, a jezsuiták 1549-ben követték őket. A guarani indiánok 

földje 1585-ben alakult önálló rendtartománnyá, az uj állam 
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1606. körül részleges politikai függetlenséget harcolt ki. 

A szerzetesek ügyesen kihasználták s világi gyarmatositók és 

az indiánok ellentéteit. A kisebb létszámu szétszórt törzse-

ket e "pacifikáló háboruk" a megsemmisüléssel fenyegették, 

Ezt a jezsuiták az encomenderók ellen fegyverként használták 

föl. Módszerük a rugalmasság és a sokoldaluság volt, alkalmaz-

kodtak az.indiánok szokásaihoz, nyelvüket, gondolatvilágukat 

jól ismerték. Eredményességük egyik oka a fontos kérdésekben 

mindig fenálló nézétazonosság volt, mindig egységesen léptek 

fel. A telepeket a környezettől elzárták. Ami az utókort, a 

barátot és ellenséget egyaránt érdekelte, az a munkárendszer, 

a mindennapi élet volt. A telepek puritán egyszeriiségüek vol- 

tak, az általános munkakötelezettséget igen szigoruan vették. 

"Isten földjét" közösen müvelték, a termést közös raktárakban 

helyezték el, meghatározott napokon a szükséglet - szerint osz-

tották azét. Az indián a naturális gszdálkodásu rendszerben 

munkáját adta, cserébe élelmet és biztoságot kapott. Az indi-

ánok néhány emberöltő alatt elfelejtették őseik tudományát; 

alkalmatlanná váltak az őserdei életre. .Ez.kiszálgáltatottsá-

gukat fokozta, és " ragazkodásukat " is .  növelte. Az. ünnepek . 

ez eléggé általános.vellási fanatizmusjegyében teltek el, a 

.szinte egyetlen szórakozást az egyház adta a vasárnapi és hét-

köznapi. misékkel .. 

A redukciók bukásában fontos szerepet játszott, hogy kon-

kurenciájuk a fehér encomenderókból nagy ellenszenvet, gyűlö-

letet váltott ki; továbbá. a pápai tekintély hanyatlása, és a 

felvilágosodás hiveinek erkölcsi támadásai. A rend hatalmát 

végül erőszakos eszközökkel törték le. A jezsuiták tevékeny-

ségének megitélése már a kortérteknál sem volt egységes. A 



francia felvilágosodás hivei, az enciklopedisták voltak leg- 

nagyobb ellenfeleik. Az európai gondolkodók közül Montéquieu, 

Robertson, Buffon védelmükbe vették őket, vagy legalább is  . 

amerikai működésüket. 

A redukciók tevékenységének mórlegét ugy vonhatjuk meg, 

hogy az indiánokat ez ősközösségi viszonyok közül kiragadva 

egy vallásilag is megszervezett kollektiv, . uralkodó osztály 

olyképp gondoskodik a termelőkről, hogy saját termékeikből 

biztositja számukra a munkaerejeik előállitásához szükséges 

fejadagot. Gazdaságilag ez a rendszer hasonlitott a falukö-

zösségen alapuló ázsiai termelési módhoz. A belső . ellentmon-, 

dósok állandósága végül a fejlődés akadályává vált, ily mó- 

don a redukciók társadalmi zsákutcának tekinthetők. 

Migray elemzéséből az tűnt ki, hogy nem annyira a  Latin-

amerikai kérdések boncolgatása történt, inkább az ideológiai 

nézetek kifejtése volt a cél. Migray jól ismervén a redukci-

ókat, az őt igazolni látszó motivumokat emelte ki. Migray be-

mutatta egyrészt azt, hogy kereszténység elvilágiasodva, hir-

detett elveivel éllentétben hatalmas világi szervezetet hozott. 

létre, államot az államban. Állandóan.épitette.politikai ha- 

talmát, amely elnyomásra és kizsákmányolásra használt fel. Az  

iró azt idézte meg, milyen lenne a megvalósult keresztényszo-

cialista eszméken alapuló állam? Ez szerinte nem volt más, 

minteegy időleges, mesterségesen megteremtett rend, amely vé-

gill  is társadalmi és gazdasági vakvágánynak bizonyult. rlet-

képessége megszint a rend feloszlatásával, az ismét "vaddá" 

váló indiánok azt mutatták, hogy ez a rendszer nemhogy a fej-

lődést segitette volna, de .akadálya volt annak. 
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Migray "veszedelmes" nézetei ellen könyvének megjelenése idején 

eszmei  harc indult meg, ebben a katolikus egyház hivatalos apolo-

gikus irányzata vált uralkodóvá. A hivatalos irányzat szellemében 

iródtak a lexikonok megfelelő szócikkei, ezekben több-kevesebb 

eltéréssel az uralkodó irányzat tükröződött. A redukciókról és a 

jezsuitákról általában rokonszenvvel irtak. A népszerű lexikon 

cikke /70/ ugy ir, hogy a rend kisizése után ez indiánok kénytele-

nek voltak "jólétük alapját", a redukciókban megszokott földmű-

velést elhagyni, s ujra az őserdőbe menni. Egy másik kiadvány pe- 

dig /71/ egyenesen mintaállamot emlitett. Viszonylag legbőiaebben 

a konzervetiv szemléletű Uj Idők Lexikona /72/ foglalkozott a 

kérdéssel. A hatalmas eredmények elérése után a jezsuiták tevé-

kenysége ellencégeket szerzett, bukásuk pedig az "udvari áskáló-

dások"éc a felvilágosodás következménye volt. A katolikus egyház 

saját "gyümölcsöző" tevékenységének igazolását kereste a redukci- 
 

ókban: 	 ` 

Ezt a gondolatot Bangha Béla  fejtette ki a legrészletesebben. A 

kérdés fontosságát mutatja, hogy több művében is visszatért ezek-

ra a problémákra. /73/ Kötelességének érezte, hogy elemezze és 

cáfolja mindazokat a történelmi vádakat, amelyek a rendet általá-

ban  érték. Művei helyenként szenvedélyes vitairatok. Bangha abból 

indult ki, hogy hitsorsosai jónak, szentnek és kiválónakismerik 

a  rendet.  Műveiben a cáfolatok után a rend kiválóságainak bizo-

nyitékai követ1eztek. A jezsuitákat ért vádakat két csoportra osz-

totta: politikaiakra és erkölcsiekre. Az egész rend történetét 

összefoglalva magasztalta a vezetők önfeláldozását, erköcsi erejét, 

szivősságát. / Ebből az is kiderült, hogy a rendet milyen sok tá-

madás érte./ A politikai vádakról bebitonyitotta, hogy azoknak 

valójában nem volt közük a rendhez, 



52 - 

az erkölcsi vádakat pedig az egy gsarnokölés tanának kivételé-

vel nem is fogalmazták meg. A rend ellenségei ezt.Mariana spa-

nyol jezsuitának tulajdonitották, ammly a jogtalanul uralkodó 

zsarnok megölését a keresztény etika szempontjából megenged-

hetőnek tartotta. A vádat Bangha azzal utasitotta vissza, hogy 

a katolikus hittéritők ugyan ugy tanitották ezt a gondolatot 

Mariana után is. A többi vádat: A cél szentesiti az eszközt, a 

vallási türelmetlenség és gyülölködés vádját /a protestánsok 

ellen/, a hazafiatlanság vádját sorra elutesitotta,vegy tévedés-

nek minősitette. Pascal ártott legtöbbet  a jezsuiták jóhirének, 

vidéki leveleiben gyilkos gunnyal szerepeltettett néhány jezsu-

itát, akiknek ajkára nagyon agyafurt és ravaszkodó okoskodásokat 

adott. A katonailag is szervezett rend erőszakossága mellett 

fantasztikus álmokat kergetett /Kina megtéritése/, és elpusz-

titotta azt a kulturát, amelyet erre kiszemelt. 

Bangha.a történelmi nagyságokat is abból a szempontból érté- 

kelte, hogy jezsuiták voltak-e vagy sem. A sor Zrinyivel kezdő-

dött, folytatódott II.Rákóczi Ferenccel, és velük egy szinten 

Apponyi Albertet, Scitovszki Bélát és Vass Józsefet is. /75/ 

Ezek után a redukciók - irja - megmentették a bennszülöt-

teket, sőt a fehéreket is az állami rabszolgavadászoktól, ne-

velték, tanitották az indiánokat, letelepitették Őket. Brazi-

liában 1549-ben telepedtek le az elsó szerzetesek, as hamarosan 

gyors sikert arattak. A. sikerben döntő volt a buzgalom, a tudo-

mányos készség és a gyakoklati ügyesség: " a spanyol és portu-

gál tisztek zsarolásától független telepeken a redukciókban 

vezették be az indiánokat a földművelés és ipar áldásaiba. Ezek 

a redukciók a polgArositó és evangelizáló munkának legfigyelem- 

re méltóbb kisérletei voltak. " /76/ 
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A magyar jezsuitákról ivott könyvében "áldásos tevékenységről" 

beszélt. Gondolatait részletesebben a Képek a Jézustársaság 

történetéből c. könyvében fogalmazta meg. A rend fennállásá-

nak 400 éves jubilleumára megjelelent kiadványban Bangha azt 

állitotte, hogy fehér encomenderók üldözései következtében el-

vadult indiánok a jezsuitákban látták igazi barátaikat, mert 

azmk ezerféle hasznos ás nemes dologra tanitották őket. Hogy 

a Jézustáesasági atyák munkásságát még jobb azinben tüntesse 

fel, ugy irt, hogy igen nagy számu, de mélyen degenerált, fel- 

nőtt 'gyermekké süllyedt törzsről volt szó,, akiket a jezsuiták 

korántsem erőszakkal, hanem szeretettel ¢s szelidséggel emel-

tek , magásabb, emberibb színvonalra. Ebben a gondolatmenetben, 

még. Las Casast is mint a -redukció első, kezdetleges változa-

tának megteremtőjét méltatta. A  telepet Mexikóban  később a rend 

t'ökélestesitette. Banghát olvasva minden " a szent célt " szol-

gálta. A redukciókat azért kellett a gyarmati központoktól tá-

vol létrehozni, hogy megvédjék a telepeket. Ezt az elzárkózást 

szolgálta a guarani nyelv kötelezővé tételéiis. Ily módon a 

redukció az indiánok emancipációjának eszköze. Miben állott a 

feladat nagysága? A szerző szerint olyannépeket kellett civi-

lizálni, akiknél a befogadás és az utánzás képessége nagy volt, 

• de önálló értelmük kevés, és csekély volt a szellemi munkára 

való alkalmasságuk is. Ezeket a népeket a csak a már ismerte-

tett módon lehett munkára stoktatni. Az élet megszervezését 

/amelyet a redukciók ellenfelei támadtak/ 9  csak ugy lehetett 

végre hajtani, és ez szolgálta a legjobban az indiánok érdeke- 

it is. P1 a guananik számára a redukció a biztonságot jelentet- 

te, e nyugodt megélhetést; hiszen a redukcióban mindenről gon-

doskodtak. A másik vonzóerő.ez, hogy az ügyes nevelés mellett 
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az indiánok gyorsan tanultak, és vonzó volt szerinte "a minta-

szerit hitélet" is, amelyet a telepeken éltek. Bangha követendő 

példának állitótta be a redukciókat, a keresztény gyarmatosi-

tás mintamüveinek nevezte Őket, igyekezett minél vonzóbb képet 

rajzolni. róluk. A hangsuly e megélhetés biztonságán, az  egyen- 

lőségen, s az egyház vezető szerepén volt. Bangha amellett, 

hogy apologizálta a redukciókat,-azt sugallta, hogy a nép prob- 

Iiémáit csak az egyház segitségével és vezetésével lehet megol-

dani,.a megélhetést biztositani. Az u.n. egyéni szabadságjo-

gokért pedig kárpótol a megélhetés biztonsága. Az egyenlőség 

kizárja a vetélkedést, a birtoklásvágyat, a vagyoni különbsé-

get, és egy békés rendet teremt meg. 

Bangha e'zekkel a  gondolataival egy szociális gondoktól 

sulytott társadalom számára lényegében hamis alternativát a-

dott. Konzervativ nézetei abban  is megnyilvánultak, ahogyan a 

redukciók megszűnését beállitotta az olvasóknak. A szemlélő azt 

• s - tanulságot vonhatta le könyvei alapján, hogy a rendet csakis 

igazságtalanul, a rágalmaknak hitelt adva lehetett felszámolni. 

Ez nem volt más:," mint ez egyházat ért alattotmos, indokolatlan 

41 káros tá madás. A jezsuiták ellen a felvilágosodás képvice- 
. 

lői harcobtak elsősorban, igy 6k sem kerülhették el Bangha le-

sulyt6 birálátát. Szerinte a felvilágosult abszolutista"Bombai 

márki /1696-1782/, aki Portugáliában, majd később másutt is 

elérte a rend déloszlatását, egyike a történelem legsötétebb 

figuráinak. Furfangos cselszövő, aki hatalmában tartotta I. 

Józséf királyt, igy érte el a rend kiüzését. Pombal rélreál-

litását nem a reakció és a klérus megerősödésének tartotta, ha-

nem a rend és igazság helyreállitásának. Előadásában minden, 

az egyházat ért birálat vagy támadás "szabadkőmüvesssg", és 

mint ilyen, tüzzel-vassal irtandó; mondván a nép igazi felkero- 
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lója; támogatója az egyház. 

Nemcsak Bangha irt apologizáló műveket. Ilyen alkotás Ju-

hász Vilmosé /77/, aki szigoru fegyelmen alapuló mintaállamról 

beszélt, ahol a bennszülöttek életét szocális . intézmények tet-

ték kedvezőbbé. A redukciókat a latinvamerikei nacionalizmus 

és liberalizmus semmisitette meg. / A rend kisizésében gazdasági 

érdekek és e felvilágosodás eszmei hatásai működtek közre, ke-

vésbé a  nacionalizmus. A liberalizmus pedig Juhásznál az egy-_ 

házellenességgel azonosult./ 

A forditásokban is a jezsuitákat kedvező szinben beállitó 

irások találhatók. Stefan Zweig /78/ szerint,a jezsuiták men-

tették meg az indiánokat a kipusztulástól. Előitélet nélkül se- 

- gitették a nép keveredését, amely nélkül Brazilia afrikai ország 

lett volna. Szerepük, akárcsak Banghánál, a nép anyagi és szelle-

mi felemelése. A jezsuiták voltak az elsők, akik semmit sem a-

kartak maguknak, mindent az országnak; növényeket, állatokat 

vittek magukkal a föld .termékennyé tételére. 

XXXXXXX 

A jezsuiták távozása utáni Paraguay elmaradott, mozdulat-

lenságba süllyedt' ország, ahol a gazdasági életet a mezőgazdaság 

egyeduralma jellemézte. A további értesülések középpontjában ' 

Francia diktaturája és e. Lopez korszak állt. Franciáról azt irta 

Ács Tivadar, hogy halála következtében elenyészett a külvilág-

gal való kapcsolat akadálya. Uralmát 40 évben határozta meg. 

/Ez az adat téves, mert Francia lo13-ban Paraguay független-

né válásakor konzul, majd diktátor volt; 1840-ig állott az állam 
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élén; /tehát legfeljebb 27 évig,! jelentőségét abban látta, hogy 

országát szigoruan elzárta a külvilágtól. Francia nemcsak ezt 

tette, hanem az egyházat is alárendelte az államnak, és a nagy-

birtok hatalmát is megtörte. Carlos Antonio Lopezről az olvas-

ható /79/, hogy ktbemelkedő érdemei voltak a hadseregfejlesztés-

ben  és a vasutépitésben. A lakosság számát lakkoriban 1,5 milli-

óra becsülték. A diktátor fiát, Sólano Lopezt VIII. Napoleon ud-

varába küldte tanulni. A fiu inkább tragikus hős, 8 évi elnöksé-

géből 6 éta háboru volt. A lakosság azonban rendkivül megsinylet-

te a tulerő elleni harcot. A háboru bégén 231 ezer körül volt 

szország lakossága. Ezek az események hosszu időre eldöntötték 

Paraguay sorsát. 

O 
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4. Ismeretek az indiánokról a jezsuitákat követő időszakban.  

Ebben az időben Humboldt természettudományos munkásságával 

egy időben történt meg a néprajzi, ember-földrajzi feltérképezés 

is. A latin-amerikai országok belső igénye önmaguk alaposabb meg-

ismerésére összetalálkozott a neves földrajztudósok érdeklődésé-

vel. Az utleirások száma is emelkedett. Mindez együttesen eredmé-

nyezte a tudás gazdagodását. Amilyén szines és változatos a kép, 

olyan különbözőek iróik is. Ismert földrajztudósok, jónevü etnog-

ráfusok mellett kalandos hajlamu utazók is " felfedezték Ameri-

kát ". Ez a kor ugyanakkor rendkivül bonyolult is. A függetlensé-

gi háboruk után meglehetősen zavaros időszak köszöntött be, amely* 

ben tájékozódni nehéz volt. Az indiánkérdésről sz616 müvek fordi-

tások, ezek voltak a tájékozódás alapjai. 	. 

A korszak második felének legizgalmasabb könyve az . indiánok-

ról 1870-ben jelent meg; 1875-ben a Nemzetközi Földrajzi Kongresz- 

szus dijjal jutalmazta.,Lucio Victor Mansilla /1831-1903/ munká-

járól volt szó, Miivel Una excursion a los indios ranquelKes - 

magyarul a Pampák utolsó vad indiánjai cimmel jelent meg. /80/ 

Irója Buenos Airesben született, anyja Argentina hires diktáto- . 

rának,Rossasnak nővére volt. Szigoru katolikus szellemben nevel-

kedett, mint tisztet vezényelték a határőrvidékre, a pampák in-

iánjai ellen. A ranquelék az araukán indiánok egyik törzse volt, 

Mansilla számukat 8000-re becsülte, ebből 1300 volt a fegyverfog- 

gató. A férfiak nagyrésze a csatamezőn hullott el, a többi legyő-

zött és erőszakkal letelepitett indián cseléd lett. Az állam a 

terjeszkedést nehezitő kkadályt látott bennük, semmi mást. Értet-

lenül és idegenkedéssel szemlélték az indiánok életét, ráadásul 

a legképtelenebb dolgokat is elhitték róluk. "Akadt itt egy őr-

nagy, aki elbitte, hogy az indiánok, ha leülnek a farkukkal vagy 

az ujukkal előbb gödröt vájnak a földbe, hogy kényelmesebben illje- 
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nek." Pálinkával 4s megvesztegetéssel, fegyverrel Ás szerződések-

kel próbálták meg az indiánokat " jobb belátásra" birni, hogy 

igezoldák az ellenük hozott intézkedéseket. Szerintük a ranquélék 

naivak, ostobák és hiszékenyek. A'harcban gyávák, állandóan lop-

nak, folyton isznak, erkölcstelenek, a nőket rabszolgasorsban 

tartják. Mansille leirásából az derül ki, hogy az indiánokról 

formált vélemény mindig a fehérek érdekeit szolgálta, gazdasá- 

gi és politikai tekintetben egyaránt. Az állam érdeke határozta 

meg, hogy "milyen" legyen az indián: jelenesetben a "rossz in- 

dián" legedda volt célezerü. 

Az indigenismot képviseli Karl von den Steinen /81/. Könyve, 

a második, 1887-88-ban vezetett expediciójáról szólt. A tudós 

a`Xingu folyó mellékét kutatta. A meglátogatott Tupi törzsek kő-

korszaki szinten élő vadásznépek voltak. Táplálkozásuk primitiv, 

a sütést nem ismerték, müvészi hajlamokat csak az edények díszi- 

télében árultak'el. Monda és hitviláguk életformájukat'tükrözte., 

Az iró " pompás emberanyagnak " 'nevezte őket. A létért 'vivott 

mindennapos harcban élő indián törzsek életét az európai civili-

zációból kiszakadva idillikusnak ábrázolta:"Nemmvoltak ők mások, 

mint zavartalan, egyszerű állapotok gyermekei, ' akinriek életmódja 

a csöndes idill képst mutatta." /82/ A fehérek, mintegy az indi-

ánok ellenpólusaként papiron hozott intézkedésekkel próbálták 

meg az indián telepeken az u.n. bororókban földművelésre szoktat-

ni őket. Az eredmény: pálinkához szoktatott, fegyelmezetlen, le-

ronygyolódott tömeg. Steinen a jó, az együgyű indiánt idézte fel 

ismht, bizonyos fokig a jezsuiták szemléletmódjával, a j6 vadem-

ber mitoszának valamelyes visszacsengésével. A tudat fennmaradá- 

sához hozzájárult az, hogy az utazóknak az indiánok valódi mivol-
0 

táról csak nagyon kezdetleges fogalmaik Toltak. Kolombusz óta 
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szinte kötelező, hogy ez expedicióknak cseretárgyként gyöngyö-

ket, csecsebecséket, tiikröt,esetleg néhány vasszerszámot kell 

vinni. Ezeket Steinen is mint j61 bevált dolgokat magával vitte. 

Nemcsak hitt abban, hogy az indiánok "jók; hanem aszerint is , 

bánt velük. Mindez azonban nem csökkentette tudományos megfigyelé-

seinek értékét. 

A konkiszta és agyarmatositás indián képé ujabb vonásokkal 

-gazdagodott. A " gonosz indián " mítosza a kapitalizálódó álla- 

mok tudatos propagandája volt, gazdasági é ,rdekekbt fejezett ki. 

A "j6 indián" legednda pedig felidézte az indiánvédő irások szem-

léletét; tartalmában ez  a  cicilizációtól menekükő ember roman-

tikus vágyódását is kifejezte "az egyszerü, romlatlan" életmód ;  

iránt. 

Nemcsak az  indián kérdésben születtek uj szempontok, a po- 

litikatörténetben is az egyik legizgalmasabb korszak követke-

zett. Vizsgáljuk meg, milyen volt erről a kialakitott világkép! 



5. Képek a XIX. sz. Latin-Amerikásáról.  

AXIX. sz-bán a tudás sok uk. anyaggal gazdagodott. Ezt rész-

ben a természettudósok, utazók növekvő számu leirásának köszönhet-

ték. Ezt a századot gyakran nevezték az ujrafelfedezés századá-

nak. Ez annyiban helytálló, hogy a természettudományos kutatást 

nagyon vonzotta az Ujvilág, számtalan tudós kelt át az óceánon, 

hogy feltérképezze és leirja a gazdag növény- é s állatvilágot, 

feltárja a természeti kicseket. Köztük a legalaposabb munkát 

Alexander von Homboldt végezte. Az ismeretszerzés egy ujabb le-

hetősége tárult fel az emigráció révén. A kintélők közül sokan 

vezettek naplót, vagy juttatták el irásaikat Magyarországra az 

ismereteket_gezdegitván ezzel. 

A/ Haiti a függetlenség kivivása után. 

A Karib-torség XIX. az-i történetéből a függetlenné vélt Haiti .. 

sorsa emelkedett ki. A Hispaniolában megszületett köztársaság-

ról azonban meglehetősen egyoldalu volt az ismeret. Nem az ország 

valódi problémái voltak a fontosak, inkább az egzotikum került 

előtérbe. Ezt az időszakot a forditásokból ismerjük./83/ Halli-

burton Őfelsége a mosogató cimmel irta meg a függetlenné vált 

ország első diktátorának történetét. A harc a franciák ellen csak 

utalásokban szerepel. Dessalines-ról csak annyit irt, hogy nem-

kevésbé irgalmatlan és véreskezű vezértársa volt Crastophe Henrik-

nek. Mint első miniszter tevékenykedett, és 1806-ban, amikor 

Dessalines uralmát megdöntötték, elérkezttnek látta az idő"tta ha-

talom átvételére. Halliburton irása jól megirt karriertörténet, 

azzal a következtetéssel, hogy az ilyen elmaradott országokban 

a diktatura szinte szükségszerü. Burkoltan azt is kifejtette, hogy 

az ország fellendülése a császárság előtt csak a francia gyarmati 

uralomnak volt köszönhető. Ekkor ugyanis hatalmas ckor és kávé 
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ültetvények virágzottak, és Cap Haiti,  a főváros fontos kikötő  

volt. A népet viszont csak  erőskezű diktátor emelheti fel, mert  

alapjában véve elmaradott, afrikai örökségét /babonák/ levetkőz-

ni képtelen. C .ristophe a felszabadult rabszolgákat olyan munká- . 

ra kényszeritette, aminek azelőtt hirét sem hallották. Ennek  a  

robotnak"avcélja a haza felemelőse volt. Minden embernek szol- . 

gálnia kellett lenkadatlan becsvágyát, hogy megtámadhatatlan, . ; . 

pompás és büszke országa legyen.  

A császár kétségbeesett és torz kisérletét országa feleme-  

lésére a léirók nem látták meg. Inkább uralmának külsőségeit. vet-

ték .  sorra. /Francia-imádat, Napóleon utánzása/ Azt igyekeztek  

bizonyitani, hogy egy-egy diktatura étmenetileg a zsarnokság esz-

közeivel fellenditheti az'ország életét, de a kezdetleges, "afri-

kai" örszágot : igazán gazdaggá tenni nem lehet. Ezt látszott iga-  

zolni Faustin Sololőque császár röviduralma is /84/. A fekete 
 

felség szolgálatában 	még magyarok is állottak, sőt ka- 

tonai rangjukat is megtarthatták. A néger tábórnok előbb felve-

rekedte magát az elnökégig, majd 1849-ben császárrá- kononáztat-

ta magát, 1859-ig uralkodott, majd számüzetésbe kényszerült. 
 

Uralmának külsőségeiben Henriket ée Napóleont utánozta, uralma 
 

is elődjéhez volt hesonlatoe.  
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B/ A.XIX. sz-i Me  xikó' azinformációtükrében. . 

Magyar hiradás jelent meg László Károly tollából /85/. 

László.1871-ben érkezett vissza Kecskemétre. A számüzetésben 

eltötltött hosszu időről naplót. vezetett. Ennek főleg az 1857- , 

68. közötti időről irott részei fontosak számunkra. Ez az  az idő-

szak az ország történelmében is mozgalmas. Juarez reformjai, 

Miksa uralkodása, az ellene folytatott háboru a legfontosabb 

események. László Mexikóban.a legkűlöhfélébb foglalkozásokat 

űzte. A róla irott munkák kézül Ács különösen az emigrációs kért 

déseket, e  magyarok sorsáról szóló fejezeteket tartotta fontosnak, 

é.mexikói problémáknak kevesebb teret . szenteltt Az országra vo-

natkozó 'hir.eket az alábbiakban foglalhatjuk össze: Tartózkodása . 

során szemléletileg a kreolokkal azonosult, az indiánokat lenéz-

te. László nem. az ország központi területein ,élt, hanem ez, ndi- 

án haciendákon, a világtól távoleső falvakban és városokban. Tár- 

-dadalmilag egy kezdetleges, . az indián faluközösségektől meghe-... 

tározott feudalizmus dominált. A napló ugyanakkor tükrözte azo- 

kat a változásokat, amelyek a csatornaépitési kisérletekkel.és 

a vasut.elterjédésével függtek. Össze. /A hosszán vajudó csatorna-

épités terve végül Panamában 19194-ben valósult meg./,László 

egy mozdulatlan világot irt.le, a naplóban felbukkannak az ültet-

vényes nagybirtokrendszerről, a müvelés módjáról, a mexikói ün-

nepekről, hiedelmekről és az indián multról jó megfigyelés alap-

ján megirt részek. 	. 

A korszak politikai történetéből a Miksa ügy emelkedett ki. 

Ferenc József öccsének személyével és mexikói pályafutásával e-

lég sokat foglalkoztak. /86/ Árnyalati módosulásoktól eltekintve 

Miksát tragikus személyiségnek látták. Sz6 esett a császári ka- 

land európai politikai szálairól is. Franciaország támogatta a 



kárább'i függetlenségi harcot, hogy ezzel vetélytársát, Spanyol-

országot gyengitse .. Később a befektetett . tőkét veszélyben lát-

ták. Az irások még azt  ' a véleményt is megkockáztatták, hogy III. 

Napóleon a latin fajokat a saját uralma alatt összevonni, és '' 

egy u.n. közép-amerikai latin fajok császárságának fantószti- ` 

kus tervét megvalósitani.'Az elemzések arról nem irtak, hogy a 

" Kis Napóleon" gyarmattá akarta tenni Mexikót, s ezzel a fényes 

külpolitikai tettel belső hatalmát próbálta megerősiteni. A  be-
vonuló. franciák szervezték meg azt'a juntát, amely Miksát a trón-

ra meghivta.'Utalá 's történt arra'is,
ci
a császárt nem kedvelték a ' 

mexikóiak,"hi 'ába szórt közéjük pénzt." A hamarosan kirobbanó 

háboruben ebben a beállitásben a mexikóiak árulás=segitségével 

győztek. Miksa heroikussá váltó ellenfele'Benito Juarez telje- 

sen háttérbe szorult, ha emlit 'ést tettek róla, mint a császár' 

keményszivü és véreskezü milko 'sát ábrázolták. 

A 'következő korszakról mér csak szórványos értesülések van-

nak. Akiknek a függetlenségi harc utáni időszak az állandó poli- 

tikai forrongások, züzzavarok időszaka volt,ugy'emlegették ' 

Porfrio Diaz elnökségét, mint a'nyunalom és az erőkéz uralmát. 

Figyelemre méltóak ezzel kapcsolatban Cholnoky'Jenő gondolatai. 

A porfdriáto elemzésében kettős gondolatmenetet találunk. Az e-

gyik a fekete legends hatására 'megfogalmazott 'nézet a Spanyolok- 

ról. Ezt e fő vonásaiban negativ képet az iró kibővitette azzal, ' 

hogy a gőgös, hiu,: kegyetlen spanyol talán é .ppeneezen tulajdonsá-

gai miatt képtelen:. a , tartós, hoószu ideig tartó államszervezet. 

kialakitására. Belső mozgató` rugói, lelki tulajdonságai teszik 

a spanyolt alkalmatlann4 . a szilárd vezetésre; vagyis az anarchia 
és zürzaver a spanyol jellem következménye. Azzal érvelt, hogy a 

konkiszta után a  spanyolok számos esetben bizonyitották, - 



különösen a gyarmati közigázgatással - hogy a ' történelem adta 

feladatokkal nehézén birkóznak meg. Most is képtelenek voltak 

urrá lenni az anarchián. A másik szál a diktátor személye volt. 

Cholnoky itt nem általában rajzolt kedvező képet az indiánokról, 

mint a korábbi időszakról szóló könyveiben, hanem konkrétpéldá-

val érvelhékett.'A zűrzavaron és anarchián Diaz kemény kézzel 

. lett urrá. Személyében a méztic /tulajdonképpen az indián/ elő-

nyös tulajdonságai öltöttek testet. Ez a nép már az aztékok, in-

kák idején is bizonyította szervező tehetségét irja. Cholnoky 

továbbmegy' Diaz  elemzésében, amikor azt irja, hogy az elnök nem-

csak erőskezű diktátor volt, de ez ország fejlettségét is neki 

köszönhetté.'A szerző esak a fejlődés tényét vette tudomásul, de 

figyelmen kivid hagyta, hogy a'diktatura az eddig soha nem látott 

mértékben szolgáltatta ki Mexikót az emerikéi'tökériek. 



-65-  

G~ Brezilie a XIX. ez-iI.  

" Berzsenyföld" felfedezősét Juhász Vilmos szerint /87/ a  

véletlennek köszönhették. Cabral hejdit a vihar eltdritette ut-

jukról, igy érték el partját. Kiemelte a módszerbeli különbséget  

a spanyolok de  portugálok között, akik kezdetben cask o partvo-

nal mentén telepedtek le, a  belső  területek kiaknázására nem  

vállalkoztak. Amerika ezerpe az lett volna, hogy támaszpont le-

gyen Ázsiába vezető utjukon. A hiradds, amit kapunk, nagyrészt  

eseménytörténet, rövid kitekintéssel a spanyol-portugál ellen-

tétekre, Bahia, majd Rio elepitására,a harcra a franciák és a  

hollandok ellen, Magyar forrás nem lóvén az ország történelmé-

ről ) a továbbiakban Stefan Zweig  könyvéből értesülhetett az olva-

sd /88/. Az  óriási területén kezdetben elenyésző a lakosság, ez  

csábitotta e franciákat és e hollandokat a hdditásra..A "holland  

korszak"-ről szimpátiával irt Zweig. Ebben ennek e szemléletnek  

a hatását fedezhetjük fel, mi szerint a hollandok voltak a  leg-

emberségesebb,  legkev4ebé erőszakos hdditok; a spanyolokkal ösz-

ezehasonlitva mindenesetre ezimpetikusabbek./ Egy ujebb kiadvány-

ból. kitűnt, hogy a tőkés mintaállam hajősei épooly kiraéletlenek  

voltak, ha érdekeikről volt sző, mint a spanyolok gs a portugá-

lok,/ A hdditáe és e gyarmatoeitóe munkáját megkönnyitette ez,  

hogy nem államba szerveződött, magas fejlettségi fokon álld tör-

zsekkel találkoztak, hanem szétszórt, kis l6tszámu csepatokkel.  

A Bollendok elleni harc már a nemzeti haderők első háboruje volt,  

ezt követte a gazdasági élet fellenditése. A cukoripar cegindu-

lásdr61, e kereskedelemről, e cepitaniákról alig emlékezett meg,  

sokkal jobban érdekelte a bandeirenték históriája. Zweig szerint  

bennük e régi indiánok vándorhejlema, és az eurdpei őeök keland-

vágya keveredett. cóljuk pedig ez ország igazi meghőditása volt. 
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Szintén forditásból, W. Hoffmank:Hernisch  német iró tollából ér- 

tesülhetett az olvasó arról is, hógy a bandeiranték, vagy pau-

listák rabszolgavadászok '• voltak elsősorban. Azt is hozzátette, 

hogy nélkülük az ország megismerése talán sohasem lett volna tel-

jes. /Mindez nem feledtetheti az'indiánok tömeges elhurglolását 

és kiirtását/ A terjeszkedésnek egyedül a jezsuita redukciók 

vetettek gátat. 

A korszakról irva nem tettek emlitést a'gazdasági élet e-

gyik fővonásáról, a monokultura kialakulásáról, ez arany és a 

gyémánt bányászatról. Hézagos maradt'az áliemberendezésről al-

kotott kép is. . 

.Ugyancsak Zweig mutatott rá az európai politikával összefüg- 

gő eseményekre is. A portugál királyi család Braziliába költö-

zése a gyarmat ._ fontosságát nagymértékben emelte. Ezután az or-

szög gazdasági élete gyórs ütemben fejlődött. /De'ezt nem az,u- 

ralkodó jelenlétének köszönhette, mint Zweig irja, hanem az an= 

gol tőke fokozatos behatolásának következménye volt./.Uj kikö - 

tők nyiltak meg, az ipari termelés szabadabbá vált, sőt még a 

szellemi élet is megélénkült. Az addig "felpeckelt száju" ország-

ban nyomdákat nyitottak, hamarosan megjelent  az  első ujság. Ro-

hamos fejlődésnek indult Rio de Janeiro. A gyors gazdasági fel- 

lendülést a császárság azonnal hóditásokra használta fel; Urug-

vay átmenetinelfogla'lását Zweig hadicsinynem nevezte. 

A'  császárságról ezó16 további tudósitások a politikai plety-

ka szintjén mozogtak. Az iró• szerint az I. Pedro császár,'ziután 

megesküdött, hogy alkotmányos fejedelemként fog uralkodni, nem 

tudta magát megkedveltetni a néppel,u}ert tulságosan lefoglalták 

érzéki szerelmei. Az udvarban Santos márkinője uralkodott. 
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A bölcs császár felmérve a  helyzetet  önként lemondott fia javá-

ra, aki "tisztességes gondolkodásu igazi humanista volt", a fel-

világosodás iróit olvasta. Igy a'rabszolgafelszabaditás is a csá-

szár javaslatára született meg, aki "iszonyodva a szolgaságtól" 

az éltörlést hirdető párt mellé állt, igy született meg az 1888-

es törvény..'Eztután a köztársaság kikiáltása az engedékeny, öreg, 

beteg császár öneláldozásának volt köszönhető. 

Közelebb áll az igazsághoz a már idézett Hoffman mii, amely-

ben azt irja a szerző, hogy a császárt a nép, a parlament  ás a 

hadsereg lemondásra .kényszeritette. A beszükült, az uralkodó sze-

mélyére koncentráló szemlélet nem tett emlitést az események hát-

teréről, és az egymással szembenálló erók Piarcáról semi 

A gazdasági életről Molnár4ábor  /90/ informált bennünket. 

A rabszolgáság megszünése'nem tudta e cukórnád termelést fellen-

diteni, mert a napoleoni blokád következtében felvirágzott az e-

urópai cukortermelés. Brazilia piaci lehetőségei lesziikültek, de 

a termelés sem volt a régi szinten, . mert az ültetvények egyre'in-

kább nélkülözték a munkaerőt:, nem voltak versenyképesek. 

A szociális . viszonyok: az élénk forgalmu kikötővárosokban 

dívott prostitució, a nagyvárosok szegénynegyedei tulzsufoltak 

voltak:'-A lakások egészségtelenek, nagyszámú trópusi betegség 

pusztitotta a kekosságot. A sárgaláz is csak 1902-ben szünt meg. 

A szellemi életbe enged bepillantani ez a körülmény, hogy Kornis 

Károly,48-as emigráns magyar ugyvéd először fényképészettel ke-

reste meg kenyerét, majd a brazil jogot tanulmányozta, és a há-

zasságjogról irott könyvével szerzett elismerést. 
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D/ Argentina: Roses portré. 

Erről  az  országról az indiánkérdőssel kapcsolatban már 

esett szó. A további értesüléseket ' részben a XIX. sz-ben ott 

élő emigráns magyaroktól nyerték. Jelén esetben is az ország ' 

történelmének csak egyes kiemelkedő,.ez emigrációs kapcsolatok 

folytán jobban ismert szakaszáról, epizódjairól irtak. Felvil 

lantotettak egy-egy korszakot, anélkül, hogy mélyebbre ástak 

volna az események tisztázásakor. Roses diktátor 4835-1852/ is 

hasonló .módon került be a Latin-Amerikát tárgyaló müvekbe. ' 

Bangha Béla /92/ szerint e.diktátor fő jellemvonása egyház-

ellenes ége volt, , mert durván érvényesitette jogait az egyház 

fölött, ,és azt  csak " magántársaságnak" tekintette. Bangha szüle 

szemlélete ott egyházellenességet .vélt felfedezni, ahol  árról 

szó sem'volt./Roses az állattenyésztő negybirtokosókra `és éppen . 

az égyházratámeszkódott/ Mansilla már - idézett könyvében a szi- .: 

goru, de jó"átya ' képét állitótta'az olvasó elé, ski megkorbácsol-

tatja ugyan időnként az iridiáriok t =• 'de ezt ők csak maguknak kö 

szönhetik. Ostoba módon em akarnak dolgozni, hanem  dologtalanul 

élni, és sok feleséget tartani.  Roses  sém Paraguyhak •, sem Urug-

vaynak ZI. Pedro brazil-császár uralma alóli felszabadulását 

nem ismerte el. Ács Tivadar /93/ helyesen  tapintott rá, hogy Ang-

lia és Franciaország azért támogatta Argentinát, hogy északi 

talajvesztés után délen kiséreljék meg a gyermatositást. 

xxxxx ' 

A XIX. sz-i'történelem latin-amerikai vinatkozásai mellett 

a magyar emigráció értékelése is helyet kapott ezekben a müvek-

ben. A következőkben azt vizsgáljuk, hogy milyen önismerettel ér-

tékelték a hazai emigrációt. 
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6/ A latin-emerikái magyar emigráció problémái. 	 . 

A marxista történetirásre vár annak alaposabb kikutatása 

és a valóságnak megfelelő értékelése, hogy mi volt az 1848-as 

és ez azt megelőző időszak magyar emigrációjának szerepe ezek-

nek az országoknak az életében. Nem  a valódi értékek elutesi-

tása e feladat, hanem az események, körülmények pontos feltérő 

se. 

Az emigráció iratainak feldolgozásában és azok ismertetésé-

ben több, eddig megoldatlan kérdés van. Az  anyag olyan nagy, hogy 

akárcsak nagy vonásokban történő ismertetése is meghaladná a dol-

gozat keretéit, igy néhány jellegzetes vonást veszünszemögyre. 

A magyar emigrációs irodalom az ellenforradalmi rendszer szempont-

jából fontos voltugyan, de ujabb kutatások, legalábbis érdemben 

nem történtek. Acs ás Banghe a  XIX. 	XX. ez-ban megjelent a- 

nyegot használta fel./94/ Ezeket részben kiadták, részben pedig 

felhasználták. A források is ugyanazok mindkét. esetben/95/. Az 

anyag sulypontja a XIX. sz-i 48. utáni magyar emigráció. Előtte 

a magyar jezsuiták tevékenységének szenteltek figyelmet. A ma-

gyer szerzetesek multja mellett egy Latin-Amerika kép is kiala-

kult ezekből az irásokbál, de ez inkább háttérbe szorult. A XVII. 

es XVIII. sz. Latin-Amerikája a hatalmas feltáratlan területek, 

puszták, őserdőik földje, ahol állandó küzdelmet . kellett vivni a ' 

természettel és az ellenséges indiénokkal. Nem történt meg a gaza 

deségi erők feltérképezése. Az állami élet ás közművelődés kuta-

tása szintugy kezdeti fokon állott. Dultak a rabszolgaszerző há- 

boruk, az indiánokat az állam ás a jezsuiták egyaránt kézben i 
gyekeztek tartani. Ugyanők az akadályai a felvilágosodás terje-

désének is. Ebben a környezetben éltek 4s dolgoztak s magyar'je- 

zsuiták. Mindkét szerzőnél nacionalista szempontok uralkodtak. 
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Kiderült ez, hogy nemcsak vallási tevékenységet folytattak,  

hanem a gazdasági munkák, az erdőirtás, az épitkezés is fela-

'diatukvolt; az iskola héha fontosabbnak bizonyult, mint a temp-

lom. A társadalmi munka az indiánok letelepitéséből, munkára  

szoktatásából és neveléséből állt, ehhez tartozott, a rabszol-

gavadászok elleni védekezés is. A természeti viszonyok feltáe  

rásában, feltérképezésében és az indiánok megismerésében jelen-  

tős munkát végeztek a magyar szerzetesek. Közülük Éder Xavér  

Ferenc  /1727-17?3/ tevékenysége emelkedett ki, aki Peruban 

é.s Boliviában térképezett, néprajzi és földrajzi l.eirásokat ké-

szitett. Szentmártonyi Ignác a Xingu, Tapajos és a Rio Madre 

feltérképezője, 48 az . indiánok életének buzgó .  tanulmányozója  

Fáy Dáviddal együtty A tudományos életben tevékenykedő Orosz  

Lá~ '/1697-1773 / mint egyetem alapitó szerzett magának ne- 

vet.  

A szerzetesek munkája valódi értékeket képviselt, helyte-

len volt azonban az  a beállitás,.vagy annak sugallmazásá, hogy  

a munka aroszlánrés'zét a magyarok végezt4k./h16  

Más kérdéseket vetett fel a XIX. sz-i magyar emigráció ér-

tékelése. A szabadságharcbukása után sokan telepedtek meg a  

földrész országaiban. Kossuth Amerikába érkezésekor az emigrá-  
ció többé-kevésbé egységes volt . Agykormányzó 7 hónapos tartóz- 

kodás után réményeiben  , csalódva,éh kiábrándulva az amerikai ma- 

gyarokból, elhagyta az'Eg<yesült államokat. Az addig egységesnek . 

mondható magyar kolónia is bomlásnak indult. Az emigráció egy- 

része ott  maradt  ez Államokban,,A r többi elindult dél felé, hogy  

Közép- és Dél-Amerikában találjon megélhetést. Ezt a szétszólt  

népet és sokféle magyar sorsot ismertetni a hazai közvélemény- 

nyel meglehetősen nagy feladat volt. Fő szempont itt, akárcsak  

a jezsuitáknál a nacionalista szempont volt, de közvetlenebbül  
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jutott kifejezésre. A másik része ezeknek az irésoknek a magyar  

katonai dicsőséget volt hivatva bizonyitani,.Az egyik példa  

Prágay János  és az 1851-es kubai expedició volt. /97/ A források  

bizonytalanságát mutatja, hogy sem az expedicióban résztvevő  

magyarok pontos számáról, sem Prágay halálának körülményeiről  

nem irtok egyformám.. Narcisso Lopezről, ez expedició vezetőjé-

ről mér pontosabbak ez értesülések. .A tábornok venezuelai szár-

mazásu volt, ésmegkisérekte Kuba felszabaditását. Arról nem tör-

tént emlités, hogy nem egy, három kisérlet volt, és Prág y  csak  

a harmadikban harcolt. Az irésok egybehangzóan vélekedtek e vál-

lalkozások eredményességőről. A partraszálló csapatokat a tule-

rőben lévő spanyolok fogadták, a " kubaiak részvétlenségétől ki-

sérve ",az első ütközetben szétverték őket. A vezetőket kivé-

gezték.őEgyes szerzők azt is tudni vélték, hogy Prágay nem vár-

ta meg a kivégzést, hanem öngyilkosságot követett el; .a másik  

változat szerint főbelőtték. Az expedició jelentőségét abban ha- 

tározhatjuk meg, hogy 	 volt  
~ 	g, 	gy nem  megfelelő  idf~ben,. az Egyesült Államok  

által támogatott és kudarcra itélt kisérlet, amiben kihasználva  

kihasználva a  48-as magyar emigráció egy részének hitét, a részt-

vevő katonákat megalapozatlan kalandba vitték. 	 . 

Az éllenforradalmi rendszerben megjelent irások a magyar  

katonai dicsőség és bátorság követendő példájalánt ábrázolták  

Prágay expedícióját.  

Nem reális s Czetz Jánosról alkotott kép sem. /98/ A sze-

badeágherc ismert tábornokának arger_tinai pályafutását a közvé-

lemény figyelemjel kieétte. Czetz változatos pályát futott be.  

Részt vett Mansilla expediciójában, később e Soleno Lopez elleni  

paraguay-i háboruban. Feleségé Roses diktátor unokehuga volt,  
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Ily módon személyes összeköttetései is segítették karrierjét. 

A tisztképzésben játszott fontos szerepet, később a katonai a- 

kadémia igazgatója volt 25 évig. Közben Entre Rios.tartományban 

a vizügyi rendezést vezette. A XIX. sz- II. felének Argentinájá-

ban a legfontosabb események: harc a szeparatizmus ellen, az in-

án földek meghóditása, a.vasutépités és a határkArdés voltak. 

Nagy volt a kereslet szakemberek iránt is.  Czetz a vasutépitések 

mérnöki munkálatait végezte. Ezzel.lehetőség nyilott a pampa 

meg-hóditására, valamint arra, hogy az indiánoktól földet fog- . 

laljanak. Czetz ity módon hozzájárult az indiánok földjeinek el-

kobzásához. Később pedig az . indiánok elleni harcban nem megfele-

lően szereplő hadsereg megreformálása volt  a feledata. Ezzel ,. 

he nem is'tadatosan, a reakciós államvezetést szolgálta. fliegité • 

lésében nagy szerepet játszott a szabadságharc emléke, ennek . •alap-

ján értékelték,argentinai tevékenységdt is. Őszinte`hazaszerete-

te nem lehet vita tárgya, . de az idők változásával egyre inkább 

jobbra tolódott. 

Czetz '"legfontosabb személyiség, mellette hasonló szerepet 

játszott Mayer Móricz  is . Mayer a pampák meghóditásának idején • 

az indiánok ellen harcoló csapatok egyik parancsnoka volt. Meg- 

itélése'azonos Czetzével, mindketten a kiváló magyar katona meg-

testesitői. 	 . 

Változatos képet rajzoltak az emigráns magyarok gazdasági° 

tevékenységéről is;•A kiváló magyar mérnökök, tudósok mozgatták 

meg a gazdasági életet, annak mindvégig vezető, kezdedeményező 

szereplői voltak. Közvetetten ismerte meg ily módon az olvasó . 

a közép-amerikai országok probl6máit is. Ezekben a leirásokban 

Türr István  /99/ állt a középpontban. A korabeli szemlélet meg-

lehetősen eltulozta a nicaraguai csatorna-épités tervében mun-

kálkodó magyarok szerepét. 
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Még a később megvlósult Panama-csatorna megalkotásában is döntő 

szerepet tulajdonitottak nekik. A tábornok széleskörű nemzetkö-

zi és hazai kapcsolatait is gyakran használté fel gazdasági vál-

lalkozásokban való részvételre. A célzatosság ott van, hogy noha 

ezek a tervek legtöbbször kudarcot vallottak, ennek elhallgatá-

sával a világ közvélemayt akarták informálni a magyarok kitűnő 

gazdasági képességeiről. Ugyanezt a célt szolgálta Xántus János  

és Heraszthy Ágoston sorsának be jmutatása is. /100/ Az előbbi 

neves ethnológus és utazó volt, fontos szerepet játszott az or- 

szágok feltérképezésében és' megismerésében, az indiánok életét 

is tanulmányozta.A Nicaraguaban élő Haraszt üynaeves szőlész : 

volt. Mindketten azon a nézeten voltak, hogy Közép-Amerikát nem 

kedvelték a leteledni vágyó magyarok. Haraszhy csak cukorfelgo-

zás 'sel és fürészmalmok épitéséÚel tudott foglalkozni, másra nem 

volt mód. A gazdasági élet kiemelkedő vezetői  Mayer Móric és Ele-

mér, akik a katonai tevékenység mellett megszervezték a kikötők 

vasutak és a folyami hajózás kiépités4t Argentinában. Választott 

hazájukban tevékenységüket nagyra értékelték. Haláluk 50. évfor-

dulóján ünnepségekét rendeztek, Czetzről utcát is neveztek el. 

Ebben a fe }ezetben érintett:ink néhányat a magyar emigráció 

értékelésének problémáiból. Továbbiakban a történészek feladata 

lenne az emigráció valódi szerepének meghatározása. 
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Latin-Amerika multjáról meglehetőben gazdag, sokszinii a- 

. nyag állott ez olvasók rendelkezésére. A földrész történetének 

ismerete  mellett az egyes művekben lehetőség nyilott annak  be-

mutatására is ', hcbgy milyen ideológiai szempontok, nézetek ér-

vényesültek. Kettős ismeretközlés volt tehát, a latin-amerikai 

problémákat nem Önmagukban, elvonatkoztatva térgyalták, hanem 

meghatározott ideológiai  töltéssel. 

A mult'egyik legfontosabb kérdése az indiánok megitélése 

volt. Az aztékok, mayák, inkák világának megismertetése tudomá- 

nyos szenzáció volt, és felkeltette az érdeklődést az  " initián 

ókor"mellett az egész földrész indiánjai iránt is. Az  inks  ál-

lammal kapcsolatban kerültek először felszinre a kor égető kér-

déseire adott válaszok. A. kor uralkodó eszméi közül például a . 

szocializmust - : ill. annak vulgarizált, leegyszerüsitett és ei-

bertelennek rajzolt változatát - vetitették ki az inks államra. 

A legnagyobb hatásu iró ,Juhász Vilmos az inkák államáról szóló 

irásában a szellemtörténet szinte egész készletét felvonultatta: 

az eseményeket kizárólag a  szellemi  tényezők határozták meg, aMi ' 

mitoszteremtés, a nagy egyéniség szerepének misztifikálása. Az  in-

ks  államot az ideológiai fegyvertárba ugy is beillesztették, hogy 

az alkalmas volt az osztálybéke hirdetésére. 

A nézetek legélesebben a redukciók ügyében csaptak össze. A 

renegát szociáldemokrata Migray a XIX. sz. végétől az agrárszoci-

alista mozgalmak hatására kialakult keresztényszociális nézeteket 

támadta a redukciókról festett képpel. Világos volt azonban az, 

hogy ez ez igazi szocializmus lejáratására tett kisérlet is volt, 
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mert a rideg, mereven közösségi szellemü rendszer mint "szocia-

l.izmus" inkább riasztó volt, és ez megfelelt az ellenforradalmi 

rendszer ideológiai céljainak. 

Ellenfelei főleg a katolikus kulturpolitikus Bangha az - el-

lenforradalmi. rendszer szempontjából kedvező vonásókat tárgyál-

ták a .redukciókban_. Bangha számos művében tért ezeekre a kérdée 

•sekre, és azzal támogatta a keresztény kurzust, hogy az egyház 

vezető szerepét nemcsak hangsulyozta és kivánatosnak tartotta, 

hanem a társadalmi kérdések megoldásának az egyik, legfontosabb 

eszközét látta_ benne. Ezzel azt sugallta, hogy a kereszténység 

mindenfajta eszmével szemben az.egyedül helyes ideológia, mert 

- amünt az t  a paraguay-i jezsuita állam példája mutatja -, nem-

csak alkalmas a kérdések megoldására, hanem még boldoggá is tudj_ 

ja tenni az embereket. Bangha eszméinek másik vonása a katoli-

kus egyház szerepének apologizálásán tul a nacionalizmus. Ez a 

XVIIIzsz-i magyar jezsuiták esetében inkább közvetetten jelent-

kezett. Részben azért, mert mindez keva's76khez jutott el, a társa-

dalom problémáitól meglehetősen. távol állottak. Legfeljebb a mult 

dicsőségének felelevenitése jelentette az olvasói érzelmeinek 

felkeltését. A nacionalizmus Bangha müveiben akkor tűnik fel é-

lesebben, amikor a Kossuth emigráció utáni idők magyarjairól irt 

Ács és Bangha ujabb kútatásokat nem végeztek; vagyis nem annyira 

az anyag volt  a  döntő, hanem annak. propagálása, publikálása, még- 

pedig a magyar uralkodó osztály érdekei szempontjából kedvező for- 

mában. 

Lényegében arról volt szál hogy az ellenforradalmi rend-

szer politikájának szólamai meglehetősen ingatag talajt jelen-

tettek, szükség volt szilárdabb bázisra, ez pedig a magyar mult 

volt. A dolog nem volt egyszerü. A magyarság valódi értékei az 
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egész nemzet szellemi kincsét jelentik, itt azonban egy•közvet. 

tett kisajátitási folyamat zajlott le. Ezeknek a tudósoknak, ku-

tatóknak az életét,' müködését saját propagandisztikus céljaira 

használta fel. Tehát nem a valódi értékek kihangsulyozása, vagy . 

ujbóli számbávevése volt a cél és a feladat, hanem a magyarko-

dás. 

Nem lehet elvitatni e honfitárseinknek érdemeit, hasznos, 

fáradságos tevékenységét, de tulzés az afféle beállitás - és 

hamis is, - amely szinte kizárólag nekik tulajdonitotta az eredmém 

nyek nagy .részét. 

Kende Géza már idézett művei nyilten szolgálták az irreden-

tizmus politikáját. Minden, az akkori Magyarország területén 

kiviül élő - régebben á "történelmi Magyarország"-hoz tartozó te-.. 

rületen élő tudósról vagy mérnökről, katonáról a legelső dolog, 

amit közöl%,az volt, hogy az a föld " már nem a mienk ".,Latin-

Amerika viszonyai csak másodlagos szerepet játszhattak ebben a 

szemléletben, de igy is gyarapodtak a földrészről szóló ,ismere4'.. 

tek. 	 . 

A kor tudományos áramlatai is jól tükröződtek: az indigenist 

mo, a fekete legen#a, sőt a hispanidad koncepció és a rózsaszin 

legenda is. Ezek egyrészt az ismereket gazdegitották, másrészt 

viszont pl a hispanidad esetében a reakciós, francoista Spanyol-

ország hivatalos nézeteinek is teret engedtek. Az ilyen szellem-

ben fogant könyvek kétségtelenül hatottak az emberek tudatára, 

sőt befolyásolták azt. 	. 

A'leggazdagabb anyag az indiánokról állott rendelkezésre. 

Az  ismeretek általában élég.széleskörüeknek mondhatók. Sokféle 

indiéntörzs szerepelt a könyvekben, és gazdag a róluk alkotott 

ismeret is. 	' 
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Megmutatták ezek az irások azt, hogy az indiánokrók kialakitott 

nézetek és előitéletek a fehérek érdekeinek megfelelően szület-

nek meg, és mindig ez ő érdekeik szerint alakulnak. Részben mu-

tattak csak rá az európai tudat állapotára is, számos expedició 

a Kolombusz óta megszokott felszerelést és nézeteket vitte magá-

val. Legtovább a " jó vadember " elmélet tartotta magát. 

A politika-történetben az aránytalanságok már szembetünő-

ek. Viszonylag kevés országról esett szó, és ezekről sem mindig 

megfelelően. A legtöbbet talán Braziliáról tudott a korabeli köz-

vélemény; a brazil írók műveit is szivesen fordították. A többi 

ország alig-alig szerepelt. Haiti történetében pl, inkább ez eg-

zotikum hatolt be a könyvekbe, a " néger Császárok " szinesen 

megirt történetei elterelték a figyelmet az ország valódi prob-  

lémáiról. Argentina történetéből is csak Roses dikteturájáról 

voltak fogyatékos ismeretek. A XIX-. sz-i Mexikó története pedig 

alkalmas volt a nacionalista érzelmek felkeltésére, sőt a legiti-

mizmusnak is hangot adott. / Habsburg Miksa hősként állott az ol-

vasók előtt. 

A Latin-Amerikával, foglalkozó irások tehát kettős arcuak: 

Az országok problémáinak tárgyalása egyrészt, másrészt pedig az 

ideologiai nézetek kifejtése, sőt összeütközése történt meg. 
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adása Bp. 1936. Irodalom: Lederer: A magyar 

polg. történetirás rövid története Kossuth Bp. 

1969. 155-158. 

6. Hajnal idézett műve 21.1. 

7. . Ha'nal idézett műve 22. 1. 	 ' 

8. Nagy Béla:'Felfedezók, világjárók. Bp é. ' :.- 75. 1. 

9. Révai Kétkötetes Lexikona.Révai Bp. 1947. Révai Kis Lexikona ' 

Révai , Bp. 1936., Uj Lexikon Dante Bp. 1936. Révei Nagy 

Nagy Lexikona II. kötet Bp 1911., XIII. k. Bp 1915. . 

104Lou 'is'Bertrand: Spanyolország Története Passuth L. jegyzetei- 

vel Athenaeum Bp. é. n, 219. 1. 
r - 

11. Tolnai Világlapja: 1930. máj. 7. 8-10. 1. Az inkák eredete,. 

1943. jun. 16. A quipu titka. Supka Géza 

cikke 20-21. 1. 

12. Marczali idézett műve 416. 1. Hajnal idézett műve 96. 1. 

13. Révai Nagy Lexikona V. k. 579. 1. 

14. Uj Lexikon 166. 1. 

15. Juhász Vilmos: Az inkák birodalma. Athenaeum Bp é. n. 

Világtörténet Pantheon Bp 1940. Életrajza 

Révai Kétk. Lex. Révai Bp. 1947. 640. 1. 
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16. Juhász Vilmos: Az inkák birodalma. 47. 1. 

17. Idézett műve. 13 .7. 1. 

18. Idézett műve. 136. 1. 

19. Idézett műve. 250. 1. 	 . 

20. Idézett műve. 300. 1. 

21. Garcilaso de la Vega:  Áz inkák birodalma. Franklin Bp. é.n. 

22. Cholnok*: A Föld és élete. Franklin é.n. 480. 1. Élete M.É. L. 

Aked. Kied. Bp. 1967. 284. 1. 

23: Ágh Attila cikke: A Magyar Fil. Szemle 1970. 6. sz. 1099. 1. 

adalélok az'ázsiai termelési mód marxizmustör- 

ténetéhez. 

24. Garcilaso de  la Vega: Az inkák birodalma. Franklin Bp. é.n. 

25. Egy kötetben jelent meg Acosta művével. 

26. Juhász: Vilá,gtörténet.Pantheon Bp. 1940. 

27. Hajnal: Idézett műve. '8. 1. , 	 . 

28. Marczali idézett műve. 390. 1. 

.29. Nagy Béla: Idézett műve. 49. 1. 

30. Marczali idézett műve. 393. 1. 	. 

31 `. Cholnoky: A felfedezések történeté. Singer és Wolfner kiadása 

Bp. 1932. 

Idézett műve: 155. 1. 

33. Idézett mdve: 156. 1. 

34. Arnoldson: La Leyenda Negra. Világtörténet. 1965. 5-6. sz. 

Wittman Tibor recinziója 18-26. 1. 

35. Danielik Nep. János: Colombus, avagy Amerika felfedezése Pest 

36. 1856. Faragó László Kolombusz Kr tstóf 

Eisler G. kiadása Bp. 1916. Kolombusz nap-

lója Szerb Antal gondozásában a 40-es évek-

ben jelent meg. 
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37. Cholnoky: A Föld és élete. I. m. 174. 1. 

38. I. m.: 173.'1. 

39. Marczali: Í.m.'301. 1. 

40. Nagy Béla: á.m•"3.` 1 . 

41. Hajnal I. m. 10. ' 1.' 

42. Felfedezők`Lexikons: Magyar Földrajzi T. könyvtára Szerk. Kéz 

Andor Franklin Bp. é.n. C7. 1. 

43. Salvador de Madariaga: Colombus Kristóf. Ford.: György Tamás 

'Athenaeum kiad. Bp. 1943. Munkásságát 

röviden ismerteti a Di'cciónario'Encic-

lopedici Abreviado. Espana Golpe Madrid 

1957. 

44.' Jakob .Wassermann: A: h6dit6. Tábor é. n.  

45. Felfedezők Lexikona: Franklin Bp é.n.'34-35. 1. 

46. Marczali I.m. 411-413. 1. 	 . 

47. Passuth L.: Esőisten siratja Mexikót.. Athenaeum. Bp. 1939. 

48. L. Bertrand: Spanyolország története. 206. 1. 

49. Juhász: Világtörténet. Pantheon Bp. 1940. 

50. Juhász: I. m..502. 1. . 

51. Cholnoky: Felfedezések "története. 196. 1. 

52. R. Halliburton Ujra felfédezem Délamerikát. Dante Bp. 1932.. 

53. L. Bertrand:: Spanyolország története. 218. 1. 

54. Marczali: I.m. 421.1. ' 

5 5 . 
 

Felfed. Lex. 108. 1. 

56. G. de la Vega I. m. 28. . 1. , 

57. R. Katz: Panamától a '*fzföldig. Dante Bp '. é.n. 124. 1. 

58. The Ideology of Hispanided. Hahr. 1943. 457-484.1. 

59. Im. 469.1. 	 . 

60. L. Bertrand: I.m., Életrajzi summája a Grand Larousse Enciclope,r 
• 	zs 1962. II. kötet. 

dique. Párisz 
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Az iró-kulturtörténészt az arab és afrikai kultura érdekelte el-

sősorban és az iszlám. Több művet irt a francia és e spanyol  

történelemről. 	 . 

61. L. Bertrand: ' I. m. 209. 1.  

62. I.m. 220. 1.  

63. Wittman'Tibor: Vitoriától Suarezig. A XVII. sz-i spanyol ál-

lamelmélet mérlege. Külön lenyomat a Filológi-

ai Közlöny 1966. 1-2. számából. Bp. 1966.  

64. Guiseppe Cdcchiara: Az európai fólklór története. Gondolat  

Bp. 1962. Ortutay Gyula bevezetőjével és  

kiegészitő.tenulmányával.  

65. Voltaire: A vadember. .Amicus kiadás Bp. 1924.  

66. Bangha Béla: Dél Keresztje alatt. Pázmány Péter trod. Társ.  

kiadása 	Bp. 1934. • 	 . 

67. Migray József: Egy keresztényszociális állam története. Nép-
szava. Bp. 1923.  

A keresztényszocializmus a XiX. sz . első felében megerősödött  
politikai és társadalami :irányzat. Az élesedő szociális el- 

lentmondásokat a keresztény egyház szellemében próbálta meg-

oldani,azzal a céllal, hogy ezzel ellensulyozza a tudományos 
 

szocializmus eltérjédés,ót, megakadályozza az osztályharc alap- 

ján álló munkásszervezetek kialakulását. Erősen liberaliz-

mus ellenes eszmeáraíb1at. A kapitalizmus összes káros kiha- 

tásának kifejlőséséért a liberalizmus tette felelőssé. A ka-

tolikus egyház elérkezettnek látta az időt, hogy a kezdeménye-

ző legyen. Az egymást követő pápai enciklikáki A Rerum nova- 

rum  és a Qadragesimo anno hirdették meg a munkáskérdés egy-

házi megoldását. Magyarországi képviselői.elaőzör a élesedő  

agrárszocialista mozgalmak kapcsán vetették fel az egyház fe-

lelősségét. Később pedig a szocialista eszmék megakadályozá- 

sára történtek kisérletek; Zichy Nándor, Károlyi Sándor a 
 



A Katolikus Népszövetség révén, később pedig Prohásska Otto-

kár volt a vezető. Irodalom: Varga Dezső: Agrárszocializmus 

és az egyház. Esztergom. 1896. Csapodi Csaba: Táradalmi kér- 

dés és Katolicizmus Magyarországon. Egy. Ny. Bp. 1941. Pro-

hászka szocializmusa. Összeállitotta Nagy József. Bp. 1940. 

68. Migray I.m. 31.1. 

69. Vezérfi Károly cikke a Világosság 196643.167-173,1. 	.. 

70. Tolnai Világlexikona VII. k., 30 .9. 1. 71 	.. 

71. Napkelet. Magyar Ir. Társ. kiad. Bp. 1927. I. 689. 1. 

72. Uj Idők  Lexikona. Singer és Wolfner. XIV. kötet Bp. 1939. 

3529-3520. 

73. Bangha Béla: A jezsuita rend és ellenségei. Megy. Kult. Bp. 

1928. Magyar jezsuiták Pombal börtöneiben. Páz- 

mány
.. 
 P. ' T. ' Bp. 1937. 	

. . 

Dél . Keresztje alatt.  Bp' 1934. 

74. B. Pascal, francia matematikus és irracionalista filozófus. 

75. Apponyi Albert, jelentős.konzervativ politikus. Scitovszky,,. 

a nemzetgyülés elnöke; Vass a kultuszminiszter volt. 

76. Banghé: A jers. rend és.ellenségei 36. 1. 

77. Juhész: Világtörténet. 502. 1. 

78. Stefan Zweig: A jSéő országa Brazilfa. Béta. Bp 1940. 57. 1. 

79. A Földgömb. 1932. 7. sz. 259. 1. Paraguay. 

80. Mansilla: A pampák utolsó vad indiánjai. Franklin Bp. é.n. .. 

tletéről röviden ir: Diccionario Fnciclopedico 

Abr. Madrid. 1957. 

81. Karl von den Steinen: Közép-Brazilia természeti népei között. 

Lampel és Wodianer. bp. 4.n. 

82. Steinen I. m. 27. 1. 
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83. R. Halliburton: Varázscsizmában a Föld körül. F.:Görög Imre. 

Tolnai Bp. :1935. 

Ugyanebben a szellemben ir Ráth-Végh Az em-

beri butaság c. művében, Gondolat Bp ,1962. . 

27. 1. . 

84.. Közli: Ács: Magyarok idegenben. Xantus levelei alapján. 40.1. 

85., Részben kiadta Ács Tivadar: Akik elvándoroltak c. könyvében 

Bp. 1940. 

85. Tolnai Világlapja 1937. jun. 16. 10. 1. A szerencsétlen végü 

Miksa Császár. 1927. fbt ,29. 16-17. 1. 

A'mexikói kaland. A Földgömb 1934. 8. sz. 

284786. 1. A vérbefulladt császári álom. 

87. Juhász: Nagy hóditók. 179. 1. 

88. Zwáig: I.m. 28. 1. 

89. W.  Hoffman-Harnisch: Brazilia, egy forróégövi nagybirodalom. 

Athenaeum Bp. é. n. 

90. Molnár Gábor: Kalandok  a araziliai őserdőben. Bp. 1940. 27..1. 

91. Ács: Akik elvándoroltak. Bp. 1940. 26. 1. 

92. Bengha: Dél-Keresztje alatt. 100. lap. 

93. Ács: Magyarok idegenben. Magyar Téka Bp. é.n. 90. 

94. Utalások vannak Pvány Jenő: Magyar-amerikai történelmi kapcso- 

latok. Bp. 1926. 

95. Kende Géza: Magyarok Amerikában. Cleveland. Ohio, 1927. 

96. Például: Koanis Károly magyar tudós Braziliában. Haza és Kül-

föld - 1865. 40. sz.  Töredék egy magyar menekült levele-

ből. Pesti Nap16. 1850. 169. 1. 	, 

97. Prágayról: Ács: Magyarok Latin-Amerikában. 1944. . 

A s `zámüzöttek . Hungária Bp. é.n. 

Akik elvándoroltak. Bp. 1940. 
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98. Ujabb kutatás alapján ismertette tevékenységét Anderle 

Ádám: A modern hadsereg létrejöttének kérdéséhez. Czetz 

János. Hadtört. Közl. 1970. 2. , sz. 225-232. . 1. 

99. A XVIII. sz. magyar utazói közül Halász Gyula Öt világrész 
magyar vándorai c. könyvében is irt az idegenben élő magya-

rokról. Bp. 1936. A könyvben Benyovszky, Körösi Csoma, Vám-

béry társaságában irt a XVIII. sz . magyar kutatóiról. Meg-

emlékezett Lócz* Lajosról, aki Equadorban kőoláj után kuta- 

tott. Lendl Adolf Argentinai muzumok meghivására utazott 

Dél-Amerikában. Magyar László első 'hiradásai a Magyar Hirlap 

és a Pesti Napló 1852. és 1854. évf. 

Türr Iptvánról pl. Földrajzi Közlemények 1875. 286-295. 1. 

100. Tolnai Világlapja 1932."jan. 27. 61. 1. Kalandos magyar kar-

rierék.'Haraszthyról Tolnai Világlapja 1932. aug. 3.sz. K a-

landos magyar karrierek.'/Sorozat/. 



K O RTÁR' S JE LEN 



1. Latin4Amerika a két világháboru között. , 

Ez a periódus kölünösen mozgalmas volt ezen a földrészen, 

A külpolitikában.az angol-amerikai vetélkedés vólt e döntő. Az 

angol tőke Braziliában, Uruguayban, Argentinában szilárd maradt, 

de már a Karib térségben és Közép-Amerikában az Egyesült Államok 

hóditáse meggyorsult. Az amerikai terjeszkedés növekedésében az 

olaj birtoklása volt az egyik ok. Politikája a támaszpontok §s 

uj gazdasági körzetek megszervezésére irányult, valamint a német 

fasizmus elleni harc bázisa is volt. 

A belpolitikában felbomlottak a hagyományos kormányzati 

formák. Korábbi parlamentáris rendszerek helyett a caudillismo . 

köszöntött  be  főleg Közép-Amerikában. A többi országban az ame-

rikai tőke kivánságai a kormányzati formákat tekintve nem voltak 

ennyire nyiltak, /Mexikó kivétel/, de befolyásukat mindenütt é-

rezni lehetett. 

A kül- és belpolitikai feszültségek többször robbanta$ ki 

háboruk formájában: Peru és Kolumbia között az u.n. Leticia kon-

fliktus; Honduras és Nicaragua, valamint Guatemala közötti viták; 

ellenségeskedések Haiti é8 .Domonics között. A legnevezetesebb Bo-

livia és Paraguay harca volt az olajért. Állandó viszályalap volt 

az amerikai államok egymással és az Egyesült Államokkal való po- 

litikája is. 

A . háboru előtt uj szereplő lépett szinre, a náci Németor-

szág. Herman Rauschning /1/ nyilvánosságra hozta, hogy milyen 

szerepet szánt Hitler Latin-Amerikának. A " későnjöttek " jogaira 

hivatkozva a führer arról beszélt, hogy a birodalomnak. joga van 

Braziliára, A jog azért illeti meg a németeket, mert ezen a földön  

egykor a Fuggerek és Welserek nagybirtokai és üzleti vállalkozá-

sai voltak. A terveket a nagyszámu és főleg Dél-Braziliában élő 
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németekre elepitotte. Ugyanaz lett volna az alapja az Argentina 

és Boliv`a bekebelezésére irányuló terveknek, az Ötödik hadosz-, 

lop segitáégével. 'Az "élettérbe iktatott Mexikó" mindig előkelő 

helyet foglalt el Hitler Amerikai terveiben. Deterding, a Royal 

Dútch Shell elnöke elhitette vele,, hogy Mexikó a világ leggazda- 

gabb országa ., a léglustább és a legsötétebb népség lakja. Oda 

kell irányitsni a legdolgosabb,, legszorgalmasabb népet - persze 

a németéket. A birodalom összeömlott ,, a fasizmust legyőzték, de 

Latin-Amerikának e háboru alatt és után szomoru . szerp jutott: A 

bujkáló náci háborus ' bünösök'.buvóhelye lett. 

Az eszmei térkép is  sokat változott. A kommunista ' pártok lét- 
; 

rejötte meghatározta e belpolitikai életWbi jelenlétükkel minde- ' 

nütt számolni kellett e. Az eszmei fronton  két uj irányzat tünt fel:  

Braziliában a Trpbalhismn, Argéntinában a  peronizmus. Mindkettő 

a harmadik ut politikáját próbálta megvalósitani. A peronizmus - 

Peron mékül jóval tulélte a háborut, még napjainkban is ' 'fontos 

szerepe van az argentinai politikai életben. 

Nagy változások voltak a. gazdasági életben is.  Az első vi-

lágháboru után megszünt az ángliei szénimport, és emiatt iparosi-

tás és gépesités vált sz';kségessé. A világválság éveiben módosite-

ni kellett az export addigi szerkezetét. A csak mezőgazdasági ki-

vitelt kezdték felváltani az ip ari cikkek . Csökkent megmüvelt föld-  
terület, a mezőgazdedágb6l sok Munkás vándorolt az iparba, ami 

a fellendülést eredményezte. Különösen élesen mutatkozott meg . 

a monokulturás gazdálkodás hátránya. A világpiaari árak csökkenése z  

vagy akárcsak ingadozása is  komolyan veszélyeztette az államházter-

tás'tAháboruban az ázsiai nyersanyagforrások megazüntek,és Latin-

Amerika gazdasági jelentóseége megnövekedett. 



Főleg az olaja kaucsuk és az ón révén vált fontossá e termelés. 

A háboru következtében fellendült gazdaság a monokulturákat 

ládditotta meg, ugyanakkor megnövelte a piaci lehetőségeket is. 

A kubai cukor, a perui gyapot, a boliviai 6n,`a venezuelai olaj 

és a kolumbiai kávé számára eddig eéhannem látott lehetőségek 

nyiltak meg. 

A korszak számos kérdése közül néhány kiemelkedő jelentőség-

re tett szert. Ezekkel szeretnénk dolgozatom további részében 

foglelkoznri_ 
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2. Az indián kérdés kortárs szemlélete.  

A kortársak főképpenaa forditásokból ismerhették meg a .. 

latin-amerikai indiánokat. Boliviában tanulmányozta életüket 

Hertbert Nordenskiöld /1877-930/ iniánok és fehérek c.  művében./ 

/2/ Három nagyobb népcsoport életét figyelte meg: az aurapa, a 

jucarare és chacobo törzset, mintegy párhuzamosan a "civilizált" 

indiánokkal. A bevezetőben felveti azt a problémát, ami a többi 

irásban is megvan: az indiánok kihalóban vannak, és talán ezek 

az utolsó lehetőségek megismerésükre. 

A civilizáció megjelenése, az egyre kevesebb szabad föld-

terület is segitette számuk apadását. Szemléletében sajátságos 

kettősséget figyelhetünk meg. Szerinte a kereszténység csaknem 

kizárólagosan romboló hatásu, az uralkodó osztály érdekeit nyil-

tan kiszolgáló eszme. Hatása felszines, mert a pogány hagyomá-

nyok szivóssabbnak bizonyultak a vallás tanainál. A keresztény-

ség alkalmazása eleve becstelen, mert a pogány hagyományokat ad-

dig elnézi, amig azok nyilt , ellentétbe nem kerülnek dogmáival. U-

gyanakkor a missziónáriusok jóságos, becsületes emberek, az in-

diánok védői. összegezve tehát Nordenskiöld gondolatait: kettős 

szemlélettel ugy látja, hogy a kereszténység káros, de a misszé-

náriusok tevékenysége pozitiv. 

Nagy ellentmondás van a civilizált és a szabad indián között. 

A civilizált indián nem más, mint a fehérek bármire fölhasználha-

tó rabszolgája. 

Könyvének talán az a legnagyobb érdeme, hogy megragadta és 

ábrázolta azt a folyamatot, amikor a szabad indiánokból bérrab-

szolg lesz:"Az emberek egész élete abból áll, hogy hátköznap dol-

goznak uraik számára, ünnepen pedig leisszák magukat; minél na- 
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gyobb keresztény ünnepet ülnek, annál jobban. A falvakban a pálin- 

kán tul a mise is hozzátartozik az ünnepépséghez, d e  itt misék 

sincsenek; itt egyetlen  istennek hódol mindenki, a pálinkának". 

A rossz beidegzettségek, itt is megtalálhatók. Ez az expedi-

ció is vitt magával gyöngyöket, üvegeket, stb. . Nyomai ,vannak a 

"jó.:indián.- rossz indián"szemléletnek, főleg.a márletelepediptt 

indiánokkal összehasonlitva. Nordenskiöld irása tükrözte azt a tehe-

tetlenséget is,  amivel az európaiak az.indiánmk pusztulását szem-

lélték. Ez a tény áll a, középpontjában Alberto ARostini  olasz 

földrajztudós és;kutató,könyvének is. /3/ Punta Arenasból kiin- 

dulva járta be. a,,.üzföldet. A városban müködött az indiánok tár-

gyi emlékeit : örzá.muzeu; az itt szerzett tudással gyarapodta .vá-

gott neki.expediciójának. Két szárazföldi /alakaluf és jahga/, 

egy vizi indián népet /ona/ tanulmányozott. Az alakalufokat 1880-  

ben .3000re, 1900-ban..1000-re, a könyv megirásának időpontjában. 

kb. 200 főre becsülték. A jáhga indiánok 1880-ban kb 1000-en vol- 

tak, de későibb nagy himlőjárvány tört ki, emiatt számuk már  100-at  

sem érte el. A 20-as években 2000-re becsült onák 1880-ban még 

3600-an voltak. Az indiánok megdöbbentően gyors pusztulásának lát-

tán feltette a kérdétt,.mi ennek . az. oka. A válasz: " az onák gyors  

kipusztulásának oka a pásztorok konok üldözése. Gazdáik jól meg-

fizetik őket, minden elejtett bennszülöttért, hogy egyedüli urai 

legyenek ezeknek a földeknek: /4/ A bennszülöttek ravasz támadásai-

ról, alattomosságáról, rabláséiról közölt hirek ürügyet szolgál- 

tattak a kegyetlenkedésre. A valóságban ezek az indiánok sohasem 

voltak harciasak, csupán földjeiket, vagyonukat ss családjukat véd-

ték. Agoetini sötét képet festett ezekről a nehéz körülmények kö- 

zött lévő népekről. Minden ruházatuk egy vidra, vagy fókabőr, kuny-

hójukat faágakból eszkábálták össze. Kezdetleges halászatból és 
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gyüjtögetésből éltek.'  

Mindez Azonban nem az indiánok alacsonyabb rendisségének és 

elmaradottságának a bizonyitéka, mint a szerző írja, hanem a mos- 

toha természeti viszonyok következménye volt; 

Agostini a XIX. sz . mér ismert szemléletmódjával közeledett 

hozzájuk. A "jó indián - gonosz fehér" ellentétére épült jellem-

zésben a mérleg nyelvét itt'is a missziónáriusok jelentették, 

akik 1850-ben telepedtek itt le. Megkisérelték munkára szoktatni 

az indiánokat. Az ird ez elődöknél világosabban fogalmazta meg 

azt a gondolatot, hogy az indiánokról elterjerdt nézeteket a fe-

hérek a maguk érdékeinek mégfelelően alakitották ki ott, ahol a 

terjeszkedés miatt, vagy politikai okokból szükség volt a fiildre. 

Az  'indiánokat minden eszközzel irtották, a barbárságukról terjesz-

tett hirek pedig hamisak voltak. 

A nagyobb törzsek mellett szintén a pusztulás képét mutat-

ták a darieni szorosban élő indiánok, akiknek elődeik annak ide-

jén "a spanyolokat Peru felé irányitották. Most tizedannyian sin-

csenek, mint  akkor, közönyös, a dszungel körülményekbe beletörő-

dött nép, semmiféle aranyvszág igézete nem ösztökéli. /5/ 

A kecsua indiánok a koka áldozatai, a 30 éves életkort sem 

érik el, a 40 éves ember pedig olyan ritka, mint a fehér holló. 

Nemcsak a koka pusztitja őket, hanem a trópusi betegségek, a nem-

trődömség, az embertelenség is. Az ecuadori felföldi indiánokról 

4.ényegében ugyanezt lehetett elmondani, félreeső hegyi legelőkön 

éltek, nyomoruságos körülmények között tengették életüket. /6/ 

A technikai haladás w  sajnos elkerülhetetlen folyamat volt 

már a művek megirásekor is. Az irások az indiánok kipusztulásának 

folyamatát rögzitették, és azt a tehetetlenséget is, amivel mind-

ezt azemlbitsk_  
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A XX. sz-i indiánkutatás számos problémát vetett fel. A primitiv 

emberből látványosság lett. Tulzó állitásókkal tele ujságcikkek 

is megjelentek, régi történeteket elevenitettek fel. / ez indiá-

nok emberevéme./ Ezek a valóságos helyzet megismerését nem segi-

tették. 

A tudomány az utoló időszakban ismertette életüket. A róluk 

szóló irások az egzotikum iránti igény kielégitését is szolgál-

ták. Ezeknek a népeknek a helyzete a tudósitásuk után sem javult, 

kihalásukat :;;ügy látszik, senki és semmi nem tudta megakadályozni. 

A napról napra bizonytalanabbá váló létfeltételek, az Índiánvé-

d .elmi Szolgálat közönye, a civilizáció. segitették ezt a folyama-

tot.  Nemcsak  az erőszak, az idegen érdekek kényszere is pusztit-

hat. Az indiánok mintha maguk is beletörődtek volna mindenbe, hely-

zetüket sorsuknak tekintették. Magukba fordultak, és ugyanannhk 

az előitéletnek a rabjai, mint e fehérek voltak: t. i. , hogy a 

másik fél a barbár. 
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3. Idegen befolyás és gazdasági elmaradottság.  

A/ Az Egyesült. Államok szerepe. 

A kortárs történetirók és utleirók figyelmét nem kerülté el - 

az a fontossá váló befolyás, amelyet az Egyesült Államok gyako-

rolt e földrészre. A hatalmas északi állam szerepét a kortársak 

többé-kevésbé pontosan látták. Juhász Vilmos /7/ azt hangsulyoz-

ta, hogy az E.Á., de más tőkés hatalmak is az olaj miatt tartják 

befolyásuk alatt a földrész országait. Ezzel hozte összefüggésbe 

a diktaturák elszaporodását is. Helyesen látta, 'hogy a diktatu-

rákat az E.Á. ta1je fenn. A Földgömb c. folybiat -/8/ a- befolyás 

növekedését igy•kommentálta: "Azt a törekvését nem lehet tagadni, 

hogy gazdasági és szellemi uralma álá hajtsa a:'földrész államait". 

Az expanziót gazdaságpolitikai okokra vezette vissza. Pontos :az 

a megfigyelés, mely szerint Dél-Amerikának saját tőkéje nem lé-

vén, gazdaságának fejlesztése érdekében kölcsönhöz ,volt kényte-

len  'folyamodni, áz°első világháboru előtt Európából, most New 

Yorkból. A cikk arra is kitért, hogy az amerikai befolyás növeke-

dése mellett az angol tőke is szilárdan tartotta magát: Argenti-

néban és Braziliában. 

Az Egyesült Államok iránti ellenszenvet érzelmi okokra, a nem-

zeti öntudatra vezeti vissza Cholnoky Jenő /9/. "A telivér pana-

mai az amerikaiakat gyülöla. A Canal Zone társadalmával nem érint-

keznek. Az az érzésük, hogy az országot az E. Á. kihasználja és 

kifosztja. Igy is van." 	 . 

Az amerikai terjeszkedéssel foglalkozva R. Katz /10/ megálla-

pitotta, hogy a forradalom fegyverrel látható céltáblái mögött 

nagyobb, gyülöletesebb cél,vanÖ Észak-Amerika befolyása. Az iró 

kifejtette, hogy a dél-amerikaiak jól látták az E.Á. mohó törek- 

véseit. A feszültségek levezetésére szolgálnak a  "forradalmak" 
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Ezek az igazi betegségeket nem orvosolják, de levezetik az elé-

gedetlenséget. Katz ugy látta, hogy erősebb gazdasági hatalom 

cinikusan, nyiltan v. burkoltan nyeli le gyenggbb vetélytársait. 

Ezt nem egy ország szenvedi el, hanem az egész kontinens. A tár- 
a 

sordalom ilyen reagálása szerinte 'kissé dekadens latin kultura 

védekezése a szerencsés, agilis, erősebb és egyuttal közönsége- ' 

sebb angolszászellen. Katz véleménye az, hogy latin-amerikaiak 

gyengék, harcolni nem tudnak az Egyesült Államokkal, csak gyülö-

létüket, elkeseredéseiket és megvetéseiket fejezhetik ki. 

AZ  E.`Á. nyila baevstkozását többék között Panama példája 

mutatta. Az országot mint azóta is, elsősorban a csatorna miatt ' 

kisérték figyelemmel. Az országot állandóán szemmel tartotta a 

nemzetközi közvélemény, mert már a XIX. sz. óta tartós téma volt 

egy hajózható viziut. A leirásokban a fő helyet a  csatorna  fog-

lalja el, az országról is ennek kapcsán tettek emlitést. A kr 

dés aktualitása a mai napig tart, mert a csatorna megépitése u-

tán rövidesen kiderült, hogy cárható, forgalomnak nem tud megfe- 

lelni, tehát ujabb utvonalakrólkkell gondoskodni. 	' 

A Panamai Köztársaság az Egyesült Államok "védelme" alatt 

áll, amerikai mintáju törvényhozássál, a gazdasági életet is az 

6 igényei szerint irányitják. Keserűen és iróniával irtak arról 

a cinizmusról, amellyel TheOdore Roosevelt elnök elszakitotta a 

területet kolumbiától ', és megszervezte a "független" Panama kiki-

áltását. Az operett-ország azután mindenszerződést aláirt, amit 

gazdái diktáltak. 

A pananai kaland nemcsak azt mutatta meg, hogy Amerika azt 

tehet, amit akar, hanem azt-is, hogy a köztársaság megalakulásá-

val nem zárult le a lakosság kálváriája. 
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Az épitkezés szülte a "panamázás" fogalmát, utalván a csatorna 

épitésének körülményeire.. A munkálatok során többezer ember pusz-

tult el.,,a lakosság.az állandó szociális feszültség légkörében` 

élt. A csatorna-övezet munkásai összehasonlithatatlanul jobban 

éltek, mint a panamaiak. Ezzel a Iegjóbb munkaerőt szivták el az 

országból. Csak az u.n..kiszolgálö ipar fejlődött, égyoldaluvé 

tette az amugy sem szerencsés szerkezetü mezőgazdaságot és ipart. 

Az  E.  Á. befolyásának másik jóllátható jele a caudillismo 

támogatása volt. Kubát a két világháboru között Machado és Batis-

ta neve fémjelezte: Cholnoky - nemcsak Kubáról, de  a többi ország-

ról is - kissé irónikusen azt irja /12/,- " 1821-ben szakadtak'el 

Spamyolországtól, eleinte képtelen felfordulás közt vajudtak, 

majd egyesültek, majd megint szétváltak." Ebben a helyzetben lé-

pett szinre 2z. Egyesült Államok. A sziget 1898-ig a spenyóloké 

volt, az nió segitségAvel vivta ki függetlenségét, " de nem in-

gyen ". A néhány kis megmozdulást a hatalmas állam elnyomta. A 

szigetnek nemcsak stratégiai szerepe volt fontos, lakosság is ki- 

váló földmüvelő. A cukor,. és " világ legkitűnőbb dohánya " a leg-

fontosabb termékei. Az amerikaiak kezdetben Machadót támogatták. 

Bukása után letartóztatták, a /kubai rendőrség kérésére/ mert 

vissza-lésekkel vádolták. Machado minden haladó gondolkodásu pol-

gárt üldözött, többezer hazafit gyilkoltatott meg. A forradalom 

előtti Kuba jelképévé vált Batista szintén néhány sorban kapott 

méltatást. Mindössze annyit, hogy őrmesteri rangból emelkedett 

a kubai állam legnagyobb méltóságába. 

Hiányosabbak az értesülések, de jól látták a ceudillismot 

Dominika és Nicaragua esetében is. /13/ Dominikából egy népszava-

zási komédiáról tudósitottak, ahol a tornádó után elpusztott fő- 

várost, Ciudad Trujillonak nevezték el, demonstrálva a bábelnök 
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szeméri terrorját. Nicaragua esetében szintén az ameriaikatól 

támogatott Somoza uralmáról irtak. A belső reformokat és valódi 

fiiggetlenséget követelő Sendino tábornokot á diktátor kivégez-

tette. 

Az idegen befolyással párosult gazdasági elmadadottság e-

gyik riasztó példája Haiti volt. /14/. A rövid összefoglalásból 

egy torz ' táriadálmi ezerkezetü állam képe bontakozik ki, ahol az 

általános elv ez:"Kopaszd meg a csirkét, de engedd kiabálni." 

Az ország. eddig fontos termékeinek előállitáse lehanyatlott, 

/kávé, cukorY a fakitermelés csak kivitelre dolgozott. Á közle-

kedés alig felelt meg a legelemibb követelményeknek. Az utak "af-

rikai állapotban voltak. Az ország erjét a Dominikával folyó 

értelmetlen háboruk emésztették fel, eluralkodott a korrúpció. 

Az Egyesült Államok és az idegen befolyás'nemcsak a közvet- 

len beavatkozásban mutatkozott meg, hanem azokban a hoborukban 

is döntő volt asezerepe, amelyeket ezek az országok vivtak egy-

mással. A jó-szomszédság álarca mögött gyakranlapultak háborus 

tüzfészkek, még ez amerikai országok háborui sem volték mindig 

"amerikaiak", hanem  európai és amerikai egymással rivalizáló tő-

kés vállalkozások mozgatták fikét. 

B/ Igy volt ez az u.n. Chaco hábóru esetében is /15/. Az el- 

só hirek a háboru kitörésének tényét közölték. A Lapok ganyoro- í 
san irtak a Népszövetség / egyébként közismert/ tehetetlenségé-

r61. Ahogy az első hirekben olvassuk, alig néhány órával azután, 

hogy a Népszövetség tanácsának elnöke Briand békéltető táviratot 

intézett a  konfliktusba keveredett dél-amerikai államok kormá- 

nyaihoz, a szembenálló csapatok között megindult a nyilt ellen- 

ségeskedés. A háboru célját ill. annak pci 6fisas,r,  iemert6k; 



" A véres viszály e két állam határában lévő petróleumban gaz-

dag területek miatt robbant ki." A harcoló felek egyike Bolivia. 

A hivatalis és e " forradalmi" kormány egymással ' ellnetmondá 

intézkedésekkel növelte a zűrzavart. Siles elnököt a chacoi há- 

boru következtében lemondatták, utódai süriin váltogatták egymást. 

Silest egyébként az Egyesült Államoknak tett engedmények mega-

dásával váldolták. 

Az ellenfél Paraguay gazdaságilag elmaradott, monokultu-

rés gazdálkodásu ország. / Akárcsak a XIX. sz-ben./ A termékek 

alig változtak, dohány, quebracho, maté termelése , kezdetleges 

állattenyésztép. A főváros itt is egészen más, minta vidék. A 

Paranán tengei hajók is felhajózhattak, ez mintegy kárpótolta 

az országot az elvesztett. tengerpartért. Külön hangsulyt kapott 

az, hogy Lopez-háborúk után rohamos ütemben nőtt a lakosság. 

Ezt a többi országnál jóval magasabb bevándorlási kvóta is elő- 

segitette. 

A Külügyi Szemle kifejtette, hogy területi viszály csak 

ürügy, a lényeg az oleg', volt. Annyira nem a terület volt a fon-

tos, hogy még maguk az érdekelt államok sem tudták pontosan, hogy 

hol huzódik á határ. 

A Pánamerikai Konferencia és a Népszövetség vetették köz- 

be megykat, de csődöt mondtak. Bolivia a Népszövetséghez fordult 

ugyan, de segitséget nem kapott. Nehezitett akérdés megoldását 

az európai hatalmak taktikázása is. Egymás közötti hatalmi kér - 

dóseket próbáltak megrendezni, nem a két dél-amerikai ország 

problémáit. A Népszövetség európai tagjait / a nagyhatalmakon 

kivid / nem foglalkoztatta különösebben a chacoi háboru. A tár- 

gyalások nem vezettek eredményre. Hosszu huzavona folyt a két 

ország között is, a megbeszélések többször'ujra elkezdődtek, 
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majd megakadtak. Még a  háboru kezdetén is voltak kisérletek, ,  a 

meg nem támadási szerződés megkötésére, de ezek sem vezettek e-

redményre, mert mindkét fél agressziv cselekményekkel vádolta a 

másikat. 

Mi volt a vitás terület? Ezt a vidéket 1879-ben szabályoz-

t ák. A Chaco Boreal déli fele Paraguay-é volt, az északi Bolivi-

áé; de az egyezményt egyik állam sem .erősitette meg. 1887-ben 

és 1894-ben tervezetet készitettek a rendezésre, de a későbbi 

próbálkozások sem zárták le  a vitát. 1907. 6918 között szinte 

évente kötöttek egyezményeket, azonban egyiknek a végrehajtásá-

ra sem került sor. Közben a két állam között napirenden voltak 

a határvillongások és erőszakoskodások. 1928-ban a Pánamerikai 

Kongresszus sem tudta az ügyet elintézni. A két fél szempontjai: 

Boliviának a °O-hbeo, Boreal birtoklása utat jelentene a hajózható 

Paraguay folyóhoz, sőt ennek közvetitésével P tengerhez. Paraguay 

viszont elképzelhetetlennek tartotta, hogy a hasonló nevű folyó 

jobb partja idegen hatalom kezében legyen. /Az ország már a há-

boru előtt is tett óvatos lépéseket a jobb Dart elfoglalásaára. 

Még 1852-ben a Pilcomayo folyót jelölték ki Paraguay és Argenti-

na határául, de ez sem felelt.meg./ A Chaco sikság északi része. 

igazi senki földje volt. K6'órló indián törzsek tanyáztak rajta 

hábor-itatlanul, és ugyancsak megakakdályoztak mindenféle beto-

lakodást. A terület külön vicekapitányság volt, a rajta vezetett 

át az ut a másik tengerhez, a La Platet A problémát a vasut meg-

oldotga volna, erről azonban nem esett szó. Magáról a harcról 

mint a világ legborzalmasabb háborujáról emlékeztek meg. A két 

állam hadserege modern fegyverekkel harcolt. A hadseregeket jel- 

lemzi az alábbi idézet:0A legénység egy része a legrosszabbul 

felszerelt, rongvos, néha félmeztelen indián. A ruh4zat nagyon 
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hiányos, az élelmezés rossz, legtöbbször semmi." A háboruról 

Európába nagyon kevés hir érkezett, és he jött is, egynéhány tá-

virat, megbizhatatlen volt. Az 1936-ig elhuzódó harcban mindkét 

fél teljes elkeseredettséggel harcolt. Paraguay kb. 50, Bolivia 

70 ezer embert veszitett. A harc Bolivia vereségével végződött. 

A vitás terület háromnegyed részét Paraguay kapta, de a háboru 

megmutatta az ország politikai és gazdasági gyengeségét. A béke-

kötés csak 1938-ban történt meg, 10 év telt el az ellenségeske- 

délek kirobbanása után. A fegyverszünet szerint mindkét ország 

5000 főre szállitotta le a csapatok létszámát, a békeszerződés 

pedig a fegyverszünet megállapodásait bizonytalan időre meghoss-

szebbitotte. A háboru, melyek idegen olajtársaságok érdekeiért .. 

vivtak megmutatta az Egyesült Államokrrejét, ugyanakkor a Latin-

amerikai országok kiszolgáltatottságát is. 
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4: A forradalom utáni Mexikó. 

A legmeglepőbb ezekben a forradalomról szóló hirekben az, 

hogy nem az "igazi" mexikói forradalomról szólnak;/16/, hanem 

az utána következő  periódusról. Francisco Pancho Villa tábornok, 
t  

irja a lap, aki miatt ez E. A. hadserege bevonult Mexikóba, már 

12 esztendeje halott, 4e a mexikói nép még mindig hisz benne. 

Ville leánya többszáz fenyegető levelet kapott, amelyekben ellen-

ségei követelték, hogy takarodjon az orszákból. A ' legendás vezér 

emléke ugy tűnik, m4g mindig mozgósiló erő lehetett. 

Mindössze ennyi utalásráf van tudomásom ,, a mexikói forrada- 

lómról szóló hirek között. Ez az ország már a porfiriato utolsó 

éveiben megkapta a " forradalmak örökös tüzfészke" cirokét, és . 

ennek jegyében foglalkoztak további történetével is. A Cardenast 

megelőző  periódusból Calles elnök méltatása nagyobb mérvű. /17/ 

A  cikkek azt  ismételgetik, hogy a katólikus vallást ás a lelké-

szeket üldözte: 0 Calles, Mexikó elnöke, akinek a katólikus vallás 

ás a lelkészek ellen inditott kegyetlen üldözésemé világszerte 

nagy felháborodást 45 elkeseredést keltettek."  

A hir célzatos beállitottságu, mert az már, nincs benne, 

1926-ban kitört az egyházi sztrájk, és az elnök az alkotmány ér-

telmében valóban kiutasitott 200 külföldi papot és szerzetest. 

Az egyházi személyek minden vallási tevékenység szolgáltatás 

megtagadták. Ekkor egyébként az is kiderült, hogy az indiánékra 

rákényszeritett vaklás mennyire felszines volt, a régi szertar- 

tások borra elevenedtek fel. Az elnök másik vonásáról, demagó- 

giájáról is esett szó. Calles könyvet irt, és az egész világ előtt, 

igazolni kivánta Mexikó társedalmi l gazdasági ás szociális viszo-

nyainak megjavitására tett kisérleteit. 
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Lazaro Cardenas  /1934-40./ elnökségét közvetlenül megelőző 

korszakra az elégedetlen -4s személyi ambicióktól fütütt tábor-

nokok mozgalmai nyomták rá a bélyegüket. Ezek az irások nem 

többek puszta információnál, mert az egymást süriin váltó elnö-

kökről érkező^hirekben meglehetősen nehezen lehetett eligazodni. 

Obregon és s többi elnök csak egy név, legfeljebb egy fénykép 

erejéig vélt ismert6é. Cardenas elnökségétől az olaj államosi- 

, tósról szóló hirek érdemeltek nagyobb fmgyelmet. /18/ Az elnök 

ujat mert huzni a hatalmas északi szomszéddal:"Lazero Cardenas 

Mexikó elnöke az amerikai és angol tulajdonban lévő mexikói o-

lajtelepeket kényszer eljárással 100 ezer fontért állami keze-

lésbe vette. A lépésnek diplomáciai következményei lesznek." 

Ez azonban egyenlőre csak abban nyilvánult meg, hogy az amerikai-

ak tömegesen hagyták el az országot. A mexikói történelmet csak 

távolról szemlélők számára is világos volt, hogy az államositás 

gazdasági jelentőségénél sokkal nagyobb volt politikai fontos-, 

ságe. Először használták fel nemzeti célokra az ország természe-

ti kincseit, a termelés azután is zökkenők nélkül fplytatódott. 

Cardenas politikájának más eseményeirőEl nem voltak hirek, de 

emléke igy is maradandó nyomot hagyott az olvasóban. 

A társadalom ellentétei közül a bányászok mozgalmáról tudó-

sitottek. A külföldi társaságok bányáiban éles összetűzés volt 

a vezetőség és e bányászok között. Az utóbbiak beszüntették a 

munkát. /18/ Hetek őta tartott már a sztrájk, amikor a bányá-

szok elhatá]ozták, hogy a 300 mérföldnyire fekvő fővárosba gya-

logolnak tüntető felvonulásban, hogy az elnöktől a külföldi tőL 

kések kiutesitását követeljék. Cardenas - elődeivel ellentétben-

- nem lövetett a bányászokra, hanem támogatásáról biztositotta 

őket. 



- 103 - 

5. Tudósitás a forradalmak és a diktaturák földjéről.  

A XX. sz-i történelem csat alig-alig. van jelen az államok-

r61 szóló irásokban. Latin-Amerika mint a puccsok földje való-

szintileg ekkor rögződött ez emberek tudatában. A forrás , a hir- 

anyag a sokszor bonyolult eseményekben pontosan tájékozódni 

nem tudó tudósitók irásai alapján történt. 6k pedig - csekély 

kivételtől eltekintve - átvették a latin-amerikai szóhasznála- 

tot. Ez pedig minden puccsot, tiszti összeesküvést, vagy hatalom-

átvételi kisérletet "forradalom"-nak nevezett. Ez a szó tehát 

gyűjtő fogalommá vált, amivel a demagtóg vezetők bőven éltek. 

A gyors hatalomátvétel okai, annak mozgató rugói nem derültek ki, 

a lefplyt eseményekről szóló tudósitások pedig csak megerősítet- 
n 

ték a 11 puccsok földje tudatát. Az egyes országokban emellett a 

diktaturák különféle változatait is szemlélhették. Formailag 

független államokról volt szó, de ezek nem sokban különböztek 

az amerikaiakat nyiltan kiszolgáló országoktól. A képet az is 

torzitotta, hogy nem elemezték azokat a problémákat, amelyek 

okozói voltak ezeknek a diktéturáknak. . 

Bangha Béla Braziliában járva /19/ rövid utalást tett a pol-

gárháborura. / A 30-es években vagyunk./ Majd részletes fejte-

getésekbe bocsátkozott a spanyol és portugál nép közötti vérmérv 

sékleti, jellembeli különbségekről. " A latin népek hollandusai-

ról " csupa szépen hangzó, de meglehetősen üres megállapitást 

tett, három lényesges vonást hangsulyozva: Csendesség, szorga-

lom, vallásosság. 	. 

A történelemről csak annyi a mondanivalója, hogy Epitacio 

Pessoa elnök visszavonta császári család számfizetési rendeletét. 

Ügyanilyen szükszavu hirt közölt az egyik hetilap cikke is./20/ 
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Érdemes röviden emlékeztetni arra,hogy a császári , Brazilia 

és a megelőző idők mennyivel több hélyet kapóak. 

Kolumbiáról  főleg Cholnoky Jenő tájékoztatott. /21/. Az or- 

szágtörténetének főbb állomásai: Miután az ország a granadai al-

királyság része volt ., a függetlenség kivivása után belviszályok 

dultak. A legnevezetesebb esemény Panama elszakitása volt 1903-ban. 

Határai még akkor sem voltak biztosak. Cholnoky leginkább a gaz-

deságfölQrejzi szempontokat vette figyelembe, azt`irta, hogy az 

ország európai viszonyok között 100 millió embert is el tudna tar- 

tani. A lehetőségek mögött viszont messze elmarad a valóság. , Ko-

lumbia gazdasági helyzete siralmas; a föld nagyrésze müveletlen, 

a piacot.megbénitje az utak, vasutak hiánya, az  indiánokat em- 

bertelen módszerékkel ké .nyszeritik ,, kaucsnk termelésre. Ellentét 

van az európaias főváros_'és8 kézdelleges körülményekkel'bajtó- 

dó/vidék között. 

Peruról szintén R. Kett készitett feljegyzéseket. Személy: 

szerint j6 véleménye van az elnökről / Leguia /, mert béke, biz-

tonság van az országban. Az elnök szigoruan és igazságosan in-

tézi az ország ügyeit. Azt is megirts viszont, hogy az utcán az 

embeípk arról beszéltek, hogy az önzetlen.állámf6 100 milliót sik-

kasztott, korrupt az egész családja, miniszterem gazemberek. 

Nem sokkal jobb a helyzet a szomszédos Venezuelában sem, ahol 

Vicente Gómez az elnök. /23/. Miután elődjét száműzte az országból 

" korlátlan önkényuralmat gyakorol." Naiv az a megjegyzés, hogy 

diktátorága pénzügyi szempontból jávára vált az országnak. Való-

jában a zsufolt börtönök, az emigránsok nagy száma, a korrupció 

és az egy&ni harácsolás jellemezte azországot. Modennizálását sem 

a diktátornak köszönhetőe , mett az olajtermelés fellendülésének 

következménye volt. 
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Argent_i.náról,éz  értesülések nem jobbak, nem rósszabbak az 

előzőeknél. /24/. Argentina békés ország volt,, szomszédaihoz, 

Paraguayhoz és Boliviához hasoilitva. Itt viszont 'bőven volt 

alkalom az országgal foglalkozóknak szemlélni a "nemzeti forra-

dalom" különféle változatait. A'módszeri is ugyan-az. Az uj ál-

' fiifő, miután " vaskézzel ", vagy " erős kézzel " irányitja az 

államot uralma a legközelebbi hasonló megmozdulásig tart. A pél-

'de Hippolito Yrigiyen /1920-30./, 'akit Uriburu tábornok bukta-

tótt meg. Elnökségét érdemben nem méltatták, csak annyit közöltek 

róla, hogy kétségbeesett kisérletet tett a hatalom meg és.. visz-

szaszerzésére. 

PlilAtela  az 1925-ös alkotmány az elnököt diktátori:hatalom-

mal ruházta fel. Amít%' 'megtudunk, az Ibanez korszak végéről szál. 

/25/..' Az elnök 1927-ben ráette át a hatalmat, és az 1931-ben tető-

ző`gazdasági•válság miatt bukott meg. Elnöksége alatt rohamo-

san emelkedtek a külföldi tőkebefektetések. Az ország gazdasági 

éeletét a salétrom világpiaci árának ingadozása jelentősen be-

folyásolta. 

Uruguaynak,a  legkisebb dél-amerikai államnak XX. az.-i, de 

korábbi történetét is abban foglalták össze, hogy mióta a  spa-
nyol uralom alól felszabadult Argentina 6s Brazilia között valóé

; 

ságos ütköző állam. Viharos 'történelme is javaréstt ennek, volt 
köszönhető. Állemférfiai közül' csak az 1811-ben függetlenségi 
harc élére álló Artigas nevét emlitették meg. Személyéről csak 

annyit tudhatunk meg, hogy " mélyen vallásos, katólikus.. ember 

volt." /26/. Banghánál.erős torzitást jelent a katolicizmushoz 
való viszonya, minden, bármennyire óvatos intézkedést is elitélt, 

'ami szerinte az egyház jogait csorbithatta. 
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6. Latin-Amerika gazdasági élete, ahogy a kortársak látták.  

Már a politikai történeti tárgyu fejezetekben utaltak az 

írók a politikai életet is meghatározó gazdasági problémákra. 

Latin-Amerikában számolni kellett bizonyos gazdaságföld-

rajzi adottságokkal is:. Gyér népesség, feltáratlan területek, az 

őserdők földrésznyi takarója, az Andesek kedvezőtlen fekvése, a 

folyók hajózhatóságának hiánya. Nem kis jelentősége volt a Pana-

ma-csatornának. itekereskedelem megnövekedése kihatott az ipar és 

a mezőgazdaság termelésének összetételére, növelte a déli föld-

rész fontosságát. A gazdasági fejlődés akadálya volt a közleke-

dés rendezetlensége. Braziliában pl. a 20-am években is 3 féle 

nyomtávu vasut volt, ezeknek összeköttetését egymással még nem 

oldották meg. Az utak állapota sem volt vigasztalóbb, autószttá-

dák váltakoztak bekötő utakkal, a folyami hajózást a vizesések, 

sellők akadályozták. A repülés abban az időben még gyermekcipő-

ben Járt. 

A külcföldi tőkének többek között szerepe volt az országok 

jellegzetes gazdasági képé nek kialakitásában.•Monokulturális gaz-

dálkodás, kiaknázatlan bányakincsek és aza idegen tőkének kiszol-

gáltatott ipari termelés volt a jellemző. A föld kkhasználásának 

egyik példája Brazilia, ahol az ország lakói nem tudják, mit 

rejt a föld mélye, ahol pedig tudják,annak 1 %-a sincs kihasz- 

nálva. A gy; . 	. 

A/ A mezőgazdaság. 

Latin-Amerikát gazdag ipara és mérhetetlen ásványkincsei 

ellenére is mezőgazdasági jellegűnek tekintetté&k Amit a mező- 

gazdaságról megtudhatunk, az inkább leiró jellegü, állásfogla-

lás viszonylag kevés. A mezőgazdasági termelésről szóló hirek 

között a világpiacon különösképpen ismert termékek: kávé, banán 
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gyapot voltak ismeretesek, valamint az argentin marhatenyész-

tés és husfeldolgozás. Ez a kép tartalmazott valódi értékeket 

is, de az árucikkek számát a köztudatban nagyon .lesziikitette. 

Igaz viszont az is, hogy a mezőgazdaságban ezek a termékek . ural-

kodók voltak. Összefüggő, eletzés nem született. 

A mezőgazdaságról és általában a gazdasági fejlődésről szer-

zett informáci .óka kapitalizmust tartják -.számos hibája és az 

1929-33-es világgazdasági válság ellenére - a legmegfelelőbb 

gazdasági formának. Balla Antal /27/ kijelentette, hogy .a kapi-

talizmusnak megvolt már az ellenzéke a század elején is, de ez 

nem akedályozta . meg általános elterjedését; ".Az.utolsó  másfél 

évtizedben azonban  nagyon kikezdi a kritika. Sok uj tan, eszme, 

tervezet kóvályog ,, mint; a ;  tervgazdálkodás, az uj,rendiség esz-

ménye; az  erősebb állami beavatkozás követelése kézben három 

nagy ország: Oroszország, . Olaszország ,, Németország nyiltan szem-

befordultak az individualistákkal, a kapitialisztikus termelési 

módszerrel. Az első áttért a kommunizmusnak nevezett államke-

pitalizmusra, Olaszország-és Németország pedig állami , felügye-

let alá helyezte az egész gazdasági termelést." 	. 

Ez a felfogás az államkapitalista gazdaság fogalma alatt 

mind az olasz és német fasizmus gazdaságpolitikáját, mind a . 

tervgazdálkodást közös nevezőre horta,  az állami beavatkozás 

azonossága alapján. ' . 

A tervgazdálkodást Balla elveti, mert az szükségképpen az 

államhatalom megnövekedésével és a gazdasági erők guzsbakötésé-

vel jár együtt. Mered ez urnn- liberális kapitalizmus, vagyis 

s hagyományos imperialista gazdaságpolitika. . 

Latin-Amerika az óriási nagybirtokok hazája. Az adatok sze-

rint /28/ pl Chilében 600, egyenként 74 500 holdhól nagyobb 
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farmot találunk , Braziliában akad olyan mammut ,Ibirtok, ami na- 

gyobb Anglia terüléténél. Argentinában a művelés alatt álló 

földből  1000 hektárnál több volt 150 gazdálkodó kezén, mig 10 

hektárt művelt meg 8300 birtokos. A főbb birtoktipusokat a nagy, 

középbirtokban és a gyarmetositó társaságok által kezelt földek 

kategóriájában határozták meg. Ez utóbbiról részletesebb leirást 

nem adtak. Boliviában az u.n. közbirtok még ez inkák korából ma-

radt meg. Törzsi, vagy nemzetiségi tulajdonban lévő földeket je-

lentett. A közbirtok nemcsak Boliviában volt jellemző, más or-

szágokban, igy Peruban is, rendelkeztek az indiánok közös hasz-

málatu földdel. 

A monokulturák közül-:: a kávé emelkedett ki. Az arab "kahvah" 

megtartóztat j .elentésü s 'z6bó1 nyerte elnevezését. 

1710-ben nőtt feléz élső kávécserje Parában, onnam ter-

jedt azét e coffee arabica egész Braziliában. Először Rio  tarto-

mányban honosodott meg, ott állitották fel ez ország első kávé-

kamaráját. A fejlődés később sem lassult, igy lettBrazilia a vi-

lág első kávé termelő -országává. Hamarosan  a gazdasági élet leg-

fontosabb tételévé a kávé vált. Az akkor  még szinte egyedárut 

csak itt lehetett beszerezni. " A kávé portugálul beszél." Ez vont 

a hőskorszak egyik jelmondata. Találónak tartom azt a megálla-

pitást, ami ugy szól, hogy a kávé nem Braziliában, hanem felette 

uralkodik. /29/. A továbbiakban a kávémonopolium állammá vált 

az államban. Sao Paulo és Santos neki köszönhették gyors fejlő- 

désüket. A rohamosan kibontakozó tengeri kereskedelem legalább 

is részben a kávé miatt lendült.fel. 

Az országgal foglalkozó írások szerzői jól látták a kávé je-

lentőségét a gazdasági életben. Molnár Gábor9azt irjas /30/ e  
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Brazilfa gazdasági életének alfája és omegája; mindennek ez 

alapja, mert a teljes Brazil kivitel 40%-át adja.  A kávéterme-

lésben Brazilig elsó helyen áll e világon, s hogy milyen mér-

tékben, arra jellemző, hogy az utánnak következő kávétermelő 

állam, Kolumbia Brazilia kávétermelésének mintegy 14-15 %-át 

éri el." A kávé térh6hitására jellemző, hogy pl. Seo Paulo, 

Minas Gerees államokban a megművelt föld 94 -a kávécserjével 

van beültetve. Nemcsak azt látták a kortárs irók helyesen, hogy 

a gyors világpiaci siker torzitotta el a mezőgazdaság'szerkeze-

tét, hanem azt is, hogy az ország egész gazdasági életét ki-

szolgáltatta a világpiac ingadozásainak. 

A magyar szerző véleményét teszi teljesebbé egy német utle-

iró e kávé áringadozásait vizsgáló adatokkal ., 1883-ban követ-

kezett be az első árzuhanás. Seo Paulo nagy árakra rendezke-

dett be, de nem kapta meg. 1883-ban megbukott e rabszolgaság, 

1889-ben Brazilia köztársaság lett, a tartományok önálló álla-

m6ékká alakultak. A termelés költáégei'felszöktek. A fazende-

r6k a -csőd szélére jutottak, a'piecokon felborult a rend. Ekkor 

vált Seo Paulo Brazilia "kincses kamrájává." 

A kávé további története szemléletesen  mutatja a monokultu- 

re kórtüneteit. A világpiaci kínálat miatt  elbizakodott  fazendá- 

sok a törvényeket kijátszva egyre ujabb és ujabb területeket 

telepitettek be, és nem látták előre, hogy pár évre rá minden 

uj kávécserje a romlásukat sietteti. 1900-ban bukkant fel elő-

ször a dus aratás réme. A b6 termés leszoritotta.az árakat, a 

csekély ár fölfalta a nyereséget. Az ültetvények pusztulni kezd-

tek. 1935-t61 e kiöregedő kávéültetvényeket nem'pótolták, ha-

nem gyapotföldekké alákitották át. Ennek ellenére Brazilia tul 
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sulyban maradt a kávétermelésben, bár mint Zweig rámutatott 

/32/, a kávé árának minden zuhanása magával rántja a milreist. 

A kávé utja a gazdasági válságidején érte el egyik fontos állo-

mását. A közvélemény együtt érző iróniával fogadta a Braziliá-

ból érkező hireket. /33/. A száraz, helyenként irónikus hangu 

irások mögött égy ország tragédiája huzódott meg: a jó termés 

vált átokká. 20 év őta nem volt olyan jó termés, mini  az 1931- 

es esztendőben. Megirták azt, hogy a feleslegessé vált kávé- 

tömeggel az egész világ 3 esztendőre el lenne látva, aBrazili-

ák azonban Santos ' kikötőjében hajórakományszámra süllyesztették 

a tengérbe a  felesleges  kávét. A vasutakon hónapokig kávéfü-

tés .sel futottak a  vonatok.  Beszámoltak arról is, hogy a kávé-

brikettből világitógázt gyártottak, _ sőt felhasználták szappan, .. 

olaj, glicerin,toffein készitésére. Állitóleg a kávéból készült 

szappan sokkal tisztább volt az egyéb szappanoknál. Megálle-

pitásukbt abban foglalták' össze, hogy a brazil káv :tfelszivta 

a gazdasági válság, Európa szegénysége, az európai emberek fo-

gyasztó képességériek csökkenése, az európai munkanélküliség. 

Nem titkolt keserűséggel kommentálja az ujság e kávé elpuszti-

tását: " Ma sem érti senki, hogy miért kell Braziliában a ten-

gerbe önteni a kávét, amikor a viág másik táján éheznek az em-

berek, gyerekék, akik szivesen innák a kávét, ha kapnának. 

A világválság után, noha mérsékeltebb ütemben tovább foly-

tatódott a termelés, és a gazdasági élet vezető ága maradt. 

Nemcsak Braziliában volt ilyen fontos a kávétermelés, el-

terjedt a többi országban is. Cholnoky szerint /34/ Guatemalá-

ban  az ország gazdaságának legfontosabb forrása. Az Egyesült 

Államokban 1928-ban mintegy 21 millió dollár értékit kivitele 
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a lehanyatlott termelés is az összes 75 %--a. A többi kiviteli  

cikk: állati bőr, prémek, fa, banán és kaucsuk együttesen is  

csak 25 %.  

A többi közép-amerikai államban is hasonló volt  e helyzet.  

Salvadorban a mezőgazdasági termelés 80 %-át tette ki 'a kávé, de  

ez már a csökkentett földterület miatt kialakult 'arány. A kávé  

a  másik, eredetilég elterjedtebb növényt, az  indigót is teljesen  

kiszoritotta. Costa Ricában a kávé ás a banán együttesen alkot-

ták az országra jellemző monokulturá .t. 	. 

A kávéhoz hasonló karriert futott be a  gumi  alapanyaga,  a 

kaucsuk  is. Az indiánok játékszerként használták, hosszQ.ideig  

érdektelen anyag volt. Mint ánnyiszor, most  is egy  tőlük függet-

len ipari brikk feltalálás i inditótt 'a el a gumi iránti érdeklő-

dést.- Az Egyesült Államokban rohamosan  terjedő  autógyártáshoz  

szükség volt a gumira, a nyersanyagot pedig  főleg Braziliából 

szerezték be. 'Rideg, embertelen üzleti vállalkozás volt a gumi-

termelés. Nem létesitéttek külön ültetvényeket, hanem az  őser-

dőkben szabadon növekvő fákét csápolták, és csak az elpusztul-

takat pótolták.  Az üzleti jövedelmezőséget mutatja, hogy Ford ' 

Braziliában hatalmas dollárbefektetéssel és nagy technikai ap-

parátussal látott hozzá egy angol mintáju ültetvény betelepité-

séhez. Célja a nagytömegit nyersanyag előállitáse volt. Magyar  

alkalmazottja szomoru képet festett a kisérletről.`%35/ Ford  

egy darabon kiirtatta az ősredőt, és csemetéket telepitett.`A  

felégett ősredő azonban nem pusztult el, gyökerei épek marad-

tak, és az első trópusi zivatar után ujjáéledték: " !fiz itteni 

elgondolás az első nerctől kezdve hibás. Fáj a'lelkem a 10 és 

100ezer satnya gumicsemetéértrt, a balestet szenvedettekért ,a 

k'4o ?.1.linmo4 letSrhAnlNoin metnl,el +nir.4wt mnY.t n HiA ■c esnl /. 1.41nAe.1 ~mmwl 
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létesitett ültetvényen csaknem minden héten van 2-3 halott. 

Csak  ' a temető gyárap 'odik." A kisérletek nem vezettek eredményre, 

végül Ford vállalkozását felszámolta; de ettől függetlenül is 

bealkonyodott a gumikorszaknak. Az 1870-ben kicsempészett gumi-

magvakat az angol gyarmatokon /Malaysia/ elültették, és hamaro-

san veszedelmes versenytársai lettek a latin-amerikai guminak, 

majd véglegesen kiszoritották a brazil gumit a világpiacról. 

Az egyes országok mezőgazdaságáról elég szórványosak ez in-

formációk. Mexikó mezőgazdaságáról nem mond ujat az a közlés, 

hogy a kokorica a legfontosabb termék. Ebből nagyobb értéket pro- 

dukált az ország, mint bármely másból, még a bányászatot is bele-

értve. A kukorica mellett a cukornád kezdetleges megmunkálása 

és a ' rossz utak az okai, hogy nagyobb mértékű export nem fejlőd-

hetett ki./36/ 

Brazilia  első jelentős terméke a cukor volt. /37/ A leírás 

szerint a cukornádat 1532-ben Sao Vicentében telepitettek elő- 

ször a , portugálok. A mézet is, a cukrot is eleinte csak kis meny- 

nyiségben.termelték, és élvezeti cikknek minősitették. Később 

tértek rá a nagyobb mennyiség gyártására. A trópusi éghajlat 

kedvezett a növénynek. A gyors sikerhez hozzájárultak a nád sze-

rencsés tulajdonságéi is: Az aratás után mindig ujból kihajt, 

nem igényes, és ültetést követő 20-30 évig terem. A cukornád 

gyors elterjedését elősegitette ez a körülmény, hogy réndkivül 

egyszerű gépekkel lehetett a nád cukortartalmát kivonni. Fokoz-

ta a termelő kedvet e kezdetben hallatlanul magas világpiaci ár 

is. Csak a napóleoni háboruk idején a gazdasági blokád következ-

tében sorvadt el a cukorgyártás. 

Wild Lajos  /38/ megfigyelte, hogy a brazil cukorgyártás le-

hanyatlásában az Egyesült Államoknak is-nsg szerepe volt. 
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Kubában amerikai méretű termelésbe és gyártásba kezdett, ami a 

brazil cukoripar csődjéhez vezétbtt 1913-ban. Ezután a megma-

radt.cukornádat pálinka készitésére használták. A cukornádter-

melés lehanyatlásának okát a külföldi megfigyelő  a gyors gépe-

sitésben látta: "Egyetlen gőzgép Liverpoolban vagy Manchester- 

ben egy tucat munkással többét végez most, mint  száz és nemso- 

kára akár ezer rabszolga ugyanannyi idő alatt." /39/ Ahogy  a le-

irások utaltak rá, a brazil gazdaság a termékek válogatásával, 

ill. változatosabbá tételével megpróbálta a világpiacnak tulsá-

gosan kiszolgáltatott gazdaságát szilárdabbá tenni. Brazlia na-

gyobb méretik gépesítésbe nem kezdett,. inkább ragaszkodott a már 

meglévő rabszolgákhoz. 	' 

A kakaótermelés volt az egyik ilyen lehetőség addig, amig 

az afrikai Aranypart, a nagy versenytárs nem jelentkezett. Itt 

is érvényesült egy sajátságos belső munkamegosztás. Bahaia ál-

lam termelte az ország kakaójának 95-98 %-át. 

A fl.rápot őshonos volt 'Braziliában. '/40/ Vadon nőtt az  Ama-

zonas őserdeiben. Igazi nagykereskedelmi árucikké csak a fonó-

gép feltelásakor, 1770-bén vált. A XIX.,sz. második felében mér 

az Összes kivitel Yble  ez  algodónra esik.  Jellemző,  hogy a vál-

ságos időkben, amikor a kávétermelés szinte teljesen lecsökkent, 

ez államok•egyrésze ujra rátért a gyapottermelésre. 

A mezőgazdasági termelés ilyen jellege mellett a rabszolga 

nélkülözhetetlen volt. Szintén Zweig irja, hogy legalább 3 mil-

lió rabszolgát vittek be az országba, ennyi esett Breziliára  

abból a 10 milliónyi embertömegből, amelyet az Ujvilág rabolt 

el a kifosztott és elnéptelenedett Afrikából. A néger rabszolga 

ára 50-300 milreis, az indiáné 4-70. / J61 mutatja az ár a néger 



-. 1l4 -  
~r 

munkaerő .értékét. / .... 

A lakosság.táplál 'kozásá.szempontjábólis komoly jelentő-

sége volt. ,a szarvasmarha tenyésztésnek. /41/ Különösen ez. észa-

ki fennsik . Dives.pusztáin :voltak hatalmasak ezek a lehetőségek.  

Ezeket.. viszont nem használták ki..  kellőképpen. .A.  szarvasmarhát . 

csak Brazilia legdélibb részein tenyésztették: Rio Grande do  ., 

Sul.államban ,  élt .az összállomány 25 %-a. Érdekes az az , összétja-  

sonlitás, ; ,amiből megtudhatjuk ; p1., hogy Braziliában . a 40 millió  

lakosra 99 mill.,.Argentina 16 mill. lakosára 105
. milli6 szarvas-

Mcrfistkjut..;Kritikai észrevételük szerint  Brazilia egész terü-

letén megvannak az 'állattenyésztés feltételei, de mint . ősterme-

lési ág eléggé .  elhanyagolt, a termelés csökkent. Egyedül a fa-

gyesztott hust , előáliitó ipar fejlődött valamit. .. 

Az argentin mezőgazdaságról irottek középpontjában a  pampa  

áll:." Gyér, aszott :fü' ez, melyen mélabusan, nagy álldogálások  

és gyors . vágtatások közepett e'. tipródik az -a., állatállomány. Csak  

arra jó l  hogy sz állat éhen ne pusztuljon, hogy felnövekedjen,  

-szaporodjék,- és sokat nem -érő, de mérhetétlen falkáival ingyen . 

népesitse.be Argentina néptelen, mérhetetlen . nagy pusztáit. . " /42/  

A pampákon a.1O0 ezerholdas birtokok ézélén egy-egy kis kastély,  

egy intézői .lakás ,  és földbefur .t . cselédlakások jelentika gazda- 

ságot. 	 . . 	 . 

Az argentin mezőgazdaságban szinte kizárólag.csak a lehető- 
 

séget látták meg.  /43/ A lehetőség adott  volt, de  a művelési  

skinvonal még sok.kivánnivalót hagyott maga után. Még a trágyá-

zás sem tolt mindenütt ismert. 	 . 

Uruguay ban, a 2 milliós lélekszáma országban .  62 milliónál . 

több volt a juh. Igy az ország ipara és mezőgazdasága egyaránt  
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a gyapjutermelésben merült ki. /44/ A kivitel 80 %-át az Egye-

sült Államok vásárolta meg. 

Paraguay mezőgazdaságáról /45/ a matét ,eával kapcsolatban 

irtak. Az ismertetés a tea előállitásáról szólt. Az italt gyógy-

teának is használták, . nemcsak élvezeti cikk volt. 

B/ Az iparban  az első helyet Venezuela révén az olaj. foglalta:' 

el.  Amig az első világháboru végén a kőolajtermelés 50 ezer ton-

na volt, :addig 1939-ben, már 50 millió.• Ennek az óriási ' mennyi-` 

cégnek a 90 %--át'az Egyesült:Államok vette meg. Az olajjal kap- 

csolatos másik hir szerint Mexikó uj olajkikötők,épitésével pró-

bált meg részesedni . a haszonból. Santa Cruzt, a,nyugati kikötőt 

ugy.alakitották.át,'hogy 20 ezer tonnás olejszállitó hajók is 

kiköthessenek benne... /47/ 

Az olaj után a második helyen e, aná.állt. /48/ Felhasz- 

nálását először Humboldt-ismertette. 1846-ban  az Egyesült Álla-

mokban meglepő eredményeket értek el vele ,  és rávetették magu-

kat- a-- kitermelésére-. Kiharigsulyozták azt a jellemző .tényt, hogy 

a guanót nem a hazai mezőgazdaság fejlesztésére. használták .fel ;  

hanem Angliában, Japánban alkalmazták. 

A korabeli érdeklődés előszeretettel fordult a különleges, 

vagy jellegzetes iparágak felé. Ilyen volt az  urn.  babérrum /49/ 

előállitása. Egy cserjefajta bőrszerit leveleiből párolással és 

szesz hozzáadásával különleges fzematu rumot kéazitettek. Hason-

ló . :szines leirást olvashatunk a panama-kalap előállitásáról is. 

Nevével éllentétben.Ecuadorban állitották elő, és hozták piacra, 

busás jövedelmet. hozott a gyártóknak. Ugyanitt van egy pársoros 

hir arról, hogy Közép-Amerika bányászata nagyon lehanyatlott, ' 

csak Panamában van csekély aranvbány4s7et; 
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Az 'iparról szóló másik részt e. mult leiráse alkotja, ,hősi 

korszakok elbeszél4se. Brazilig u.n. gyémánt korszakát több szer-

ző ismertette. /50/ A  szemlélet erősen romantikus. A figyelem 

elsősorban az egzotikus vonásokra irányult. Hasonlóan romanti-

kus, és bizonyos fokig nosztalgikus is e régi bányásztárosoknak, 

Villa Ricának és Ouro Pretónak története. A legendákat is tar-

talmazó leirások inkább az emberi jellem történetéhez szolgálnak. 

adatokkal. Zweig azt irja: " Egyszeri,  meg • nem ismétlődő kaland.. 

volt  az 'egész. Sehol a 'Földkerekségén .nem terem annyi 'arany, 
0 

Mint' itt a XVIII sz-ben, ennyire e felszinen; .1731-beri . berende- 

zett olvasztóba kellett beszolgáltatni az aranyat, hogy,ott a-kor-

mány a neki törvényben fiaiztositott hányadot,.ez,aranylélet egy- 

ötödét mindjárt levonhassa." Az aranybányászat annyira mohó,, rend-

szertelén volt,  hogy 50.4v alatt a készlet teljesen kimerült. 

Zweig helyesen foglalta össze Brezilie gazdaságának történetét: 

"Bra •zilia gazdaságának történetét meglepő átszervezések jelle-

mezték, ug', hogy a folyamat még drámaibb, mint politikai törté-_ 

netér.-_Úgyszólván- mindén század más-más gazdasági jelleget érlat 

meg; és ennek a drámának minden fölvonéise más-más cimet viselt,, 

hol az arany, hol a  cukor, a  kávé, gumi, fa körül peregnek az e 

semények." A bányászat áll a perui gazdaság középpontjában.:, 1/ 

Kivitelének legnagyobb ' téte1.4t a kibányászott ásványok jelentet-

ték. Tehát nem az ország gazdasági életét, iparát fejlesztették, 

hanem a külkereskedelem mérlegét próbálták meg jáviteni. 
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C/ A gazdasági élet többi ágazata . 

A gazdasági élet. nagyobb mértékű fellendülésének egyik 

ekadálya,e közlekedés állapota volt. Még azokon. a helyeken is, 

ahol e gazdasági szükségszerűség miatt létfontossága volt a.vasut- 

épités, nagy nehézségekbe ütközött az uj pályák lefektetése, de 

még a régiek fenntartása is. Pl. a perui Aries-La Paz -i vasut-

vonal 4150 méter magasságban vág neki e hágónak, de eléri a 

4'7753,métér magasságot is. A második legmagasabb és legdrágább 

vesut a. Chilét Argentin el összekötő pálya volt. /52/ Még ott 

is, ahol ezek az akadályok nem álltak fenn, lassan haladt a köz-

lekedés kiépülése. Brazilia eIőig vasutja is csak 1852 . - 1856 kö-

zött épült ki. A fenti cikkek azt is megírták, hogy nem csoda, 

ha elég gyér a vasuthálózat, hiszen minden kilóméteren valósá-

gos mérnöki mestermüveket kell végrehajtani. A technikai lelemé-

nyességnek olyan példáit kell produkálni, ami önmagában i s . meg- 

magyarázza a vasutvonalak ritkaságát. 

Bangha Béla figyelte meg /53/, hogy a sokféle, egymással 

versengő vasuti társaság . között elég nehéz eligazodni, s nehéz 

az egyik . társagág vonaláról a másikkal összeköttetést találni. 

Az utazókkal nem törődnek, a társaság haszna a fő. A társaságok 

érdekei akadályozták meg több vasutvonal felépülését is. Ilyen 

volt a Brazilia és a Paraguay közötti vasut tervezete. Közvet- 

len összeköttetetést jelentett volna a tengerparttal. A patagóni-

ai vasut ügye hasonló volt, azért emlitették meg, mert a munká-

latok vezetője magyar mérnök volt. Az egyes országok közötti 

különbsége jól érzékelteti az az adat, hogy Argentinában volt 

az összes vesut 60 %-e. /55/ 

A vizi közlekedés e legnagyobb jelentőségre Braziliában 

tett szert. 
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Fontosabb közlekedési ág volt a vesutnál a vizesések, sellők 

ellenére is. A folyami hajózás főként az Amazonason bonyoló-

dott le. A hajózási törvényt I. Pedro hozta,/56/ előnyt biz-

tositve a folyemi teher és személyszállitásnak. A braziliaiak 

bőségesen éltek is a lehetőséggel. Amig a légi közlekedés gye-

rakciMben járt, a vízi közlekedés fontossága növekedett. A fo- 

lyami hajózás fejlesztése mellett a tengeri kikötők épitésével 

próbálták meg a közlekedést javitani. /57/ Nicaraguában léte-

sitettek egy uj kikötőt, azzal a szándékkal, hogy az ország 

forgalmának tulnyomó részét itt bonyolitsák le. Francia Guaya-

nában 21 millió frank befektetéssel akarták megjavitani a közle-

kedést. Ebben a tengeri kikötők fejlesztése megelőzte a száraz-

földi utak negjavitására tett erőfeszitéseket. A gazdasági élet 

fellenditése volt a célja a'venezuelai olajkikötők megépitésé- 

nek is. A kikötőt az ország belsejével villamis vasut kötötte 

össze. 
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7. A társedelom. 

Latin-Amerikát már a hóditásokat megelőzően is szám-

talan indián nép lakta, a spanyolok berendezkedéseután pedig 

további szinekkel gazdagodott az eddig is tarka emberföldrajzi 

kép. A fehér hóditók után a' rabszolgaként behurcolt négerek je-

lentettek ujabb szint. A nagymértékei keveredés ellenére is sa-

játságos rangsor alakult ki. 

A későbbiekben a bevándorlás tovább bonyolitotta a 

helyzetet. Sokféle, sok országból jött és különböző társadalmi 

bereiddezéshez szokott, más-más előitéletekkel érkező nép együtt-

élését-kivánta meg. A beolvadás és az önálló nemzetiségi élet e 

vágya ujabb problémát jelentett,  hiszen e bevándorlók érdeke 

a legteljesebb alkalmazkodás volt, még ez  anyaországok kormá- ' 

nyai nemegyszer, hogy befolyásukat megtartsák, a s beolvadást is-

kolák, kulturális támogatás révén igyekeztek megakadályozni. 

Az egységes nép létrejöttében a legfontosabb erő _a. nyelv  volt. 

A. -bevándorlás á ritka lakosság miatt különlegesen fontos volt, 

noha az egyes országok lakossága még igy sem érte el a kivánt 

szintet. A népesség egyenetlenül oszlott meg, a fő- és nagyvá-

rosokba tömörült a többség. Ez a jelenség már átvezet a követke-

ző kérdéshez, e városiasodáshoz. 

A/ A városiasodás.  

Nagyon széles skálán mozognak a latin-amerikai városokról szó-

16 tudósitások. Óriási, rohamosan fejlődő nagybárosok mellett 

álmos, időtlenségbe süllyedt kisvárosok vannak. Ezeket a hata-

lom, a hirtelen fellendülő gazdasági konjunktura, az arany és 

gyémántbányászat, vagy a józan tervezés hozott létre. 
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A legtöbbet Rio de Janeiróról, Brazilie fővárosáról ír-

tak /58/. A város természeti szépsége és a romantikus mult e-

gyüttesen tették vonzóvá az utazók előtt. Vonzotta az írókat 

a város hihetetlen dinamizmusa is. Rövid idő alatt nőtte ki ma-

gát a világ egyik legszebb; legnagyobb városává. A város ugyan-

akkor felébresztette az utazók egy részében a császári család 

iránti nosztalgiát. Brazilia fővárosát a latinság legszebb meg-

nyilvánulásának tartották. 

Tökéletes ellentéte Rionak Buenos  Aires  /58/. A latin 

mentalitástól idegen, amerikanizált, egyhangu, tulfeszitett 

ritmusu nagyváros. Hoffman a várost kis New Yorknak, a sietség 

és a hajsza városának nevezte. Felhőkarcolók szomszédságában 

földbehuppant, fölszintes kis házak szégyenkeznek. A márvány- 

nyal, vagy más drága anyaggal burkolt paloták mögött hullá-

mos bádogból összetákolt, emberhez nem méltóviskók vannak. Az 

utcanevek mind tábornokok és történelmi csaták emlékét viselik. 

A leirások szóltak a város kettős arculatáról: Nappal szinte___ 

végletekig-fokoz-ott- forgalom, éjszaka fényárban uszó utcák ás 

terek szinpadiassága. Külön jellegzetessége a városnak Nyisztor 

szerint az, hogy itt szakképesitésről ás kontárságról szóló 

törvények nincsenek, talán még papiron sem. 

Az amirikanizáltság másik formáját Havanna  mutatta. A 

30-as évek kubai fővárosa egy szegény, elmaradott ország fé-

nyes központja volt. Pásztor Árpád  /60/ azt irja róla: Pénz 

van töméntelen, igy Kuba a külföldi vállalkozások kincses bá- 

nyája volt. Havanna drágább, mint New York, drágább, mint Buda-

pest; és cask itt alkothat  az -ember  magának fogalmat arról a 

drágaságról, emel) -ea trópusok nagyvárosaiban, Rioban, B. Aires- 
ben 
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vagy Valparaisoban uralkodik. Európának megfizethetetlen, az 

idevalók pedig semmibe sem veszik. 

Jóval kevesebb irás található a többi fővárosról. A vi- 
a 

déki brazil városok is nagyobb sulyt kaptak, mint pl. La Paz 

/61/. Csak páratlanul szép természeti fékvéséről jegyezték 

meg. A hivatalos főváros, az isten háta mögötti Sucre szin-

te sehol sem fordul  elő.  A beszámolók mindössze a főváros ne-

vének megemlitésére szoritkoztak. Mexikóvárosról /62/ Cholno-

ky csak annyit jegyzett meg, hogy a katedrálist Huitzilpocht-

li templomának romjaira épitették. A modern városban is a régi 

azték város romjait és indiánok dicsőségének nyomát kereste. 

Alig néhány sorban emlékeztek meg Santiagóról /63/. Hogy mi- 

lyen valójában a chilei főváros, a leirásból nem derült ki .  A 

gyakori földrengések miatt a házakat alacsonyabbra kellett épi-

teni. A főváros sokkal kevésbé közbont, mint Valparaiso kikö- 

tőváros. 

A fővárosok után a legtöbb figyelmet Brazilia két.nagyvá-

rosának, Sao Paulonak és Santesnak szenteltek. 

Santos /64/ poros, rendetlen, hosszu „piszkos földszintes 

házakkal szegélyezett utcáival lehangoló látvány. A város tul-

zeufolt, minden báj nélküli. Tervezésében pusztán a célszerűsé-

get tartották szemelőtt. Nevét a kávé tette hiressé: "Ennek a 

lázában és varázsában 61 itt minden és mindenki. A kikötő csak 

azért nagy, hatalmas és büszke, mert a világ kávéfogyasztásá- 

nak 4/5 részét innen inditják utnak. Santos életét a kávé nél-

kül el sem lehetne képzelni. A munkásoknak ez ad kenyeret, a ke-

reskedőknek és spekulánsoknak bőrzét." -irja Nyisztott Zoltán.  

Az utleirásokban éppen Santos kapcsán fogalmazódik meg 

az a mérce, amivel az európaiak a dél-amerikai nagyvároöoka 
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szemlélték. Ez pedig a természettel harmonizáló, forgalmas, 

élén], de nem erőltetett ritmusu nagyváros. Ehhez az eszmény-

hez leginkább Porto Alexre  /65/ áll közel. Elég nagy ahhoz, 

hogy "proletariátusa ne legyen a szó nyomorgó értelmében", s 

még nem elég kicsi, hogy a kisvárosok kényelmetlen, egymás 

gyomrába látó ellenőrzése zavarhatná az életet. 

A városeszményhez közelálló város Sao Paulo is. /66/ 

Annak ellenére, hogy óriási mértékű épitkezések miatt a város 

állandóan feldult. A másik ok, ami miatt az érdeklődés közép-

pontjában állt, a Brazil állam létrejöttével kapcsolatos. Az 

ismert történetek romantikus szinben tüntették fel Dom Pedrőt, 

a brazil függetlenségi mozgalom jelképévé emelték. A város 

ideához közel áll a szép, élénk Belém. /67/ és Bahia /68/,'a 

régi főváros is. + 

A kisvárosokról már kevesebb irás tudósitott. A főváros 

és az ipari nagyvárosok nem annyira jellemzők az országra, mint 

a kis települések. A  nagyvárosok kozmopolita légköre más képet 

mutat, ős másképpen mutatja az országot és a népet, mint akis- 

városok lakói. 

Cholnoky Jenő /69/ festett szemléletes képet a mexikói 

kisvárosokról. Majdnem mindem város kettős arculatu, a régi 

elpusztult, a romjaiban fennmaradt maya, azték emlékek szom-

szédságában vagy azok között él a lakosság. Ilyen városok: 

Cholula, Guernanavaca piramisaikról nevezetesek..Aquascaliente 

gyógyfürdőjéről hires. A többi kisvárost vagy a bányászat Rzaca-

tecas/, vagy vasuti átkelőhely hozta  létre.  Az idő megállni 

látszik, szinte semmi sem változik az évszázadok folyamán. A 

vidék szürke egyhangusága nyomasztóan hat a látogatóra. 
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Az álmos monotóniát csak a nagyobb, de igazán nagyvárosias 

városok: Veracruz vagy Jalisco törik meg. A régi hagyományok-

nak megfelelően kukorica, kávé, dohány terem; hagyományos, az 

indiánoktól átvett műveléssel. A nagyobb város, mint Guadala-

jara kb 100 000 lakossal kivételnek számit. Cholnoky megvilá-

gításában Mexikó a kisvárosok országav De az élet ugyanazt az 

arcát mutatja, ha pl egy ecuadori, egy chilei, vagy egy argen-

tin kisvárost veszünk szemügyre. Riobamba  12 000 lakosu kis 

város /70/. Hans Meyer  irja: " Kövezett utcáival, többnyire 

egyemeletes, fából épitett házaival, néhány kőtemplomával és 

egy sor apró bpltjával sokkal civilizáltabb benyomást tett  a  

város, mint amilyet vártam a régebbi utazók leirása titán." 

Punta Arenas  /71/ hasonló nagyságu város, afféle világvége a 

Magellán-szorosban. Lakói a felfedezések óta ugyanazokkal  a 

dolgokkal foglalkoztak: halászat, vadászat, és az ugyancsak ha-

gyományos birkatenyésztés. Az a kevés utazó, aki elvetődött 

ebbe a városba, csodálattal vegyes kiváncsisággüb adózott an-

nak a ténynek, hogy egyáltalán emberek tudnak élni ezen a tá- 

jon. 

San Antonio del Oeste.  Tatagóniában van.  /72/ 1899-ben  

csak száraz, elhagyatott homokbuckák emelkedtek ki. A rendki- 

barátságtalan tájon, ahol alig 200 milliméter csapadék e-

sik évente él a 3000 lakos. Az egyedüli változatosságot a ki-

kötő adja. 

A városokról alkotott képben már vannak nyomai a latin- 

amerikaiak jellemjonásairól alkotott véleménynek. Ezt alaposab- 

ban az egyes népekről tett megfigyelésekben írták meg. 
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B/ Népek és társadalmi - csoportok..  

Cholnoky /73/ a kreol-spanyol ellentétről emlékezett 

meg. A Latin-Amerikában született fehérek mindig'ellemségesen 

viselkedtek az uj spanyol jövevényekkel szemben. A magukat cri-

ollónak, vagy creoloknak nevezők gyülölték'a peninsularesnek, 

vagy gringosnak nevezett spanyol jövevényeket. Cholnoky hozzá- 

tette, hogy a kreolok még a négerekkel és mulattokkal is haj-

landók voltak küzdeni a  spanyolok  ellen:"Ez a:főoka annak, hogy 

az anyaország Cubát is  elvesztette".  

Viszonylag részletesebben "a" braziliairól irtak. ,/74/ 

Milyen a braziliai? Vig, játékos ás könnyelmű.: Jótékonysága 

messze-fölötte áll az európai alamizsnáskodásnak, és könnyen 

nyitja meg pénztárcáját mindenki előtt. A •'braziliaiak állitó- 

'lagós lutaságáróh is ejtett néhány szót. Cáfolták azt a . vádat, 

hogy  jókedvü,''játékos nép ugyanakkor: lusta, nem szeret dol-

gozni. Hogy kik '"vádolják" ezzel a lakosságot, nem nevezték 

meg.  Az állitálagos lustaság oka az, hogy a hőség, az átforró- 

sodott levegő etnyesztően hat. Elveszi ez ember munkakedvét, 

megöli a természetes vágyakat, és egy tétlen, kábult.mozdulat-

lánságba taszitja ez embert. Ez az egyik ok. A másik ez, hogy 

trópusi klíma hatására a gondolkodás is átalakult, a dolgok 

elveszitik fontosságukat, semmi sem sürgős, semmi sem halaszt-

hatatlan. Wild egy meg nem  nevezett  diplomatát idéz, aki  non-

fitársait a következőképpen  jellemezte:  " Egy brasilero, gaval- 

lér, két brasilero együtt politika, hároW brasilero együtt 

forradalom." Az iró nem is kommentálja az idézetet, találónak, 

vagy jellemzőnek tartotta. /nyilván egyetértett vele./ 
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Kifejezte a brazilokról, de a dél-amerikaiakról is általában 

elterjedt nézetet, hogy a hirtelenepolitikai változások, pucs- 

csok szinte hozzátartoznak az ország politikai arcához. 

,Az argentin népet jellemezve /75/ Bangha arra hivta fel 

a figyelmet, hogy a nemzétté válás még nem következett be. A 

pár száz éves " történelem, amit az ország megért, nem' te-

remtette meg e történelem patináját, azt az általánosan euró-

painak vélt nemzeti érzést, ami régóta egységes nemzeteknél 

megfigyelhető" volt. Bangha ugy látta, hogy a nemzeti mult . nem 

hagyott mélynyomot az emberekben. Az ujonnan bevándorlóknak 

pedig még ez a pár száz éves történelem is idegen; nem érzik 

a sajátjuknak, nem érdekli őket. trdemes megemliteni, hogy 

ugyanerről az argentin népről Nyisztor azt irta,.hogy lehet-

'nek ugyan karakterisztikus különbségék az egyes népek / ola- 

szok, spanyolok/között. Az olaszok általában udvarias, közlé-

keny, szólgálatkész, vendégszerető emberek. A spanyolok fe- 

gyelmezettek, fincimkollóan udvariasak. Egy tulajdonságban azon-

ban egyenlőek, nevezetesen: "hazájuk szinte féltékeny szerete-

tében, rajongásában." Nyisztor szerint a hazafiság egyik biz-

tos jele, hogy rosszul beszélik egykori büszke anyanyelvüket, 

a gyerekekről nem is szólva, akik, ha tudják is anyanyelvü-

ket, egy más között már csak spanyolul beszélnek. Nyisztor 

nem fejtve ki - csak utalt a latin-amerikaiak egyik jelleg- 

zetességére, a nacionalista nemzeti büszkeségre. Felfigyel-

tek e főváros és a vidék közötti különbségre. A főváros a pe-

so lázában élő, rohanó  tempóju város. A lakosság 1/6 -a élt  

itt. Buenos Airest Argentina vizfejének nevezték. Az utcákon 

feketébe öltözött férfiak. A nők ugy öltözködnek, mint Párizs- 

ban. 
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Az erősen öntelt argentin  nem tud  az idegenben rokonszenvet 

kelteni. Éles az ellentét a fővárosi és a vidéki életmód kö-

zött: "Lassan mozdul az argentin vidék, semmi köze a nagyvilág-

hoz. Deszkabódék a parasztházak, fán alusznak a tyukok, egy-

két darab júh esik 1 hektár legelőre. Itt mindent szigoru szo-

kások szabályoznak, mezőgazdaságot, társaséletet egyaránt."/76/ 

Ketznnémet író rajzolta meg a chileiek néhány vonását. 

/77/. A chileiek szorgalmasak, és nem fecsegnek. ,C Ezzel arra 

célzott, hogy a többi országban a nép legalább is európai fo-

galmak szerint nem dolgozik. A boltók megfelelő áruval vannak 

megtöltve. A derekasan dolgozó chilei elszánt republikánus, az 

alkotmányban elirtnál jóbel sürÜbben cserélgeti az elnököket. 

Büszke hazájára, 6 maga ugyan gyakran kritizálja, de ezt az i-

degentót semmiképpen nem türi._el. A nyugodtan dolgozó külföl- 

dit viszont szivesen látják. A chilei ezenkivül.a pazárlásig 

vendégszertő, a kegyetlenségig becsvágyó, rendszeretete a pe-

dantériával határos. 

A Meglehetősen elzárt, elmaradott Ecuador csak kevés he-

lyen szerepelt. /78/ Katz meg is jegyezte, hogy az idegenek 

messzire elkerülik az országot. . A szerző megfigyelte, hogy az 

éghajlat miatt a házakat fából építik, mert ez hűvösebb 48 szel-

16sebb, mint a kőház. A homlokzatot márvánnyal, vagy kővel bur-

kolják, hogy az épület előkelőbbnek lássék. A diszes homlokfa-

lak mögött többnyire rozoga, sokszor düledező paloták vannak, 

a mindent felfalő ősredő közvetlen szomszédságában. A homlok-

zatra jellemző, ho +v reálra ninnlrárn 

akad. Három egyetem osztogatja a diplomát. Három egyetem 2,5 

termott ember itt uemlgen 
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millió embernek, akik közül 2 millió nem tud tirnni, olvasni. 

Milyen mozaikokból épitette fel az iró az Egyenlitő Országá-

nak tárdadalomról rajzolt képet? Válasz: a hivatalnokok'meg- 

vesztegethetők, különösen a vámtisztviselők. Tizezer sucrét 

adtak ki egy tábornok lovasszobráért, de vízvezeték nincs. Reg-

gel 9-ig illemhelyként szerepel a vizesárok, 9 után az ivóvi-

zet merítik belőle. / Ez ugy vélem, erős tulzás./ A sajtó hi-

re mindezt azzal egészitette ki /79/, hogy nép még szegényebb, 

még elmaradottabb, mint Peruban, de az idegent tárt karokkal 

fogadják. Katz /80/ patriarchális országnak nevezte Perut, ahol 

egy ajánló levél többet ért, mint 'egy jól megtömött pénztárca. 

A magyar utazó élményeit igy rögzitette: "Örömmel távoztunk 

az inkák földjéről, mert a fáradalmas uton kivül.a nép sem volt 

rokonszenves. Tudatlanok, de önteltek, minden idegent észreve-

hető ellenszenvvel fogadnak."/81/ Ugyanitt Paraguayról ezt ir-

te, hogy a lakosság 90 %-a indián,a " vad "indián egyre ritkáb- 

ban mutatkozik. A civilizált kihalásra van ítélve. A lakosság 

mogorva és bizalmatlan. 	
. 

X XX X XXXX 

Ugy vélem, a kép a társadalomról cask akkor  lesz teljes, 

he a négerekkel külön foglalkozunk. Cholnoky pillantott vissza 

többek között a négerek történetére./82/ Las.Cases inditványá-

re hurcolták be dket, hogy  a pusztuló indiánokat "pótolják". 

Les Cases eredetileg szerződött munkásokre gondolt, de az emberi 

gonoszság kiforgatta a jószándékát ugy, hogy a legocsmányabb 

rabszolgakereskedelem lett belőle. A néger-barát álláspontot 

Cholnoky gazdasági szempontból helyeselhetőnek tartotta, mert 
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amint iris, a rabszolgafelszabad .itás után nagy gazdasági ha-.  

nyatlás következett be, sőt Haitiban gazdasági anarchia is.  A  

másik magyar szerző,Pásztor /83/ a .  nemzetközi összefüggésekre  

is figyelt. 'z Egyesült Államok példáját /a.rabszolgafelszaba-

ditást /.kénytelen kelletlen követni kellett. A vásár azután  

tit6kban folytatódott, .  hiszen egy rabszolga.1000'dollárba is  

belekerült. Sz6 .  sem volt "belátásról" vagy humanizmusról, ami-

re'-gyakran hivatkoztak; hanem látszat intézkedésekről, mert a ' 

rabszolgatartása felszabaditápt követőén sem'szünt meg. A né-

gereket maximálisan kihasználták, főleg az ültetvényeken dol-

goztatták őket. ;Ők ,  pedig ugy, védekeztek, ahogy  tudtak; ' legtöbb-  

ször megszöktet, s-az őserdőkbe menekültek. A .sorsúkról alko-

tott; aránylag tárgyilagos : jellemzés 'sem : , takarhatja el az' elői-  

téleteket..Elnevezésük::néger, de helyenként nigger, 'az ameri  

kai •szóhasználat ditty nigger kifejezésnek az :átvételé, mély-

séges lenézést fejez ki. Incze 'a négerek .szagáról' szóló /ugy  ' 

látszik ,, Európában elterjedt/ előitéletet igy fogalmaztacmeg.:  

".Az..európai ember nincs arra szerkesztve, hogy ezeknek a szi-

neseknek a természetes szagi ingereit kellemességképpen fogja 
 

fel." /84/ A nem kellemes szagu / ez enyhe  kifejezés Incze sze-

rint / néger az idegenforgalmi prospektusok képeire emlékeztet. 
 

/85/ Általában'izmos téstalkatú, örökké vidám, állandóan tán- 
 ' 

col. Tánca a legegyszerűbb, természetesen szégyentelen ' érzéki-  

s ig.  A négerék többnyire szolgálatkészek, udvariasak. Ez  'ter-

mészetes is" a magasabbrendű fehér előtt. ÁllamálepitásE a/pl:  

Haiti / nem képesek, és annak irányitására sem. Szükségük van 
 

a fehérek támogatására.  
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C/ Szegények' ás eln,yomottak.' 

A Latin-Amerikáról szóló társadalmi'keresztmetszetben 

egyedül csak a szegény és elnyomott réteg kapott  viszonylag 

nagyobb figyelmet. 

A munkáskérdés lassanként a belpolitika egyik fontos ré-

szévé lett. Számos országban kárhatalommal intézték el a munká- ,. 

sok követeléseit. A munkástörvények megmutatták a rendkivül'si- 

lány munkakörülményeket. /86/ Kollektiv szerződések még nincse- 

nek, a szerződés nélküli munkások bármikor, minden felmondás .., 

nélkül azonnal elbocsáthatók. Néhány foglalkozást leszámitva 

ugyanez érvényes'az alkalmazottakra is. 'A munkaadó felelőssége 

csak azm évi 3000 pesót el  nem érő munkásokra vonatkozik. A be-

vrindorlók közül a sok mézőgazdaságbari dolgozó bevánd ,orlá. ;leszo- 

ritotta a béreket. Az egyénileg boldogulni próbáló emigránsok 

pedig a tőkehiány miatt 'sokszor  küzködtek a 'létfenntartással.  

Á megélhetési költságek'emelkedésé is nehezitette az életüket. 

A. 'm 	Á
, 
 mezőgazdasági munkások közül a kaucsukgyüjtó munkások . 

helyzete volt a legnehezebb: " A kaúcsukgyüjtő társaságok

döttei embertelen kegyetlenséggel, vérengzésekkel kényszeritik 

a szegény indiánokat a kaucsuk gyüjtésére. /87/ A külföldi iró 

hasonlóképpen nyilatkozott: " Jóllehet nem rabszolgák ezek a sze- 

rencsétlenek, valósággal rabszolgaságban tartják .őket, az őser-

dő zöld börtöneiben. A munkások szégyenletes kihknázása, a keres- 

ifedelmi egyedáruság évről évre felszökteti az üzleti nyereséget." 

A munkások egésznapős fáradságának eredménye az átvevő kényétől 

kedvétől fügött .. Ugy mérte meg a megfüstölt kaucsukot, ahogy ne-

ki tetszett. 
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Az ültetvényekenndolgozó munkások megitélésében patriachá-

lis viszonyokat véltek felfedezni. A haciendákon a gazda és 

családtagjai is dolgoznak. A birtokon dolgozókat pedig csa-

ládtagként kezelik. /89/ Az erkölcsök szigorunk, a lopás a 

legnagyobb  Min,  mert az elpusztult értéket nem lehet pótolni. 

A fazenda /90/ azaaz önálló birtok, ahol a tulajdonos teljha-

talommal rendelkezik. Minden az 8 akarata szerint történik, 

és semmi nem lehetséges az 8 tudta nélkül. A fazendán az in-

diánok rabszolgákból jobbágyokká, peonokká lettek. Részben a 

nekik juttattat parcellát, valamint e tulajdonos birtokát mű-

velték. 

Az ültetvényen látástól vakulásig robotoló peonok ellen- 

tétévé a romantika tette meg a gauchot. /91/ Foglalkozásánál 

fogva a gaucho alkalmasnak mutatkozott arra, hogy romantikus-

sá, a szabadság jelképévé, a fékezhetetlen egyéniség szituból'i-

mává váljék. Gauchonak lenni büszkeség és történelmi hivatás, 

mert ők a harc gyönyörüségéért áldozták fel magukat. A gaucho 

azért  vált olyanná, amilyen, matt a beárt lovak, a lóról te-

relt szarvasmarhák között mindig az 8 akarata érvényesült. De 

nemcsak ez alakitotta jellemét, hanem az is, hogy a földrablá-

sok idején joguk az indiánokkal szemben mindig vitán felül 

állt. A becsület fanatikusai, akiknél az asszony és a  gyermek 

féltése miatt állandóan kéznél van a revolver. 

A betyár féle mucho után az iparnak is megvolt e maga 

romantikussá szinezett figurája, a gyémántot kereső munkás, 

a garimpero. Miért volt a garimpero "érdekes"? Azért, mert a 

vállalkozás nagy sikerrel kecsegtetett, benne volt a kockázat 

izgalma is, és felkeltette az emberek örök vágyát a meggazda- 

godásra. 
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A gerimpero a föld legmagányosabb embere. Rendszerint 

egyediul- megy kalandos utjára, amelyről esetleg sohasem tér visz-

sza. Még a. gyémántmosás kétféle módját is leirták, de. kevés 

szó esett arról, bogy . mi vplt ezeknek a módszereknek az ered-

ménye. Az is hiányzik  a  leírásokból, hogy legtöbb gyémántkere- 

s6 és gyémántmosó ugyanolyan szegényen halt meg, . mint ahogyan 

élt, soha nem sikerült a várt szerencsét megragadni. . 	. 

A bádogvárosok lakói szomoru látványosságot jelentettek. 

/92/ A házak vályogból, bádogból készültek, tetejük pálmale-

vél. Lakói: " didergő, fázós, egymásba bujt , ismeretlen alakok, 

akik szerencsét álmodni jöttek ide, hogy a megálmodott vagyon 

helyett legalább a mindennapi kenyeret megkeressék. Karikás, 

ki nem aludt szemek, az idegen, kegyetlen sorstól barázdált 

arcok." 

A társadalomról alkotott keresztmetszetben nem  nagy te-

ret kaptak Latin-Amerika szegényei. Sorsuk, ha egy villanás- 

nyira is, rávilágitott a társadalom nagy ellentmondásaira. 
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A korszak Latin-Amerikájáról meglehetősen gazdag, sok- 

szinü kép alakult ki. Hangsulyoznunk kell, hogy a magyar eze'- 

ibmiéletben a latin-amerikai események nem játszottak dántő 

szerepet. A közvéleményt a világpolitika bonyolult viszonyai 

kötötték lé. A legfontosabb szintér Európa volt. A 20-as évek-

től a  fasizmus  kialakulása, fokozatos térhóditása, az ellene 

fellépő haladó erők / népfront mozgalmak / küzdelme zajlott. 

Az eseménydus európai politikai élet mellett Afrika és Észak-

Amerika volt az érdeklődés másik iránya. Afrika az olasz fasiz- 

mus agreeziv háboruival került bele a nemzetközi életbe. Az E- 

gyesült Államok pedig  világpolitikai jelentősége, és a magyar 

emigráció szempontjából különleges helyzete miatt volt fontos. 

A lapok érdeklődését a nemzetközi politikai élet eseményei ha- 

tározták meg. A tengely-hatalmak kialakulásával eltolódás fi- 

gyel6ető meg a hirek anyagában. Pl. a le gnagyobb olvasótábor-

ral rendelkező Tolnai Világlapja a 30-as évektől tulnyomó részt 

a "szövetségesek" problémáival foglalkozott. Igy került az érdek-

lődés homlokterébe az abesszin háboru,'Japán tjerjeszkedése, a 

spanyol polgárháboru, a német fasizmus külpolitikája és végül 

a világháborus események. A széles olvasótáborral rendelkező 

lap hangvételében tárgyilegos volt, de az anyag mennyiségi el- 

oszlása mutatta, hogy hűséges kiszolgálója volt az ellenforrad 

dalmi rendszernek. 
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Hireivel, gyakori beszámolóival, riportjaival, odaadóan támo-

gatta annak politikáját. 

Ebben e helyzetben Latin-Amerika nem kerülhetett a főhely-

re, a nemzetközű élet eseményei legtöbb esetben háttérbe szov 

ritották a kotinensről érkező információt. Az anyag igy is meg- o  

lehetősen bőséges volt. 
J 

A koratárs történelemben a XIX. sz-t61 jelenlévő indián-

kérdés utolsó fázisához érkezett. Az indiánok életének ismer-

tetése fontos tudományos tett volt. Legtöbbjük kihalásra volt 

itélve, értékeiket igy szinte a 24. órában mentették meg. Vilá-

gossá vált ezekből a jobbára külföldiek által közzétett munkák-

ból az, hogy még mindig számos előitélet nehezitette az indiá-

nik megismerését. Az indiánokról a fehérek saját érdekeinek 

megfelelően alakitották kis képet. Pl a "gonosz indián" mítosz 

mögött gazdasági érdekek huzódtak meg. Érzékelhetővé vált az a 

bonyolult és ellentmondásos folyamat, ami a civilizáció térhó- 

liitásávaljjárt. A valódi civilizáció elkerülhetetlen volt, ezt 

a kortársak tisztán látták. Arra a kérdésre, hogy mi legyen az 

indiánok szerepe ebben a modern társadalomban, hogyan illesz-

kedjenek be uj környezetükbe, nem tudtak választ adni. Részvét-

tel, de tehetetlenül szemlélték az indiánok pusztulását. Torzi-

totta a képet, hogy az egzotikum iránti igény felélledésével 

igyekeztek azt maradéktalanul kielégiteni. Igy kerültek bele 

az: indiánokról szóló irásokba.régi előitéletek, legendák is. 

A végső következtetés pesszimista: Az indiánok kihalásra van-

nak itélve, és ezt ugy látszik, senki és semmi nem akadályoz- 

hatja meg. 

A politikai történelmi kérdések tárgyalásában a legfon-

tosabb, hogy jól érzékelték az Egyesült Államok szerepét a 
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A .korábbi tőkés támogatók: Anglia, Franciaország még ,egy .ide-

ig tartották állásaikat, de az Egyesült Államok döntő fölénye 

vitathatatlanná vált. Először gazdasági, majd politikai befo-

lyása alá vonta  .a  déli kontinenst. Ha nem is mindig pontosan, 

de érzékelték váltózatos módszereit. A.sor a nyilt parancsura-

lomtól /Panama/ a diktátorok támoggtásán át / Közép-Amerika / 

a gazdasági segélyig terjed. Hangot adtak a lakosság Amerika-

ellenességének is. . 

Ellentmondásosbb a kép .a kortárs Mexikó. esetéren. Sulyos 

hiányosság, hogy a mexikói forradalom leírása csak utalásokban 

van meg, a földreform kisérletekkel együtt. A következő korszak-

ról, ha szük szavuan is, de rokonszenvvel irtak. A  Cardenas kor-

szak bemutatása ,pozitiv..A többi latin-amerikai ország esetében 

gátl6 tényező a távolság. Alaposabb ismeretekre, , behatóbb ta-

nulmányokra . lett volna szükség ahhoz, hogy ne csak eseménytörté-

netet kapjon az olvasó, hanem azok valódi okairól is  tudomása 

legyen. A valóság megismerését zavarta a latin-amerikai szó- . 

használat spontán, kritikátlan átvétele is. A forradalom való-

di értelmének, tar talmi jelentőségének kilugozásáig jutottak 

el. A tiszti összeeskövés, a puccsok, vagy az Egyesült Államok- 

tól sugallt hatalomváltozás egyaránt a  forradalom gyűjtőnevet . 

kapta. Ekkor alakult ki a puccsok, a sürü elnökváltozások La-

tin-amerikájaaz emberek tudatában. Az események politikai 

gazdasági magyarázatát nem kisérelték meg. 

A gazdasági élet bemutatásakor döntő az elmaradottság té-

nyének:megállapitása. Magyarázata a földrajzi, gazdasági okon 

kezdve a tőkehiányon át vezet. Noha megállapitották, hogy az 

óriási latifundiumok földjéről van szó, nem irtak a földfeform . 
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kisérletekról a földkérdés megoldásáról. Megelégedtek a léirás- 

sal, a gazdaságföldrajzi elemzésekkel, a válság hatásának bemu-

tatásával. A legjobb esetben is csak a meglévő, adott viszonyok 

javitását ajánlhatták, többre nem vállalkoztak, noha részlete- 

sen ismerték a latin-amerikai gazdaság gyengeségeit. Ezek: mono-

ktilturák, mezőgazdaság tulsulya az iparral szemben, a tőkesze-

génység. Ismeretközlő, tájékoztató jelentőségüket egyoldalusá-

guk ellenére nem lehet elvitatni. A közelités módja az általános 

emberi humanizmus, amely részvéttel fordult ugyan a szegények, 

elnyomottak felé, de életük leivásánál tovább nem jutotott. 

Szerintük a társadalom nem osztályok szerint tagozádikri hanem 

faj, bőrszin,_nemzetiségi hovatartozás alapján..Félszinre ke- 

rültek az európai tudat torzulásai is. A latin-amerikaiakat 

lustának, közönyösnék tartották, legalább is a szerzők egy ré-

sze. Negativ hatást váltott ki az egyes országok /különösen 

Argentinában érezhető/nacionalizmusa, az európaiak szemében 

indokolatlan büszkésége.vagy zárkózottsága. A latin-amerikaiak 

élénkebb temperamentumát gyakran hitték felszinességnek. Noha 

pontosan megragadták az egyes nemzetek közötti karakterbéli 

eltéréseket, hajlamosak voltak arra, hogy a politikai élet 

gyakran viharos változásait valamiféle néplélek megnyilvánulár-

sának tartják. Hibái ellenére a kortárs latin-amerikai törté-

nelemben jól tájékozódhatott a közvélemény. Számos esetben e- 

redeti szemléletmódról, pontos megfigyelésekről tanuskodó irá-

sok készültek. 	. 
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• ,MAGYARORS ZÁQON' 
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Ez az irodalom mindeddig nem tudott bekerülni az irodalmi 

élet vérkeringésébe. Még a művelt olvasók sem mindig ismerték e-

gészében; az átlagolvasók pedig csak néhány műre tám-szkodhattak. 

Közhely, hogy talán még ma is csak néhány név: Amado, Guillén, 

Asturias neve  jelenti Latin-Amerika  irodalmát. A magyar irodalmi 

köztudatban egy sajátságos kettősséget figyelhetünk meg. Ez az 

irodalom a világirodalom fogalomkörébe tartozik. De mit takar ez 

a szó? A XIX. sz-tál kezdődően a két .világháboru közötti idősza- 

kot is beleértve a világirodalom egyenlő a szűkebb értelemben 

vett nyugat-európai és észak-amerikai irodalommal. Élénkebb kul-

turkapcsolatok, hagyományos nyelvi orientáció segitették ez iro-

dalom megismerését. AZ  elmélyültebb munka a XIX. sz. elején in-

dult meg. Az érdeklődés középpontjában a kelet-európainál és a 

magyarnál is fejlettebb nyugat-európai irodalom állt. A századvég-

től az érdeklődés kelet irányában is megélénkült, de csak a nagy 

orosz klasszikusok arattak sikert. Gyakorlatilag ismeretlen ma- 

radt a környező országok népének irodalma is. A kulturális élet 

ilyen irányultsága mellett a nyelv pem volt közömbös. A spanyol 

és portugál nyelvek ismeretének voltak hagyományai, de ezek nem 

vehették fel a versenyt az  ismert  nyugati idiómákkal. Feltiinő 

az is, hogy még a nyelvet birók sem nagyon fordítottak latin-a- 

merikai irókat, noha az egyes országok politikai, gazdasági éle-

téről elég jól tájékozódtak. Határozott, válogató érdeklődésről 

alig lehet beszélni. Csak kevés mii jelent meg, ezek adtak izeli- 

tőt a földrész irodalmából. 
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Latin-amerikai vonatkozásai is vannak Kőrösi Albin  /1860-936/ 

irodalomtörténész, müforditó A spanyol irodalom története c. mii-

vének /1/. A szerző a hispán irodalom történetébe ágyazva tett 

emlitést a latin-amérikai irodalom egyes kérdéseiről. Nem tekin- 

tette önállónak ezt az irodalmat. 

A'korai litetatúrából az indiánokkal vívott harcokról szól 

Alonso Zuniga és Pedro de One elbeszélése. Az előbbi maga is részt-

vett az indiánok elleni harcban, és hőskölteményt irt arról. Az 

eposz legnagyobb hibája, írje Kőrösi, hogy nincs főhőse. Gaupo-

lican, az indián főnök csak haláláig az, és a cselekmény sem egy-

séges, . Tehát Zuniga művében tagedhatalnah sok a költői szépség, 

de Ona munkáját jobbnak tartja. Pedig Zuniga épószában is vannak 

értékek, mindenekelőtt a személyes átáélés, ahogy a sok egyéni 

élmény irodalmo alkotássá állt össze, és " egy olyan araukán mi-

toszt teremtett, amely később a nemzeti tudat része." /2/ 

Onáról azt írta Kőrösi, hogy gyakran rokonszenvesebbnek 

festi az indiánokat, mint a spanyolokat. A szónoki hév időnként 

elragadta, az indián törzsfőnökök beszéde helyenként valószinüt-

len ,. A történelmi hüséghez sem ragaszkodott mindig. Számos erénye 

mellett sem lett miive népszerei, mert ahogy az iró rámutat, a mesz-

szi irodalmak örök problémájára, a sikertelenség oka: távoli szín-

tere egy ismeretlen,vad nép küzdelmének. /3/ 

A XVIII. sz . irodalmát Ruiz de Alarcon y Mendoza képviselte. 

A spanyolországi tanulmányok után Mexikóban élt, a jellemvigjáték 

megteremtője volt. Jelentősége abban áll, hogy sok más spanyol í-

róhoz hasonlóan megkisérelte az indián és a kéresztény kultura 

összekapcsolását. 
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Rubén Dárióval ; /tkp Félix Rubén Garcia Sermiento /1867-916/ 

a fentieknél sokkal részletesebben foglalkozott a már idézett 

irodalomtörténet. Kőrösi merev, ókonzervativ nézetei itt'vol-

tak léginkább szembetűnőek. Egy másik spanyol költőről irván 

elitélően nyilatkozott a modernségről, amely "adyzmus" és "ver-

laine-izmus". Olyan francia epigon irodalom ez, amelyet tartal- 

milag " az eszmehiány, hangzatos és üres frázisok, többértel-

miség, a női test és a nuditások kultusza, az érzéki szerelem 

dicsőitése " jellemez, a formában pedig a bosszantó szó -'és 

frázisismétlése, szokatlan metaforák kedvelése mutatkozik./4/ 

Mindezek a megállapitások Dárióra is vonatkoznak. Szerinte ak-

kor j6 a költő, ha a modernség helyett a klasszikusok nyomdo-

kain haled, ez az egyetlen helyes irodalmi csapás. A nature 

listákat ugyanugy elitélte, mint az "adyzmust": A"Zola féle na- 

turalizmus legelőbb az erotika bűzös mocsaraiban kutatott és 

turkált. Nemésgyöngyöt úgyan nem hozott fel, a piszkos talaj 

iszapjából, de orrot és tápintést ingerlőt annál többet." /5/ 

Dárióról Annyit elismert, hogy kiváló technikai érzéke és vele-

született költői ereje van. Mindez a modernizmus rovására 4r- 

vényesült, és ezért sok bájos verse lopódzott be  az olvasók szi-

vébe. Kőrösi konzervativizmusában elvetette mint modern költőt; 

ugyanakkor apolitikusnak mutatta az olvasók előtt. 

Brazil kölök  versei jelentek meg 1939-ben. /6/ /Vékony 

kis füzet/. Az•előszót Octavo Fialho, Brazilia budapesti követe 

irta. Hangsulyozte, hogy a brazil irodalom már régen nem a por-

tugál irodelom'vetülete, hanem eredeti alkotásokból áll. Ezzel 

kimondatlanul is visszaútesitotte az epigonság vádját. Egy fi-

atal, energiától duzzadó, fejlődő, egyre mélyebb szellemi éele- 

tet 416 kulturnéplirájából adott a válogatás izelitőt. 
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Egyuttal jelezte az  ilyenfajta antológiák örök problémáját is:  

"Nem egyszer sajnálattal kell lemondani  az érdekes és jellemző 

versek lef orditásáról; a két nyelv hangulati elemei, a két kör-

nyezet társadalmi, történelmi , lelki összetevői annyira külön- 
.. 	 , . 

böznek, hogy forditás teljesen más jellegü lenne, mint az erede-

ti." /7/ 

A beveztő tartalmazta a brazil  irodalomra' érvényes néhány 

alapvető megfigyelést. Valódi brazil  irodalomról  csak a politi-

kai önállóság megszerzése óta lehetett'beszéni. Brazilia'benn-

szülött civilizációja szinte nyom nélkiil'semmisült meg. Előz-

mények és átmenet nélkült vette át egy másik, nem°az ő testére 

szabott, kész civilizációt, a portugált, hogy azután rohamosan 

asszimilálja 4 évezred eredményét. A fajkeveredés az irodalom 

. számára nemcsak termékenyitő 48 egyéniségadó erő, de örök téma 

és problémaforrás is. A brazil irodalomnak ez anyaország nyelv  

vé külön szint, határozottabb és egységesebb jelleget adott.  A 

brazil költőket Cháteaubriand tanitotta meg arra, hogyán'nézzék 

az egzotikumot európai szemmel, s azután száz évi erőfészités- ' 

sel tudtak csak leszokni róla. A romantika is meghóditotta Bra-

ziliát, ez egyszer  az imitáció tökéletesebb volt,, mint az erede-

ti. A°kötetet átlapozva maradandó élményt alig  hagy  az olvasóban, 

politikamentes témák, közepes szinvonalu versekben. 

A másik válogatás a Lyra Hispanica volt, 1944-ben jelent 

meg. /8/. A ' bevezető gondolatok / Gáspár Endre és Paál Endre 

tollából / a spanyol nyelvről szólnak. A spanyol költői nyelv 

minden elképzelést felülmuló gazdagságu, de nagyobbrészt'csak 

készen kapott poétikai, ill. nyelvi témákat variált. Uj monds- 

nivaló helyett a régi formák ujreötvözésével bibelődött. 
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A költészet eszmei alapja a  spanyol lelkiség. Spanyolorsraág: 

"Eurafrika" ibér és karthagói multjával, katolikusságával és 

hét évszázados harccal a nemzettéválásért a költészet talaja. 

Egyéni gondolatokat csak  itt-ott  lehet találni, erősen érezhető 

Kőrösy, irodalomtörténetének hatása az értékelésben. Maga a válo-

gatás - mint mindig - engedmények sorozata. A kötet érdeme, 

hogy  Rubén Dariot is szerepeltette költői között. Az értékelés 

is hasonló k6rösióher, a nicaraguai költő formaművészetét emel- 

ték ki. A modernista mozgalom megalapitójának és fő képviselő-

jének nevezték. Ami többlet, az annak kimondása, hogy Dermo a 

francia szimbólisták hatására ujitotta meg a dél-amarikai spa- 

nyol lir.át. 

A regenyirást Eruno Traven képviselte /9/. Személyét ti-

tokzatosságok és legendák övezték. Még születési dátumáról 

sem tudtak pontosan,Eállitóleg 1895-ben született. Már több-

ször költötték halálhirét,I959-ben és 1970-ben is. Származá- 

sáról a legkülönfélébb nézetek láttak napvilágot, részben azért, 

mert Traven mereven elzárkózott attól, hogy önmagáról bármit 

közöljön. Hosszu hányattatás után Mexikóban telepedett le. A 

külvilágtól teljesen elvonulva dplgozott. A személye körüli le-

gendák műveinek is propagandát csináltak. Több regényét adták ki 

a tárgyalt időszakban, némelyiket második, harmadik kiadásban 

is. Sikerében nagy szerepe volt az érdekességnek. Olyan tájak-

ra vitte el az olvasót, amelyeket addig alig ismerhetett. 

Tiszay Andor  /10/ mintegy összefoglalja Traven pályafutását. 

Figyelemre méltő az az ideológiai háttér, amelyből szemlélte 

müveit: " Ma, amikor parancsszóra kell eleget tenni a futósza-

lagrendszer, akkord munka, e gázhéboru és hősi halál kötelezett- 
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cégeinek, ma, amikor világrengető és szédült diktátorok szab-

ják meg a különböző faji rendszabályok mellett mindnyájunk 

életlehetőségeit; ma ebben az uj középkorban természetesnek 

látszik, hogy valaki olyan országba vágyódik, ahol nem korlá-

tozzák még álmát is a paragrafusok ezrei." 

Tiszay nem ismeri pontosan ős illuziókkal szemléli a regé-

nyek szinterét, Mexikót. A legérdekesebb országok egyikének nevez 

vezi, és azt irja, hogy az Egyesült Államok pénzén diktátorkodő 

Machado, Pancho 1illa /1/ helyén szociális köztársaság van, a 

szakszervezetek irányitják az ország ügyeit. Travenben a harcos, 

baloldali, anfifasiszta irót látte. A regények fő témáját igy 

foglalja össze:" Ennek az országnak a nincstelenjei szereplői 

a regénynek; akiknek szájából véresebb 4s vádlóbb igazságok 

hangzanak el, mint a népszövetségi ülésekeit." 

Traven regényeiben a középpontban a hatalomnak kiszolgál-

tatott kisember sorsát helyezte. A társadalom és a hatalom ki-

veti magából mindazokat, akik önhibájukon kívül akár testileg, 

akár lelkileg megrokkantak, ha Mint nem követett el, mint al-

kalmatlan idegent toloncolják egyik országból a másikba, amíg 

el nem pusztul. / Halálhajó / 

A nagytőke kegyetlenül leszámol a' hatalom terjeszkedé-

sének utjában álló kisemberrel, eltiporja'az utjában álló éle-

tet, mert a petróleum pénz. / Fehér rózsa / Ebben a regényben 

dominál az amerika-ellenesség, a karikaturáig ellenszenvesnek 

rajzolt tőkés olajhiénak alakjában. Az aranyásók és Taliga pe- ' 

dig a másik, éppen ez ameriaiak behatolása miatt elmaradott, ész- 

szerütlenül gazdálkodó Mexikót mutatja, ahol az embereknek 

annyi érzéke sincs, mint a kocsit huz6 ökörnek. A gyapo 
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A Gyapotszedőkben peddlg az agrárproletárok kiméletlenül ki-

használt tömegeinek állitotteemléket. 

Tiszay szerint Traven irásai megtörtént eseményeket beszél-

nek el, tehát nem regények, hanem dokumentumok. Az éet szépi-

tés nélküli ábrázolásai, az iró szociális elgondolásaival. Le- 

gényeiben mindenütt 'rsek kizsákmányolást és mérhetetlen pro-

fitéhséget látunk. Az osztálygyűlölet, a dolgozó és munkaadó 

közötti társadalmi ür Mexikóban is megvan. Tiszay szerint Tre-
a 

ven regényei szocializmus irodalmának előfutárai, mert ezeket 

az ellentmondásokat megoldó rendet irt le. Tiszay tehát balolár 

dali, szocialista szemléletéből következően főleg a munkások, 

dolgozők embertelen sorsának megfogalmazóját látta Travenben. 

Nem elhanyagolható azonban az sem, hogy Mexikót milyen-

nek ismerték meg könyveiből? A regények témája a porfiriato 

időszaka. Porfirio Diaz 1872-es elnökké válsztása után állandó-

an hangoztatta, hogy Mexikó akkor virágzik fel,igazán, ha ez 

ország gazdag természeti kincseit kiszolgáltatják a külföldi 

tőkének. Traven ez eredményt igy fogalmazta meg:  " Ez a rendez 

ezer több mint 30 évig garázdálkodott Mexikóban, olyan sikere-

sen, hogy a rendszer virágkorában,1910 táján e mexikóiak 95%-a 

mezitláb és rongyokban járt, s egy vékony felső rétegtől el-

tekintve a nép olyan rabszolgaságba süllyedt, amelyben ritkán 

él egy nép; ez a rendszer az oktatással oly kevest törődött, 

hogy a forradalom kitörésekor a  nép 80 fi-a irástudatlan volt. 

/11/ Ezt a képet egészitik ki a nép életével foglalkozó .epi-

zódok. Megelevenednek a regényben a becsületes, kapzsiságot 

gyülölő indiánok, a carreterók nehéz sorsa. Rendkivül nehéz 

körülmények között, rossz,_ elhanyagolt utakon bonyolitották 

le a kezdetleges keredkedelmet, gyötrelmes lassuságg al . 
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Egy korrupt és züllött társadalmat ábrázol Traven, ahol minden-

kinek az a célja, hogy j61 megéljen és vagyonra tegyen szert. 

Ezt mondvacsinált állásokkal, a szabad peonok elnyomásával, az 

elmaradottság tudatos fenntartásával tudták csak elérni. 

Traven műveiben kevés a cselekmény. A Rendkivüli gazdag- 

ság tárul fel viszont a peonok, az indiánok , életéhek rajzában. 
a 

Éles szociális ellentétek feszülnek a regényben, konfliktusok 

mélyek, happy-end sehol sincs. Regényeibenmmég a filozófiai 

fejtegetések, a történelmi utalások sem zavaróak, ezekbeimán 

beépülnek a művekbe. A tárgyilagos stilus mögött a baloldali 

érzelmü iró sokszor izzó szenvedélye áll. 

Traven olvasott iró volt, az nem kétséges. A siker inkább 

a különleges, távoli tájaknak és az érdekes, izgalmas témáknak 

szólt, semmint azok mondanivalójának. 
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ÖSSZEFOGLALÁS  

Az a Latin-Amerika kép, mely ezekből a művekből kibonta-

kozott, elsősorban az irodalmi élet, vagy általában az irodalom 

kérdéseire, jellegzetességeire világitott rá. Kőrösi irodalom-

története és a Lyra Hispanics antológia még nem tekintetbe ön- 

állómak'a latin-amerikai irodalmat, hiszen eteve a spanyol i-

rodalmiságba ágyazva tárgyalta, és egy európai nemzet irodalma-

ként fogta fel. A Srázil költők antológiája az első üzenet egy 

távoli, igéretes irodalomról. Néhány költő rövid bemutatása 

csak a figyelemfelkeltésére volt alkalmas, ennél többre nem 

sállalkozott. A kötetből kiderült, hogy a latin-amerikai iroda-

lóm ezután fog mágáratalálni, 48 önállóvá,.nagykoruvá vélni. 

Traven azines, gyakran naturalists regényeiből olykor  hi-

ányzik a végiggondolt, olykor egységes cselekmény, a szilárd 

művészi kompozició. Ezért kárpótol az emberi sorsok tárgyilagos, 

megragadó ábrázolása; éles kapitalizmusellenessége, a mexikói 

proletárok milliói iránt érzett szimpátiája. Ezen tulajdonságai 

miatt láttak benne a baloldali érzelmű kritikusok és olvasók 

szocialista írót. 
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A dolgozat befejeztével tisztelettel és hálával adózom 

Dr Wittman Tibor professzor  ur emlékének, aki e munka 
megirás"goz hozzásegitett. 



Birála 

Rozsnyai Jenőt  Latin-Amerika társadalmának ós  fej lőc:', s "reek 
mehány kárdáse a XX. században Magyarországon 
c. doktori 4rtekez4séről 

Latin-. erika tórtónetfnek kutatása 3segeden, de gyakor-

latilag Magyarországon Wittman professzor irányításával moz-

dalt ici a holtpontról az 1960-as 4vek közepótől. L kutatás 

lányeges róaze a I.a 4ineri.'.ár:l á iaggarrrezá -on korábban al-

kotott k4p ós válem4nyele önszeg üjtáse, feldolgowása. Ezt ki-

sórelte meg nem,  szt sikerrel Rozsnyai Jenő. 

A szerző azon törekvére, hogy felvázolja a 	rarorszá- 

gon - elsősorban a kót világháború között - Lati—rü erikáról 

kialakult v4lomenyeket, n4zeteket eredm{lnyes iek pondható. Eló--

aegitette ezt a felhasznált gazdag forrásanyag. Csak helyesel-

ni lehet, hogy a dolgozat k;szitője a szópirók munkAit is  Vol-

használta. A változatos ós egyben ellentmondásos források fo-

kozott figyelhet, kritikai etenzelat tettek szükaágessó. Kisebb 

hiányosságok itt már találhatók pl, a források :zóhaeználatá-

nak mararázat n41kUli átvétele; TMegys1j,es nóp't, "fehrek ór-

dekei". stb. - ezek zavaróak, de alapvetően nem 4rintlk a  M11/1 
ka  árdemó t . 

Az elle i 'orradalrni rendszer forrásainak ielhaaználáia 

kritikai elemese erős r6aze a disszertációnak. Az ekkor al :o--

tott v4lom4nyeked a fasiszta rendszer talajából vezeti le a 

szerző ós helyesen a rendszer szerves r5szek4nt fogja fel. Ez 

a tudatos törekváz :colönösen jót tükröződik a jezsuita Bangl. 

&;la munkáinak eleuz'sánél. hetin-Amerika gazdasági életőról 

alkotott k4p ismertet'se 4s birdlata - 106-119. old. - a le, 
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jobban sikesült r4 eze a c:o3gozRina.}:.  

Több ponLatl.aneág rontja a disszertáció 4rt4k4t; pi.  

tlLtgre•~y József az 1920--as 4vekben újrE, tagja lett az SzDP-nez:  

ss viszonylag sokat publikált a párt elmöleti folyóiratában a  

Szocializmus-ban. Az "úzsiai termelési módról" kialokitott 

marxista n s  zetelQeet a tárgyul időszakban nem lehetett vulgari-

zálni„ hiszen a mezzdstá = i s  coal- az utó::bi máafál övtizedben  

tiszl:ázták ezt a problémáit. Kivárzatos lett volna a fő- 	al-  

ci±aeL: pon tositá3a is, valamint a tartaloaajegysdk fe].tiintetóse.  

Összege4vg az értekezöet cum laude minősítösocl javaslom  

elfogacIni.  

Szeged, 1973. április 24.  

Dr. Rácz János  
docens  
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Dr.Rácz János elvtársnak  
tszv.egyetemi docens  

Tárgy:  	Rose~ai Járna  
doktori szigorlata.  

1.Ielléklet: 1 db disszertáció  

. ..  

A kiadmány hiteles:  

LA,  

Helyben  

Professzor Elvtárs!  

Mellékelve 
RszsAysi Jenős Latin.Amerika társadalmának és  f  e  34400q$k  

néhiny kérdése a XL  században Iglaiiyararszávm  

cimü doktori értekezését tisztelettel felkérem, hogy azt megbirálni 

sziveskedjék. Legyen szabad Professzor Elvtárs szives figyelmét fel-

hivnom tanácsülésünk ama határozatárw, amely a birálat elkészitésének  

és benyujtásának legkésőbbi határidejét a kézhezvételtől számitott  

harmadik hónap utolsó napjában állapitotta meg.  

A mellékeit értekezést a hirálat elkészitése után sziveskedjék átadni  

tanszéke könyvtárosának leltárba vétel és a könyvtárban való elhelye-

zése céljából.  

Szeged, 
1`~ 1 3. ̀ dpr.7.Es 
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